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MUSICALS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

F
a dos anys que penja
els hàbits diàriament,
canta a les munta-
nyes, lidera una tropa
de set nens, la perse-

gueixen els nazis, s’escapa per
les muntanyes i, a més, és feliç.
Es diria queMaria Trapp ésmolt
feliç.
Silvia Luchetti (Mar del Plata,

Argentina, 1971) només és Maria
Trapp tres hores al dia durant sis
jornades, però també sembla
feliç. Molt feliç. Tant, que mal-
grat ser dones molt diferents, no
ens costa gens parlar amb una
pensant en l’altra. Fins i tot el tall
de cabells podria ser de l’altra, pe-
rò és de l’una. La resta és de totes
dues. La resta és la veu, l’esperit,
l’ànima, el cor, l’esperança, les ga-
nes de menjar-se el món amb la
transparència dels seus ulls. Sil-
via tradueix una història conegu-
da, canta uns temes familiars i
sap del final feliç de l’aventura
d’unanovícia transformada enba-
ronessa, ambmarit militar i mare
de set nens. I ho fa amb l’expe-
riència necessària per no ser una
còpia de la recordada Julie An-
drews que va immortalitzar el

personatge al film, aportant la Sil-
via la frescor que afegeix avui vi-
gor a la història.
Luchetti és un cognomque tot-

hom relaciona amb l’estirp d’ac-
tors catalans, però no. “Potser al-
guns parents llunyaníssims!”, riu
Silvia a la platea del Tívoli, mitja
hora abans de començar la fun-
ció de diumenge. Relativament
desconeguda a nivell popular, pe-
rò reconeguda en ambients del te-
atre musical, al qual va arribar fa
14 anys a la seva Argentina natal.
Li ve de casta: la seva mare,

prestigiosa cantant d’òpera, li va
inculcar sense voler la passió per
la música. Però Silvia va decidir
ballar. Es guanyava la vida ja als
15 anys en companyies com la de
Julio Bocca quan es va convocar
un càsting per La bella y la bestia
a l’Argentina. “Em vaig presentar
i vaig cantar Somewhere over the
rainbow en un anglès terrible.
Quan vaig creure que m’anaven a

COINCIDÈNCIA

Com el personatge de
Maria, Silvia és dolça,
i de mirada neta, amb
els cabells tallats igual
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Amant dels
compositors clàssics,
l’entusiasmen Weill,
Piazzola i Sondheim

NicoleKidman
assisteix als
Oscar xinesos
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EnhonoraDomingo

A
companyat de la seva
esposa, Marta, el seu
fill Álvaro i un dels
seus vuit néts, Pláci-

do Domingo va passar un cap
de setmana molt especial a Los
Angeles, on actualment diri-
geix una nova posada en esce-
na de Carmen.
El gran tenor espanyol, ja to-

talment recuperat
de l’embòlia pulmo-
nar que mentre era
a Madrid el va obli-
gar a suspendre to-
tes les activitats du-
rant un mes al ju-
liol, va assistir a la
inauguració de l’ex-
posició Plácido Do-
mingo: a tenor’s
story (Plácido Do-
mingo: la història
d’un tenor) al mu-
seu del Grammy,
dedicat a celebrar
les grans figures de

la música que han obtingut
aquest guardó i que es troba en
el centre de la ciutat.
L’exhibició, ubicada al quart

pis del museu, estarà oberta
fins al maig. S’hi podrà veure el
vestit dissenyat per Jan Ska-
licky que va lluir Domingo en
el muntatge d’Othello que va
fer el 1986 per a l’Òpera de Los
Angeles i també el de Parsifal
dissenyat per Frida Parmeggia-
ni per a l’òpera del mateix
nom.
Així mateix es podran veure

els nombrosos Grammys i
Grammys llatins que ha rebut a
la seva carrera, el premi que li
va atorgar el Kennedy Center
el 2000, la placa que li van do-
nar al inaugurar la seva estrella
al Passeig de la Fama de Holly-
wood, l’encomanda de l’Orde
d’Isabel la Catòlica que va re-
bre el 1986, i un casc autografi-
at que li va regalar el pilot d’F-1
Fernando Alonso, entre molts
altres objectes.

Després de recórrer lamostra
acompanyat de la família, el di-

rector general de
l’Òpera deLosAnge-
les va participar de
bon grat en una ses-
sió de preguntes i
respostes que, titula-
da Una conversa
amb Plácido Do-
mingo, dirigida per
Bob Santelli, respon-
sable del museu,
quedesprés dedialo-
gar amb el cèlebre
cantant de 72 anys
va obrir el micròfon
per a les inquietuds
de l’audiència.c
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JOSEP SANDOVAL

Nicole Kidman va assistir
ahir a Macau al lliurament

dels premis Huading, que home-
natgen el talent cinematogràfic xi-
nès. El festival, que se celebra des
del 2007, té la intenció d’establir-
se com l’alternativa xinesa als Os-
car. També hi van acudir el direc-
tor Quentin Tarantino i els actors
Nicolas Cage, Jeremy Irons i Ja-
ckie Chan. / Agències

Gent

Servei especial

El tenor, protagonista almuseuGrammydeLosAngeles
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Susanna de Blois,
Simeó, Demetri,
Thais, Pere, Nèstor,
Beneta, Brígida

fer fora, però, em van seleccionar
i finalment vaig fer de Babette, un
sexi plomall encantat que és lami-
nyona del castell”. I des d’aquest
paper, Silvia va créixer entre es-
pectacles amb lletra i música.
A Espanya i l’Argentina ha es-

tat Clementina en El diluvio que
viene, Christine en El fantasma
de la ópera, Eva Perón en Evita,
Cosette en Los miserables; Step-
hanie en Fiebre del sábado noche,
Jenny en Ascensión y caída de la
ciudad de Mahagonny... Una tra-
jectòria que ara s’ha aturat una
mica en aquesta Maria Trapp
que sedueix grans i petits.
Es considera amant del gè-

nere, des de les obres firmades
per Rodgers i Hammerstein II
(com la que ens ocupa) fins a les
de Gershwin, Lloyd Webber o
Sondheim, tot i que confessa de-
bilitat per aquest últim, que con-
forma amb el seu compatriota
Piazzola i l’alemany Kurt Weill
el trio favorit. “El que m’agrada
més és que no saps mai on van,
no t’esperes per on escaparan”,
fa broma referint-se als girs dels

temes, boniques rotacions no
exemptes de dramatisme, una
qualitat fantàstica per a la feina
d’un actor.
Silvia, tancada al teatre, es di-

verteix en el camp, on viu (a cent
quilòmetres deMadrid), fent una
vida similar a Maria Trapp, però
sensemarit ni fills. I sempre pen-
sant en nous projectes.
Després d’un d’aquests majes-

tàtics muntatges que protagonit-
za sol recrear-se en espectacles
de petit format (l’últim, Jazz Tan-
go Cabaret) mentre somia fer
Next to normal, un musical de
TomKitt que va veure a l’Argenti-
na, massa cruel per ser comerci-
al. Ara és feliç amb Sonrisas y lá-
grimas,El so de lamúsica a l’origi-
nal, que en castellà presenta una
de les traduccions més estranyes
mai no escoltades. Aquella que
comença assegurant que “do es
trato de varón” i “re, selvático ani-
mal”. “La vam canviar al princi-
pi, però el públic va continuar co-
rejant-la. Així que vam tornar a
l’original”. Qui pagamana i és qui
omple el teatre.c
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NÚRIA ESCUR

El muntatge, al Tívoli, inclou 32 artistes en escena i una orquestra de 10 músics en directe

l’escenari del teatre Tívoli, abans de la funció de diumenge
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Guanyadora de cinc Os-
car, sis premis Tony i
dos Globus d’Or, Sonri-

sas y lágrimas va trencar mot-
lles. En teatre i en cinema va
ser un èxit rotund, va suposar
la banda sonora de diverses ge-
neracions i va proporcionar ex-
traordinaris guanys en taquilla.
Es basava en La història dels
cantants de la família Trapp, lli-
bre que detallava les peripècies
d’una jove novícia apassionada
per la música a la recerca d’un
lloc al món.
La seva estrena en el Tívoli

implica un viatge al passat en
clau moderna. Dirigida per Jai-
me Azpilicueta (ànima d’Evita,
Jesucristo Superstar, My fair
lady o Víctor o Victoria) el mu-
sical té un elenc extraordinari:
Joan Crosas com a capità Ge-
org Von Trapp, Silvia Luchetti

representant la Maria, Loreto
Valverde al paper de baronessa
iNoemiMazoy comamare aba-
dessa.
Aclamat per més de 50 mi-

lions de persones, no hi ha ha-
gut un sol dia en què el musical
no es representés en algun lloc
del món, des que es va estrenar
el 1959 a Broadway. En el Tívo-
li posa en marxa més de cent
professionals –l’equip tècnic ja
compta amb setanta– i l’espec-
tador arribarà a veure 140 ves-
tits en 22 canvis d’escena.
Barcelona s’afegeix així al cir-

cuit internacional que, tradicio-
nalment, ofereix la llegendària
història de la institutriu que va
cuidar els set fills del vidu capi-
tà de la marina austríaca –Ge-
org von Trapp– fins a estovar-
li el cor.
Encara que alguns no s’ho

creguin, els Trapp van existir.
La institutriu, en realitat, es de-
ia Maria Augusta von Kutsche-
ra i va néixer en un tren amb
rumb a Viena. Òrfena als dos

anys, va créixer al costat de la
seva tia en una llar atea i socia-
lista però, després d’escoltar
un concert de Bach a l’església,
va entrar en un convent. Abans
del compromís final, l’abadessa
la va enviar com a institutriu a
la vil·la dels Trapp, on es va ena-
morar, va renunciar a la seva
vocació i es va convertir en la
senyora Trapp el 26 de novem-
bre del 1927. Van viure a Salz-
burg fins que el 1938 van ini-
ciar una gira per Amèrica amb
el nom de La Família Trapp.
Però en el registre de la me-

mòria col·lectiva Maria conti-
nua sent Julie Andrews a la
pel·lícula del 1965, basada en
l’obra que es va estrenar a
Broadway el 1959. Van pensar
en Doris Day o Debbie Rey-
nolds, però es van decidir per
Andrewsdesprés de veure la se-
va actuació a Mary Poppins.
Ara, a Barcelona, l’espectador
podrà rememorar, amb nous
personatges, el Salzburg dels
anys trenta.c

SILVIA
LUCHETTI

L’actriu
argentina, experta
enmusicals,
és la impecable
protagonista
de ‘Sonrisas
y lágrimas’,
al Tívoli
deBarcelona

Travis Pastrana, pilot 30
Paul Hogan, actor 72
C. J. Ramone, baixista 48
Emily Procter, actriu 45


