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Joan Crosas s’ha incorporat a 
les representacions del musi-
cal Sonrisas y lágrimas, que 
divendres es va estrenar a 
Barcelona, en un dels papers 
protagonistes. Després d’ha-
ver fet tota una temporada 
a Madrid, aquest clàssic dels 
musicals es podrà veure 
durant quatre mesos al Tea-
tre Tívoli. Sota la direcció de 
Jaime Azpilicueta i amb 30 
actors a l’escenari, és un dels 
musicals més ambiciosos que 
s’han produït a l’Estat espa-
nyol. 

Sonrisas y lágrimas, que 
Hollywood va convertir 
també en clàssic del cine-
ma l’any 1965 de la mà del 
director Robert Wise, es basa 
en una història real. Joan 
Crosas interpreta el paper de 
Ludwin von Trapp, un capità 
de marina austríac vidu que 
es casa amb la institutriu que 
s’ocupa dels seus set fills. Amb 
l’arribada del nazisme, l’any 
1938, tota la família se’n va 
als Estats Units i creen un 
cor amb els fills per poder 
sobreviure. Sílvia Luchetti 
és l’actriu que dóna la rèplica 
a Joan Crosas en el paper de 
Maria, la institutriu. El paper 
de Von Trapp el va interpre-
tar a Madrid l’actor Carlos 
Hipólito, i Joan Crosas –que 
ja treballava amb el mateix 
director al musical My fair 
lady– el va substituir el juny 
passat. “Vaig assajar, vaig fer 
algunes funcions allà i des-
prés una setmana a Logroño, 
la companyia m’ha acceptat 
molt bé i he vingut aquí amb 

Joan Crosas, a l’esquerra, amb la resta de la seva ‘família’ del musical ‘Sonrisas y lágrimas’

La Cava estrena 
temporada amb 
swing local  
i folk ‘indie’ suís

Vic

Pau Cristòful

Aquest cap de setmana la 
Jazz Cava de Vic inaugu-
ra oficialment la seva 23a 
temporada de música en 
viu i activitats culturals. 
Ho farà aquest divendres 
amb l’actuació de La Plana 
Swing Orquestra. La banda 
està composta per destaca-
bles músics osonencs: Joan 
Ramon Puntí (trompeta), 
Francesc Puig (clarinet), Eric 
Herrera (trombó), Quim 
Asensio (saxo tenor), Marc 
Vernis (piano), Albert Vila 
(contrabaix) i Pep Solà (bate-
ria). El seu repertori està 
centrat en el dixie i el swing 
més ballable, tal com van 
demostrar a la terrassa del 
mateix local a finals d’estiu. 
L’entrada per aquest concert 
costarà cinc euros. D’altra 
banda, diumenge hi haurà 
l’actuació de The Lonesome 
Southern Comfort Company. 
La formació suïssa presen-
tarà el seu recent tercer 
disc, The Big Hunt (On the 
Camper, 2013). Com els seus 
predecessors, el nou àlbum 
mescla elements del folk, el 
country i el blues amb influ-
ències d’artistes com Wilco, 
Micah P.  Hinson, Jason 
Molina, Mark Kozelek o 
South San Gabriel. El concert 
començarà a les 7 de la tarda 
i l’entrada serà gratuïta.

Finalment, la sala avança 
que el mes vinent acollirà  
la programació de les Nits 
Digitals, el cicle d’arts elec-
tròniques de Vic. Enguany 
les activitats es concentraran 
en els dies 7 i 8 de novembre. 
Les Nits Digitals són jorna-
des que combinen conferèn-
cies i presentacions de pro-
jectes creatius i innovadors 
amb actuacions musicals en 
directe.

Furguson actua 
aquest dissabte 
al Razzmatazz

Vic Aquest dissabte a la 
matinada els gurbetans Fur-
guson actuaran a la sala prin-
cipal de la macrodiscoteca 
barcelonina Razzmatazz. Hi 
presentaran The Leap Year 
(La Castanya, 2013). Aquest 
darrer treball és el més arris-
cat de la seva trajectòria i la 
base d’indie-rock i emo que-
da més camuflada que mai 
sota capes d’experimentació 
i electrònica. El concert serà 
a les 3 de la matinada, enmig 
de la sessió de discoteca de 
la sala. 

La Palangana gira 
amb ‘Taxi!’ per 
motius solidaris

Vic La Palangana Teatre por-
ta de gira la seva producció 
Taxi! amb finalitats benè-
fiques. Aquest diumenge 
serà a Folgueroles (pavelló 
poliesportiu, 8 vespre), a 
benefici de la Fundació Cen-
tre Mèdic Psicopedagògic, i 
el proper dia 12 d’octubre a 
Sant Boi de Lluçanès (local 
social, 6 tarda) en solidari-
tat amb Mans Unides. Lluís 
Badosa ha dirigit l’adaptació 
d’aquest vodevil de Ray 
Cooney, que el dia 13 tanca la 
gira a Sant Julià de Vilatorta.

Te Mare i Tumbaos 
es disputen la final 
del concurs Cactus

Vic La rumba de Tumbaos i 
el hardcore punk de Te Mare 
es disputen aquest diven-
dres la final del concurs de 
bandes emergents Cactus, a 
la sala Pasternak de Vic. Les 
dues formacions osonenques 
hi han arribat després d’ha-
ver superat les semifinals, 
per a les quals s’havien clas-
sificat sis grups. El premi 
d’aquest concurs consta d’un 
enregistrament audiovisual 
de quatre cançons als estu-
dis gurbetans Buenaondas-
tudio.

Concert de músics 
de Vic exalumnes   
de l’escola Andersen

Vic Músics i cantants que 
han estat alumnes de l’escola 
Andersen actuaran aquest 
diumenge en un concert que 
servirà com a presentació de 
l’Associació Amics de l’An-
dersen. El concert tindrà lloc 
a partir de les 5 de la tarda al 
mateix centre i hi actuaran 
pares, alumnes i exalumnes, 
entre els quals Ricard Puig-
domènech, Nuna, Ernest 
Crusats i Xarli Oliver. L’enti-
tat s’ha creat per recollir fons 
que ajudin a mantenir el pro-
jecte educatiu del centre. 

Comença la Mostra 
de Teatre del grup 
Gottic, a Taradell

Taradell La representació de 
Sara & Leonora, a càrrec de 
Teartum, inicia diumenge a 
Taradell la Mostra de Teatre 
de la companyia local Gottic. 
La representació serà a les 
6 de la tarda, a Can Costa i 
Font. La mostra continua-
rà el dia 20 d’octubre amb 
El metge a garrotades, del 
grup Arrels de Roda; el 3 de 
novembre amb El temps i els 
Conway, dels Tai-a-treros de 
l’Esquirol, i el 10 de novem-
bre amb Diner negre, del Grup 
de Teatre de Sant Hipòlit. 

el personatge rodat”, explica-
va l’actor a EL 9 NOU. Jaime 
Azpilicueta ja li havia passat 
fa anys el guió de Sonrisas 
y  lágrimas, un musical que 
tenia la intenció de portar a 

l’escena des de feia temps. 
“En aquell moment no va ser 
possible per qüestions de 
producció, i ara s’ha pogut 
dur a terme”. 

El paper de Ludwin von 
Trapp és el d’una home “ini-
cialment molt rígid, molt 
capità de vaixell” que va 
evolucionant “fins arribar a 
ser el d’un autèntic pare de 
família”. El musical té molt 
d’èxit entre públic de dife-
rents edats, des dels avis que 
la van veure al cinema fins 
als nens, perquè “tots s’hi 
veuen identificats d’alguna 
manera”. Per fer el paper 
dels fills del capità Trapp hi 
un equip de quatre nens per 
a cada personatge, ja que la 
llei diu que no poden treba-
llar en més de dues funcions 
cada setmana. 

Joan Crosas reconeix que la 
imatge de Sonrisas y lágrimas 
és la que va fixar el cinema, 
amb un aire molt ensucrat. 
“El tòpic és aquest, en efec-
te”. Però Jaime Azpilicueta 
ha reforçat el pes dramàtic 
“de la situació política del 
moment, la invasió dels 
nazis d’Àustria, i això li ha 
donat un altre caire”. Però 
l’argument continua propor-
cionant emocions als espec-
tadors, “fins i tot en la sessió 
d’estrena es va veure, al final 
canta tot el públic... sents 
vibrar petits i grans”. Joan 
Crosas interpretarà el paper 
de Von Trapp durant l’es-
tada de Sonrisas y lágrimas  
al Tívoli, i no descarta ser 
present en el retorn als 
escenaris de Madrid, ja per 
celebrar el comiat d’aquesta 
producció. 

CARRERA DE MUSICALS

Des de ‘Mar i cel’
Bona part de la carrera 
de Joan Crosas s’ha des-
envolupat en l’àmbit dels 
musicals, des dels ja llu-
nyans Mar i cel de Dagoll 
Dagom o Germans de sang 
de Ricard Reguant fins 
al recent My fair lady de 
Jaime Azpilicueta passant 
per papers que han que-
dat en la memòria com el 
protagonista de Sweeney 
Todd en la versió de Mario 
Gas. El moment actual 
de crisi del teatre, amb la 
pujada de l’IVA al 21%, no 
és el més propici per a un 
gènere que sol demanar 
grans produccions: “My 
fair lady va caure perquè 
alguns programadors es 
van espantar, i Sonrisas 
y lágrimas s’ha mantin-
gut”, diu Joan Crosas. “La 
situació no s’arreglarà, no 
replantejaran això de l’IVA 
i haurem d’anar-ho tram-
pejant”, explica l’actor. 
Personalment, però, està 
satisfet d’haver anat tro-
bant papers en musicals 
adequats al moment. “No 
era cap projecte personal, 
però ha anat així, potser 
no hi ha gaires actors de 
la meva edat que puguin 
cantar i ballar”.

L’actor de l’Esquirol, a ‘Sonrisas y lágrimas’

Joan Crosas és el 
capità Von Trapp


