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CULTURES

l gran cartell llumi-
nós i circular a l’estil
Ramones ho deixa
ben clar: Kit Kat

Klub, Willkommen. Així, bri-
llant, en majúscules, enlluer-
nador. Als espectadors que, du-
rant aquests dies, vagin a veure
alguna de les set funcions que el
musical Cabaret fa al teatre Kur-
saal de Manresa els espera tota
una declaració d’intencions no-
més entrar la sala, on l’esmentat
rètol omple l'escenari mentre els
actors són fora. I és que en el Ca-
baret que aquests dies fa estada
a la capital del Bages tot és con-
cebut en grans proporcions.

No en va, el muntatge aterra
amb més d’una vintena d’ac-
tors i músics sobre les taules i un
repte encara més despropor-
cionat: imposar-se per sobre de
les nombroses versions del mite
de Cliff Bradshaw i Sally Bowles
que han recorregut el món, in-
cloent-hi la cèlebre pel·lícula
de Bob Fosse que va catapultar
Liza Minelli com a estrella. I, en
línies generals, no falla.

Willkommen, bienvenue
Un dels grans avantatges de
muntatges de la categoria de
Cabaret és que el públic que
entra a la sala té trencada la
barrera de la familiaritat des
del moment en què mostra les
entrades als acomodadors. Dit
d’una altra manera, a diferència
d'altres funcions, els assistents
coneixen la història, els perso-
natges i les cançons fins al punt

que, les més representatives,
fins i tot s'atreveixen a murmu-
rar-les a sotaveu.

És el cas de peces prou
conegudes com el Will-
kommen que obre la
nit, Two Ladies, la
cantarella impeca-
blement crispant de
Tomorrow belongs
to me i l’oda al ca-
pitalisme més sar-
càstic de Money.
Cançons que for-
men part de l’ima-
ginari col·lectiu de
diverses generacions,
cadascuna amb unes
veus i uns rostres dife-
rents als que Manresa ha
sumat amb força aquest
cap de setmana el de María
Adamuz, com a la frívola i ingè-
nua Sally Bowles, i el d’Arman-

do Pita en el paper de mestre de
cerimònies. 

És precisament en el cas
del conductor del xou

on es veu un vincle
més estret amb el

que en el seu dia va
interpretar Joel
Grey a la gran
pantalla, alhora
que confirma
aquest rol com
el més llaminer
de l’espectacle,
que protagonitza

una bona part
dels moments més

populars de la nit i
es permet el luxe d’u-

na interacció directa
amb el públic per recor-

dar que, tot plegat, no deixa
de ser una ficció per més que la

resta del repartiment s’encar-

regui de convèncer de tot el
contrari, posant tot el pes en
les trames del triangle entre Sa-
lly, Cliff (Alejandro Tous) i Ernst
(Víctor Díaz) i en la de la pare-
lla truncada per l’adveniment
del III Reich formada per Frau-
lein Schneider (Amparo Sala-
zar) i el fruiter Schultz (Enrique
R. del Portal).

Arc cap al desatre
Deixant les cançons, els núme-
ros musicals i les interpreta-
cions a un cantó, l’espectacle té
un altre gran aliat en la impe-
cable factura visual d’una bona
part de les escenografies, des de
la pensió on s’allotja Bradshaw
fins a la botiga del jueu Shultz,
passant, com no podia ser d’al-
tra manera, per l’interior del
cèlebre cabaret del Berlín dels
voltants de la II Guerra Mundial.

Un local, aquest últim, que
serveix també com a paradigma
d’una història i un país que s’en-
fosqueixen progressivament, al-
hora que s’encaminen des de la
lúbrica lluminositat dels pri-
mers compassos de la vetllada
fins al desastre i l’ofec que mar-
ca els instants previs a l’esclat del
conflicte. Moments que, para-
doxalment i a diferència del que
succeeix amb la resta del mun-
tatge, la referència estètica de la
pel·lícula de Fosse sembla tenir
molt més pes, i s’arriba pràcti-
cament a calcar algunes imat-
ges; sobretot en una segona part
que avança a sotracs, fins arribar
a un gir final respecte a la trama
fílmica i que en escena apareix
com un cop de puny a l'estómac
tant pel que fa al contingut –en
cert punt esperable– però so-
bretot en relació amb  la forma. 
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Una icona amb mitges de seda
La gira del musical «Cabaret» fa estada al teatre Kursaal de Manresa amb set funcions i exhibint les seves millors

armes: un repertori popular, un equip artístic amb recorregut i una posada en escena espectacular, i tot en grans dosis


Els protagonistes de «Cabaret» tornaran a pujar a l’escenari del Kursaal tant avui com demà 
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L’exposició Refugiats desemparats, que acull la botiga CrisJoies-28M2 de
Manresa, es pot veure fins avui, dissabte, a l’establiment del número 17 del
carrer de les Piques. La mostra presenta un conjunt de joies dissenyades per
la barcelonina Sílvia Serra Albadelejo a partir de l’empatia amb el dolor que
pateixen els refugiats que intenten arribar al continent europeu.



Joieria reivindicativa a la botiga CrisJoies

MIREIA ARSO

El festival literari manresà va repetir fórmula, ahir, al teatre Conservatori –amb mitja entrada– amb el recital
«Venim del Nord, venim del Sud», amb poetes arribats d’arreu dels països de parla catalana i Manel Camp al piano.


Tocats de Lletra obre la cloenda amb «Venim del Nord, venim del Sud»


