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CULTURES 

Serà el quart gran musical que
aterri a la capital del Bages, després
de Hoy no me puedo levantar
(2010), Mamma Mia! (2011) i
Grease, l’any passat. I a dia d’avui,
quan encara falten dos mesos per
a les representacions al Kursaal
(del 3 al 6 d’abril), el teatre manresà
ja ha venut més de 2.800 entrades,
el cinquanta per cent de les en-
trades disponibles (5.600) per a les
7 funcions previstes.
Sonrisas y lágrimas, que aques-

ta setmana acaba la seva estada al
Tívoli de Barcelona després de
quatre mesos, visitarà Manresa
després de passar per Oviedo, Do-
nostia, Vitòria, Burgos, Cadis i Ro-
quetas de Mar (Almeria). Ahir,
Carmen Márquez, directora del
càsting infantil i Yolanda García,
l’actriu de Vilassar de Dalt que
interpreta Liesl, la germana gran de
la família Von Trapp, van parlar
d’un musical amb dues caracte-
rístiques molt concretes: la pri-
mera, els seus destinataris, el pú-
blic familiar; la segona, la incor-
poració al muntatge de nens i ne-
nes de les ciutats on es represen-
ta. Una manera d’establir un «lli-
gam», subratllava Márquez, entre
l’espectacle i la població. Una dosi
d’«espontaneïtat» però, també, de
«responsabilitat».

A Manresa seran nou nens els
qui interpretaran al llarg de les set
funcions els papers dels tres ger-
mans petits de la família: Kurt,
Marta i Gretel. Els 9 petits actors

(amb una aparença d’entre 4 i 13
anys) sortiran d’un taller que es
farà a Manresa el 22 i 23 de març
(10 dies abans de l’estrena al Kur-
saal) entre els quinze preselec-
cions al desembre en el primer càs-

ting, en el qual van participar un
centenar de nens i nenes de la co-
marca. Per a Yolanda García, l’èxit
del musical, que afronta el tercer
any als escenaris, rau en el fet que
«tant si ets fill, pare o germà, tro-
bes un personatge amb qui iden-
tificar-te». 
Sonrisas y lágrimas es va popu-

laritzar amb el film que va prota-
gonitzar Julie Andrews i Chris-
topher Plummer el 1965, però el
muntatge, basat en la història real
de Maria Kutschera i el capità von
Trapp, es va estrenar a Broadway
el 1959: va fer 1.443 funcions, va
guanyar 6 premis Tony i va vendre
més de 3 milions de discos.
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«Sonrisas y lágrimas» ja ha
venut més de la meitat de les
5.600 entrades disponibles

El popular muntatge engega la gira que el portarà a Manresa a l’abril
El març es farà un taller per triar els tres nens que actuaran al Kursaal



Un company de militància de
Salvador Puig Antich i l’alferes al
qual «van encarregar manipular»
el sumari del cas han parlat per pri-
mera vegada des de fa 40 anys per
revelar les nombroses irregularitats
del procés que va portar Puig An-
tich a ser l’últim ajusticiat a Espa-
nya al garrot el 1974.

Aquests testimonis, al costat d’un
de presencial de l’autòpsia del po-
licia Francisco Anguas, per l'as-
sassinat del qual es va condemnar
Puig Antich, o el responsable d’ur-
gències de l'Hospital Clínic el dia
que van portar el cadàver de l'agent
són alguns dels protagonistes del
llibre Salvador Puig Antich, cas
obert, escrit pel periodista judicial
Jordi Panyella, editat per la man-
resana Angle Editorial i presentat
ahir a Barcelona.

«La veritat és aquesta; la policia
només tenia un objectiu: amagar
les bales que els mateixos agents
van disparar (...) van voler amagar
el veritable responsable de la mort
de Francisco Anguas!», sentencia
al llibre Xavier Garriga i Paituví,
company de Puig Antich. En el lli-
bre, l’alferes Enric Palau –que en
aquell moment treballava amb el
jutge instructor encarregat del su-
mari contra Puig Antich– relata que
agents de policia li van ordenar
treure la documentació del cas i
muntar un sumari a mida, amb el
vistiplau de la Justícia Militar, que
finalment es va lliurar al consell de
guerra i que, segons ha sabut Pa-

nyella, està guardat en una caixa
forta del Govern Militar.

Una altra de les proves que des-
munta la investigació de Panyella
és la declaració «de gairebé vuit fo-
lis» que suposadament va relatar
Puig Antich des de l’hospital i que,
segons es desprèn dels testimonis,
va haver d’estar «induïda per la po-
licia» perquè ell, expliquen les in-
fermeres, amb prou feines podia
parlar. Quant al cadàver d’Anguas,
tant el llavors responsable mèdic
d’urgències del Clínic, Pere Mun-
né, com un testimoni presencial de
l’autòpsia del policia indiquen que
el cadàver «tenia quatre o cinc
trets», malgrat que l'informe no-
més en recull tres. El testimoni pre-
sencial, que han preferit mantenir-
se en l’anonimat, explicava a Pa-
nyella que dels dos metges que van
signar l'autòpsia només un va es-
tar realment present.

Després de diversos recursos
desestimats a Espanya pels Tri-
bunals Suprem i Constitucional, la
justícia argentina ha reobert el
cas per delictes contra la humani-
tat, però «el govern espanyol hi està
posant totes les traves del món»,
destacava Panyella. 

EFE | BARCELONA

El llibre, editat per la
manresana Angle, es va
presentar ahir i el signa el
periodista Jordi Panyella



Testimonis inèdits revelen
la manipulació del sumari
del cas Salvador Puig Antich 

L’actriu Yolanda García i Carmen Márquez, directora del càsting infantil

S. P.

El periodista Jordi Panyella, ahir
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L’onzena edició del Festival In-
ternacional de Cinema Solidari
de Navarcles (CLAM) se celebra-
rà del 8 al 18 de maig incorporant,
per primer cop, un concurs de
llargmetratges que s’afegeix al de
curs que ha estat el tret distintiu del
certamen des del seu naixement,
el 2004.

Amb aquesta decisió, com ahir
s’explicava en un comunicat dels
seus promotors, el festival navar-
clí «fa un nou pas endavant per
créixer amb la voluntat de con-

vertir-se en el certamen de refe-
rència del cinema social i dels
drets humans a Catalunya». Josep
Maria Carrillo, president del FIC-
NA, entitat organitzadora del
Clam, creu que amb la incorpo-
ració de la primera edició de llarg-
metratges el festival rep «un nou
impuls». Així mateix, es treballa per
«potenciar encara més el Premi
Pere Casaldàliga a la Solidaritat i
per unir el cinema compromès i de
qualitat amb la reflexió sobre les
problemàtiques socials».

L'organització del Festival In-
ternacional de Cinema Solidari
de Navarcles ja ha convocat les ba-
ses de participació de l'edició d'en-
guany per a les seccions oficials a
concurs -llargs i curts- en el qual
podran participar les produccions
cinematogràfiques produïdes en-

tre els anys 2012 i 2013 i que no ha-
gin estat estrenades comercial-
ment a l’estat espanyol, ja sigui en
sales d’exhibició, en DVD, vídeo o
televisió. Els llargmetratges tampoc
no poden haver estat estrenats
anteriorment a cap festival o mos-
tra cinematogràfica de Catalunya.
Per tant, les pel·lícules a concurs al
Clam seran «estrenes absolutes».
Tant el concurs de curts com el de
llargs premiarà tres obres: Primer
Premi, Premi Especial del Jurat i el
Premi del Públic. El termini per re-
bre obres finalitza el 15 de febrer. 
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El Clam incorpora els llargmetratges a concurs
El Festival Internacional

de Cinema Solidari de
Navarcles fa un pas més
per créixer i referenciar-se



Més de 600 funcions 
El desembre del 2011 es va
estrenar a Tenerife el musical

de Rodgers & Hammerstein dirigit
per Jaime Azpilicueta. Després de gi-
rar per 20 ciutats, va fer temporada a
Madrid i, ara, a Barcelona. 



LA CLAU

Presentació del festival, el 2013

ARXIU/MARTA PICH

Lady Gaga actuarà al Palau Sant
Jordi  el 8 de novembre dins de la
gira europea de presentació del seu
nou disc, Artpop, segons va infor-
mar ahir la promotora Live Nation.
La cantant arribarà a Barcelona
gairebé al final de la gira artRave:
The Artpop Ball Tour, prevista del
setembre al novembre. La diva
del pop farà 14 concerts per Eu-
ropa en ciutats com París, Londres,
Anvers, Oslo, Praga, Estocolm i
Lisboa, a més de la capital catala-
na. Les entrades per al concert del
Palau Sant Jordi es posaran a la
venda el 14 de febrer. Ara, Lady
Gaga està de gira pels Estats Units.

ACN | BARCELONA

Lady Gaga actuarà
a Barcelona el 8
de novembre en
la gira d’«Artpop»El festival se celebrarà

enguany del 8 al 18 de maig i
el termini de recepció d’obres
finalitza el 15 de febrer


