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3.000 RIALLADES Més de 3.000 persones han vist aquest cap de setmana la nova versió de l’espectacle de Carlos Latre, «Yes, we Spain is
different», que ja havia exhaurit entrades des de feia dies. Els espectadors manresans se sumen a les més de 300.000 que ja han vist l’espectacle
en les seves dues temporades anteriors. Latre interpreta més de 100 personatges en una hora i mitja en un espectacle absolutament delirant



e l’època medieval de
la Fira de l’Aixada al
barri vell a l’actualitat
més candent dins del

teatre Kursaal. Carlos Latre va ofe-
rir ahir a Manresa la darrera de les
quatre funcions ofertes aquest cap
de setmana del seu reeixit espec-
tacle Yes, we Spain is different. To-
tes quatre tenien exhaurides les en-
trades des de feia dies. I és que La-
tre es pot considerar, des de fa
temps, un dels millors imitadors
del país. Aquest cap de setmana,
més de 3.000 persones s’han vol-
gut acostar al Kursaal per veure’l en
directe, i sumar-se als més de
300.000 espectadors que ja han vist
el xou en els darrers dos anys.
Spain is different va estrenar di-
vendres la seva tercera temporada
a Manresa, iniciant una gira que
seguirà visitant ciutats com Cadis,
Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, València, Figueres i un llarg et-
cètera.

El punt de partida de l'especta-
cle és l’amenaça que Angela Mer-
kel fa a Mariano Rajoy, dient-li
que Alemanya es quedarà Espanya
si el president del govern no acon-
segueix canviar les coses. Amb la
intenció de conservar el país, Ra-
joy convenç Obama perquè faci
una visita a Espanya. L’argument
de l’obra, però, és una simple ex-

cusa que permet a l’imitador de
Castelló de la Plana fer gala del seu
amplíssim catàleg de famosos.
Només vestit amb camisa i pan-
talons negres, Latre canvia de per-
sonatge constantment, i desen-
volupa una història absolutament
delirant. Tot amb una pantalla a
darrere que dóna suport a la seva
interpretació amb un muntatge
audiovisual.  

Davant d’un Kursaal ple a ves-
sar, i entusiasmat –els aplaudi-

ments van interrompre diverses
vegades el monòleg d’una hora i
mitja de Latre–, l’humorista va re-
passar  polítics espanyols i catalans,
cantants, periodistes, famosos i
cares conegudes de televisió. No va
faltar l’actualitat de les darreres set-
manes, com els sobres de Bárcenas
o el confeti d’Ana Mato, ni uns
quants detalls fent referència a
Manresa, com les Festes de la
Llum, sor Lucía Caram o el baca-
llà a la manresana. A més a més, al

llarg de l’espectacle s’intercalen di-
versos números musicals, en què
Carlos Latre s’atreveix també a
cantar i ballar, sense perdre mai la
personalitat dels personatges. 

Tot l’espectacle està construït a
partir d’un humor  molt blanc. I, tot
i estar adaptat a l’actualitat, és in-
evitable adonar-se que algunes
de les bromes ja les havíem sentit
anteriorment –la blancor d’Inies-
ta, el xoriço de l’Iñaki Urdangarín,
la caiguda d’ulls del Ramon Pelli-

cer. El seu espectacle no busca en
cap moment  donar cap missatge
ni moralina. No es mulla, ni la
seva intenció és mullar-se. Tot
l’interès recau en les interpreta-
cions de l’imitador dalt de l’esce-
nari. No busca profunditat, sinó
entreteniment pur i dur, oferir una
bona estona als espectadors. I ho
aconsegueix. Yes, we Spain is dif-
ferent és una dosi de bon humor,
que mai no va malament en els
temps que corren. 
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Carlos Latre arrasa amb les seves 100 cares
El Kursaal va acollir ahir l’última de les funcions de «Yes, we Spain is different», totes amb entrades exhaurides

Carlos Latre és Esperanza Aguirre, en la darrera de les actuacions que ha ofert aquest cap de setmana
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El més aplaudit, Pepe Rubianes
De les nombroses imitacions
que ofereix Carlos Latre, la

més aplaudida en la funció de diu-
menge va ser sense cap mena de
dubte la de Pepe Rubianes. L’humo-
rista es reia des del cel de tota la mo-
guda terrenal que passa al nostre
país. Un petit i sincer homenatge
que Latre va oferir als espectadors,
recordant l’imaginari de Rubianes i el
seu enyorat gamberrisme.



L’ANÈCDOTA

El muntatge de Manresa Teatre Musical en la presentació al Conservatori

SALVADOR REDÓ

alvat les distàncies amb
les recents mainade-
res televisives, sens
dubte, el personatge

creat per Pamela Lyndon Travers,
Mary Poppins, és la mainadera
més coneguda entre l’imaginari
de tothom. L’escola de formació tea-
tral Manresa Teatre Musical va pre-
sentar el seu primer projecte pe-
dagògic escènic formant compa-
nyia amb l’alumnat. Supercalifra-
gilistikexpialidocious! va ser el mun-

tatge escollit com a projecte del pri-
mer final de curs de l’escola i que
aquest cap de setmana es va veure
dins la programació de teatre Ima-
gina’t. No va ser una funció usual
d’Imagina’t; la platea es va om-
plir, en la seva majoria, de familiars
i coneguts dels joves actors.

Les insòlites aventures de la mà
de la particular mainadera a la llar
dels Banks, van ocupar al llarg de la
tarda l’escenari del Conservatori.
Cal, però, matisar quin ha d’esde-
venir el sedàs per on filtrar, la línia
de criteri en la presentació del pro-
jecte de Manresa Teatre Musical.
L’elenc complet són alumnes d’u-
na escola, pel que com a mostra  del

seu treball anual cal esmentar que
és una correctíssima feina, amb
entrega, muntatge multidiscipli-
nari i, certament, ben resolt; però
que com a treball escènic com-
plet en presentació i valoració i
inclòs dins una programació de
teatre professional, el viatge d’a-
quests joves i prometedors actors
encara és llarg. Palès i evident el tre-
ball d’un alumnat i una producció
entregada i, malgrat la fina línia que
els separa, la línia existeix. Cal des-
tacar  dos dels intèrprets més joves,
Marina Castells i Jan Buxaderas,
una mostra del bon camí emprès,
amb inquietud, voluntat i apuntant
molt bones maneres.
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Una aproximació a Mary Poppins

ja han vist l’espectacle durant les
dues temporades que Carlos Latre
l’ha presentat en diversos teatres de
tot l’estat espanyol.

300.000 ESPECTADORS
LA XIFRA


