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Al Teatre Victòria, el nou Cabaret del Paral·lel, la
nit és divina!
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El Paral·lel ahir a la nit -i una vegada més- va ser una festa. Ja ho ha estat en altres estrenes de
musicals als diversos teatres de l'emblemàtica avinguda, on es nota que estan com peix a l'aigua.
Però les paraules Cabaret i Paral·lel tenen un punt afegit d'harmonia i ahir, al Teatre Victòria,
s'estrenava Cabaret. Potser alguns us sorpreneu, perquè ja fa dies que hi estan instal·lats, potser
ja l'heu vist Ahir va tenir lloc el que se'n diu l'estrena oficial, aquella a la que tots els que hi van
estan convidats, la que aglutina un tou de vip's a la porta i un munt de curiosos observant el més
aprop possible, fins i tot asseguts oportunament a les terrassetes que toquen al teatre. A l'entrada,
com també és habitual en aquestes ocasions, hi havia una paret ben il·luminada -allò que en diuen
photo-call- per anar retratant els famosos convidats. Però no sé si hi havia més vianants demanant
selfies o periodistes captant cares.

A mi em tocava ser a dins, a captar els ja hi entraven súperretratats: Sergi Mateu, Josep Maria
Mestres, Lloll Bertran, un bé de Déu de joves guapíssims de l'equip de Merlí, el Mestre Vives, el
Mag Lari, una excelsa representació del Polònia (de fet, tots menys el Labanda, és clar!), una altra
de Dagoll Dagom (Anna Rosa Cisquella, Miquel Periel, Joan Lluis Bozzo) Tomas Molina, Albet
Guinovart, el president Mas i la seva esposa Helena Rakosnik I al voltant, companys amb la
carxofa, tothom amb somriures I és que no hi ha lloc a la decepció: Cabaret és i serà una obra
universal perquè el que explica... bé, explica moltes coses, tantes, que aniré per parts.

WILLKOMMEN! BIENVENUE! WELCOME!

Entrem al teatre. L'insígnia del Kit Kat Cabaret és al centre del teló esperant el toc d'inici. I arriba el
moment: al bell mig d'un cercle apareix el gran Ivan Labanda, el Mestre de Cerimònies, l'Emcee
d'aquesta versió de Cabaret, que signa la productora Som Produce en complicitat amb 3xTR3S
com a productora executiva a Catalunya i que dirigeix Jaime Azpilicueta. L'equip ja arriba amb
rodatge de Madrid (450 representacions) i d'una gran gira per tot el territori espanyol, amb alguna
estada a Catalunya en ocasió del 50 aniversari de l'espectacle. Però ara, que han vingut per
quedar-se -fins l'11 de febrer- l'Ivan i l'Elena Gadel que interpreta la Sally Bowles, són les dues
aportacions KM 0.

I s'obre el teló, s'obre la nit. L'Emcee ENS saluda amb el Willkomnen i ENS presenta les i els
artistes del Kit Kat que ens faran passar una nit divina, perquè nosaltres SOM el públic del Kit Kat,
traslladats de cop al Berlín dels anys 30. Ens fa participar, ens parla tota l'estona, tota,
absolutament només a nosaltres. Som els seus interlocutors, el públic que l'ha anat a veure. Però
no sempre som al Kit Kat. L'escenari es transforma al mateix ritme trepidant en què pugen i baixen
les escenografies que ens situen al tren, o a la Fruiteria d'en Schultz, o a la Pensió de Fraülain
Schneider.

Cabaret parla de moltes coses: de la llibertat de la dona, de l'homosexualitat, de la maternitat, de
la supervivència, de la possibilitat d'enamorar-se un homosexual i una dona, perquè l'amor és i ha
de.ser llibertat, de les relacions tacades per diferències, de la por, de la valentia, de l'agressivitat
del poder. I sobretot, fa aquella exposició tan brillant (llibret de Joe Masteroff, basat en el llibre
Adéu a Berlín de Christopher Isherwood, el Cliff de l'obra), de com el nazisme va entrant com un
degoteig, de mica en mica, representat amb el tema Tomorrow belongs to me, i com cada cop va



en augment la gent que el canta braços alçats.

UNA OBRA NECESSÀRIA, UN CLÀSSIC PER SEMPRE

Fins aquí, potser pensareu que cap sorpresa, que és el Cabaret de sempre amb més o menys
canvis. I és que parlar d'aquest musical et posa una mica en aquella situació de no saber per on
començar. Tots hem vist la pel·lícula, tots coneixem la història, fins i tot molts ja hem vist altres
versions en clau de musical... I, segur, molts heu pensat que amb el que ens està envoltant, si fins
ara l'argument de Cabaret era una alerta a allò que no s'ha d'oblidar, avui s'afegeix una
identificació i una actualitat que, entre tots, hem de procurar que no acabi igual.

Cabaret s'ha d'anar veient sempre, en musicals nous, la pel·lícula És una obra clàssica, intemporal
i necessària. D'obligatoria revisió, sobretot ara i avui. Cabaret no va néixer com a entreteniment i
prou. Si a cada posada en escena tothom el cuida, el mima i el supera, és perquè està molt pel
damunt d'un espectacle.

Però també ho és. I tothom està a l'alçada. Tinc ganes de destacar l'Amparo Saizar, en el seu
paper d'Schneider; l'Elena Gadel, la nostra Sally, que ens canta un May be this time, -que no sé
com li diuen en castellà però ja sabeu de què parlo-, que ens posa la pell de gallina amb la seva
veu meravellosa

I l'Ivan Labanda. No tinc paraules. Sempre pensem que Joel Grey és tan potent que costa de no
comparar. Amb l'Ivan aquesta sensació passa deseguida. No hi ha ni un punt físic que te'l faci
recordar. I passa pràcticament dues hores a escena sense parar de parlar, cantar, ballar a un ritme
trepidant, convincent i meravellosament canalla. Però hi va haver un moment corprenedor que
també tinc necessitat d'explicar. Quan ja van mal dades, el veiem transformat dalt d'una escala,
disfressat, cara pintada i visiblement atonyinat. No sé el nom del tema que canta, però l'acaba
cantant a l'escenari visiblement afectat (per l'alcohol?) i les ferides. En aquell moment vaig sentir
com a mi em feia mal l'alcohol, al pit, com si jo hagués begut i em faltés l'aire. Així de gran ho
transmet! Si hi aneu -hi heu d'anar, s'hi ha d'anar!- , segur que identificareu l'escena.

I ja ho tindríem. Un final corprenedor -que ja sabem i que mai més ha de tornar, mai més- tan ben
descrit que ja toca prendre l'aire! Vam anar sortint i a fora més tertúlia, més curiosos, més selfies,
aplaudiments, petons i abraçades. Jo visc a pagès i no m'hi vaig poder quedar gaire estona, però
des d'aquí un aplaudiment fortíssim per a tots i l'Ivan que vigili, perquè... me'l menjaré a petons
quan l'enganxi! (ui, m'he passat?)


