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Primera fila    icult
El futur aterratge d’un muntatge emblemàtic del gènere musical

JUAN FERNÁNDEZ
MADRID

E
ls amants del gran musical 
estan d’enhorabona: el  
pròxim 27 de setembre ar-
ribarà al Teatre Tívoli una 

de les principals produccions d’a-
quest gènere representades fins ara 
en aquest país, i ho farà de la mà 
d’un títol que forma part de la me-
mòria col·lectiva del gran públic: 
Sonrisas y lágrimas.
 El seu cartell no necessita presen-
tació. Impossible escapar a la influ-
ència que les seves famoses cançons 
i la seva emotiva història han exercit 
sobre les generacions d’aficionats 
que fa mig segle que somriuen i plo-
ren amb aquest musical, tant en la 
seva versió teatral, estrenada a Nova 
York el 1959, que ha estat vista per 
45 milions d’espectadors en 25 pa-
ïsos, com amb la coneguda adapta-
ció cinematogràfica protagonitza-
da per Julie Andrews el 1965. 

AMB 30 ARTISTES I 10 MÚSICS / Serà la pri-
mera de totes dues, «l’original, l’e-
mocionant, la de Broadway», en pa-
raules de Jaime Azpilicueta, direc-
tor del muntatge, la que podrà 
disfrutar el públic la tardor que ve a 
Barcelona, gràcies a una producció 
que aspira a ser el gran espectacle te-
atral de la temporada a la ciutat: un 
total de 30 artistes sobre l’escenari,  
–capitanejats per Silvia Luchetti, 
que dóna vida a María, la protagonis-
ta principal–, 10 músics que inter-
preten en directe les 17 cançons que 
componen el llibret, 22 canvis de de-
corats al llarg de gairebé tres hores 
de representació i més d’un cente-
nar de persones involucrades, entre 

Una tardor  
de ‘Sonrisas  
y lágrimas’  
a Barcelona
3El tívoli estrenarà a finals de setembre el clàssic  
en un gran espectacle dirigit per Jaime Azpilicueta

els tècnics, els maquilladors i els res-
ponsables de vestuari.
 Es comprenen els sospirs d’Azpi-
licueta quan parla de la prehistòria 
de la seva adaptació d’aquest clàssic 
del gènere musical. Va trigar 12 anys 
a trobar l’equip necessari per poder 
fer realitat el muntatge, i no va ser 
per casualitat. «Sonrisas y lágrimas 
exigeix fer-ho sense estar-se de res, 
si no és impossible. I no era fàcil tro-
bar algú que s’atrevís a implicar-se 
en un projecte tan ambiciós», raona 
el director. 

PRIMER, GIRA / Posar-se mans a l’obra 
amb un títol tan conegut tenia un 
avantatge i un inconvenient. El seu 
èxit popular ha permès als seus res-
ponsables cometre una excentrici-
tat: en contra del que és habitual en 
una producció d’aquesta enverga-
dura, que és fer una llarga tempora-
da en una gran plaça i després sortir 
de gira, el muntatge es va estrenar a 
Tenerife el desembre del 2011 i a 
continuació va viatjar per una vinte-
na de teatres de tot el país, entre ells 
el de Sant Cugat, on va recalar el 
maig de l’any passat. Actualment, 
fins a finals de juny, l’obra es repre-
senta al teatre Arteria Coliseum de 
Madrid.
 Durat aquest temps, més de mig 
milió d’espectadors han aplaudit les 
aventures sobre l’escenari de la fa-
mosa família Von Trapp, protago-
nista de la història, i han corejat les 
conegudes cançons, amb unes lle-
tres que van ser adaptades la majo-
ria per a aquesta nova versió.

Passa a la pàgina següent

J Marcos Cámara, productor  
de Sonrisas y lágrimas, té molt 
clara quina ha estat la principal 
dificultat que han hagut 
d’afrontar per realitzar aquest 
musical: «Treballar amb nens», 
diu resolutiu. Quatre dels  
set fills del capità Von Trapp, 
protagonistes de la història, 
estan encarnats per actors 
menors d’edat, i això afegeix  
una complicació reglamentària 
al repte artístic: per llei,  
cap nen pot treballar en una 
representació teatral més de 
dues vegades a la setmana, i mai 
en dues ocasions el mateix dia. 
Això obliga a disposar de quatre 
substituts per cada paper.

J La cara positiva d’aquest 
contratemps és que el muntatge 
s’ha enriquit amb personal  
natiu de cada ciutat que ha 
visitat. A través de la web  
de l’espectacle, els nens  
de Barcelona d’entre  
5 i 12 anys que vulguin enrolar-se 
en el musical, ja s’hi poden 
inscriure. El 20 de maig 
començaran les audicions per 
seleccionar els 60 finalistes que 
participaran en un taller 
d’interpretació, 30 dels quals 
acabaran pujant a l’escenari.

A LA RECERCA DE 
NENS QUE BALLIN 
CANTIN I ACTUÏN

CONVOCATÒRIA
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A rticle 317. L’altre dia vaig 
llegir un article en una re-
vista científica que em va 

deixar realment preocupat. Era 
un estudi sobre la felicitat en les 
vides de les persones. Sempre 
m’ha semblat curiós saber de qui-
na manera aconsegueixen mesu-
rar-la. Crec que respondre a la 
pregunta ¿ets feliç? és més com-
plicat, ja que opino que la felici-
tat és plural i no singular.
 Però tornant a l’estudi cientí-
fic: acabaven amb una increïble 
conclusió. ¿Quants dies a l’any 
són perfectes en la nostra vida i 
ens provoquen felicitat total? El 
resultat eren... Bé, gairebé us ho 
explico després del millor de la 
setmana.
 Tercer lloc. House of cards. Ke-
vin Spacey està esplèndid en 
aquesta sèrie que promet molta 
intriga i emoció. Molt fan havent-
ne vist tan sols un capítol. 
 Segona posició. Quan desper-
tem d’entre els morts (Sala Petita del 
Teatre Nacional de Catalunya). 
Molt fascinat amb aquest mun-

tatge que em va tocar l’esòfag. 
Absolutament al·lucinat per la 
veritat que em van trasmetre Llu-
ís Marco i Cristina Plaza. ¡Brutal!
 Primer lloc. Weekend. Andrew 
Haigh aconsegueix una petita 
obra d’art, feta amb trossos i a 
l’altura d’Antes del amanecer i An-
tes del atardecer. Tant de bo d’aquí 
10 anys ens arribi una segona 
part. 
 I tornant a l’estudi... El nom-
bre de dies perfectes en la vida 
d’una persona tan sols el xifra-
ven en 20. D’aquests, 17 eren to-
talment perfectes i tres, absoluta-
ment perfectes. A mi em semblen  
molt pocs i no sé si és perquè el 
llistó és molt  alt en la vida de les 
persones o l’estudi és molt baix 
de pretensions. Però l’hi vaig co-
mentar al meu veí savi, que ron-
da els 90 anys, i em va replicar: 
«Podria ser, ja que els dies perfec-
tes no depenen mai d’un mateix. 
Ni un mateix depèn dels dies per-
fectes. Però que perfectament im-
perfectes són molts d’aquells di-
es en què no passa absolutament 
res». 
 Estic amb ell. Potser tot es trac-
ta de disfrutar amb les imperfec-
cions fins a fer-les perfectes. ¡Feliç 
diumenge! H

Estudi sobre 
la felicitat

ALBERT

Espinosa

Andrew Haigh 
converteix ‘Weekend’ 
en una petita  
obra d’art

deesi

           

 Molts d’aquests seguidors es van 
acostar a aquest musical, i continu-
en acostant-s’hi, amb el ressò en la 
memòria de l’adaptació cinemato-
gràfica, emesa a la televisió en in-
comptables ocasions. Als creadors 
del muntatge no se’ls escapa aquest 
detall. «Somriures i llàgrimes és un re-
ferent estètic mundial, un clàssic, 
i en gran part és a causa de la pel-
lícula. Els espectadors trobaran al te-
atre la mateixa història, però expli-
cada d’una forma més entranyable, 
més directa, amb més emocions. Ai-
xò és el que et permet un musical», 
aclareix Azpilicueta.

SEMBLANÇA AMB JULIE ANDREWS / Cons-
cient de la seva gran semblança físi-
ca amb Julie Andrews, Silvia Luchetti 
confessa que va deixar de veure la 
pel·lícula quan li van confirmar que 
seria ella qui donaria vida a la prota-
gonista sobre l’escenari. «El millor 
d’aquesta història és que María va 
existir, que la història és real. M’he 
inspirat en les seves memòries per 
compondre el personatge, no en la 
pel·lícula. Ella era molt més forta 
que la que ens pinten en el cine», diu 
l’actriu i cantant.
 Demà sortiran a la venda les en-
trades de les dues primeres setma-
nes de funció d’una obra que es po-
drà veure al Tívoli almenys durant 
dos mesos. Des de finals del 2011 es-
goten les localitats de cada teatre 
que han visitat i anuncien una llar-
ga trajectòria. Els plans són repartir 
somriures i llàgrimes per tot el país 
fins al 2015. H

IMATGES D’UNA 
EMOTIVA HISTÒRIA.
Una successió 
d’escenes d’aquest 
clàssic del gènere 
sobre la família  
Von Trapp amb els 
seus set fills. Silvia 
Luchetti, de gran 
semblança física amb 
Julie Andrews, és 
María, la protagonista 
d’un espectacle que 
actualment fa la seva 
temporada a Madrid  
i que va passar pel 
Teatre Auditori de 
Sant Cugat durant  
la seva gira prèvia.

                                  

JOSÉ LUIS ROCA

Ve de la pàgina anterior
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