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El desembarcament de la
multinacional holandesa
del musical a Barcelona ja
és un fet. Si ja comencen
les funcions de Cabaret

(amb Marta Ribera de Sa-
lly Bowles i Víctor Masan
en el paper de mestre de
cerimònies, Emcee), al no-
vembre obriran el Barce-
lona Teatre Musical amb
Mamma mia! Stage es ca-
racteritza per explotar mu-
sicals en què tant el llibret,
com la coreografia, l’esce-
nografia i la il·luminació
han de ser clònics. BT Mc
Nicholl, director d’aques-
ta producció, descarta que
aquestes exigències restin
creativitat a la posada en
escena: «La diferència la
posen la interpretació dels
actors i l’espai on es realit-
za.» Efectivament, la dis-

posició de les taules de les
primeres fileres permet
una implicació directa
amb els espectadors, que
se senten dins del Kit Kat
Klub.

Als anys seixanta, una
producció va revolucionar
l’escena introduint un mi-
rall de grans dimensions al
fons de l’escenari de Ca-

baret. El públic, que s’hi
veia reflectit, es trobava
immers en aquell món sòr-
did i prenazi. BT Mc Ni-
choll defensa la idea origi-
nal de Sam Mendes en què
juga amb els actors, que
interactuen amb els espec-
tadors per fer-se partícips
de l’acció: «Juga amb la
mateixa funció simbòlica
del mirall però la fa encara
més personal», justifica.

El director celebra tam-

bé l’emplaçament del tea-
tre, tot recordant que a fi-
nals del segle XIX, el Pa-
ral·lel era zona de cabarets
i clubs com el de Kit Kat,
amb algunes evidències
com la d’El Molino, avui
en procés de remodelació.
En aquest sentit, insisteix
a definir aquesta peça com
un cabaret amb cançons,
amb el que implica de re-
bel·lia i desinhibició.

La cantant Marta Ribe-
ra, que fa deu anys que tre-
balla en musicals a Ma-
drid, celebra poder fer una
temporada a Barcelona i
convida els espectadors
«sense prejudicis» a assis-
tir a aquest musical, que fa
olor de local rònec i on es
recomana oblidar les pre-
ocupacions a la porta del
local. Els ciutadans de

Berlín dels anys trenta es-
tan ferits encara per la der-
rota en la Primera Guerra
Mundial. L’orgull que im-
primeix un desconegut
Hitler esperona la pobla-

ció, alhora que comença a
conrear l’odi als jueus.
Sam Mendes inclou (en la
versió estrenada el 1993 al
Donmar Warehouse de
Londres, que inspira l’ac-

tual producció) una sego-
na història d’amor que es
veurà truncada per l’ame-
naça antisemita.

Tres milions d’euros
La neteja de cara del Tea-
tre Apolo és notable. Ahir
ho van presentar als mit-
jans de comunicació. La
inversió total està al vol-
tant dels tres milions d’eu-
ros. La versió de Sam
Mendes parteix de la idea
original de Christopher Is-
herwood procurant fent al-
guna picada d’ull a la pel-
lícula amb què Liza Min-
nelli es converteix en ico-
na dels anys setanta, i que
és el referent majoritari
dels espectadors d’avui.

Aquesta producció de
Cabaret va estar-se prop
de tres anys a Madrid, on
la van veure un milió d’es-
pectadors. L’any passat,
va iniciar gira per l’Estat.
La producció mou trenta-
tres artistes, entre músics,
cantants i ballarins. Dani
Querol, director de Stage
Entertainment Barcelona,
celebra l’important nom-
bre de reserves d’entrades,
quan encara ni tan sols
s’ha estrenat i, per tant, no
ha començat a funcionar el
boca-orella, i dóna pistes
de «l’interès del públic per
musicals d’aquestes ca-
racterístiques».

«Cabaret» ambienta el Teatre
Apolo en el Kit Kat Klub
berlinès dels anys trenta

El musical ha venut 35.700 entrades abans de l’estrena

JORDI BORDES / Barcelona

� Stage Entertainment presenta en ses-
sions de prèvia, aquestes festes de la Mer-
cè, Cabaret. La multinacional del musi-
cal, que ha ambientat l’Apolo en el Kit

Una escena de Cabaret, ahir a l’Apolo./ EFE / ALBERTO ESTÉVEZ

Kat Klub berlinès dels anys trenta, estrena
temporada a Barcelona dimecres. Inicial-
ment, està previst que s’hi estigui quatre
mesos, però les 35.700 entrades venudes
indiquen que probablement es prorrogarà.




