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Inclús a Peter Pan, la pel·lícula més
màgica de W a l t Disney, alguns van
veure

en C a m p a n e t a

la

figura

de

Marilyn M o n r o e però aquesta petita
fada va tenir com a model a la bailarina Margaret Kerry.
L'evolució també ha tocat el tema de la
mort, si a Bambi el tret en off no feria la
sensibilitat infantil, a El rey león la caiguda de Mufasa, pare del petit lleó
Simba, en meitat d'una desbandada de
antúops mostrava cruament la primera
mort d'un progenitor a una producció
animada Disney. Aquest fet no s'ha de
confondre amb les caigudes al buit del
dolent de la pel·lícula, repetida metàfora de la caiguda a l'infern del malvat
que, d'aquesta manera, paga les seves
culpes, conjurant el mal, com queda ciar
a La Bella i la Bestia, El rey león i. •

