
Regió7DIJOUS, 27 D’OCTUBRE DEL 201642

CULTURES 

Manresa va estrenar-se en els
musicals de gran format el 2010 i,
des de llavors, ha estat un dels
gèneres estrella de la programació.
Un apunt: HNMPL (Hoy no me
puedo levantar, els grans èxits de
Mecano), Mamma mia! (els grans
èxits d’ABBA), Grease i Sonrisas y
lágrimes van sumar 18.923 espec-
tadors;  23.244 si hi afegim el pú-
blic de l’infantil Geronimo Stilton.
Macroproduccions, totes elles.
Però l’envergadura de Cabaret,
pel que fa a escenografia, vestua-
ri i atrezzo, el converteixen, segons
els responsables del teatre, en el
muntatge «més gran» dels que
fins ara  han passat pel Kursaal.
Malgrat això, Cabaret recala a
Manresa sense el boca-orella pre-
vi dels musicals anteriors perquè
encara no s’ha estrenat a Barcelo-
na. I aquest seria un dels factors
que  explicaria que la venda prèvia
d’entrades no sigui tan elevada
com en muntatges anteriors. Això
i la temàtica, poc familiar.

Cinc tràilers descarregaven di-
marts al Kursaal tot el material
que fins ahir a la tarda no es va aca-
bar de muntar. Sense comptar les
nombroses caixes que ocupaven
els passadissos del teatre. Des-
prés de la seva estada a Madrid,
Cabaret va començar el setembre
la gira que avui el porta a Manre-
sa. El musical, amb nou músics en
directe i una vintena d’actors a
escena que encapçalen María Ada-
muz, Armando Pita i Alejandro
Tous, s’estrena avui (21 h) amb en-
trades només disponibles a l’am-
fiteatre. Ahir s’havien venut prop
de 3.000 de les 5.000 disponibles
per a les set sessions. La de diven-
dres a la tarda està exhaurida.

Dirigit per Jaime Azpilicueta,
Cabaret celebra aquest 2016 cin-
quanta anys de l’estrena a Broad-
way, produït i digirit per Harold
Prince, amb llibret de Joe Masteroff,
música de John Kander i lletres de
Fred Ebb. Però seria el 1972, quan
Bob Fosse traslladaria Cabaret al ci-
nema, que el musical adquiriria
fama universal, amb cançons com
Money Money que Kander i Ebb
van escriure per al film.
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El musical més gran que ha aterrat al Kursaal
«Cabaret» s’estrena avui a Manresa amb 3.000 entrades venudes de les 5.000 de disponibles per a les set funcions

ELS ALTRES MUSICALS A MANRESA

ARXIU/MARTA PICH

HOY NO ME PUEDO LEVANTAR
HNMPL va estrenar els

musicals de gran format, el gener
del 2011 (4.620 espectadors)



ARXIU/MARTA  PICH

MAMMA MIA!
Basat en les cançons dels

suecs ABBA, es va veure el juny
del 2011 (4.449 espectadors)



ARXIU/SALVADOR REDÓ

GREASE
El musical amb més públic a

Manresa va arribar l’abril del
2013 (5.094 espectadors)



ARXIU/SALVADOR REDÓ

SONRISAS Y LÁGRIMAS
Amb petits actors i actrius de

la comarca, es va veure l’abril del
2014 (4.540 espectadors)



Una escena del musical que avui s’estrena amb 9 músics en directe (a la passarel·la superior de la imatge)

IMATGE PROMOCIONAL

L’escenografia, ahir, pràcticament muntada

ARXIU PARTICULAR

Aspecte del passadís dels camerinos, ple de caixes

ARXIU PARTICULAR

TRES APUNTS  DE «CABARET»

Kit Kat Club
Ambientat en el Berlín del
1931, quan el nazisme comen-

ça a prendre força, l’argument del
musical gira al voltant del decadent
Kit Kat Klub i la relació de la cantant
anglesa Sally Bowles amb l’escriptor
nord-americà Cliff Bradshaw.
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L’ARGUMENT

Christopher Isherwood
El 1937 Christopher Isher-
wood publica la novel·la Good-

bye to Berlin; la seva primera versió
teatral seria I am a camara, que do-
naria pas a Cabaret. Es va estrenar el
1966, amb llibret de J. Masteroff, mú-
sica de J. Kander i lletres de F. Ebb.
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L’ORIGEN

Un any i prop de 30 ciutats
Després de rebre 200.000 es-
pectadors a Madrid, de l’octu-

bre del 2015 al juny d’enguany, el
musical va iniciar el setembre una
gira que recorrerà 27 ciutats fins ar-
ribar, d’aquí a un any, a Barcelona. La
producció és de Som Produce.
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LA GIRA


