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El Cabaret que es podrà
veure al Teatre Apolo a
partir del 26 de setembre
–amb algunes prèvies que
coincidiran amb les festes
de la Mercè– és la mateixa
producció concebuda pel
prestigiós Sam Mendes
que es pot veure actual-
ment a París i altres ciutats
del món. A Madrid es va
estrenar el 2003 i va estar
33 mesos en cartell, amb
més de 900.000 especta-
dors. En aquell moment,
l’actriu principal era Nata-
lia Millán, però a l’hora de
plantejar-se la gira estatal
va ser substituïda per la gi-
ronina Marta Ribera, amb
una gran experiència en el
teatre musical i en altres
àmbits que inclouen tam-
bé la televisió. Des de
l’agost del 2006, l’obra ha
voltat per tot l’Estat i tan-
carà el seu periple la pri-
mera quinzena de setem-
bre a Jerez i Càceres,
abans d’iniciar una tempo-
rada que es preveu molt
llarga a l’Apolo barceloní.

Marta Ribera diu que el
seu paper és «molt maco,
però alhora representa un
gran repte, perquè tothom
ve a veure Liza Minnelli, i
l’obra és molt diferent a la
pel·lícula». Segons l’ac-
triu, «la història és la ma-
teixa, però la direcció no té
res a veure; un bon exem-
ple és, al final, la cançó
Cabaret, que en la pel·lí-
cula es planteja com un
gran xou, i en el nostre
muntatge és més aviat com
un monòleg amb música,

sense tant de glamur i amb
un to molt més dramàtic».
I el mateix es pot aplicar a
l’escenografia, segons Ri-
bera: «És una escenografia
molt complexa a l’hora de
muntar-la, perquè hi ha es-
cales i no és senzill adap-
tar-la als diferents espais
d’una gira, però al mateix
temps no és gens aparato-

sa. Els autors han volgut
transmetre la rudesa del
Berlín dels anys trenta i, en
aquest sentit, es pot dir que
l’obra té un punt molt re-
alista.»

Marta Ribera compar-
teix protagonisme amb un
altre actor català, Víctor
Masan, en el paper de mes-
tre de cerimònies, que en

el teatre té molt més pes
que no pas en la versió ci-
nematogràfica, i es con-
verteix fins i tot en el gran
protagonista de la història.

L’actriu no acaba d’en-
tendre per què el musical
té actualment molt més
adeptes a Madrid que no
pas a Barcelona –«S’ha gi-
rat la truita, i ara volen

convertir la Gran Via en
Broadway»–, però ara ar-
riba a l’Apolo amb una
aposta segura, i potser en-
cara li quedarà temps per a
algun projecte televisiu.
Divendres serà a Cap Roig
per veure Liza Minnelli i
aprendre d’ella com ho ha
fet de molta altra gent: «Jo
sóc com una esponja.»

«Cabaret» arribarà a Barcelona amb
més de 15.000 entrades ja venudes

L’actriu gironina Marta Ribera fa el paper de Sally Bowles, interpretat per Liza Minnelli a la pel·lícula

Marta Ribera, en una imatge promocional de Cabaret. / STAGE ENTERTAINMENT

� Després de tres anys al Nuevo Teatro Alcalá
de Madrid i un any de gira per més de trenta
ciutats de tot l’Estat, el musical Cabaret s’es-
trenarà el 26 de setembre vinent al Teatre Apo-

XAVIER CASTILLÓN / Barcelona lo de Barcelona, on estarà en cartell almenys
quatre mesos. Ja s’han venut més de 15.000 en-
trades anticipades i, per satisfer una demanda
que ha superat totes les previsions, s’han obert
totes les funcions fins Nadal i cap d’any. L’ac-

triu i cantant gironina Marta Ribera fa el paper
de Sally Bowles, interpretat per Liza Minnelli a
la pel·lícula de Bob Fosse, però remarca que
l’obra teatral és «més dramàtica i realista, sen-
se tant de glamur com la pel·lícula».

Liza ja és a prop
� Avui, Liza Minnelli oferirà el primer
dels seus quatre concerts a l’Estat espa-
nyol, que tindrà lloc a la pista central del
club de tennis de l’exclusiu hotel Puente
Romano, de Marbella. Divendres, Liza
arribarà a l’auditori del Festival Jardins
de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, on
fa setmanes que les entrades estan ex-
haurides per a aquesta gran cita musical,
amb entrades que van dels 60 als 200 eu-
ros. Diumenge, l’artista nord-americana
actuarà a Madrid i dimecres vinent ho
farà al Festival Internacional de Santan-
der, abans de marxar cap a Mònaco i la
ciutat italiana de Taormina, on tancarà
la gira europea.

La gran dama del musical, filla de la

també actriu i cantant Judy Garland
–amb la qual diuen que ha compartit una
sort no gaire bona, ni amb els homes ni
amb la vida en general– i del director Vi-
cente Minnelli, Liza és encara recorda-
da sobretot per la seva immensa inter-
pretació de Sally Bowles en el Cabaret
(1972) del mestre Bob Fosse, però seria
també injust reduir tota una llarga i fruc-
tífera carrera en el teatre, la música i el
cinema a aquell moment de glòria, que li
va deixar de record un Oscar a la millor
actriu. Ara, als 61 anys, Liza torna a la
carretera per mostrar en directe les múl-
tiples cares d’una artista –com es diu
ara– polièdrica o, simplement, com s’ha
dit sempre, una artista en majúscules. Liza Minnelli, en una imatge recent. / EFE

El nou film de
David Cronenberg
inaugurarà el
Festival de Cine
de Sant Sebastià
� Sant Sebastià. La nova
pel·lícula del director
canadenc David Cro-
nenberg, Eastern pro-
mises, inaugurarà la
55a edició del Festival
de Cinema de Sant Se-
bastià, que serà clausu-
rat pel film britànic
Flawless, dirigit per
Michael Radford i in-
terpretat per Demi
Moore i Michael Caine.
Els responsables de la
mostra també van
anunciar ahir la presèn-
cia a Sant Sebastià del
documental Earth, una
coproducció britanico-
alemanya realitzada
pels mateixos autors de
Deep blue, i de The in-
ner life of Martin Frost,
un film fora de concurs
dirigit per l’escriptor
Paul Auster, que a Sant
Sebastià també exercirà
de president del jurat.
Viggo Mortensen, Nao-
mi Watts i Vincent Cas-
sel protagonitzaran el
film de Cronenberg,
que després de l’acla-
mada Una historia de
violencia, elabora un
thriller dramàtic que
narra la història de Ni-
kolai, un home lligat a
una de les famílies més
poderoses del crim or-
ganitzat de Londres que
veu trontollar la seva
vida quan coneix Anna,
una dona que desco-
breix proves que l’in-
criminen. Aquestes
quatre cintes s’afegei-
xen als dos altres films
ja anunciats per partici-
par en la mostra: Siete
mesas de billar francés,
de Gracia Querejeta, i
Mataharis, d’Iciar Bo-
llaín. / AGÈNCIES

Videoartistes
estatals
participen en una
mostra a Xangai
� Barcelona. Una dotze-
na de videoartistes de
l’Estat participen del 8
al 15 d’agost en una
mostra a Xangai dins el
projecte Videozoom,
Puntos suspensivos.
Estados sin resolver,
comissariat per David
Barro. Entre els selec-
cionats hi ha Alejandro
Vidal (Palma, 1972)
amb Tactical Disorder i
Martí Ansón (Mataró,
1967), amb El miedo
del portero al penal-
ti. / EUROPA PRESS




