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Cabaret. Estados Unidos, 1972. Cor, 123 min. Musical | Dirección: Bob Fosse | Guión: Jay Presson Allen | Fotogra-
fía: Geoffrey Unsworth | Música: John Kander | Intérpretes: Liza Minnelli (Sally), Michael York (Brian), Helmut Griem
(Maximilian), Joel Grey (MC), Fritz Wepper (Fritz), Marisa Berenson (Natalia) | Produción: Allied Artists, ABC Pictures

PREMIOS
a

Premios Oscar 1972
Mellor  Dirección,  Actriz,  Montaxe,
Actor  Secundario,  Fotografía,  Son,
Dirección Artística, Canción Orixinal
Globos de Ouro 1972
Mellor  Comedia/Musical,  Actriz  Co-
media/Musical, Actor Secundario
Premios BAFTA 1972
Mellor Película, Dirección, Actriz, Fo-
tografía, Banda Sonora, Dirección Ar-
tística

SINOPSE
a

Berlín, anos 30. O partido nazi domi-
na unha cidade onde o amor, o baile
e a música mestúranse na animada
vida nocturna do Kit Kat Klub, un re-
fuxio máxico onde a cantante ameri-
cana  Sally  Bowles  e  un  divertido
mestre  de  cerimonias  fan  esquecer
as tristezas da vida. 

NOTAS DA PELÍCULA

O filme está baseado no musical de
Broadway de 1966  Cabaret do dúo
Kander & Ebb, que adaptaba a nove-
la semiautobiográfica de Christopher
Isherwood Adeus a Berlín (1945).  En
1929, Isherwood mudouse ao Berlín
de  Weimar  para  gozar  como  home
abertamente gai da vida nocturna da
cidade.  Alí  compartiu  aloxamento
con Jean Ross, unha cantante e as-
pirante  a  actriz  dunha  rica  familia
anglo-escocesa,  na  que se  inspirou
para o seu personaxe Sally Bowles. 
a

Cando Bob Fosse descubriu que Cy
Feuer  ía  producir  unha  adaptación
cinematográfica  de  Cabaret,  supli-
coulle que o contratase. No estudio
mostráronse remisos despois do fra-
caso na billeteira da súa versión de
1969 de Noites na cidade, preferindo
un director  máis  consolidado  como
Billy Wilder,  Gene Kelly  ou  Mankie-

wicz.  Por insistencia de Feuer,  Fo-
sse sería finalmente contratado.
a

Fosse  estaba  insatisfeito  co  guión
de Jay Presson Allen, baseado no li-
breto orixinal da versión escénica, e
contratou a Hugh Wheeler para re-
escribilo.  Wheeler  volveu  á  novela
de  Isherwood  para  garantir  unha
adaptación máis fiel do material de
orixe: restaurou a trama secundaria
sobre o gigoló e a herdeira xudía, e
aproveitou a apertura de Isherwood
sobre a súa homosexualidade para
facer bisexual ao protagonista.
a

Fosse decidiu  aumentar  o foco no
Kit Kat Klub como metáfora da de-
cadencia da Alemaña dos anos 30,
e foi eliminando todos os números
musicais  non  diexéticos  que  tiñan
lugar  fóra do club agás  Tomorrow
Belongs  to  Me,  unha  canción  po-
pular interpretada espontaneamente
por  clientes  dun  café  nunha  das
escenas máis  eficaces da película.
Para substituír os números descar-
tados,  os  compositores  orixinais
Kander & Ebb escribiron dúas novas
cancións,  Mein Herr e  Money, Mo-
ney, e incorporaron  Maybe This Ti-
me,  unha cantiga que compuxeran
en 1964 e que fora interpretada por
Kaye  Ballard.  As  novas  composi-
cións  engadiríanse  ás  representa-
cións  do  musical  escénico  xunto
aos números orixinais.
a

O cambio máis significativo da ver-
sión  escénica  orixinal  de  Cabaret
implica  o  corte  de  dous  persona-
xes principais: Fraulein Schneider, a
dona da pensión,  e o seu interese
amoroso,  o  tendeiro  Herr  Schultz,
cuxo  romance  exemplificaba  as
consecuencias  de  que  un  alemán
namorase dun xudeu durante o au-
xe do antisemitismo.
a

Feuer  escollera  a  Liza  Minnelli  e
Joel Gray (que repetiría o seu papel

da versión teatral) antes de que Fo-
sse  se  unise  ao  proxecto.  Fosse
contratou a Michael York, unha elec-
ción de casting que non convenceu
a Minnelli até que actuaron xuntos. O
resto  dos actores  e bailaríns serían
seleccionados en Alemaña.
a

Minnelli fixera unha audición para in-
terpretar a Sally na produción orixinal
de  Broadway,  pero  daquela  vírona
moi inexperta, a pesar de que xa tiña
un premio Tony. Cando Cabaret che-
gou á pantalla, Liza era unha estrela
de cinema nomeada ao Oscar por O
cuco estéril.
a

Minnelli reinterpretou o personaxe de
Sally Bowles e, por suxestión explíci-
ta do seu pai (o director de escena
Vincente Minnelli), en troques de ins-
pirarse en Marlene Dietrich, imitou á
actriz Louise Brooks, unha  expatria-
da estadounidense e aspirante a ac-
triz en Berlín, icona flapper e símbolo
sexual  da  era  do  jazz.  Liza  copiou
deliberadamente  o  peiteado,  a  ma-
quillaxe  e  o  compartamento  des-
preocupado de Lulú, o seu persona-
xe n'A caixa de Pandora.
a

Os ensaios e a rodaxe tiveron lugar
integramente  en  Alemaña  Occiden-
tal,  con localizacións  nos  arredores
de Múnic,  Berlín  e  Schleswig-Hols-
tein. Algunhas escenas interiores ro-
dáronse nos estudios de cinema de
Grünwald.  A edición realizouse n'Os
Ánxeles antes da estrea en febreiro
de 1972.

Cabaret estreouse  con  críticas  bri-
llantes e un grande éxito na billeteira,
recadando  máis  de  20  millóns  de
dólares. Ademais dos seus 8 Oscars,
en 1995 foi a 9ª película musical se-
leccionada pola  Biblioteca do Con-
greso  dos  Estados  Unidos  para  a
súa  conservación  por  considerarse
“cultural,  histórica ou esteticamente
significativa”.

Vindeira sesión, mércores 28: O home da cámara · Dziga Vertov


