
a fórmula és senzilla: si
una cosa funciona,
qualsevol canvi pot
desmuntar una mà-

quina que, d’altra manera, podria
haver seguit girant i girant. Per
tant, seguint aquesta lògica, quan
un espectacle es mostra en sinto-
nia amb el públic, la millor manera
d’assegurar-ne la pervivència és
mantenir-ne vius els senyals d’i-
dentitat. Encara que aquests hagin
treptijat milions d’escenaris arreu
del planeta o que el cel·luloide so-
bre el qual estan fixats amenaci de
combustió espontània a causa de
la seva repetida exposició. 

Aquest és el cas del muntatge
Sonrisas y lágrimas, immortalitzat
al cinema per Robert Wise l’any
1965 amb Julie Andrews i Chris-
topher Plummer com a parella
protagonista i que, en format d’o-
bra musical, ha estat representat
ininterrompudament en algun
punt o altre del món des de la seva
estrena l’any 1959. La seva darre-
ra versió va arribar dijous a la nit
al Kursaal de Manresa, espai on
farà parada fins demà i on, en to-
tal, hi haurà dut a terme set re-
presentacions.     

Partint d’una trama àmplia-
ment coneguda per la majoria
dels assistents –el gir que suposa
per a la família Von Trapp l’arri-

bada d’una nova institutriu, la
jove i clerical  Maria – el musical de-
riva en la posada en escena tot el
seu pes i els seus arguments. Una
posada en escena, aquesta, on
l’espectacularitat i el colossalis-
me prenen tot el protagonisme just
en una època i en un context en el
qual les cartelleres s’omplen de
nombroses produccions instal·la-
des –per necessitat o convicció– en
l’economia de recursos. Però

aquest no és el cas. 
Ja des d’un bon principi, la pin-

tura galant que cobreix l’escenari
amb un paisatge de les munta-
nyes austríaques anticipa els vicis
i les virtuts d’una escenografia a
gran escala capaç de traslladar la
sala manresana a l’interior de l’a-
badia inicial, a diferents estances
de la casa de la família protagonista
o a l’interior d’un míting nazi,
amb una sòlida, freda i despro-

porcionada esvàstica abraonant-se
literalment i metafòricament sobre
el futur dels cantaires Von Trapp.
Tot i així, és potser en la figuració
lluminosa i oberta dels prats i les
muntanyes on es desenvolupa la
trama on l’escenografia de l’es-
pectacle dispara un cop d’efecte
més visual. 

Però si hi ha un aspecte en el
qual Sonrisas y lágrimas presenta
el seu vessant més amable i efec-

tiu, aquest és en el seu repartiment.
Anunciat en el programa de mà
com un autèntic mecano de peces
intercambiables, i presentat a l’en-
trada del teatre en forma d’un im-
probable arbre genealògic, el nom-
brós càsting del musical – 32 can-
tants-actors, segons el fullet– s’o-
bre pas sobre les taules com un
equilibri on cada rol apareix me-
surat i executat dins el conjunt. Un
conjunt, aquest, amb una acluca-
da d’ull còmplice a cada ciutat
on fa parada la maquinària que
suposa el musical amb l’elecció
dels infants locals que encarnen
els tres germans menors del clan
Von Trapp. En l’estrena de dijous,
els bagencs Joan Ferrer i Lia Gra-
tacòs.  

Una manera, de fet, de reforçar
una compenetració amb un públic
en la majoria de casos predisposat
a deixar-se endur per aquesta
odissea amb oda a la unió familiar
inclosa i sortir del teatre amb una
lliçó ben apresa, ja saben: «Don, es
trato de varón/ Res, selvático ani-
mal...» 

L
PEP CORRAL VILELLA | MANRESA

Crònica

Set notes, set funcions i una fórmula infal·lible
El musical «Sonrisas y lágrimas» sedueix el Kursaal sent fidel a l’estil que l’ha convertit en un muntatge d’èxit global

L’espectacularitat escènica
pren tot el protagonisme en
un muntatge on tothom juga
el seu rol en el conjunt

El públic es deixa endur per
aquesta odissea amb oda a la
unió familiar inclosa, amb un
repartiment amable i efectiu

Una escena del muntatge, amb Maria (Silvia Luchetti) i els nens Von Trapp, en l’estrena de dijous
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CULTURES 

La poesia de Climent Forner
puja a l’escenari del teatre de l’A-
metlla de Merola. L’espai cultural
Logos Berguedà de la colònia ber-
guedana ha organitzat un espec-
tacle que combina els versos del
poeta i mossèn Climent Forner,
amb música i una posada en es-
cena. Una proposta dirigida per
Moisès Boixadera i que forma part
del cicle Berguedans Il·lustres que
ha programat l’espai cultural i que
en la seva primera edició està de-
dicat a Forner. 

Ahir, divendres, va tenir lloc la
primera de les funcions d’aquest
espectacle que porta per títol Cli-
ment Forner: Paraula de poeta. Es
tracta d’un recital de poesia tea-
tralitzada, que és protagonitzat
pel mateix mossèn Climent Forner

i  acompanyat a l’escenari per Mi-
quel Desclot i Toni Vilà, que tam-
bé reciten alguns dels poemes.
L’espectacle està dividit en cinc
blocs diferenciats segons la te-
màtica i l’estil dels versos que po-
den escoltar-se: més terrenals al
principi i amb un to més espiritu-
al cap al final. Els poemes es reci-
ten mentre sonen temes musi-
cals a càrrec del pianista Jordi
Vilà, amb la presència de diversos

detalls escenogràfics a l’espai,
acrobàcies realitzades per Sara
Cortina i algunes accions teatrals.

Després de la funció d’ahir, el
teatre acollirà demà, diumenge, la
segona i darrera oportunitat per
presenciar la performance. L’hora
d’inici serà a 2/4 de 7 de la tarda i
el preu de l’entrada és de 15 euros.
El cicle d’activitats a l’entorn de For-
ner continuen el proper 12 d’abril
amb una sessió de contes.
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Després de la funció
d’ahir, l’espectacle es podrà
tornar a veure demà a 2/4
de 7 de la tarda a la colònia



La poesia de Climent Forner reviu a
l’Ametlla amb música i escenografia

Ton Vilà durant la funció d’ahir al teatre de l’Ametlla de Merola
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