
BARCELONA
ARENAS MULTICINES
C. C. Las Arenas. 902424243. M.: sá. y do. www.grupbalana.com.

Operación cacahuete 2 h12.15 15.40 17.50 20.00

Barry Seal: el traficante 22.10 i00.15

Gru 3, mi villano favorito h12.15 

Blade runner 2049 h12.00  16.30 18.15 18.45 20.00  

 21.40 i23.00

Dunkerque i00.15

La Lego Ninjago película h12.15 

Solo se vive una vez 15.40 17.50 20.00 22.10 i00.15

El muñeco de nieve h12.00  16.00 19.00 21.45 i00.30

Kingsman: el círculo... h12.00  16.00 22.00 i00.30

It h12.00 16.00 19.00 21.45 i00.30

Toc toc h12.15 15.40 17.50 20.00 22.10  

 i00.15

Tu mejor amigo h12.15 17.50

La montaña entre... 15.40 22.10

La cordillera 19.40

Madre! 22.10 i00.25

Tadeo Jones 2: el... h12.15 h15.40 17.50

La llamada 15.40  (exc. sá. y do.)     20.00

Annabelle: creation h12.00 16.00 19.00 21.45 i00.30

La reina Victoria y Abdul 16.00

La suerte de los Logan h12.00 16.00 19.00 21.45 i00.30

ARIBAU CLUB
Gran Via, 567. T. 902424243. www.grupbalana.com.

It 21.30

Estiu 1993 C 16.30 19.00

Una mujer fantástica 16.30 19.15 22.00

ARIBAU MULTICINES
Aribau 8. T. 902424243. www.grupbalana.com.

El muñeco de nieve 16.10 19.05 22.00

La cordillera 16.00 20.05 22.15

Canción de Nueva York 16.00 18.15 20.10 22.20

Blade runner 2049 16.30 18.15 21.40

La reina Victoria y Abdul 16.00 20.00

La llamada 17.55 22.10

BALMES MULTICINES
Balmes, 422-424. T. 902424243. www.grupbalana.com. Mat.: sá. y do.

Toc toc h12.15 16.00 20.10

Churchill VO 18.00

It VO 22.10

Annabelle: creation VO h12.05 16.30 19.20 22.10

Canción de Nueva... VO h12.10 16.10 18.10 20.20 22.00

Alibi.com, agencia... VO h12.15

La montaña entre... VO 16.00 20.20

La cordillera 18.10 22.30

El muñeco de nieve VO h12.00 16.20 19.15 22.00

Madre! VO h12.00 16.30 22.00

Blade runner 2049 VO h12.00 16.30 18.00 19.00 20.00  

 21.40

Una mujer fantástica h12.00 16.00 18.00 20.05 22.10

Tadeo Jones 2... VO h12.20

Estiu 1993 C, VOSE 16.00

Ana, mon amour VO h12.00

Kingsman: el... VO 16.15 22.15

La reina Victoria y... VO h12.10 16.20 19.10

Dunkerque VO 22.00

Camina conmigo VO h12.15

La suerte de los Logan VO 16.20 19.20 22.00

BOLICHE
Diagonal, 508. Tel. 932171929. www.bolichecinemes.cat. 

Mal genio VO 16.00 18.00 20.00 22.10 

Una mujer fantástica  16.00 18.00 20.15 22.10 

Morir  16.00 18.00 

El jardín de Jeanette VO 18.00 20.00 22.00

El último traje 16.00 20.00 22.10

BOSQUE MULTICINES
Rambla del Prat, 103. T.902424243. www.grupbalana.com.

Operación cacahuete 2 15.55 18.20

Blade runner 2049 16.30 18.00 19.00 21.40

La montaña entre nosotros 15.55 (exc. ju.) 20.15

Madre!  15.55 22.30

La Lego Ninjago película 18.10

La llamada 20.15 22.30

Toc toc 16.00 18.05 20.10 22.15

Tadeo Jones 2: el...  18.15

La reina Victoria y Abdul  16.00 20.05  (exc. ju.)

Dunkerque 22.20

It 19.40 22.20

El muñeco de nieve 16.10 19.05 22.00

Annabelle: creation 16.15 19.15 22.15

Kingsman: el círculo de... 16.05 22.15

CINEMES GIRONA
Girona, 175. T. 931184531. www.cinemesgirona.cat. Sá., 20 h.: Casa Asia: 

«Nishant». VOSE. Mi., 20 h: «Ulu». Vi. a do., 19.30 h: «Indifest: Mostra de Ci-

nema Indigena de Barcelona». Lu., 19 h.: «La granja del pas» (Projecció gra-

tuïta d’Amnistia Internacional). C. Vi., 20 h.: «12 d’octubre: Cultura de l’odi i 

legítima autodefensa». C. Ju., 17 h.: «Secret Superstar», VOSI. 

Gatos, un viaje de... C                 16.00 (sá. y do.)

Operación Concha                      16.00  (vi., ma., mi.)    20.00 (ma., mi.)  

                                                                      22.00 (sá.)

Bye bye Germany  18.00

Bye bye Germany VO 20.00  (do. a mi.) 22.00  (vi., mi.)  22.30 (sá.)

El último traje                                16.00 (exc. lu.)  18.00 20.00   

 22.00  (exc. do., lu. y ma.)

Estiu 1993 C                                       16.00       22.00 (mi.)

Converso  18.00 (exc. lu.)

CINESA DIAGONAL
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. T. 902333231. Golfas: viernes y vísperas de festi-

vos. Matinales: sábados y festivos. www.cinesa.es.

Annabelle: creation             h12.00   16.00  (mi., 15.50)   18.00 20.20  

 22.40 (vi. a do.) 23.00 (lu. a mi.) i01.00

Barry Seal: el traficante 22.40  i00.50

Blade runner 2049                  h12.00 h12.15 (VO)  16.10    19.00 20.00  

 22.15 i23.15 i00.15

El muñeco de nieve              h12.15 (VO)  h12.30    16.10   18.35   20.10 

 22.30       00.00 (mi.) i00.50

Emoji: la película  17.30

It  19.30 22.00 i00.30

Kingsman: el círculo...  19.30 22.10 i00.35

La bella y la bestia h12.00

La cordillera h12.20 (mi.) 15.55   23.15  (lu. a mi.)  i01.00

La Lego Ninjago película h12.10 15.30  (mi.)  17.20 (mi., 17.35)

La llamada 18.10 21.00 23.15 (lu. a mi.) i00.50

La montaña entre... 16.40 19.25 21.50    00.10 (mi.)

La reina Victoria y... lu. a mi. 15.45 20.20

Los Pitufos: la aldea... h12.15

Madre!  22.10  (mi., 21.30)   i00.00

Operación cacahuete 2 h12.00 16.10 18.10 20.20

Tadeo Jones 2: el...  h12.15 16.00  (lu. a mi., 15.45)  18.00

Toc toc                                           h12.00 (mi.)     16.00       18.05       20.10   

 22.15       00.15 (mi.)

Tu mejor amigo mi. 12.15 15.30 17.30 19.30

Tu mejor amigo resto h12.10 15.55 18.00 20.05

CINESA DIAGONAL MAR
Diagonal, 3. T. 902333231. G.: vi. y vísp. fest. M.: sá. y fest. www.cinesa.es.

Annabelle: creation h12.00 16.00 18.00 20.20 22.40  

 i00.30 i01.00

Blade runner 2049                h11.50 (VO)    h12.00       15.45        19.00   

 20.30 22.15 i00.00

El muñeco de nieve                h11.50 (VO)  h12.00         16.00       18.30   

 20.00 22.30 i01.00

It 16.15 18.45 21.45

Kingsman: el círculo... 19.15 21.30 i00.20

La bella y la bestia h12.20

La Lego Ninjago película 16.00

La llamada 22.45 i01.00

La montaña entre... lu. a mi. 15.30 17.45 20.00 22.50

La montaña entre... resto 15.50 18.15 20.10 22.45 i01.00

La suerte de los... lu. a mi. 15.30 18.00 20.30 23.00

La suerte de los... resto         h11.50 (VO)   16.45   19.30  22.15 i00.45

Los Pitufos: la aldea... h12.30

Madre!  22.15 i00.45

Operación cacahuete 2 h12.20   16.00   18.10   20.30 (exc. lu. a mi.)

Tadeo Jones 2: el...  h12.15 16.30 18.30

Toc toc h12.20 16.15 18.20 20.25 22.30  

 i00.35

Tu mejor amigo 15.40 17.50

CINESA HERON CITY
Andreu Nin, s/n. T. 902333231. Golfas: viernes y vísperas de festivos. Matinales: 

sábados y festivos. www.cinesa.es. Ju., 18 h.: «Kikoriki: equip invencible». C.

Annabelle: creation h12.00 16.05 17.45 18.00 20.15  

 22.40 i01.00

Barry Seal: el traficante       i00.20

Blade runner 2049  h11.55  15.45 19.00       20.15 (ju.)   

 20.45    22.15    i00.15

Canción de Nueva York  h12.00  16.00 18.05 20.10 22.15  

    i00.20

El castillo de cristal  h12.00  16.25 19.10 22.50    i00.40

El muñeco de nieve  h12.00  16.30 19.00 20.00 22.30  

    i01.00

Emoji: la película h12.05 15.50

Gatos, un viaje de... h12.10

It 16.20 19.15   22.10 i00.00

Kingsman: el círculo... 19.00     21.40    i00.30

La bella y la bestia h12.10

La cabaña                                         21.50  (lu. a mi.) 22.15  (vi. a do. y ju.)   

    i01.00

La cordillera 21.00 i23.30

La Lego Ninjago película   h12.15        16.00 (ju.) 

 16.30  (vi. a do.)     16.50 ( lu. a mi.)

La llamada                                       18.00  (vi. a do.)      18.30  (lu. a ju.)         

                                                                  22.00  (exc. ju.)     i23.15

La montaña entre... h12.10 16.30 19.00 21.30

La reina Victoria y Abdul   i01.00

La suerte de los Logan         h12.00  16.40    19.30   22.00  (exc. lu. a mi.) 

 22.20  (lu. a mi.)  i00.30 

Los Pitufos: la aldea... h12.00

Madre! 21.00  (lu. a mi.) 22.20  (vi a do.)    

                                                                 22.45 (ju.)      i00.50

Operación cacahuete 2     h12.00       16.00       17.00 (C)    18.00  

                                                                 19.00 (C)       20.20  (vi. a do.)     20.50 (ju.)

Solo se vive una vez  h12.00 16.00 18.10 20.20 22.30  

 i00.40

Tadeo Jones 2:... lu. a mi. h12.10 15.35 17.40 19.45

Tadeo Jones 2: el... resto h12.10  16.05 18.15 20.15

Toc toc                                           h12.15   15.45 (lu. a mi.)16.00  (vi. a do. y ju.) 

  18.05   20.25 22.45 i01.00

Tu mejor amigo h12.00 16.00  (vi a do. y ju.)      

 16.20  (lu. a mi.) 18.30  (exc. ju.)

CINESA LA MAQUINISTA
Ciudad de Asunción, s/n. T. 902333231. Golfas: viernes y vísperas de festivos. 

Matinales: sábados y festivos. www.cinesa.es. 

Annabelle: creation h12.00 16.10 17.50 20.20   

 22.40  (exc. lu. a mi.)      23.50  (lu. a mi.)

Barry Seal: el traficante i01.00

Blade runner 2049  h12.15 15.45 19.00 21.05 22.15

Blade runner... 3D, lu. a mi. 16.20 19.45 i23.00

Blade runner... 3D, resto h12.00 17.00 20.15 i23.30

El muñeco de nieve lu. a mi. 15.55 18.30 20.20 22.50

El muñeco de nieve resto h12.10 15.55 18.30 20.00 22.30

It h12.15 16.20 19.15 22.00 i00.40

Kingsman: el círculo... 18.40       21.40  (lu. a mi., 22.20)     i00.30

La Lego Ninjago película  h12.00  15.25 (lu. a mi.) 16.00 (exc. lu. a mi.)

La llamada 15.45  (lu. a mi.) 20.30 22.45

La montaña entre... lu. a mi. 15.25 18.20 20.50 23.15

La montaña entre... resto h12.00 17.00 19.40 (exc. do.) 22.10  

 i00.30

La suerte de los Logan       h12.15   16.00    19.10  22.00  (exc. lu. a mi.) 

 22.40  (lu. a mi.)   i00.45

Madre! 19.50  (do. y ju.)          21.50  (lu. a mi.)   

 22.25  (exc. lu. a mi.)   i00.50

Operación cacahuete 2 h12.15 15.40 18.00       20.00 (do.)

Tadeo Jones 2: el... h12.15 15.40 17.50 20.00  (exc. do.)

Toc toc lu., mi. y ju. 15.40 17.45 20.00 22.10 i00.10

Toc toc resto h12.10 16.05 18.10 20.20 22.30  

 i00.10

Tu mejor amigo h12.15 15.50  (exc. lu. a mi.)  18.15

Verónica  i00.10

COMEDIA YELMO
Paseo de Gràcia, 13. T. 933182396. www. yelmocines.es.

La montaña entre...  16.05 18.10 20.15    

 22.20  (VO, exc. lu. a mi.)

La reina Victoria y Abdul        22.20 (lu.)

Una verdad muy... VO                22.20 (ma.)

La cabaña                                         22.20 (mi.)

Mal genio 16.00 18.10 20.20        22.30 (VO)

Canción de Nueva York 16.20 18.20 20.20        22.15 (VO)

Toc toc sá. 16.00 18.20 20.20 22.30

Toc toc resto 16.00 18.00 20.00 22.10

La cordillera exc. sá. 17.00 19.20

La cordillera sá. 16.00 22.20

La llamada 21.50

GLÒRIES MULTICINES
Diagonal, 208. T. 902 42 42 43. www.grupbalana.com.

Operación cacahuete 2 15.50 17.50 19.50

Kingsman: el círculo de... 21.45

El muñeco de nieve 16.10 19.05 22.00

La Lego Ninjago película 18.00  (sá. y do.)

Solo se vive una vez                  16.00   18.00  (exc. sá. y do.)   20.00   22.00

Toc toc 15.50 17.55 20.00 22.05

Tu mejor amigo 15.45

Blade runner 2049 16.30 18.00 19.00 21.40

It 15.45 19.40 22.10

La llamada 22.15

Annabelle: creation 16.00 19.00 22.00

GRAN SARRIÀ MULTICINES
General Mitre, 38-44. T. 902 42 42 43. www.grupbalana.com.

Blade runner 2049 16.30 18.00 21.40

La reina Victoria y Abdul 15.45 19.45 22.05

Canción de Nueva York 16.00 18.00 20.00 22.00

Estiu 1993 C, VOSE 16.00

El último virrey de la India 18.00

Churchill 20.05

Madre! 22.05

La cordillera 16.10 19.05 22.00

El jardín de Jeannette 16.10 19.10 22.10

Mal genio 16.10 19.10 22.00

El muñeco de nieve 16.10 19.10 22.00

ICARIA YELMO
Salvador Espriu, 61. T. 932217585. M.: sá. y festivos. Lu., ma. y ju.: sesiones des-

de de las 17 horas. Mi. y vi.: sesiones desde las 15 horas. www.yelmocines.es.

Una mujer fantástica h12.35 15.40  (exc. sá. y do.)     17.55   

 20.05 22.25

Detroit VO 15.00  (sá. y do.)

Mal genio VO h12.05 h14.20 (sá.)  16.35    18.55 21.15

Morir VO  h14.20  (domingo)

La suerte de los Logan VO h12.10 h14.40 17.10 19.40 22.10

Estiu 1993 C h12.30 h14.40 16.45 (vi. a do.)

Kingsman: el círculo... VO        16.10 (vi., do.)    16.45 (sá.)    

  19.00  (exc. sá.)          21.50  (sá., 22.10)

El muñeco de nieve VO h12.30 15.00 17.30  (sá., 17.10)   

 19.45 (sábado) 20.00 (exc. sá.) 22.30

Annabelle: creation VO h12.00 15.45 18.00 20.15 22.30

Canción de Nueva York VO h12.30 h14.30 16.30 18.30 20.30  

 22.35

Una verdad muy... VO h12.45 15.45

Blade runner 2049 VO h12.00 16.00 17.00 (exc. sá.) 19.10  

 20.10 22.20 

Blade runner 2049 VO, 3D h13.00 18.00 21.10

La llamada  h14.50 22.10 

Dunkerque VO                   h12.15 (do.)  h12.40 (sá.)  h14.35

Madre! VO 16.00  (sá.)  17.35  (exc. vi. sá. y lu.) 20.05   

 22.35  (exc. sá.)

La montaña entre... VO               15.45 (lunes)     22.40

Camina conmigo VO h12.15 h14.25 17.00 19.40 22.15

La reina Victoria y... VO h12.20  (sá.)       h12.55 (do.) 

                                                            h14.40 (sá.)             15.15  (do.)

Barry Seal: el... VO 12.25 15.40  (vi. a do.) 

Toc toc 15.40  (exc. vi. a do.)    17.40  (exc. vi. a do.)   

 18.05  (vi. a do.) 20.10 (vi. y do.)

It VO 19.40  (exc. vi. a do.)      22.15  (exc. sá.)

La cordillera h12.25   h14.50        17.10  (exc. sá.) 19.30

Tadeo Jones 2...  16.10 (exc. lu.)

MALDÀ
Pi, 5. T. 933019350. Sesión continua. www.cinemamalda.com. Día 15: Euro-

pean Cinema Day.

Kedi  (Gatos de Estambul) VO         15.00  (exc. domingo)

En lugar del Sr. Stein  VO         16.20  (sá., lu. y mi.)

50 primaveras VO         16.20  (vi., ma. y ju.)

Su mejor historia VO         18.00  (sá, lu. y mi.)

Jacques VO         18.00  (vi., ma. y ju.)

La decisión del rey VO         20.00  (exc. domingo)

Clase valiente   22.10  (sá., lu. y mi.)

A remo   22.10  (vi., ma. y ju.)

MÉLIÈS CINEMES
Villarroel, 102. T. 934510051.  www.meliescinemes.com.

Estiu 1993 C  16.00

Morir  17.45

Detroit VO  19.45

Cézanne y yo VO  22.15

Los casos de Victoria VO  16.00

La decisión del rey VO  17.45

Madre! VO  20.05

Jacques VO  22.15

PALAU BALAÑÀ MULTICINES
Sant Antoni, 43. Tel. 902424243. www.grupbalana.com.

Annabelle: creation 16.05 19.00 21.55

El castillo de cristal 16.00 19.00 21.50

El muñeco de nieve 16.05 19.00 21.50

Operación cacahuete 2 C 16.05 18.00 19.55

La llamada 21.55

Blade runner 2049 16.30 18.00 19.00 21.40

It 19.25 21.55

Kingsman: el círculo de... 16.05 21.55

Madre! 15.45

PHENOMENA
Sant Antoni M. Claret, 168. T. 932527743. www.phenomena-experience.com.

Senderos de gloria VO, vi. 15.00

Kingsman: el círculo... VO     16.45 (vi.)

Blade runner 2049 VO              15.15 (do.)    17.10 (sá.)    18.50 (do.)     

                                                                 19.40 (vi.)      22.15 (do.)    23.00 (sá.)

Blade runner (1982) VO    h12.40 (do.)    23.00 (vi.)

Doce hombres sin... VO, sá.  15.00

Thelma y Louise VO, sá. 20.25

CINES   h: Matinal i: Golfa. C: Catalán. D: Digital. 3D: Tres dimensiones. VO: Versión original subtítulos 
castellano. VOSC: Versión original subtítulos catalán. VOSI: Versión original subtítulos inglés.

  

  

El ‘Cabaret’ de 

Ivan Labanda
CRÓNICA El actor es el gran triunfador de 
la cuidada producción musical del Victòria

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L
o mejor que puede decirse 
de un musical es que el es-
pectador se vaya del teatro 
tarareando un par de días 

sus canciones. Cierto es que con una 
obra emblemática y tan conocida co-
mo Cabaret es fácil que así ocurra. La 
nueva versión, dirigida por Jaime 
Azpilicueta, que se ha instalado en 
el Victòria se mueve por ese camino. 
Una cuidada producción se encarga 
de dar vuelo a canciones tan famo-
sas como Willkommen, Money, money y 
Cabaret, que se convierten en su gan-
cho para atraer al gran público, jun-
to a dos cabezas de cartel como Ivan 
Labanda y Elena Gadel.
 Con Cabaret puede ocurrir que ha-
ya poco margen para la sorpresa. Y 
eso ocurre con esta producción, que 
ha llegado a Barcelona ya muy ro-
dada después de pasar por Madrid y 
otras ciudades españolas. Todo dis-
curre con una corrección estimable 
que no acaba de liberar el chispazo 
fulminante. Si alguien lo provoca 
es Ivan Labanda, convertido en un 
arrollador maestro de ceremonias. 
La polivalencia de este actor escala 
otro peldaño más y ya se ha conver-
tido en una carta ganadora para mu-
sicales de altos vuelos. Destacaba en 
Scaramouche con su conocida vis có-
mica y ahora lo hace con una fuerza 
y gestualidad incontenibles. Desbor-
dante siempre, parece que vaya dos 
pasos por delante del resto.

ELENA GADEL Y SALLY BOWLES / Es el ca-
so de Elena Gandel, una mujer con 
mucho ángel y voz melodiosa, que 
explota de verdad en el número de 
Cabaret, a la que aún le falta fondo de 
armario interpretativo para poner-
se con soltura y firmeza en el traje 
de Sally Bowles, una de las estrellas 
del Kit Kat Club berlinés, el descara-

do y libérrimo cabaret de la época 
anterior a la llegada del nazismo al 
poder. Y no se trata de buscar com-
paraciones, que no procede en ab-
soluto, con la Liza Minnelli del pre-
miado filme. Pero su sombra siem-
pre será alargada para cualquier 
intérprete que afronte el reto.
 El caso de Gadel es un ejemplo de 
un montaje que si bien brilla en su 
parte musical, vocal y coreográfica 
no lo hace tanto en su faceta más tex-
tual. Porque hay demasiada fractu-
ra entre las escenas musicales y las 
que no lo son. Como si la dirección 
no hubiera buscado el matiz, por lo 
que la parte de comedia (la primera) 
tiene un trazo algo facilón y la del 

drama (la segunda) también irrum-
pe de forma quizá brusca. El final, en 
la línea de la versión que dirigió Sam 
Mendes en el West End londinense, 
es un impactante cierre que dibuja 
en toda su crudeza lo que significó 
el acceso de Adolf Hitler al poder.
 Pese a sus titubeos interpretati-
vos y su falta de riesgo, la apuesta 
convencional del Cabaret instalado 
en el Victoria no defraudará al es-
pectador que disfrute del género 
musical sin mayores exigencias y 
que se rinda a canciones y coreogra-
fías imbatibles, empezando por el 
Willkommen que abre el espectácu-
lo. Eso sí, aquellos aficionados que 
casi se conocen de memoria la obra 
echarán de menos Mein Herr, el apo-
teósico número de las sillas. H

33 Ivan Labanda, con una de las actrices de ‘Cabaret’, en el Victòria. 

CARLOS MONTAÑÉS

El montaje brilla
en su parte musical 
y coreográfica, pero 
no tanto en su faceta
más interpretativa

espectáculos / cartelera DOMINGO
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41 Compra entrades i reserva taula a  timeout.cat

Teatre i dansa

EL KIT KAT Klub ha tornat a obrir 
les portes. S’instal·la al Teatre 
Victòria després de passar, des del 
1992, pel Novedades, l’Artenbrut 
(l’Adéu a Berlín, de Josep Costa) 
i l’Apolo. De nou l’extraordinari 
catàleg de cançons de Kander 
i Ebb –amb la notable absència 
de Mein Herr– es gaudeix en tota 
la seva esplendor musical. La 
producció dirigida per Jaime Azpilicueta és una fusió de les 
emblemàtiques adaptacions dels britànics Sam Mendes 
i Rufus Norris. Una recreació de les seves idees, inclòs 
l’impactant final. Un homenatge sense gaire personalitat i 
gairebé gens de suor decadent. Excel·lent banda, glamurós 
decorat, ric vestuari, una il·luminació que necessitaria més 
efecte expressionista, coreografies blanquejades en la seva 
sensualitat més explícita i una mediocre direcció d’actors.

El gran problema és què passa quan la música calla. 
Només Ivan Labanda (el mestre de cerimònies) domina 
el seu icònic personatge, tot i que sense la seguretat que 
aporta una direcció atenta als matisos i que pot espatllar  
–sobreexcitat d’histrionisme– un tema tan commovedor 
com I do not care much. La resta del repartiment queda 
lliure per resoldre les escenes dramàtiques com un sainet. 
I tenim Sally Bowles: Elena Gadel. No és el seu primer 
gran paper. Ha estat Blanca a Mar i Cel i Rizzo a Grease, 
però aquest és el primer amb un focus potent sobre el seu 
personatge, que s’ha encès massa aviat o amb el director 
equivocat. Gadel encara no posseeix la personalitat, ni 
l’experiència interpretativa, ni la desimboltura coreogràfica 
per a aquesta fràgil antiheroïna. Fins i tot el seu cant està 
més basat en la potència que en la sensibilitat. Juan 

Carlos Olivares

DE QUÈ VA...
Un cabaret berlinès 
tronat per explicar 
l’adveniment del 
nazisme.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per gaudir de la 
partitura d’un dels 
grans musicals dels 
darrers 50 anys.

 Teatre Victòria. NitBus: 

N0, N6. M: Paral·lel. Fins al 

3 de desembre.

Cabaret
�����

QUATRE ESTRELLES POT semblar excessiu 
per al primer treball d’una nova companyia 
(José y sus hermanas) acabada de sortir de 
l’Institut del Teatre. És cert que Los bancos 

regalan sandwicheras y chorizos –dirigit 
per Sílvia Ferrando– mostra titubejos en el 
ritme, algun gest dramàtic que requereix 
més substància i un ressò massa fort 
d’altres projectes de l’avantguarda de la 
dramatúrgia catalana. Però per sobre hi ha 
un admirable discurs sobre la pervivència 
en el nostre sistema democràtic d’un marc 
mental i lingüístic inoculat durant 40 anys de 
franquisme. Un virus que provoca amnèsia 
i dona per bo el que en altres democràcies 
és inacceptable. I a sobre es plasma en un 
espectacle irònic, delirant, agitador, subversiu, 
divertit, àgil, compromès, amb tesi, humor i 
emoció. Un fantàstic debut. J.C.O.

LLUÏSA CUNILLÉ ÉS l’autora catalana 
més premiada i prolífica i la preferida dels 
acadèmics, malgrat que la seva obra, escrita 
des d’una personalitat invariable a l’èxit o al 
fracàs, resulti sovint eixuta per al gran públic. 
Islàndia, una de les seves obres més clares 
però no per això exempta d’enigmes i mancada 
d’acció, explica el viatge d’un noi islandès de 
15 anys a la recerca de la seva mare a Nova 
York, i conté un eloqüent, magnífic, ventall 
de personatges novaiorquesos víctimes de 
l’última crisi financera que ha patit el món i de 
la qual la Islàndia del títol n’ha estat paradigma. 
Pensem que a l’obra hi ha més humor del que 
el director, Xavier Albertí, ha deixat surar i que 
el text necessitava una cuidada poda, però 
també que la proposta té punts de gran interès, 
convida a la reflexió posterior i ofereix un gruix 
de bones interpretacions. Santi Fondevila

Los bancos regalan...
�����

Islàndia
�����

DE QUÈ VA…
Una classe 
d’història i de 
zumba.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per aplaudir la 
valentia i l’anàlisi 
d’una molt jove 
companyia.

 Teatre Tantarantana. Nit 

Bus: N0, N6. M: Paral·lel. 

Fins al 29 d’octubre.

DE QUÈ VA…
Els estralls de la 
crisi financera a 
Nova York.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per conèixer l’obra 
de l’autora catalana 
més prolífica i 
premiada.

 Teatre Nacional. NitBus: 

N3. M: Glòries. Fins al 5 de 

novembre.

OBRA DE LA SETMANA



CRISTINA GONZÁLEZ

La vida en 
un cabaret

ELENA GADEL

SPORT&STYLE SUPLEMENTO DE 

ESTILO DE VIDA DE DIARIO SPORT

Dedica mucho tiempo a cuidar su cuerpo y su mente 
porque es el cojín que precisan sus cuerdas vocales 

para estar en perfectas condiciones. El Zen Power es la 
disciplina que ayuda a la cantante a estar en forma entre 

funciones teatrales, familia y rodajes 

&

l STETICSTYLE: 
Belleza masculina: lo 
que va de ayer a hoy 
l MUY COOL: Curso 

nuevo, mochila nueva   
l ZONA VIP
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ELENA GADEL. LA ACTRIZ Y CANTANTE, PROTAGONISTA DE ‘CABARET’, BASA SU PREPARACIÓN FÍSICA EN EL ZEN POWER 

“Cuidar el cu

es cuidar la v

MAKING OFF

Elena llegó agotada al salón Acqua Perruquers. Sus 

horarios son una auténtica locura desde que estrenó 

‘Cabaret’ y, en paralelo, el rodaje de la serie. La actriz 

y cantante se dejó llevar por las estilistas Cristina 

Platas y Aurora Rodríguez y consiguió relajarse 

unas horas. Anécdotas, recuerdos y algún café fueron la 

antesala de este ‘shooting’ tan musical.

(www. acquaperruquers.com)

M
i vida es bastante estrepitosa así que tengo que 

cuidarme”. Me sorprende y me agrada el califica-

tivo. Define esta vida loca de los artistas, de los 

‘sinhorarios’, de los que hoy trabajan catorce horas sin des-

canso y mañana, quién sabe. De los que viven de noche y 

de día. De los que hoy son un personaje y mañana, otro. 

Un carrusel de emociones en el que se encuentra Elena 

Gadel, una mujer que habita en un cabaret vi-

tal, que se sube a los tacones por la noche en 

el teatro Victoria, se los quita al llegar a casa 

para jugar con su hijo Nil y a primera hora 

de la mañana ya está camino del rodaje 

de la serie ‘Com si fós ahir’ (‘Como si fuera 

ayer’) de TV3. 

Y entre el estrépito, la paz. “En el Zen Power he en-

contrado lo que necesito -explica la cantante- porque es 

una disciplina que busca el equilibrio entre la mente y el 

cuerpo sin utilizar elementos externos como cuerdas, 

mancuernas o similar. Tonificas a la par que desbloqueas 

emociones. El temblor te sirve para liberar el cuerpo. Es 

fantástico”. Elena juega su particular partido de fútbol 

con esos 90 minutos que “dedico a esta actividad una vez 

por semana. Cada día hago los ejercicios que me pauta mi 

instructor y antes de empezar el musical, también re-

alizo algunos para subir la energía y deshacer los blo-

queos”. La voz también precisa de un soporte físico y 

para ella “si el cuerpo está fuerte, fuerzas menos las 

cuerdas vocales. Se apoyan en él, es su cojín. Cuidarlo 

es cuidarlas”.

Acompaña al Zen Power con una dieta que, en épocas de 

mucho trabajo como la actual, potencia con “pasta, arroz 

y quinoa cocinados de manera sana. También soy de las 

que se llevan un bocadillo para comer a media mañana, 

una pieza de fruta y frutos secos antes de la función y el 

CARME BARCELÓ CRISTINA GONZÁLEZ  
FOTOS

Un musical 
mítico en BCN
ﾉ Elena Gadel es Sally Bowles, 

una cantante de segunda que ac-

túa en el Kit Kat Club. El actor Iván 

Labanda da vida al amoral maestro 

de ceremonias del local. Ellos son los 

protagonistas de ‘Cabaret’, el mítico 

musical de Brodway que se estrenó 

esta semana en el Teatre Victoria de 

Barcelona y que se ha representado 

en más de 50 países y traducido a 

más de 30 idiomas desde 1966, el 

año que se estrenó en Broadway 

bajo la dirección de Harold Prince.

‘taper’ cuando 

que sea ligero. P

LA ADRENALINA

La platea es com

pero atiborrada

que van allí dis

pectáculo les of

futbolera -aunq

un matemático

público es incre

de la gente te ll

ta el alma, esté

do a algún futb

12 que necesita 

tarse. Como Ele

ret que es su vid
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La Draga, un viatge de 7.000 
anys a l’estany de Banyoles

L’arribada, fa més de 7.000 anys, 
d’un grup d’homes i dones forasters, 
provinents de l’est de la Mediterrà-
nia, va ser una autèntica revolució a 
l’estany de Banyoles. “Van ser els 
primers agricultors i ramaders, i 
són el nostre fonament tant genè-
ticament com de la nostra forma de 
vida”, diu el comissari de l’exposició 
i conservador del MAC, Antoni Pa-
lomo. Fins ara s’han excavat 1.000 
metres quadrats de jaciment però la 
seva dimensió total és de 20.000. A 
la Draga s’hi han trobat les eines de 
fusta i fibres més antigues i més ben 
conservades del neolític d’Europa i 
l’arc sencer més antic. 

Neolítics amb experiència  

Una de les peces estrella de l’expo-
sició és una falç de fusta amb sílex 
que encara conserva, fins i tot, la co-
la que es va fer servir fa més de 7.000 
anys. “Resumeix el que és la Draga 
per la seva magnífica conservació”, 
diu Palomo. El rastre arqueològic 
que van deixar els forasters que es 
van instal·lar a la riba de l’estany de 
Banyoles és impactant. Durant 400 
anys, diferents generacions van viu-
re en sis o set cabanes. “No eren 
aprenents, eren veritables neolítics 
que coneixien les eines i els instru-
ments i que tenien una mirada i 
unes tradicions diferents”, assegu-
ra Palomo. Al costat de les cabanes, 
que eren sòlides construccions de 
fusta, hi havia coberts i tancats. Al 
voltant hi havia els horts i camps de 
conreu de cereals i lleguminoses, ra-
mats de vaques, cabres i xais, rebos-

tos i fins i tot llocs per llençar les 
escombraries. A l’exposició es 
mostra una part del seu llegat: es-
tris de caça i de cuina com mor-
ters, bols per fer sopes i estofats, 
espàtules de fusta, remenadors i 
cullerots, aixes per abatre arbres, 
bolets de soca per fer metxes... 

“Els habitants de la Draga són 
els primers grans fusters de la 
nostra història”, diu Palomo. Ta-
laven arbres amb aixes de fulles 
de pedra polida i transportaven 
els troncs fins al poblat amb bous. 
A la Draga no s’ha trobat cap ne-
cròpoli però altres troballes com 
un arc infantil i sofisticats braça-
lets de marbre refermen la idea 
que en aquest poblat del neolític 
hi havia diferents classes socials.  

Al MAC també és possible ju-
gar amb jocs de simulació per 
emular la manera com es va viu-
re a la Draga fa més de 7.000 anys. 
Són jocs pensats sobretot per a 
les escoles i que han estat impul-
sats pel programa RecerCaixa, 
una iniciativa de l’Obra Social La 
Caixa en col·laboració amb l’As-
sociació Catalana d’Universitats 
Públiques.  

Actualment el jaciment de Ba-
nyoles només es pot visitar amb 
reserva prèvia. Però hi ha un pro-
jecte per actualitzar-lo i posar-lo 
al dia des del punt de vista muse-
ogràfic. També s’ha engegat la 
construcció d’un magatzem sub-
aquàtic perquè ja no hi ha espai 
per a totes les peces que s’hi han 
anat localitzant.e

Una de les imatges de la recreació virtual de la Draga que ha fet l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial. MAC

El Museu Arqueològic exhibeix “els prodigis” del jaciment del neolític

ARQUEOLOGIA

Diuen que el somni de tot arqueòleg 
és poder fer un viatge en el temps i 
plantar-se a èpoques pretèrites. Al 
Museu Arqueològic de Catalunya 
(MAC), amb l’ajuda d’unes ulleres 
de realitat virtual, és possible passe-
jar-se per la Draga, un poblat neo-
lític de fa uns 7.400 anys. Es pot en-
trar en una cabana, esquivar porcs 
senglars i quasi ensumar la carn que 
els pobladors han deixat assecar a 
l’aire lliure. Però aquesta represen-
tació virtual en 3D de l’Institut d’In-
vestigació en Intel·ligència Artifici-
al no hauria sigut possible sense les 
investigacions de mig centenar de 
científics de tot el món que durant 
27 anys han investigat i excavat un 
jaciment, a Banyoles, considerat 
pràcticament únic a Europa.  

La revolució neolítica. La Draga, 
el poblat dels prodigis, que es pot 
veure fins al 4 de febrer al MAC, a 
Montjuïc, mostra més de 200 peces 
que s’hi han trobat al llarg de tots 
aquests anys. Els prodigis als quals 
es refereix el títol són precisament 
les troballes: s’hi han recuperat més 
de cent mil objectes, excepcional-
ment ben conservats, perquè han 
estat milers d’anys amarats d’aigua 
dolça. La Draga és l’únic jaciment 
neolític lacustre conegut a la penín-
sula Ibèrica i un dels més antics de 
la Mediterrània. N’hi ha només dos 
més a Europa: la Marmotta (Itàlia) 
i Dispilio (Grècia).  

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON

‘Willkommen’, 
altre cop, amb un 

gran Ivan Labanda 

Ivan Labanda i Teresa Abarca a 
Cabaret. CÈLIA ATSET

TEATRE

‘Cabaret’ TEATRE VICTÒRIA 44 D’OCTUBRE 

C
abaret és un musical re-
current i mutant. Recur-
rent perquè reapareix 
cíclicament i mutant 
perquè ho fa amb canvis, 

si no argumentals sí musicals. És el 
que ha passat des de l’estrena a Bro-
adway el 1966, canvis en bona part 
motivats per la versió cinematogrà-
fica de Bob Fosse que va consagrar 
Liza Minnelli i va convertir en te-
mes universals cançons com Money 
i Maybe this time. 

El primer Cabaret va arribar a 
Barcelona de la mà del gran Jérôme 
Savary el 1992, i onze anys més tard, 
el 1993, es va estrenar una rèplica de 
la producció de Sam Mendes a Lon-
dres. Jaime Azpilicueta, director de 
la nova producció presentada al Vic-
tòria, va ser juntament amb Gonza-
lo Demaría l’adaptador del llibret i 
traductor de les lletres. En conse-
qüència, aquest nou Cabaret beu 
d’aquell, si bé amb un format a la ita-
liana i en una producció deliberada-
ment setantera tant teatralment 
com pel disseny del Kit Kat Klub.  

Cabaret és un musical dramàtic 
de personatges condemnats a la so-
litud per la seva incapacitat d’esti-
mar, cas de Sally Bowles, o per cir-
cumstàncies històriques, el nazis-
me, que escapcen l’amor senil entre 
la senyora Schneider i el fruiter 
Schultz. I és en el retrat dels perso-
natges on la nova proposta, molt 
ben cantada, resulta menys interes-
sant. No es veu per enlloc el joc 
d’atracció i por entre el Cliff i la Sa-
lly i resulta innecessari i contrapro-
duent remarcar el caràcter pusil·là-
nime del senyor Schultz. Elena Ga-
del té més veu que dots interpreta-
tius i no obstant dona la talla sense 
arribar a seduir. Qui s’endú el triomf 
rotund és Ivan Labanda, amb una 
picant i luxuriosa creació d’Emcee. 
Molt bona la meuca Kost de Teresa 
Abarca al costat d’unes excel·lents 
i molt ben ballades coreografies, 
una perfecta sonorització i gran dis-
seny de llums i vestuari. A la fi, sem-
pre hi ha un moment per tornar al 
Cabaret.e

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Immersió  
La tecnologia 
virtual en 
3D permet 
“passejar-se” 
pel poblat 
de la Draga

Referent  
El jaciment de 
Banyoles és 
un dels més 
importants 
del neolític 
a Europa





 

MARÍA GÜELL  

B
erlín años treinta. El Kit Kat 
Klub es un refugio ante la in-
minente llegada del nazismo. 
La cantante inglesa Sally 

Bowles se enamora de un escritor 
americano en la vorágine de esta sala 
donde todo se mueve a ritmo del 
maestro de ceremonias. 

«Cabaret» es un musical basado 
en una obra de teatro que a su vez 
está inspirada en la novela 
«Goodbye to Berlin».  Aho-
ra tenemos la oportuni-
dad de redescubrirlo 
gracias a una produc-
ción madrileña de 
Som Produce, diri-
gida por Jaime Azpi-
licueta, que llega al 
Teatre Victòria de 
Barcelona con Elena 
Gadel como Sally 
Bowles e Ivan Labanada 
en el rol de maestro de cere-
monias. Han tenido un verano in-
tenso de ensayos pero ha valido mu-
cho la pena. «Hacer “Cabaret” es un 
sueño», coinciden los dos protago-
nistas. 

De Minelli a Elena Gadel  
«He buscado el personaje de Sally 
dentro de mí y claramente me iden-
tifico con su vertiente más sexual y 
su carácter». Sally cambia mucho a 

lo largo de la obra. «En la primera 
parte está siempre burbujeante pero 
se respira una tristeza escondida en 
su interior», desvela Gadel mientras 
declara a los cuatro vientos que está 
enamorada del personaje.  Gadel sabe 
que lleva el peso de Liza Minelli que 
triunfó con su interpretación en el 
filme que consiguió ocho Óscars. 

Por su parte, Ivan Labanda, que se 
ha tenido que poner en forma para 

entrar en los ajustados vestuarios, 
deja mudo al espectador.  Labanda 
es conocido por su capacidad de imi-
tar a diferentes políticos en el pro-
grama «Polònia», entre ellos al mis-
mísimo Junqueras, y aquí se mime-
tiza con su rol: «Requiere mucho 
esfuerzo y un nivel coreográfico muy 
alto –afirma–. Además, tiene un via-
je emocional que no acostumbra a 
verse en otras producciones». 

Señalamos estos dos rostros pero 
están muy bien rodeados por nueve 
músicos y veinte actores que tam-
bién bailan y cantan. Esta nueva pro-
ducción de «Cabaret» es uno de los 
reclamos de la cartelera de otoño. 
Som Produce se alía con 3xt3s  en la 
aventura barcelonesa.  

Toni Albadalejo no quiere pasar 
por alto una iniciativa que animará 
más al público a acercarse al Teatre 
Victòria: «En el entreacto el público, 
previa reserva, puede acceder a una 
sala vip en el mismo escenario don-
de podrán degustar tres ostras y dos 
copas de cava por quince euros».

E n escena

Ivan Labanda y Elena 
Gadel protagonizan en 

el Teatre Victòria esta 
aclamada producción 
llegada de Madrid

«Cabaret»  
Un musical con ocho Óscars

«Cabaret»  

∑ Barcelona. Teatre Victòria. Hasta el 3 de 

diciembre. 

Verde Irlanda, 
humor negro 
 

LA CALAVERA DE CONNEMARA   

Autor: Martin McDonagh. 

Traducción y adaptación: Pau 

Gener. Dirección: Iván Morales. 

Escenografía: Marc Salicrú. 

Intérpretes: Pol López, Oriol Pla, 

Marta Millà, Xavi Saez. La Villarroel. 

SERGI DORIA
 

Pol López sigue bordando personajes 
torturados. Fue el mensajero exyonqui 
en «American Buffalo» de Mamet; fue 
Enrique V y Hamlet; ha sido el chaval 
autista de «El curiós incident del gos a 
mitjanit» y ahora es Mick Down, el al-
cohólico sepulturero de «La calavera de 

Connemara». Un actor «encasillado» en 
el mejor sentido de la palabra. Sin  es-
tridencias, a su aire, con ese verbo lán-
guido con el que expresa como nadie la 
abulia de la existencia. 

El protagonista de esta comedia ne-
gra de Martin McDonagh le viene como 
anillo al dedo. Otoñales crepúsculos ir-
landeses. Greñas, jerseis y chándals, ver-
dor de camposanto. Cada siete años, el 
lacónico Mick se encarga de desente-
rrar los huesos de los muertos del lugar 
para hacer sitio en las fosas. Sus días 
están macerados en alcohol y las habla-
durías de unos vecinos que le acusan de 
la muerte de su mujer en un accidente 
de trafico...  

Si solo fuera ese el asunto, «La cala-
vera de Connemara» se quedaría en una 
comedia de intriga. Pero no solo está 
Mick. Le acompañan tres soberbios per-
sonajes. Maryhonny Rafferty (Marta Mi-
llà), solterona avejentada y ludópata 
(está enganchada al bingo); el hiperac-

tivo Mairtin Hanlon: Oriol Pla se sale 
con este chico de neuronas tan acelera-
das que la gente le considera un retra-
sado mental; y Thomas (Xavi Sáez), el 
hermano de Mairtin: policía de pacoti-

lla que se cree Colombo en busca de un 
gran caso criminal que no encuentra en 
una comarca tan aburrida como Con-
nemara. 

El director y su potente reparto sa-
ben aprovechar un texto trufado de in-
corrección política y humor negro. La 
binguera Maryjonny, que les saca la pas-
ta a los turistas haciéndoles creer que 
John Wayne y Maureen O’Hara pisaron 
esos parajes con John Ford en el rodaje 
de «El hombre tranquilo»; Mairtin y su 
lengua febril encaramándose por las pa-
redes con cabriolas de excitación; Tho-
mas dándole al inhalador; Mike y Mair-
tin danzando y machacando calaveras 
mientras Sinnead O’Connor entona en 
el tocadiscos «Nothing compares 2 u». 
Todo ello, con una escenografía que hue-
le a hierba irlandesa, whisky y muerto. 
Con esos ingredientes, tan bien aliña-
dos, la Villarroel se garantiza el lleno y 
los actores cuatro turnos de merecidos 
aplausos. 

Crítica de teatro

ABC 
Foto de familia del reparto de «Cabaret» 

«En 
la primera 

parte está siempre 
burbujeante pero se 
respira una tristeza 

escondida en su 
interior», explica 

Gadel, que 
interpreta a 

Sally 

LA VILLARROEL  
Pol López 

abc.es 66 ABCdelOCIO  VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ABC
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RETROSPECTIVE. LITA CABELLUT
ESPAIS VOLART, FUNDACIÓ VILA CASAS. DEL 5/X/2017 AL 27/V/2018

Pocas exposiciones suscitan tanta expectación como la retrospectiva que los Espais Volart dedica a Lita
Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961), artista gitana crecida en el ambientemarginal del Raval cuya obra sus-
cita un interés creciente en galerías ymuseos. Residente en LaHaya desde hace treinta años, es la única
pintora española que ha conseguido situarse en la lista de los artistasmás cotizados delmundo. Lamues-
tra recorre sus últimos años a través de un conjunto de obras que desnudan la condición humana.

JOAN PONÇ: LÚDICO Y DIABÓLICO
La exposición que la Fundació
Catalunya-La Pedrera dedica
a Joan Ponç (Barcelona, 1928 -
Saint-Paul-de-Vence, 1984) se
titula Diàbolo, como ese ju-
guete chino que utilizan los
malabaristas en el circo y que
aquí apela al sentido lúdico,
pero también diabólico de una
obra que se escapa del canon y
rehúye tendencias. Y es que,
como afirma la historiadora y
crítica de arte Pilar Parcerisas,
comisaria de la muestra: “Él
lanzó la primera piedra de la
renovación plástica de van-
guardia tras laGuerraCivil. Su
irrupción en el panorama de
los años cuarenta del siglo XX
desquició a críticos y poetas,
que enseguida se apresuraron
a calificarlo de grotesco, tortu-
rado, diabólico, premonitorio,
alucinante, mágico, carnava-
lesco, infernal. Ponç no se pa-
rece a nadie”. Se trata de una
exposición largamente espe-
rada sobre una de las figuras
peor tratadas del arte catalán
de posguerra en la que se pue-
de seguir su trayectoria, desde
sus inicios a mediados de los
años 40 y la época del grupo
Dau al Set, hasta sus últimas
obras en los años ochenta.
FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA.

DEL 6/X AL 4/II

UN PALAU PARA SANTI MOIX
Dentro de la serie de diálogos
entre la música y las artes
plásticas que emprendió hace
ya cinco años el Palau de la
Música (hanpasadoya artistas
como Louise Bourgeois, Joan
Miró, Bill Viola, Antoni Tà-
pies, Eulàlia Valldosera, Pere-
jaume y Jaume Plensa, cuya
escultura Carmela ha queda-
do instalada frente a la facha-
da) , es el turno ahora de Santi
Moix. El artista catalán afinca-
do en Nueva York desde hace
casi treinta años, presentará
diez obras que dialogan con el
edificio de Domènech i Mon-
taner, un mundo vegetal para
el que también ha concebido
una serie de creaciones aro-
máticas.
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.

DEL 5 /X AL 15/XI

TERESA SESÉ

ICONOS DEL INDIE DE LOS 90.
Clap Your Hands Say Ye-
ah, el inconfundible pro-
yecto musical de Alec
Ounswort, estápresentan-
do su álbum The tourist,
compuesto tras la disolu-
ción práctica del grupo y
su reelaboración desde un
prismamuy personal.
3/X. APOLO. 20.30 HORAS

LOS PODERES DEL DOCTOR.
En poco más de dos años,
la banda egarense Doctor
Prats ha emergido como
unode los fenómenosmás
agitadores de la escena
musical catalana. Un par
de años y ya un par de ál-
bumes así como innume-
rables conciertos por toda
la geografía y con los que

hanpatentado casi una in-
confundible compota a
base de reggae, electros-
wing, dubstep, rock y pop.
4/X. APOLO. 20 HORAS

FASCINANTE INVESTIGACIÓN
SONORA. La mallorquina
de origen macedonio
Maika Makovski ha esta-
do investigado en sus raí-
ces a través de la música y
el resultado fue hace un
año el álbum Chinook
wind y ahora, a través del
Taller de Músics, la pro-
puesta CarMenKa. Una
idea escénica donde refle-
ja su interés por la cultura
y la música macedonia,
que estrena en el festival
Connexions.
5/X. APOLO. 21 HORAS

IMPROVISACIÓN DE ALTO
RANGO. El concierto Les
mutants Maha es uno de
losmásparadigmáticosde
del festival LEM de músi-
cas experimentales, una
propuesta en torno a las
mutaciones sonoras con-
cebido por el francés Gui-
gou Chenevier.
6/X. MACBA. 21 H

AGITACIÓN ASEGURADA. Be
Good celebra aniversario
con una intensa velada
con tridente de peso, co-
mandopor losNuevaVul-
cano y su a menudo sor-
prendente propuesta:
rock encallecido o más
transversal. Completarán
la noche Sot y Polseguera.
6/X. BEGOOD. 21.30 HORAS

Música ESTEBAN LINÉS

DIEZ NEGRITOS. El teatro
Apolo inicia una nueva eta-
pade lamanodeRicardRe-
guant recuperando un clá-
sico de Agatha Christie,
Diez negritos, bajo el título
de Y no quedará ninguno.
Pep Munné, Toni Sevilla y
Arnau Puig protagonizan
esta historia de intriga que
es también un ataque a la
alta sociedad.
TEATRO APOLO. HASTA EL 22/X

MUSICAL BIPOLAR.No es muy
común que la enfermedad
mental suba a escena y me-
nos en forma de musical
rock, pero es el caso deCasi
normales, de Brian Yorkey,
un gran éxito en Estados
Unidos que en el Barts pro-
tagoniza Nina, que encabe-

za una familia que lucha
por ser normal.
BARTS. HASTA EL 29/X

WILLKOMMEN, BIENVENUE...
Otro musical se estrena es-
ta semana en el teatro Vic-
tòria, nada menos que Ca-
baret, un mundo canalla y
decadente en la Alemania
de entreguerras que pronto
se ve absorbido por el deli-
rio que precede a la Segun-
da Guerra Mundial. Elena
Gadel e IvánLabandaenca-
bezan el reparto.
TEATRO VICTÒRIA. HASTA EL 3/XII

CUNILLÉ Y LA CRISIS. El Teatre
Nacional de Catalunya de-
dica su epicentro de este
año a una de las grandes
dramaturgas catalanas,

LluïsaCunillé, de la cual es-
trenan su última obra, Is-
làndia, sobre un adolescen-
te de 15 años que viaja al co-
razón de las tinieblas de un
sistema económico, el ac-
tual, en quiebra. Dirige Xa-
vier Albertí.
TNC. DEL 5/X AL 5/XI

ROSAS MÍTICAS. Rosas danst
Rosas fue creada en 1983 y
se convirtió en un espectá-
culo seminal para la danza
contemporánea con su mi-
nimalismo, sumúsica repe-
titiva y unos bailarines que
se bailan hasta el agota-
miento. Un icono creado
por Anne Teresa de Keers-
maeker que regresa ahora
al Mercat.
MERCAT DE LES FLORS. DEL 5 AL 8/X

Teatro y danza JUSTO BARRANCO

CITAS de la semana

LOS QUIROGA, EL DÍA DESPUÉS. La
vida cultural sigue. Mañana el
Cuarteto Quiroga, formación
residente en el Palacio Real de
Madrid, regresa al Palau en so-
litario y con una de las grandes
piezas del repertorio clásico,
La muerte y la doncella de
Schubert. Pero sobre todo con
una pieza vanguardista, Black
angels de George Crumb, un
encargo del Stanley Quartet
que en los 70 se convirtió en
obra antibelicista.
2/X PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

20.30H

TRIFONOV,CONDISCOBAJOELBRA-
ZO. Convertido en estrella in-
ternacional, exponente máxi-
mo de la pianística rusa, el jo-
ven Daniil Trifonov vuelve a
Barcelona de la mano de Iber-
camera para reventar la sala
Pau Casals de L’Auditori con
su nuevo disco, Chopin Evoca-
tions, que incluye la primera
grabación mundial de los con-
ciertos para piano en las or-
questaciones de Mijail Plet-
nev, pero también obras para
piano solo de Chopin y otros
que se inspiraron en su estilo.
4/X L’AUDITORI 20.30H

DE NUEVO ELGAR EN LA OBC. La
Simfònica de Barcelona tiene
debilidadpor elConcierto para
violonchelo de Elgar, la última
gran obra del compositor, que
se pudo escuchar hace apenas
tres temporadas en L’Auditori
con Jean-Guihen Queiras.
Ahora la OBC trae a Daniel
Müller Schott.
6,7 Y 8/X L’AUDITORI

EL LICEU, DE TIROS LARGOS. El Li-
ceu inaugura oficialmente su
temporada con Un ballo in
maschera en la voz de Piotr
Beczala, la batuta de Renato
Palumbo, y la reggia y vestua-
rio en manos de este tándem
de lujo que forman Vincent
Boussard y Christian Lacroix.
El vestuario no será tan lumi-
noso como en I Capuleti ei
Montecchi pero dará una vuel-
ta de tuerca a este clásico de
Verdi, del que sequieren resal-
tar los claroscuros.
7/X GRAN TEATRE DEL LICEU 20 H

MARICEL CHAVARRÍA

EDDY WENTING

Arte Clásica
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La cartellera de Barcelona
respira musical pels qua-
tre costats, sobretot des
d’aquesta tardor i per Na-
dal. La majoria no són
apostes decidides dels tea-
tres de gran format, com
els anys anteriors. Si es
grata amb més profundi-
tat, es comprova que la
majoria de les propostes
tenen un període d’explo-
tació tancat. L’aposta més
valenta, l’excepció que
confirma la regla, és la no-
va producció de Cabaret. A

hores d’ara, hi ha entrades
a la venda fins al 3 de de-
sembre, però és molt pre-
visible que es vagin obrint
més dates, fins a l’11 de fe-
brer del 2018. Més tard, es
pretén fer una nova gira
estatal. Competirà amb
molts títols que faran
breus incursions: com ara 
Casi normales des d’octu-
bre (té prevista una estada
de cinc setmanes i, passa-
rà el Nadal a La Latina de
Madrid) o la nova visita
d’El petit príncep, d’Àngel
Llàcer (a partir de desem-
bre al Barts).

En sales de gran format,

el Tívoli preveu recuperar
el Dirty Dancing (l’any
passat van volar en molt
poc temps totes les entra-
des que es van posar a la
venda) i ara tornarà pel
pont de la Constitució. Da-
niel Anglès, que ja va fer
una aventura amb Rent al
Casino de l’Aliança de Po-
blenou, es torna a aliar
amb aquesta sala amb una
producció molt especial,
perquè hi integra l’actriu
Mariona Castillo, però so-
bretot una canalla per
construir una família insò-
litament convencional. Si,
l’any passat, el Coliseum

va ser un dels teatres més
ocupats amb aquell musi-
cal tan desbarrat de La Cu-
bana, La familia bien, ara
tornen els de The hole,

amb un espectacle de ca-
baret en què segur que
apareix cançó, però en què
la motivació dels especta-
dors va del xou a les acro-
bàcies i els monòlegs pi-
cants. Al Borràs, el Grup
Balañá repeteix el joc
d’Opera for kids, una peça
que repassa en clau d’hu-
mor les àries més conegu-
des pel gran públic.

Encara no ha transcen-
dit (i, probablement de-
pendrà molt de l’èxit que
pugui tenir la propera es-
trena d’Y no quedará nin-
guno a l’Apolo), però el nou
director artístic de la sala,

Ricard Reguant, va avan-
çar, abans de l’estiu, que
preparava un musical de
creació pròpia amb Gisela
de cap de cartell per al de-
sembre i amb un pressu-
post d’uns 800.000 euros.
Serà de nou format i s’hi
volen estar fins al mes de
juny. Aquest nou teatre, de
fet, aspira a tenir progra-
macions dobles acollint
produccions de forma-
cions joves com Bratisla-
va, Dei Furbi i Els Pirates
amb qui ja han acordat un
musical en català per a
aquest estiu..

Cabaret és un títol que

Musicals ‘multitalla’

La temporada a Barcelona proposa molts títols d’espectacles musicals en tot
tipus d’espais i amb estades més aviat breus, per garantir una ocupació elevada

Jordi Bordes
BARCELONA

Els actors Elena Gadel

i Ivan Labanda són els

caps de cartell del

repartiment del musical

‘Cabaret’. ■ QUIM PUIG

Ricard Reguant
aspira incloure
cabaret i musical
en la nova etapa
del Teatre Apolo,
al Paral·lel

Els musicals en la cartellera barcelonina 2017/18
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‘No-Do’nen de si

L’APUNT de barri i els de poble on passaven dues pel·lícules (a
una li deien “la bona” i l’altra, la de blanc i negre). A to-
tes les sales es projectava l’informatiu No-Do, amb un
blanc i negre que esgarrifava, com les aparicions de
Franco anant de pesca o aplaudint els coros y danzas
de la Sección Femenina al Bernabéu. Quedaven lluny
aquelles tonalitats, però el blanc i negre ha tornat.Jaume Vidal

Per als que per edat no van viure les sessions de cine-
ma en època franquista, faré memòria. Els doblatges
tergiversaven els diàlegs originals que no agradaven al
règim. Hi havia uns salts de pel·lícula que feien perdre
el fil narratiu a causa dels talls de les escenes de nus o
que consideraven escabroses. Hi havia els cinemes
d’estrena i els de reestrena; aquests darrers eren els

ja es va veure el
2007/2008 (va ser un dels
musicals de presentació
de Stage Entertainment)
a l’Apolo de Barcelona.
Som produce fa temps que
mou el muntatge que es re-
presentarà, ara, al Victò-
ria. L’han adaptat a la sala
del Paral·lel i han fitxat dos
protagonistes de solvència
contrastada: Elena Gadel i
Ivan Labanda. La peça té el
referent de la pel·lícula que
va catapultar Liza Minelli
al cinema. Al cabaret, es
percep l’amenaça nazi,
prèvia la II Guerra Mun-
dial, tot i que el Kit Kat
Club seguiria sent, durant
un temps d’entrada, un oa-

si de llibertat i despreocu-
pació. En aquest sentit,
Cliff (Alejandro Tous) serà
els ulls del perill i es con-
vertirà en la mirada de l’es-
pectador. Per la seva ban-
da, Gadel interpreta
aquest personatge feble
que es creix a l’escenari pe-
rò que trontolla quan
l’aparten dels focus i
l’atenció del públic. Laban-
da té el repte de treballar la
improvisació amb els es-
pectadors, assumint el pa-
per d’M.C. (mestre de ceri-
mònies). Cabaret serà l’es-
pectacle que posarà més
entrades a la venda a Bar-
celona aquesta tempora-
da: més de 150.000.

Varietat al petit format
On sí que apareix esquit-
xada contínuament la pre-
sència de musicals és en
les sales de petit format.
Els musicals off (de molt
diversa procedència)
aposten pel muntatge
amb menys despeses de
producció i hi destaca el
treball dels artistes gene-
rant empatia amb els pú-
blic a tocar de l’escena per
sobre de l’espectacularitat
i la sorpresa escènica. Les
sales on més musica es
respira són La Seca(Àries
de reservat o Rèquiem for
Evita), el Maldà (Per si no
ens tornem a veure;
Aquests últims 5 anys; un
nou títol amb Daniel An-
glès i Alícia Serrat; Nine; o
Quin desencís m’ha fet
tan negre i trist), la Sala
Muntaner (Cobi, Curro y
Naranjito), l’Almeria (Pa-
quito for ever; Autóno-
mos, el musical). Al Tea-
tre Gaudí Barcelona repe-
teixen el desenfadat Sing
sing talent show. Els mu-
sicals de petit format te-
nen l’habilitat de progra-
mar-se gràcies a una pro-
ducció de guerrilla.

Per últim, parlar d’un
espectacle de format insò-
lit. Fa un parell d’anys, es
va programar El rellotger
de Gràcia, en què interve-
nien200 actors de compa-
nyies de teatre amateur de
Gràcia, a més d’associa-
cions culturals. Ara, l’en-
renou ha crescut perquè
s’atreveixen a versionar
aquella peça que evocava
la història de la vila de Grà-
cia incloent-hi partitures
de Llach, Els Pets o Sau. ■

Nina (Mamma mia) i Roger Ber-
ruezo (Mar i cel) encapçalen el
musical Casi normales que, des-
prés de l’estrena a Las Palmas de
Gran Canària a mitjans de se-
tembre, faran temporada al
Barts els mesos d’octubre i no-
vembre. La producció és de Nos-
tromo live, una nova branca de
l’ambisiosa productora cinema-
togràfica catalana (Buried, Pal-
meras en la niebla, The titan...)

Casi normales és un musical
rock escrit per Brian Yorkey y
amb música de Tom Kitt, que
narra la història d’una família
que lluita per ser normal, però a
què l’adversitat (comuna a tot-

Del mes de gener al març, el Ca-
sino L’Aliança del Poblenou tor-
narà a ser cartellera professio-
nal amb el musical Fun home. Si
Daniel Anglès va capitanejar el
projecte de fer possible un Rent
en aquell escenari, ara fa dos
anys, ara hi insisteix amb un
musical estrenat fa dos anys,
guanyador de cinc Tonys i que
esdevé la primera producció a
Europa. Fun Home, inspirat en
el còmic autobiogràfic d’Alison
Bechdel, explica la història tra-
gicòmica d’una família. L’Ali-

L’any passat, es va estrenar Rè-
quiem for Evita al Temporada
Alta, un treball en què Jordi Prat
i Coll retornava a una peça des-
enfadada similar a De quan so-
miava (en què barrejava el pop
caspós d’Eurovisió amb la cruel-
tat de Copi), emulant la llegenda
d’Eva Perón. El paper el va estre-
nar Anna Moliner. Mesos més
tard, van reprendre el projecte
per a participar en el concurs de
teatre BBVA. Moliner no va po-
der afrontar la nova etapa i per
això va ser Ivan Labanda qui va
assumir el paper d’Evita, amb
què va multiplicar-se el petar-

son,  amb 40 anys, recorda la in-
fantesa i la relació que tenia amb
el seu pare, incapaç d’afrontar la
seva homosexualitat. L’obra
també reflecteix la història dels
Estats Units als anys setanta. La
peça necessita un càsting infan-
til, que es va seleccionar el juliol

hom) li ho impossibilitarà.
L’obra recorre una tempesta
d’emocions que impacta el pú-
blic, amb escenes còmiques i
d’altres de commovedores. Ava-
lats per tres Tonys i un premi
Pulitzer, aquesta és la primera
producció que es presenta a l’Es-
tat espanyol. Completen el re-
partiment Nando González,
Guido Balzaretti, Jana Gómez i
Fabio Arrante. El director escè-
nic és Luis Romero (ja va fer-ne
una versió a l’Argentina), men-
tre que el director musical és Xa-
vier Torras, que ja ha assumit al-
tres musicals ambiciosos com
ara Mamma mia i Cabaret.

passat. És una situació que coin-
cideix amb Brundibár, estrenat
al Grec i que repetirà durant una
breu estada al Lliure amb nens
que representen la canalla
d’aquell camp de concentració
nazi on narren un conte fanta-
siós per refugiar-se de la por.

deig en convertir Evita en un
transformista (molt més proper
al món de Copi). El director ad-
met que “és una petardada”
amb molta ironia que serveix
per denunciar els perillosos po-
pulismes. En clau de celebració
religiosa, convertirà tots els es-
pectadors de La Seca (només pel
fet d’assistir a la funció) en veri-
tables devots d’Eva Perón. Per a
qui no conegui els miracles
d’aquest mite en la vida política
argentina anterior a la dictadu-
ra militar, la litúrgia del muntat-
ge els explicarà a bastament,
aclareix el director.

Anglès repeteix
aventura musical
lluny del centre

‘Fun home’, al Casino L’Aliança del Poblenou

Un èxit mundial, en producció autòctona

‘Casi normales’, al Barts

‘Rèquiem for Evita’, a La Seca

Ivan Labanda afronta el paper d’Evita

‘Cabaret’ és el
musical que
oferirà més
entrades de la
temporada: més
de 150.000.
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Teatre i dansa

Desconcerto
Després de 

l’espectacle Concerto 

a tempo d’umore, 

Jordi Purtí torna 

acompanyat de 

l’Orquestra de Cambra 

de l’Empordà amb 

Desconcerto, on fa 

un pas més enllà per 

apropar i endinsar 

el gran públic en la 

música clàssica. 

 Teatre Condal. M: Paral·lel. 

Fins al 8 d’octubre. 24-28 €. 

Goldengas
Performance basada 

en una experiència 

real. Mostra 

metafòricament la 

relació d’una dona 

amb la seva pròpia 

energia i com ella es 

transforma quan 

decideix utilitzar-la 

de manera diferent.

 Antic Teatre. M: Urquinao-

na. Del 21 de setembre a l’1 

d’octubre. 10-12 €. 

The Hole Zero
Després de l’èxit de 

The hole i The hole 

2, arriba The hole 

zero, on descobrirem 

l’origen d’aquest 

univers que barreja 

circ, música i humor 

d’una forma molt 

diferent dels anteriors 

espectacles, per 

obrir-nos les portes 

a les festes disco del 

mític Studio 54 de 

finals dels 70 i 80.

 Coliseum. M: Universitat. 

Fins al 12 de novembre. 

10-27 €. 

Y no quedará 
ninguno
Deu persones 

tancades a l’Illa del 

Pirata, víctimes 

o assassins? Una 

incògnita per 

resoldre per part de 

l’espectador en una 

versió actualitzada de 

la novel·la policíaca 

més famosa d’Agatha 

Christie.

 Teatre Apolo. M: Paral·lel. 

Del 21 de setembre al 22 

d’octubre. 15-25 €.

El ‘Cabaret’ d’Ivan Labanda 
i Elena Gadel

Dos dels millors actors de musical 

d�aquest país, Ivan Labanda i 

Elena Gadel, protagonitzen al 

Victòria Cabaret, un dels musicals 

clàssics del segle XX basat en 

la gran novel·la de Christopher 

Isherwood Adeu a Berlín, sobre 

la vida nocturna a l�Alemanya del 

1931. La peça, dirigida per Jaime 

Azpilicueta, serà al Paral·lel fins a 

primers de desembre. 

LES ESTRENES DE

TEATRE
D’AQUESTA SETMANA

PREN-NE NOTA!

Goldengas
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TECNOMAGOS

No hi ha cap dubte: de vegades la tecnologia sembla cosa de

màgia. En canvi, el que no acostumem a fer és veure la màgia com

quelcom vinculat a la tecnologia, malgrat que alguns dels més

cèlebres mags de la nostra època no serien el que són sense el

suport d’un bon rerefons tecnològic. Què me’n dieu, sense anar

més lluny, de David Copperfield i els seus espectaculars xousmade

in Las Vegas? Doncs, pel que sembla, el mateix Copperfield ha

quedat bocabadat davant el que fa aquest tàndem conegut amb el

nom de Tecnomagos gràcies a la seva Abracadapp, una app que ha

estat definida com la primera caixa de màgia del segle XXI. Ja veu-

reu com a partir d’ara, comenceu a mirar (encara més) els vostres

mòbils i els vostres iPads com si fossin veritables objectes màgics,

gràcies a un espectacle ben ple de realitats virtuals, hologrames

que et fan dubtar de tu mateix i làsers que t’indiquen el camí cap

a portals mai imaginats abans. Tot ben màgic i alhora ben tècnic.

DE I AMB XAVI CABEZAS I DAVID RIUDOR. LOS TECNOMAGOS.
LLOC: TEATRE BORRÀS. URQUINAONA, 9. METRO: URQUINAONA
(L1, L4). TEL.: 932 159 570. DATA: DEL 20/9 AL 15/10. HORARI: DE
DC. A DV., 20.30H; DS., 18.30 I 21H; DG., 17H. PREU: 22-28€.
20% DE DESCOMPTE. • Grupbalana.com

NIT DE REIS (O EL QUE VULGUIS) •••

I si el que vols és començar la temporada del Teatre Lliure entre

rialles i amb un bon Shakespeare representat amb molt d’encert

interpretatiu global (i algun petit excés individual propiciat per la

direcció) per la nova formació de La Kompanyia del Lliure, ja no cal

que busquis més. Tal com va quedar demostrat al seu pas pel Grec,

Pau Carrió ha dirigit aquest espectacle amb l’evident intenció de

fer-nos passar una estona ben divertida, amb l’eficaç ajut d’un bon

acompanyament musical servit per Arnau Vallvé i el mateix Carrió,

i d’una pantalla-persiana que afegeix al conjunt una nota de can-

viant color escenogràfic. Dit això, diria també que, amb les ganes

de fer-nos riure, el director ha passat una mica massa per alt les

altres possibilitats més serioses latents al text (penso especialment

en el personatge del majordom Malvolio), que potser no resulten

tan lúdiques, però hi atorguen una altra dimensió. I que i fins i tot

ha descuidat una mica el joc d’ambigüitats sexuals, abordat aquí

amb un excés de timidesa. En qualsevol cas, la gresca de qualitat,

està garantida. DE WILLIAM SHAKESPEARE. DIR.: PAU CARRIÓ. INT.:
JOAN AMARGÓS, ENRIC AUQUER, QUIM ÀVILA, CLÀUDIA BENITO,
RAQUEL FERRI, EDUARDO LLOVERAS, JAUME MADAULA, LLUÍS MAR-
QUÈS, JOAN SOLÉ, JÙLIA TRUYOL. LLOC: TEATRE LLIURE GRÀCIA.
MONTSENY,47. METRO: FONTANA (L3). TEL.: 932 387 635. DATA:
FINS AL 8/10. HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 19H; DG., 18H.
PREU: 13,50-26,50€. 15% DE DESCOMPTE. • Teatrelliure.com

+ estrenes

“Willkommen!, bienvenue!,
welcome! Fremder, étran-
ger, stranger…”. De ben segur
que només llegint aquestes
sis paraules, a molts i moltes
de vosaltres ja us ha vingut
al cap de seguida la incon-
fusible melodia amb què ens
dona la benvinguda amb mi-
rada de complicitat luxuriosa
l’un xic inquietantmestre de
cerimònies del Kit Kat Club.
I si ara féssim una escapada
a Nova York, ens trobaríem
aquest mateix EMCee do-
nant-nos la benvinguda al te-
atre on es representa Prince
of Broadway, l’espectacle que
ret homenatge al magistral
Harold Prince (The Phan-
tom of the Opera), que fa poc
més de mig segle va dirigir
el cèlebre primer muntatge
de Cabaret. Després, vindria
la versió cinematogràfica sig-
nada per Bob Fosse, magní-
fica i molt oscaritzada, però
radicalment diferent de l’ori-
ginal escènic. De fet, durant
molt de temps Liza Min-
nelli va marcar la imatge de
Sally Bowles, aquesta noia
“divinament decadent” que

ara caurà en les bones mans
d’Elena Gadel. Per cert que
potser hi haurà qui tingui
present aquella reeixida i
minimalista versió lliure de
l’obra titulada Adéu a Berlín
en el repartiment de la qual
figurava precisament el ma-
teix Ivan Labanda (un dels
nostres millors intèrprets de
teatre musical) ara transfor-
mat en el nou EMCee.

Tot està permès
Adéu a Berlín és justament el
títol de la novel·la autobiogrà-
fica en què l’escriptor britànic
Christopher Isherwood ens
explica com era aquella fasci-
nant ciutat farcida de caba-
rets que, encara recuperant-
se dels estralls d’una guerra,
s’anaven omplint amb les
creus gammades que la con-
duirien cap a una altra guer-
ra. Isherwood deia al llibre:

RAMON OLIVER

Elena Gadel es posa sota la pell de la Sally Bowles i ens espera al cabaret de Kander i Ebb.

Per a aquest parell, màgia i tecnologia venen a ser el mateix.

“Sóc com una càmera amb
l’obturador obert, que enre-
gistra sense pensar”. I anys
després, la seva novel·la seria
adaptada al teatre i al cinema
amb el títol I Am a Camera,
abans que els gransKander i
Ebb (Chicago,New York, New
York) posessin lletra i música
i un toc brechtià a la història.
De fet, existeix un fantàstic

muntatge de Cabaret dirigit
per Rufus Norris que conver-
teix l’escenari en el diafragma
d’una càmera fotogràfica. Una
idea que també ha recollit
Jaime Azpillicueta (Evita,
Jesucristo Superstar, Sonrisas
y lágrimas, Victor/Victoria) en
aquest muntatge seu que, sen-
se oblidar-se dels precedents,
vol tenir una identitat prò-
pia. I vol també apropar-se al
concepte original de l’obra,
la manera com la va estrenar
Prince fa cinquanta anys.

EL TEATRE VICTÒRIA ES TRANSFORMA EN EL JA MÍTIC KIT KAT CLUB,

EL CABARET CANALLA I DECADENT DE LA BERLÍN DELS ANYS TRENTA

Sóc una

càmera

CABARET

DE JOE MASTEROFF, JOHN KANDER I FRED EBB. DIR.: JAIME AZPILLICUETA.
DIR. MUSICAL: RAUL PATIÑO. INT.: ELENA GADEL, IVAN LABANDA, ALEJANDRO
TOUS, AMPARO SAIZAR, ENRIQUE DEL PORTAL, VÍCTOR DÍAZ. LLOC: TEATRE
VICTÒRIA. AV. PARAL·LEL, 67. METRO: PARAL·LEL (L2,L3). TEL.: 933 249 742.
DATA: A PARTIR DEL 15/9. HORARI: DC. I DJ., 20.30H; DV., 17 I 21H; DS., 17.30

I 21.30H; DG., 18H. PREU: 19,90-69,90€. • Teatrevictoria.com
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‘Willkommen’ a ‘Cabaret’
3Ivan Labanda y Elena Gadel protagonizan el musical en el Victòria

MARTA CERVERA
BARCELONA 

T
odo listo en el Victòria para 
alzar el telón con un clásico 
del teatro musical, Cabaret. 
Esta premiada producción 

madrileña de SOM Produce dirigida 
por Jaime Azpilicueta desembarca 
en Barcelona con dos artistas catala-
nes como protagonistas: Elena Ga-
del asume el rol de Sally Bowles, la 
estrella Kir Kat Klub, e Ivan Labanda, 
al amoral maestro de ceremonias 
del local. Mañana empiezan las fun-
ciones previas para acabar de ajus-
tar detalles antes del estreno.
 Labanda y Gadel han trabajado 

a fondo este verano para acoplarse 
al equipo. «Hacer Cabaret es un sue-
ño», afirman ambos. «He buscado el 
personaje de Sally dentro de mí. Me 
identifico con su lado más sexual y 
con su carácter», declara Gadel poco 
después actuar en el pase de algunos 
números. Todavía lleva el maquilla-
je y vestuario de Money, money. Se la 
ve feliz y con ganas de darlo todo. «Es 
una obra que, aunque ya la conoz-
cas, impacta».
 Ivan Labanda, bastante más del-
gado por necesidades del guion, es-
tá pletórico: «El libreto es especta-
cular, las canciones brutales. Todo 
el mundo conoce Cabaret y lo único 

que has de hacer para interpretar-
lo es dejarte llevar», dice con humil-
dad. El actor –que borda su imita-
ción de Oriol Junqueras en Polònia– 
tiene un don para hacer creíbles sus 
personajes. Hacer de maestro de ce-
remonias es un sueño y un reto para 
él. «Este personaje es un tour de force: 
por un lado está el nivel coreográfi-
co. Es muy elevado y hemos sudado 
mucho porque todo está ajustado al 
milímetro. Por otro, el viaje emocio-
nal que se hace. Es algo que no acos-
tumbra a verse en otras produccio-
nes y es muy interesante».
 Encarnar el mítico rol que cata-
pultó a Liza Minnelli no asusta a Ga-

ESTRENO DE UN CLÁSICO DEL GÉNERO

del. «Tal vez el día del estreno me dé 
un síncope pero, de momento, es-
toy tranquila. Hemos trabajado des-
de tantos aspectos el personaje que 
no temo las comparaciones. Sally es 
fascinante. Tiene esa locura fantás-
tica, su orgullo, su magnetismo pe-
ro también esa tristeza que inten-
ta ocultar. No es fácil transmitir to-
dos los matices de su personalidad y 
mantener la energía a tope. Es un pa-
pel muy exigente físicamente», con-
fiesa. «Estoy enamorada de este mag-
nífico personaje, pero Sally me deja 
agotada. Es duro y fascinante inter-
pretarla. Aunque en la primera par-
te está siempre para arriba, burbu-
jeante y no para, se respira una tris-
teza escondida en su interior».
 Tanto el famoso filme de Bob Fos-
se Cabaret como los consejos de Fede-
rico Barrios y David Pintó, director y 
ayudante de dirección en la versión 
barcelonesa, han servido de guía a 
los dos nuevos intérpretes del mu-
sical. El peso dramático recae en la 
historia de Sally y su pasión por el 
novelista norteamericano, el otro 
protagonista de la obra, aunque hay 
tramas paralelas como la del amor 
otoñal entre herr Schultz, propieta-
rio judío de una frutería, y fräulein 
Schneider. En este sentido Cabaret es 
una advertencia. «El nazismo y la in-
tolerancia están siempre ahí, no te 
puedes fiar», señala Gadel. «Aunque 
lo he estudiado en el colegio inclu-
so ahora, a mis 34 años, todavía me 
cuesta asimilar todo aquello. Fue al-
go muy heavy».

UNA TREINTENA DE INTÉRPRETES / Nueve 
músicos y una veintena de actores, 
cantantes y bailarines participan en 
este montaje que retrata el Berlín de 
los años 30. Contrasta el lujo de puer-
tas adentro del local con el ambiente 
de inseguridad creciente fuera de él.
 En esta ocasión la alianza de SOM 
Produce y 3xt3s (Tricicle, Dagoll Da-
gom y Anexa) ha sido clave. Han pa-
sado 10 años desde la última vez que 
se vio Cabaret en Barcelona, una obra 
traducida a más de 30 idiomas y re-
presentada en más de 50 países.
 Sus últimas funciones en Barce-
lona también fueron en el Paral·lel. 
El Apolo estrenó en el 2007 la exito-
sa versión de Sam Mendes y Rob Mar-
shall. Mucho antes, en 1992, Jérôme 
Savary presentó su adaptación en el 
desaparecido Teatro Novedades, den-
tro del Festival Olímpic de les Arts. H

«Me identifico con    
el lado más sexual      
del personaje de Sally 
y con su carácter», 
afirma la intérprete

33 Ivan Labanda, caracterizado como maestro de ceremonias, y Elena Gadel como Sally, en una escena de ‘Cabaret’.

CARLOS MONTAÑÉS
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Musicales a contracorriente
cibimiento. Poco se conoce, en cam-
bio, de lo que hay detrás de Casi nor-
males (Next to normal) con el que va a 
coincidir unas semanas, a pocos me-
tros de distancia, y de Fun home, que 
llegará más adelante, entrado ya el 
año nuevo.
 Los dos musicales tienen como 
eje central a dos familias nada fun-
cionales. La una con problemas de 
desequilibrio mental (emocional, 
sería más exacto), la otra con proble-
mas de identidad sexual, todo ello di-
cho en breve. Dos familias en las que 
sus miembros entretejen una red 
tal de complicidades (la mano ten-
dida, el hombro dispuesto, el cora-
zón alerta) que, en los dos casos, nos 
elevan a niveles de verdad y emoción 
pocas veces visto en otros musicales. 
 No esperen grandes orquestas, 
bailes espectaculares, coros apabu-
llantes, ni apoteosis final. Vayan dis-
puestos a la mejor música, a la dife-
rencia, a la sensibilidad extrema, al 
realismo y, sobre todo, a la valentía. 
Y aplaudan ya de antemano, como 
lo hago yo ahora, el coraje de presen-
tar dos musicales a contracorriente. 
¡Chapeau! H

Josep Maria Pou
ACTOR Y DIRECTOR DE TEATRO

puntea

L
os hay que afirman que la 
vida es un cabaret («life is a 
cabaret») con la misma in-
tención con la que hablan 

de los bombones de Forrest Gump: 
nunca sabes con lo que vas a encon-
trarte y lo más increíble puede dar-
se a la vuelta de la esquina. Hay 
quien, ampliando el espectro, dice 
que la vida es un musical, con la sa-
na intención, quiero creer, de darse 
un zurriagazo de optimismo y ac-
tualizar el clásico «quien canta, su 
mal espanta». En los dos casos se ad-
vierte un concepto del teatro musi-
cal como un género frívolo, des-
preocupado y de pura evasión. Pero 
en la temporada teatral que ahora 
empieza vamos a tener dos mues-
tras de todo lo contrario. Sobre ello 
quiero llamar su atención.
 Digos dos muestras y pienso que 
son tres, si añadimos el famoso Ca-
baret, un musical agridulce (mucha 
más angostura que azúcar, más qui-
nina que miel de romero) que vuelve 
al Paral·lel como si nunca se hubie-
ra ido. Oímos «Willkomenn, bienvenue, 
welcome» y todos sabemos ya lo que 
nos espera tras el triple y meloso re-

Escrivim, un 

nuevo ‘sindicato’ 

de escritores
3Un grupo de 32 autores presentan 
una asociación profesional 

ERNEST ALÓS

BARCELONA

U
n grupo de 32 escritores 
de literatura infantil y ju-
venil, que aspiran a em-
barcar pronto a autores 

de otros géneros, han presentado en 
la Setmana del Llibre en Català la 
asociación de escritores profesiona-
les Escrivim, que nace con un plan-
teamiento «sindical» frente al fun-
cionamiento actual de otras plata-
formas como la Associació d’Es- 
criptors en Llengua Catalana (AELC). 
La nueva Associació Professional 
d’Autors i Autores Literaris de Cata-
lunya, presidida por Maite Carran-
za, pretende ser interlocutor de las 
administraciones y de las editoriales 
para rechazar la «precariedad en la 
que viven los autores en «un sistema 
capitalista ultraliberal y de mercado 

que ha olvidado a los creadores, a los 
que ve como figuras prescindibles».
 Entre los asistentes al lanzamien-
to de la nueva entidad figuran Care 
Santos, Jordi Sierra Fabra, Gemma 
Lienas, Martín Piñol, Jaume Copons, 
Jaume Cela y Maria Carme Roca, ade-
más del resto de integrantes de la 
junta presidida, como Anna Manso, 
Pere Martí y Àngel Burgas.

REQUISITOS / La asociación pretende 
reunir al «colectivo de autores litera-
rios que se consideran profesionales 
de la escritura y, por tanto, compar-
ten unas mismas inquietudes y si-
tuaciones laborales». Solo podrán 
acceder autores con cinco obras pu-
blicadas, con al menos dos en los úl-
timos cinco años y ninguna de las 
cuales puede estar descatalogada o 
autopublicada. Según los impulso-

SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

res de esta iniciativa, esta es una 
de sus diferencias con entidades 
como la AELC, que según Anna 
Manso «no llegan al 10% de auto-
res profesionales».
 Entre sus prioridades está el 
nuevo estatuto del artista, com-
batir la cultura del acceso gratui-
to y hacer visibles las drásticas 
consecuencias que han tenido so-
bre los medios de vida de los escri-
tores la «mal entendida socializa-
ción de los libros en las escuelas», 
la piratería, la apuesta editorial 
por los superventas y «los libros 
de celebritis» y la drástica reduc-
ción de tiradas y anticipos. H

33 Maite Carranza.
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‘Cabaret’, la història  
d’un musical nascut novel la

L’espectacle, estrenat per primer cop fa més de mig segle, arriba a partir d’avui al Teatre Victòria.  
Elena Gadel i Ivan Labanda protagonitzen l’adaptació d’una obra que ja acumula 30 milions d’espectadors

ESCENES

E
l teló del Teatre Victòria de 
Barcelona s’aixecarà demà 
per acollir una nova versió 
d’un clàssic, més de mig segle 
després de la primera funció. 

Cabaret s’estrena a Barcelona en un dels 
escenaris naturals per als espectacles 
musicals a la ciutat. Ja ha visitat la car-
tellera catalana diverses vegades i és un 
vell conegut pels amants del gènere. El 
que potser molts no saben és que les ar-
rels de la peça no són genuïnament mu-
sicals. Primer va ser una novel·la, es-
crita per Christopher Isherwood. 
John Van Druten en va fer una 
versió, també literària. I Joe 
Masteroff la va adaptar, ara ja sí, 
pensant en el seu potencial rít-
mic i teatral. 

Tampoc és fàcil seguir el re-
guitzell de noms que ha adop-
tat la peça en els seus diferents 
formats. La novel·la origi-
nal, del 1939, es titulava 
Goodbye to Berlin. En 
mans de Van Druten va 
passar a dir-se I am a 
Camera. I Masteroff 
va decidir tirar en di-
recció contrària a la 
marcada per l’autor 
primigeni, i va bate-
jar la seva versió 
com a Welcome to 
Berlin. Paradoxes 
de la vida i el màr-
queting, final-
ment el títol que 
ha acabat triom-
fant no té res a veu-
re amb cap d’aquests. Pe-
rò el que les versions de Cabaret no 
van modificar és el nus de la història, 
una emotiva crònica ambientada en la 
República de Weimar que descriu la fi 
d’una època. Al Kit Kat Club de Berlín 
la gent s’evadeix del clima prenazi, en-

Julio 
Manrique, 

el gran  
seductor de 

la nostra 
escena

É
s una d’aquelles persones 
tocades per la gràcia de fer 
oblidar els trets menys afa-
voridors del seu físic. O, en-
cara millor, de convertir-los 

en virtuts als ulls de qui els observa. Per 
què hauria de ser important la talla dis-
creta de l’actor i director Julio Manri-
que? L’escenari se li fa petit per la savi-
esa amb què parla amb el cos, modula 
la veu i gradua una mirada tan expressi-
va com les seves mans.  

Hi ha més armes intangibles en el 
seu repertori. Difícils de calibrar, pe-
rò sens dubte efectives. L’aire des-
valgut del perdedor que sap fer-s’ho 
venir bé per acabar guanyant, el po-
sat fatxenda, la noblesa de l’antihe-
roi. La lluminositat convincent del 

seu somriure fins i tot malgrat les 
circumstàncies. 

Julio Manrique estava destinat a ser 
un entre molts i ha sabut posicio-
nar-se al capdamunt perquè és un 
gran actor i un director ple de ta-
lent. La temporada passada va 
conquerir el Teatre Nacional de 
Catalunya amb un paper perfec-
te per aquesta facultat seva de po-
sar-se a qui vulgui a la butxa-
ca. Manrique torna a ser 
Don Joan, ara al Teatre 
Goya (del 19 de setembre 
al 22 d’octubre), a les or-
dres de David Selvas: una 
lectura contemporània 
del mite del conqueridor 
implacable. 

Aquest Don Joan és un producció del 
TNC i La Brutal, que aquesta temporada 
tornen a aliar-se amb l’espectacle La im-

portància de ser Frank. La Brutal és la 
productora impulsada pels vells 
amics Selvas i Manrique, junta-
ment amb altres socis. Creada en 
temps de crisi, va néixer amb la 
voluntat de fer quadrar el cercle: 
fer compatible el risc amb el gran 

públic. Un altre tret de la per-
sonalitat del polifacètic 

Manrique, que ja va gui-
ar la seva etapa en la di-
recció artística del Ro-
mea (del 2010 al 2013): 
la voluntat de fer volar 
coloms, però lligats 
amb una corda. B.G.

‘CABARET’ 
TEATRE VICTÒRIA (BARCELONA) 
A PARTIR DEL 16 DE SETEMBRE 

ra faltaven 20 anys perquè l’espectacle 
arribés a Barcelona: va ser el 1992, en 
una adaptació estrenada al malagua-
nyat Teatre Novedades, amb direcció 
del també desaparegut Jérôme Savary. 
Nina i Ramon Madaula van protagonit-
zar l’espectacle amb un repartiment 
eclèctic: el cantautor Ovidi Montllor, 
l’actriu Sílvia Tortosa i la directora de 
cinema Mireia Ros figuren entre la nò-
mina d’intèrprets. Només va estar un 
mes a la cartellera (després va anar a Va-
lència, també durant un mes). A Ma-
drid, l’èxit es faria esperar fins a la pre-
sentació l’any 2003 de la rèplica exac-
ta d’una altra versió mítica, dirigida per 
Sam Mendes 10 anys abans a Anglater-
ra. Es va representar tres anys a Madrid, 
i després va iniciar una gira estatal, amb 
escala també a Barcelona: set mesos de 
fortuna al Teatre Apolo.  

La versió que ara s’estrena al Teatre 
Victòria està protagonitzada per Elena 
Gadel i Ivan Labanda, dos noms forts 
del musical a Catalunya. Labanda ja es-
tà familiaritzat professionalment amb 
la història: va formar part del muntat-
ge que, amb el títol d’Adéu a Berlín, va 
dirigir Josep Costa al Teatre Artenbrut 
el 2001. De mica en mica, totes les adap-
tacions han anat eixamplant el públic 
que ha assistit als últims cartutxos d’un 
món a punt d’enderrocar-se: 30 milions 
d’espectadors, de mig centenar de paï-
sos, en més de 30 idiomes. I continua 
sumant-ne. BELÉN GINART

morat del paper de Sally Bowles, la pro-
tagonista. Però el paper va ser confiat fi-
nalment a Jill Haworth. Minnelli va ha-
ver d’esperar cinc anys per iniciar la se-
va relació simbiòtica amb el personat-
ge. Va ser el 1971, quan Bob Fosse va 
dirigir la versió cinematogràfica del 
musical, que obtindria vuit Oscars (en-
tre els quals, el de millor actriu).  

Aleshores, Cabaret ja s’havia presen-
tat al West End de Londres. Però enca-

mig d’una alegria carregada de presa-
gis funestos. 

Quan el primer Cabaret va arribar als 
escenaris, Liza Minnelli, convertida 
després en emblema de la peça fins al 
punt de semblar que no havia fet res 
més a la vida, no formava part del pro-
jecte. I no per falta de ganes. El 1966 es 
va fer el càsting per escollir els intèr-
prets de l’espectacle en la seva estrena 
a Broadway, i Minnelli ja s’havia ena-
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Nevada y sus
8 cachorros
■ Una camada de ocho
cachorros de san bernar-
do amamantan de su ma-
dre Nevada en la funda-
ción Barry (Musee et
Chiens du Saint-Bernard)
en Martigny (Suiza). La
fundación alberga un mu-
seo del san bernardo que
se fundó en 2006 y es fa-
moso por servir de refugio
de perros de esta raza, ori-
ginaria de los Alpes suizos
y del norte de Italia. ● EFE

Mil dedicatorias a Benedetti en su biblioteca ‘española’
■ La directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti (CeMaB), Eva Valero, explica
que la biblioteca «española» de 6.000 volúmenes que reunió el escritor uruguayo Mario Benedetti en sus largos
años de exilio en su casa de Madrid, y que donó en 2006 a la UA, contiene más de mil dedicatorias manuscritas de
algunos de los principales escritores de la segunda mitad del siglo XX. ● EFE

El Panel
El mundo 
de un 
vistazo

Memorial. El Museo de Historia de Barcelona y el
Archivo Histórico han iniciado la catalogación de los
objetos y documentos recogidos en los memoriales de
La Rambla, a raíz del atentado del 17 de agosto. ● EFE

El nuevo ‘Cabaret’
■ El Teatre Victòria de Barcelona ofrece a partir de ma-
ñana la nueva y colorista versión de «Cabaret», con Ele-
na Gadel, Iván Labanda y otros artistas. ● EFE

Medio año en el espacio
■ El Soyuz ruso MS-06 lleva a tres astronautas a la Esta-
ción Espacial Internacional (ISS), quienes pasarán alrede-
dor de cinco meses y medio en el espacio. ● EFE
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Una escena de Nit de reis (o el que vulguis), 
del Teatre Lliure. ROS RIBAS / TEATRE LLIURE 

La Kompanyia 
munta una festa 
al Teatre Lliure

El dol pot fer sucumbir algú al pou de la triste-
sa, però també pot ser un trampolí per llançar-
lo a la festa més esbojarrada. Els tripulants de la 
Nit de reis (o el que vulguis) de Shakespeare ver-
sionada per Pau Carrió escullen la segona opció 
i s’hi aferren amb totes les forces. L’obra, que 
s’instal·la des d’avui fins al 8 d’octubre al Lliu-
re de Gràcia després d’haver passat al juliol pel 
festival Grec, és un viatge d’excessos i embo-
lics interpretat per La Kompanyia. 

“És l’última comèdia rotundament clàssica 
de Shakespeare. L’autor es força a si mateix a 
portar fins al límit els elements que caracterit-
zen les seves comèdies”, explica Carrió, que 
també dirigeix el muntatge. L’espectacle par-
teix del dolor, perquè els personatges han vis-
cut la mort d’algú que estimaven, però trans-
forma aquest sentiment en una història far-
cida d’humor i guiada, sobretot, per l’arbitra-
rietat. Carrió defineix Nit de reis (o el que 
vulguis) com “una comèdia sobre el desamor” 
que transcorre en una illa imaginària on van 
a parar personatges peculiars que s’enamoren 
entre si. “Hi ha dones vestides d’home, ser-
vents que es volen casar amb el seu senyor i 
uns bessons curiosos, cadascun dels quals creu 
que el seu germà és mort”, assenyala el drama-
turg. Els personatges trenquen amb la idea de 
normalitat preestablerta i permeten aprofun-
dir en qüestions com l’ambigüitat sexual i les 
contradiccions internes a partir de les seves 
relacions. Carrió juga amb les vaguetats de 
l’obra i les trasllada a l’escenografia, que s’ins-
pira en la postguerra europea dels anys 20 pe-
rò no estableix un lloc geogràfic concret, sinó 
que situa la peça en un indret indeterminat. 

La música és omnipresent a l’obra de Sha-
kespeare, i Carrió no li ha volgut restar pro-
tagonisme. “Des del principi l’autor relacio-
na la música amb l’empatx d’amor i la seva vo-
latilitat”, diu el director. La banda sonora de 
l’espectacle va a càrrec del bateria de Manel, 
Arnau Vallvé, que ha compost nous temes per 
a les lletres originals. Els garbuixos sentimen-
tals dels personatges s’embolcallen d’un blu-
es antic, diu Vallvé, “amb estructures molt pri-
màries” que ha vestit amb “una capa de mú-
sica moderna”.e
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Un ‘Cabaret’ enlluernador 
ocupa el Paral·lel

citat i la ironia. “No és un musical 
habitual ni pur entreteniment. Té 
un missatge molt clar que cal expli-
car”, destaca Labanda, que per 
construir el personatge del mestre 
de cerimònies s’ha inspirat en la 
pel·lícula de Bob Fosse del 1972 pro-
tagonitzada per Liza Minnelli i Mi-
chael York. “És un clàssic del cine-
ma, el referent més gran”, diu La-

banda. Però qui vertebra gran part 
de les contradiccions plantejades a 
dalt de l’escenari és el personatge de 
Gadel, amb el qual l’actriu reconeix 
que comparteix alguns punts de vis-
ta. Per donar forma a la protagonis-
ta, Gadel ha procurat tenir sempre 
al cap “tot el que estava a punt de 
passar” i les implicacions del nazis-
me. “La Sally s’enfronta a moltes 

dualitats. En un moment social 
complicat, ella prefereix tancar els 
ulls i mirar cap a una altra banda”, 
assenyala l’actriu.  

Aquesta versió de Cabaret arri-
ba a Barcelona amb diversos prece-
dents. El musical va estrenar-se a la 
capital catalana el 1992 en una 
adaptació de Jérôme Savary que van 
encapçalar Nina i Ramon Madaula. 
El 2001 el Teatre Artenbrut va res-
catar l’espectacle sota el títol Adéu 
a Berlín i amb les cançons de Caba-
ret. Dos anys després Sam Mendes 
va portar la seva versió del muntat-
ge a Espanya, però el projecte no va 
veure’s a Barcelona fins al 2007. En 
aquella ocasió, es va representar al 
Teatre Apolo amb Víctor Masán i 
Marta Ribera al capdavant. Ara el 
Teatre Victòria rescata l’espectacle 
per demostrar que no ha perdut vi-
gència. “Els personatges són forts 
però tenen grans febleses”, afirma 
l’ajudant a la direcció de l’obra a 
Barcelona, David Pintó, que assegu-
ra que Cabaret “és un clàssic que ens 
pot ensenyar moltes coses”.e

Elena Gadel i Ivan Labanda encapçalen el muntatge al Victòria

Ivan Labanda, que interpreta el mestre de cerimònies, en una escena 
amb Teresa Abarca, que fa de Fritzie al musical Cabaret. CÈLIA ATSET

ARTS ESCÈNIQUES

“Oblideu tots els vostres problemes. 
Aquí la vida és divina!”, exclama en-
tre moviments provocadors el mes-
tre de cerimònies del Kit Kat Klub, 
a qui dona vida Ivan Labanda. La 
promesa sembla un ideal inabasta-
ble, però la voluntat del xòuman no 
enganya: el seu Cabaret està pensat 
per deixar el públic bocabadat esce-
na rere escena i amb la vista clavada 
a l’escenari durant dues hores i mit-
ja. El clàssic de Joe Masteroff, John 
Kander i Fred Ebb transformarà el 
Teatre Victòria en una sala berline-
sa dels anys 30 des de demà fins a 
l’11 de febrer mitjançant una pro-
ducció de 3XTr3s (format per Trici-
cle, Dagoll Dagom i Anexa i Artistic 
Events) i Som Produce. 

Seguint el repte de sorprendre el 
públic, el llegendari musical inun-
da el Victòria amb una escenografia 
de grans dimensions. Des d’una im-
mensa estructura circular, el mes-
tre de cerimònies dona la benvin-
guda als espectadors amb el cone-
gudíssim Willkommen, que obre les 
portes del cabaret on Sally Bowles, 
interpretada per Elena Gadel, s’en-
amorarà tràgicament del Cliff (en-
carnat per Bernat Mestre i Alejan-
dro Tous). “És un muntatge im-
mens i espectacular amb una histò-
ria que cal veure i recordar”, afirma 
la productora de Dagoll Dagom, 
Anna Rosa Cisquella. Dirigida per 
Jaime Azpilicueta, l’obra s’ha ex-
portat de Madrid, on es va estrenar 
fa dos anys, amb pràcticament el 
mateix equip artístic (exceptuant 
els dos actors protagonistes) i la 
mateixa escenografia. Segons Cis-
quella, es tracta d’un projecte “de 
grandíssim pressupost i inabasta-
ble econòmicament si no és a través 
d’una coproducció”.  

L’embolcall escenogràfic és cab-
dal al Cabaret del Victòria, però l’es-
pectacle no busca només enlluernar 
els que el van a veure. “És molt més 
que un musical. Té una història al 
darrere molt interessant, tant per la 
part política com perquè relata com 
es va deteriorant la convivència dels 
membres del cabaret”, explica Cis-
quella, que precisa que en aquesta 
versió, cenyida a l’obra del 1966 a 
Broadway, “s’ha posat èmfasi en la 
part teatral”.  

Discriminacions en el punt de mira 

Darrere la bombolla d’alegria i lli-
bertat del Kit Kat Klub, l’obra con-
té dards argumentals que posen 
contra les cordes qüestions com 
l’ètica personal just abans de l’auge 
del nazisme, la tolerància cap a la di-
ferència, les discriminacions per 
motiu d’orientació sexual i l’avorta-
ment. Són dilemes complexos però 
que no allunyen la peça de la morda-
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Coproducció 
L’equip artístic i l’escenografia 
provenen del muntatge que es 
va estrenar a Madrid el 2015


