
Silvia Luchetti (Mar de Plata,
1971) dóna vida a Maria, la prota-
gonista en la primera producció de
l’estat de Sonrisas y lágrimas, que
avui s’estrena al Kursaal (20 h) i que
es podrà veure fins diumenge en
set funcions. Actriu, cantant i ba-
llarina, desborda simpatia i ener-
gia a cada paraula. Va començar
els seus estudis amb la seva mare,
la soprano Edith Scandro, però ella
anava per ballarina: el Ballet de Ju-
lio Bocca i el Ballet Neoclásico de
Buenos Aires. Curiosa, va «provar»
els musicals i s’hi va enganxar.
Els defensa de qui els considera un
gènere menor: «és ignorància. Ho
sé per experiència». N’ha fet més
de set, inclòs Los Miserables, «el
musical dels musicals». Si hagués
de triar una escriptora, seria Vir-
ginia Wolf; una pel·lícula, Big Fish
i un desig, més justícia humana. I
una cançó de Sonrisas i lágrimas?
Doncs una d’elles seria Cosas que
me hacen feliz. 

Hi ha tanta simbiosi amb el
personatge que fins i tot li diuen
Maria?

(Riu). Sí, sobretot els petits, però
els grans també. Quan vam fer
temporada a Barcelona, sortia al
carrer i em cridaven pel nom de
Maria. L’he adoptat! (torna a riu-
re). Fa 15 anys que faig musicals i
no sempre tens la sort d’interpre-
tar un caramelet com Maria. És un
regal. Té tota una sèrie de carac-
terístiques que comparteixo: és
molt fidel a ella mateixa i no li
costa gaire saltar-se les normes.
Això és molt de la Silvia!

O sigui que entre l’actriu
i el personatge hi ha molts
trets en comú.

Sí. Quan em van donar el pa-
per vaig bussejar en l’autobiogra-
fia real de Maria Von Trapp, per
donar-li vida, comprendre la seva
manera de veure el món...  per in-
terpretar-la amb els meus matisos.
Però facilita no haver de fabular  en
excés perquè el personatge com-
parteix moltes passions meves: la
seva manera d’estimar la música,
el seu món interior, la comunica-
ció amb la natura, amb els nens... 

Què té Sonrisas y lágrimas que
es representa des de final del
2011?

Destacaria que no és cap fran-
quícia (tot i que això no és dolent)
però s’ha gestat des d’aquí i té al
darrera una producció impres-
sionant, un equip molt bo, una or-
questra excel·lent... vaja que no té
res a envejar a qualsevol altre mu-
sical. S’ha volgut fer bé des del
principi.

I treballar amb nens que van
canviant cada cop que traslla-
den el muntatge de ciutat?

Quan fas temporada en una
ciutat és diferent però en la pri-
mera gira jo tremolava... i va
ser meravellós. Sorprèn tro-
bar-te a l’escenari uns nens i
unes nenes tan preparats.
Quan baixo als camerinos ja
em criden pel nom...

Maria?
Sí (riu). A més a més, per a

la canalla actuar és jugar, i aques-
ta és la gràcia. Serà una festa, ja ho
veureu. Amb els nens i nenes que
van estar al llarg de 4 mesos a Bar-
celona, per exemple, acabes esta-
blint uns llaços d’afecte i amb
molts mantens el contacte. I quan
s’acaba, uns plors!...

És la part de llàgrimes del mun-
tatge?

Sí.  Però tant a nivell professio-
nal com personal val molt la pena.

La rutina deu ser mala conse-
llera. Com s’ho fa per no avorrir-
se de Maria?

El regidor em deia que di-
umenge era la funció 725. És el pa-
per més llarg que he fet mai. La
Maria en el muntatge és el perso-
natge que tiba el carro. És la his-
tòria de la seva vida. I la veritat és
que encara no m’he avorrit de la
Maria però provo de buscar coses
noves que li atorguin frescor. De
vegades fent-la més innocent, al-
tres més múrria... I el fet que la fa-
mília sigui diferent perquè els
nens no són mai els mateixos
m’ha ajudat molt. T’obliga a estar
en alerta perquè cadascun  dóna
a la funció el seu propi color. In-
tento cuidar de la Maria més en-
llà del públic, per mi mateixa.

Segurament, una gran part del
públic té al cap Julie Andrews. El
repte és que l’espectador pensi a
partir d’ara en Silvia Luchetti?

He crescut amb Julie Andrews i
no volia copiar el seu treball per-
què hagués estat absurd. Ella és al
cap de l’espectador. En aquest
sentit, el director Jaime Azpili-
cueta em va donar total llibertat
perquè trobés la meva pròpia Ma-
ria. El musical està basat en el lli-
bre La historia de los cantantes de
la Família Trapp i Maria té més
presència, és més madura, una
dona de coratge, gens bleda... 

Ha fet una Maria més forta?.
Sí, segurament seria la principal

característica que li he aportat.
Se’n recorda, del primer cop

que va veure Sonrisas y lágri-
mas?

On jo vivia, a Mar de Plata, hi ha-
via un col·legi que tenia una pan-
talla gegant i tots els anys projec-
taven Sonrisas y lágrimas. Em po-
sava a la tercera fila i em menjava
la pantalla. A més, el primer cop
que vaig cantar amb el meu germà,
jo devia tenir uns 8 anys, va ser un
popurri de cançons de Sonrisas y
lágrimas. Hi tinc molta vinculació
personal.

Aquesta és la gràcia?
Jo crec que sí, que tothom té una

història personal amb Sonrisas y
lágrimas. Apel·la a les emocions i
que sigui una història real encara
la fa més propera.

Què li fa riure?
Moltes coses. La vida mateixa!.

Crec que riure o plorar és una
elecció personal. I a mi no m’a-
grada el victimisme.
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Silvia Luchetti
en una de les
escenes del
musical

Entrevista Silvia Luchetti
Actriu. Maria a «Sonrisas y lágrimas».Acompanyada de Carlos Benito com a capità Von Trapp, l’actriu argentina arriba avui al Kursaal disposada a
explicar una història real que es va estrenar a Broadway el 1959, de la mà de Rodgers & Hammerstein, i que Julie Andrews va immortalitzar en el cinema 

«Encara no m’he avorrit de la Maria»
Després de dos anys en la pell del personatge, Silvia Luchetti reivindica la força de la protagonista i l’emoció del musical
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formen l’equip del musical
30 artistes; 10 músics en directe; 70
persones entre equip tècnic, maqui-
llatge i vestuari. Hi ha 22 canvis
d’escenari; 140 vestits en escena i
250 focus. El director és Jaime Azpili-
cueta.

des de la seva estrena, el 1959, a
Broadway. L’èxit mundial va arribar
amb l’estrena al cinema, el 1965. Va
guanyar l’Oscar a la millor pel·lícula. 

Basat en la història de Maria
Augusta von Kutschera

Explica la vida de Maria, una
novícia que arriba com a insti-

tutriu a casa d’un vidu, estricte capi-
tà de la marina austríaca, amb set
fills. Acabarà convertint-se en la se-
nyora Von Trapp. Van triomfar com a
grup musical a Amèrica.



50 MILIONS D’ESPECTADORS

100 PERSONES

g LES DADES

Regió7 DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 41

Cultures
teatre | música | lletres | dansa | art | tradicions | cine | televisió


