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CULTURES

Sonrisas y lágrimas, el popular
musical que es va fer famós als
anys 60 i 70 gràcies a la versió ci-
nematogràfica protagonitzada per
Julie Andrews, arribarà al teatre
Kursaal de Manresa a l’abril. Es po-
drà veure a la Sala Gran del teatre
Kursaal en set funcions, del dijous
3 al diumenge 6 d’abril.

La producció, dirigida per Jaime
Azpilicueta (Evita, Jesucristo Su-
perstar, My Fair Lady, Víctor o
Victoria), fa actualment estada al
teatre Tívoli de Barcelona, prota-
gonitzada per Silvia Luchetti (Ma-
ria) i Joan Crosas (capità Von
Trap). A Manresa, el paper de Von
Trap anirà a càrrec de Carlos J. Be-
nito, que ja interpreta el paper, al-
ternant-lo amb Crosas, des que es
va iniciar la gira del muntatge el
2011 i durant les temporades a Ma-

drid i a Barcelona. També va for-
mar part del repartiment original
d’Hoy no me puedo levantar a
Madrid (2005-2009). Luchetti, nas-
cuda a Buenos Aires, és actriu,
cantant i ballarina i ha protago-
nitzat, a Espanya i/o Argentina,
musicals com Los Miserables, La
Bella y la Bestia o Evita.

Aquesta producció de Sonrisas
y lágrimas compta amb més de
100 professionals: 32 artistes en es-
cena, una orquestra en directe de
10 músics i 70 persones entre
equip tècnic, maquillatge i ves-
tuari. En cada funció es realitzen 22

canvis d’escenari, amb 140 vestits
que traslladen l’espectador al Salz-
burg dels anys 40. El musical, amb
música i lletres de Richard Rodgers
i Oscar Hammerstein II, explica la
història de Maria, una jove novícia
apassionada per la música, que en-
tra a treballar com a institutriu
dels set fills del vidu Von Trap.

Quart musical
Després d’Hoy no me puedo le-
vantar, Mamma Mia i Grease, el
Kursaal acull un dels musicals
més populars, que s’estrenarà el di-
jous 3 d’abril (20 h). Es faran fun-
cions el divendres (17.30 i 21.30 h),
el dissabte (17 i 21 h) i el diumen-
ge (16.30 i 20.30 h). Les entrades es
posaran a la venda el dijous 5 de
desembre (18 h), a taquilles i a
www.kursaal.cat. El preu serà d’en-
tre 39 i 49 euros.
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El teatre Kursaal programa
set funcions del musical
«Sonrisas y lágrimas»

L’espectacle, actualment en cartell a Barcelona, arribarà a Manresa
del 3 al 6 d’abril Les entrades es posaran a la venda el 5 de desembre



El repartiment de «Sonrisas y lágrimas» serà encapçalat a Manresa per Silvia Luchetti i Carlos J. Benito

IMATGE PROMOCIONAL

L’Hostal del Camp, situat als Plans de la Sala de Sallent, a tocar de l’eix
del Llobregat, encetarà divendres vinent un nou cicle gastromusical que
es perllongarà fins al 27 de desembre. L’encarregada d’estrenar el cicle
Nits a l’Hostal serà la cantant Bikimel, que presentarà el disc Farrera Can-
sons D.O. El concert (22.30 h, 10 euros) serà presentat per l’actor Jordi
Martínez (Ventdelplà, Kubala, Moreno i Manchón). El següent concert
serà el 29 de desembre, a càrrec del grup manresà Abrília.
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Bikimel estrenarà el cicle de concerts
Nits a l’Hostal del Camp de Sallent

MÚSICA

SOM ELS MILLORS
� LLOC:  Sala Petita del Kursaal (Man-
resa) � DIEs:  14 de novembre. Idea i
dramatúrgia: Lluís Calderer. Direcció:
Faig Teatre. Intèrprets: Teti Canal, Joan
Cirera, Mireia Cirera, Guillem Cirera, Pep
Garcia-Pascual i Anna Selga.

a commemoració del cen-
tenari d’Espriu ha portat a
la Sala Petita del Kursaal

de Manresa la reunificació de Faig
Teatre. La companyia presentava
Som els millors, adaptació teatral de
textos del poeta, sota la direcció de
Lluís Calderer. Poques localitats
varen quedar disponibles en la vet-
llada teatral de dijous.

Teti Canal, Guillem Cirera, Mireia
Cirera, Joan Cirera, Pep Garcia-
Pascual i Anna Selga varen ser els

encarregats de recuperar i fer tornar
a escoltar les paraules de l’autor de
Sinera amb l’adaptació al teatre
d’algunes de les peces que compo-
nen Ariadna al laberint grotesc.
També van incloure-hi algunes de
les peces poètiques més conegudes
de l’autor català per tancar la vet-
llada teatral.
Som els millors compila la pa-

raula escrita d’Espriu que roman vi-
gent molts anys després de la seva
primera publicació i representa-
ció i, en aquest sentit, l’exercici fet
pels integrants de Faig Teatre és ple-
nament encertat. La recuperació de
Som els millors, però, es va quedar
a mig gas i va ser irregular. El mun-
tatge era un retrobament dels in-
tèrprets i la peça. Va tenir un bon
inici: àgil, encertat, suggerent. Però
la peça va anar caient cap a un
desenvolupament tediós, mancat
del vigor i la força mostrats d’inici i
que, possiblement, s’haurien d’ha-
ver mantingut al llarg de tot el
muntatge. Es va gaudir, però, de
bons i puntuals moments, espe-
cialment humorístics.
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FAIG TEATRE L’ENCERTA 
EN RECUPERAR ESPRIU 

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Escena del muntatge amb Anna Selga, Teti Canal, i Joan i Mireia Cirera

SALVADOR REDÓ

Dirigida per Jaime Azpilicueta,
la producció posa 32 artistes
en escena i una orquestra de
10 músics actua en directe


