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«A la Sally la fa feliç creure’s
una gran estrella de cabaret»

Entrevista María Adamuz
INTERPRETA SALLY BOWLES A «CABARET»

Va ser la Sandy de Grease, la
Bella de La Bella y la Bestia i
Holly a El Rey de Bodas,
personatge amb el qual va
guanyar el Premi Gran Vía de
Teatre Musical a la millor actriu
de repartiment. María Adamuz
va néixer a Marbella el 1981 i és
una veterana dels musicals. Es va
incorporar a Cabaret per
cointerpretar el paper
protagonista de Sally Bowles,
que ha alternat amb Cristina
Castaño i Dulcinea Juárez.  A
Adamuz, que ha participat en
sèries com Cuéntame i Águila
roja, li encantaria ser la Roxy de
Chicago. Tot arribarà.

Que és Cabaret en els musicals?
Un referent. El musical va ser pri-

mer i la pel·lícula després, però és di-
fícil oblidar Liza Minnelli en el film
de Bob Fosse.

Sally Bowles és un caramel?
Com a actriu de musicals, un co-

lofó. Fer aquest personatge és un
somni. I un repte.

Pel referent Minnelli?
Sí. Ella se’l va fer seu i la sensació

és de vertigen. Però jo li he posat molt
de mi, en especial la part més esbo-
jarrada. Bowles és superficial, sofis-
ticada, però, en realitat, aquesta ca-
baretera del Berlín dels anys 30 està
molt sola. 

El que li agrada més de Bowles?
La part superficial però alhora

complexa d’un personatge molt buit
per dins. No té diners i els que té se'ls
gasta en un abric... Però és una per-
sona que busca la part positiva. 

I què seria el Kit Kat Klub?
El mestre de cerimònies ho diu

clarament: aquí no existeixen els
problemes. Era un lloc on la gent po-
dia desinhibir-se i oblidar el que
estava passant a fora. I per això pen-
so que els cabarets estan ressorgint.

De fet, vostè protagonitza l’es-
pectacle de cabaret El Lío, a Eivis-
sa... Ara també volem oblidar el que
passa a fora?

Si pensem en el moment d’impàs
que vivim per la crisi, pel moment
polític, pel terrorisme...  sí. Llavors,
en el Berlín del 1931 ningú no es po-
dia imaginar com acabaria tot. I ho
dic perquè en alguna crítica ens tit-
llen de passar de puntetes per la si-
tuació política que es vivia a Ale-
manya, però l’obra està ambientada
a l’inici de l’ascens nazi, quan ja co-

mença a fer forat però encara no ha
esclatat tot el conflicte.

I els personatges volen viure
amb una fingida normalitat...

Exacte, i el cas de la Sally és para-
digmàtic. Ella es nega a obrir els ulls,
no veu ni perill ni problemes... s'a-
ferra a continuar vivint a Berlín, tot
i que el Cliff vol endur-se-la als Es-
tats Units. Però la Sally sap que ell és
homosexual, que se l'estima però no
de la manera que ella voldria, que és
una relació impossible. I la Sally té el
Kit Kat Club, on es pensa que és algú.
Es nega a canviar. A la Sally el que la

fa feliç és creure’s una gran estrella
de cabaret.

I la María, què faria?
Jo me n’aniria (riu).
Quin és el punt fort de Cabaret?
La història, profunda i dramàtica.

Si li treus les cançons és una obra de
text en tota regla. És més complicat
en l’aspecte interpretatiu que altres
musicals.

Amb quina frase es queda de
Cabaret?

Viu i deixa viure, que diu el mes-
tre de cerimònies.

El públic anava al Kit Kat Klub a
divertir-se; és el  mateix que faran
els espectadors?

És el que proposem, encara que
acabi com acaba. Però cadascú s'em-
porta un missatge a casa.

Quin?
Això ho deixo per a cada espec-

tador. No deixarà ningú indiferent.
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Cabaret, dirigit per Harold
Prince amb música de John
Kander, lletres de  Fred Ebb i
llibre de Joe Masteroff, es va
estrenar el 20 de novembre
del 1966 a Broadway i va ro-
mandre 3 anys en cartell. A
l’estat espanyol, Cabaret va ar-
ribar el 2003 i, en el seu adéu,

el 2006, sumava 900.000 es-
pectadors. En el repartiment,
Armando Pita va assumir la ti-
tularitat del mestre de ceri-
mònies, Emcee, el 2005 i, ara,
tretze anys després, repeteix.
El nou Cabaret el dirigeix Jai-
me Azpilicueta i ahir s’estre-
nava al Kursaal de Manresa
convertit en el Berlín del 1931.

S.PAZ| MANRESA

El Kursaal acollia ahir la primera de
les set representacions del muntatge


el gran
musical

Amb 15 minuts de retard sobre l'horari previst per un
problema tècnic, el Kit Kat Klub va obrir portes, ahir, al Kursaal
de Manresa. Al tancament d'aquesta edició, el teatre manresà,
molt ple però sense exhaurir localitats, va viure la primera de les
set funcions de Cabaret (demà, més informació) -P.C.



«Cabaret» omple sense exhaurir entrades

SALVADOR REDÓ

«El punt fort de ‘Cabaret’ és

la història, profunda,

dramàtica. Si li treus les cançons

és una obra de text en tota regla»
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«Ha estat fàcil adaptar-me al
gènere amb aquesta obra»

Entrevista Alejandro Tous
INTERPRETA CLIFF BRADSHAW A «CABARET»

És la seva primera incursió en el
gènere musical. I ho fa per la
porta gran, interpretant el
personatge de Cliff Bradshaw a
Cabaret. Alejandro Tous
(Alacant, 1976) va ser Álvaro
Aguilar a la sèrie Yo soy Bea. I
havia passat per Los Serrano,
Hospital Central i, després,
Aida. Alterna cinema, televisió o
escenari, on ha interpretat La
pausa del Mediodía, de Neil
LaBute, i El tiempo y los Conway,
de J. B. Priestley.  Des de fa tres
anys és professor del Títol i del
Màster d’Art Dramàtic de la
Universitat d’Alacant.

Què en sabia, de Cabaret?
Ho sabia tot! Havia vist la pel·lí-

cula, el muntatge del 2003, aquest,
i em van trucar per fer el càsting i in-
corporar-me a la gira. A més, en la
meva primera obra comercial, a
Madrid, Los chicos de la banda,
compartia escenari amb Manolo
Bandera, que va deixar el muntatge
per fer, precisament, el  Cabaret del
2003. Llavors vaig anar a veure el
meu company i vaig pensar que
era un gran espectacle.
I ara, des de dins, què en pensa?
Des de dins i des de fora la nova

versió és, certament, Cabaret com
mai l’havies vist, una versió molt més
fidel i espectacular.
Què l’atrau de Cliff?
És un personatge que m’apas-

siona per la seva complexitat. Podria
haver sortir de la ploma de Txékhov.
Ell arriba a Berlín des dels Estats
Units buscant inspiració per es-
criure la seva nova novel·la. És un
viatge físic però també intern. Se-
gurament és el personatge que més
canvia en l’obra. 
Per què?
Quan Cliff arriba a Berlín repre-

senta la innocència, la puresa, i
queda molt afectat per la situació
que es comença a viure a l’Alemanya
dels anys 30 amb l’ascens nazi... De
veritat, és un personatge molt ric.
Diria que s’ho passa bé.
M’ho passo pipa!
I és el seu primer gran musical.
Primer de tot, petit i gran. Fins ara

només havia cantat a la dutxa (riu).
És un espectacle absolut. Sovint els
actors ens especialitzem, teatre de
text, musical, dansa, gest... i puc dir
que els meus companys són atletes
de tres gèneres amb un nivell altís-
sim. Però crec que el millor de Ca-
baret és que és un musical molt
teatral, que té una història al darre-
re que enganxa. Per a mi ha estat
molt fàcil adaptar-me al gènere mu-
sical amb aquesta obra. Ara amor-
titzaré les classes de cant (riu).

Els personatges viuen en un món
que desapareixarà... 

El Berlín del principi dels anys 30
és llibertat, art, música, literatura....
La capital del cabaret fins a l’arriba-
da de Hitler. La gent anava als caba-
rets a desfogar-se. Però el món està
canviant i els personatges de l’obra
continuen vivint sense saber què pot
passar amb l’ascens nazi. A  l’obra es
va veient de què seran capaços i com
aquell Berlín ja no tornarà.
Així, el Kit Kat Klub és..
Un lloc per somiar. El local on ho-

mes i dones deixen volar la ment, el
lloc de trobada de tothom, des del
més humil al més sofisticat.
On trobem un lloc així ara?
Jo no en sé cap.
La història d’amor de la Sally i el

Cliff seria possible en un altre es-
cenari?

És que no és una història d'amor. 
No?
La seva relació no és física, és

més profunda, podríem definir-la
d’història d'amor entre dues ànimes.

Cabaret és missatge o diverti-
mento?

El mestre de cerimònies té una fra-
se que diu: aquí, la vida és divina, dei-
xin els seus problemes a la porta. I
t’asseguro que els espectadors ta-
ral·lejaran les cançons del musical
durant tres setmanes amb la certe-
sa d’haver vist un espectacle absolut.
D’aquí a uns anys diran: 'jo vaig
veure Cabaret'. És un espectacle
que fa transitar  l’espectador per un
mar d’emocions. I el públic acaba
dempeus. Com a actor és molt re-
confortant perquè sempre, sempre,
mires de donar-ho tot.
Ho sent com una responsabilitat?
No. És com quan et conviden a ju-

gar amb els millors. Tens un super-
text, una superproducció, 60 tècnics,
30 artistes... Amb una gira que no es-
talvia en res... I en el millor mo-
ment per al gènere. És un gust.
Diria que repetirà musicals...
Repetiré, sí.R
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«El públic surt de ‘Cabaret’

taral·lejant les cançons i

amb la certesa d’haver vist un

espectale absolut»

Sara Baras s’estrenarà
al Kursaal, el gener, i el
Mago Pop repetirà a l’abril

La ‘bailaora’ Sara Baras

IMATGE PROMOCIONAL

Antonio Díaz, el Mago Pop

IMATGE PROMOCIONAL

La reconeguda bailaora Sara Ba-
ras actuarà el gener, per primer cop
al teatre Kursaal, amb la seva com-
panyia de ballet flamenc per pre-
sentar l’espectacle Voces. I a l’abril,
Antonio Díaz, el Mago Pop, tornarà
al Kursaal amb La gran ilusión, dos
anys després d’haver exhaurit 9 fun-

cions d’aquest espectacle. Sara Ba-
ras  actuarà dijous, 26 de gener, a les
9 del vespre. I els dies 27 i 28 d’abril,
també a les 9, serà el torn del Mago
Pop. Les entrades per als dos es-
pectacles es posaran a la venda di-
jous 3 de novembre, a partir de les 6
de la tarda, a les taquilles del Kursaal
i per Internet (www.kursaal.cat).

REDACCIÓ | MANRESA

Zero, del director manresà David
Victori, amb música de Miquel Coll,
és un dels 26 curts que han passat a
la fase de preselecció per competir en
els premis Goya. Zero buscarà un lloc
en l’apartat de ficció amb Timecode,
de Juanjo Giménez Peña; Bla, Bla,
Bla, d’Alexis Morante; Disco Inferno,
d’Alice Waddington; El trastero, de
Gaizka Urresti; En la azotea, de Da-
mià Serra; Graffiti, de Lluís Quílez
Sala; Hermanos, de Javier Roldán;
Hostal Edén, de Gonzaga Manso; Jin-
gle, de Marta Aledo; La invitación, de
Susana Casares; No me quites, de
Laura Jou; Vainilla, de Juan Beiro i Yo,
presidenta, de Arancha Echevarría.

EFE | MANRESA

«Zero», de David Victori, lluita
per una plaça en l’apartat de
curt de ficció dels premis Goya

KONVENTZERO

Avui, al Konvent de Cal Rosal, inclòs en la programació expositiva Art,
activisme i terrorisme, l’escultor basc Javier Olaizola i el director Aitor Merino
faran una xerrada (20 h) sobre el documental Asier ETA biok (Asier i jo), que va
signar Merino l’any 2013 i que va ser premiat al Festival de Cinema de Donosti. 



Xerrada sobre «Asier ETA biok», avui al Konvent

El cineasta David Victori amb el
guardó rebut a Sitges 2015

ARXIU PARTICULAR


