
Cabareta Intèrprets

Maria Molins, Bárbara Granados, 
Dick Them i Miquel Malirach

magneticamanagement
DISTRIBUCIÓ D’ESPECTACLES

de Maria Molins i Bárbara Granados

Director

Joan Maria Segura



Cabareta magneticamanagement
DISTRIBUCIÓ D’ESPECTACLES

Sinopsi
Una actriu i una pianista han escrit i 
compost a quatre mans una col·lecció 
de temes que van de l’estil picant del 
Paral·lel a la cançó de denúncia. Un 
cabaret com els d’abans però d’ara i en 
clau de dona. 
“Una morena y una rubia”, una de Barcelona i l’altra de Madrid, una compositora 

i una actriu, una de l’escudella i l’altra del “cocido”, una de “tomar unas cañas”, 

l’altra de fer el got, la del biquini i la del “mixto”... Es troben i decideixen aportar i 

intercanviar idees i estils i es pregunten: es pot fusionar un concert amb el teatre? I 

així comencen, ara fa un any, a nodrir el que serà CabaretA...

Maria Aurèlia Capmany, Mary Santpere, Ángel Pavlovsky, Guillermina Motta... 

Amb aquests referents, entre molts d’altres, han treballat l’actriu Maria Molins i la 

pianista Bárbara Granados (besneta del compositor Enric Granados) per construir 

un cabaret(A) com els dels moments més brillants de la història del Paral·lel, però en 

clau de dona. I és que molt de talent i tones de bon humor són les matèries primeres 

per a un espectacle en què dues dones iconoclastes són capaces de dir un monòleg 

teatral dels més seriosos (qui ha dit Shakespeare?) a ritme de blues, d’imaginar-se 

un personatge de Mercè Rodoreda cantant el més sensual dels cuplets en un bar 

del Raval o de dur el públic a passejar entre textos i cançons.

Conjuntament amb el talent i la complicitat del director Joan Maria Segura Bernadas 

i dels músics Dick Them i Miquel Malirach, porten a l’escenari un exercici brillant i 

apassionat d’amor al teatre i a la música.Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qIQeO9UrD8k

https://www.youtube.com/watch?v=qIQeO9UrD8k
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Cabareta és un espectacle de Cabaret com els “d’antes”, com els de la Maria Aurèlia Capmany, però 
d’ara… com els de la Mari Sampere, però d’ara… com els de la Guillermina Mota, però d’ara…

És un cabaret amb molts EFECTES que en EFECTE, amb els seus DEFECTES, parla dels temes que ens 
AFECTEN. Criticaran, cantaran, ballaran, ensenyaran cuixa, i ens tocaran… Música!

De la mà de dos monstres escèniques, la Maria Molins (actriuasssssssa) i la Bárbara Granados 
(musicasssssa i “chica para todo y más”), acompanyades dels dos membres masculins de la banda 
musical, ens repassaran de dalt a baix, de dret a esquerra, passant pel centre, els temes de rabiosa 
actualitat. O no! I tot això ho faran amb textos, composicions musicals creats per la Molins i la Granados 
(i d’altres autors universals), amb cançons picants al més pur estil del “paral.lelu”, amb textos i cançons 
de denúncia, amb andròmines musicals vàries, amb un “más difícil todavía”. I ens faran reflexionar, entre 
rialla i rialla, sobre la vida que vivim, la vida que patim, la vida que morim…

On ha quedat el Cabaret en el nostre panorama teatral? És el moment de recuperar-lo, perquè sí, perquè 
volem, perquè en tenim necessitat, perquè estem vius, perquè estimem la vida i ens en riem!

                                                                                                                                              Joan Maria Segura

El director diu...
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FRESC, AMB UNA PUNTA DE MALA LLET I MOLT BEN CANTAT
Cabareta és una caixa de bombons. Una carta de desigs als Reis de les dues autores (Maria Molins i Barbara Granados) que es van anar integrant en aquest 
espectacle de petits detalls. Hi havia les ganes de cantar. Pero també les de servir-se d’un discurs directe, trencant amb la còmode quarta paret dels actors de 
text. Molins molt ben acompanyada per Miquel Malirach baixa al públic, juga amb una versió picanteta (de picors, també) i amb un vestuari tant senzill com 
suggerent. Per la seva banda, Bárbara Granados volia composar i recuperar aquell to íntim i provocador del Pavlovsky. També fer catarsi del seu parentesi 
artístic per culpa d’un càncer i fer-ne tot l’escarni possible. Amb quell to cínic amb un mateix que també practica Albert Espinosa (des de Planta 4a a Polseres 
vermelles... o Els nostres tigres beuen llet del TNC, al 2012).

Molins volia cantar. I ataca una peça tant complexa vocalemnt com el Mamma mia dels Queen. Amb una personalíssima versió. Mentre, ressonen veus com 
maria Aurèlia Capmany, el telèfon de Miguel Gila (ara en clau de consultori polític, que fa pujar la vermellor a les galtes dels Rajoys, Podemos, i companyia). 
És una peça petita, que beu del típic espectacle d’una companyia que fa gira per petits pobles i que va escampant mil misèries. Las Divinas en parlaven a Para-
dís. També, en part el You say tomato (aquest en clau de musical ballable) Però també el mateix Sanchis Sinisterra amb aquell Ñaque o de piojos y actores de 
fa uns anys o l’exitós Ay, Carmela. Aquesta companyia vinguda a menys, amb un esquelet com a còmplice absurd a l’escena, que ironitza sobre els plors falsos 
de l’artisteig per fer-se notar, no pretén gaire res més que divertir, cantar-ne algunes de fresques i segellar un somriure (a falta d’un petó) als llavis dels especta-
dors. Objectiu complert.
 

Jordi Bordes 26/07/17
https://goo.gl/Xx3nNC

La Premsa diu...
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FRESC, DIVERTIT, BREU, AMARG COM UNA 
AMETLLA BORDA I DOLÇ COM UN GELAT 
D’ESTIU

Reivindicar el Paral·lel —no vull dir pas les obres de remodelatge de les 
rotondes del segle XXI sinó el vell Paral·lel canalla dels anys 20 i 30 del segle 
passat— és un exercici sa i recurrent en el teatre català que afortunadament 
reapareix de tant en tant. I és que no hi ha res millor que engrandir els mites 
per mantenir-los vius i per continuar circulant per aquest món fins a conver-
tir-nos en un esquelet, com l’esquelet, peça de facultat de medicina, que hi ha 
entre l’utillatge teatral d’aquest espectacle.

Per cert, i no és malastrugança, però que consti que ja en són tres o qua-
tre, els esquelets del Grec 2017, si sumem al de «CabaretA» els que també 
formen part, en os i os, de la banda de música de «Bodas de sangre» de La 
Perla 29. Aquí, l’esquelet de «CabaretA» és un personatge més que, en clau de 
titella gegant, tindrà el seu moment de glòria sota la manipulació de l’actor i 
músic Miquel Malirach: «Que tinguem salut», proclama l’ànima en pena!

«CabaretA» és un espectacle fresc, divertit, breu, amarg com una ametlla 
borda i dolç com un gelat d’estiu. La feliç autoria a quatre mans de l’actriu 
Maria Molins i la compositora Bárbara Granados —obligatori dir que és 
la besnéta del músic lleidatà Enric Granados i queda dit— marca només la 
pauta d’una idea i concepció teatral que, afegida a la bona mà directora en 
aquestes aventures de Joan Maria Segura Bernadas, promet una llarga vola-
da. ¿Ens imaginem l’època daurada de les contractacions de gira municipals 
quan hi havia bufetades per llogar-hi cadires per veure espectacles com 
aquest en teatres d’arreu del país, envelats i places de festa major...? Doncs, 
«CabaretA» és un d’aquests espectacles que ni cau en la banalitat i la frivo-
litat que podria caure fàcilment ni cau tampoc en la pedanteria de fer allò 

que s’anomena «cabaret literari» per a iniciats. I aquest terme mig i just és el 
que fa que «CabaretA» tingui agafats els espectadors durant vuitanta minuts 
amb el regust final que no n’hi ha prou amb un bis per entonar l’himne de 
l’espectacle i que tothom en voldria encara més.

Si algú es pensava que ja havia vist prou vegades la capacitat actoral de Maria 
Molins tant en teatre com cinema i televisió, li falta veure aquest salt quan, a 
més de la paraula, hi posa la veu a través de la cançó. I si algú es pensava que 
la trajectòria de Bárbara Granados s’acabava darrere el teló i davant la par-
titura, aquí comprovarà que també amaga una vena actoral que deixa anar 
alternant piano, percussió, acordió, picarols i titella ventríloc.

Les dues autores de l’espectacle —fa la impressió que mentre una feia el guió, 
l’altra hi anava posant música i a l’inversa—, han concebut una trama que 
comparteixen tant elles dues com els altres dos actors i músics, Dick Them i 
Miquel Malirach, intèrprets que han tombat la Seca i la Meca, com elles dues, 
i que es diria que no voldrien que s’acabés mai l’aventura d’aquest quartet —o 
quintet, si comptem l’esquelet.

«CabaretA» recorda, augmentada i revisada, la gènesi dels antics espectacles 
de cabaret que, a picossades, van anar recuperant la Mary Santpere, la Maria 
Aurèlia Capmany, l’Ángel Pavlovsky, la Guillermina Motta, i més endavant, 
la Lloll o Las Divinas, entre altres. El tàndem Maria Molins i Bárbara Gra-
nados hi afegeixen, per exemple, Mercè Rodoreda, William Shakespeare 
(«El mercader de Venècia») o la història mai explicada del «Joan Petit quan 
balla» i, a banda del contacte amb els espectadors, hi ha també la sàtira sobre 
la potineria política actual i la mirada endins de les dues autores: el càncer 
(“el mal lleig que diuen aquí”) superat de Bárbara Granados o la filla de tres 
anys de Maria Molins. Barreja de picaresca i tendresa que l’auditori agraeix i 
aplaudeix amb bravos i dempeus. 

Andreu Sotorra 20/07/17
https://goo.gl/SpWE6u
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HOMENATGE ALS CABARETS POPULAR I INTEL·LECTUAL

Aquells  espectacles de cabaret dels anys 60 a la mítica Cova del Drac del carrer Tuset, on hi eren el millor i més nou del teatre, la poesia i la cançó en català. 
Cabareta, cabaret en clau femenina, li ret homenatge a aquells espectacles que van fer història..a Maria Aurèlia Capmany, a Guillermina Motta, a Núria Feliu, 
a (no es cita però hi és, amb l´ elegància escènica de la Molins) Carme Sansa…. Però també veu i li ret homenatge a Angel Pavolvsky i al cabaret més popular 
de El Molino (“esa pulguita-mosquito que me ha picado aquí, rasqueme usted señor..”) i fins i tot amb els gags per telèfon a l´apartat A ver si cuela, consultori 
polític amb unes pinzellades punyents de sàtira sarcástica dels nostres eminents corruptes, ens recorda al gran Gila..

CANÇONS I HISTÒRIES,
Un espectacle nascut de la vena creativa de dos potents artistes, l´actriu Maria Molins i la compositora Bárbara Granados. Alternant català i castellà, trans-
corre espontani i fresc l´espectacle amanit entre cançons amb interessants històries com la de l´home mig, que era mig de tot i al mig de res i absolutament 
medi-ocre o la historia mai explicada d´en Joan petit, en Jean Petit, que va ser un pobre i idealista revolucionari, en temps de Lluis XIV, al que varen abando-
nar a la seva sort els seus companys de revolució i va ser empresonat i torturat fins la mort pel rei.  El quan balla es referia a quan es retorçava de dolor mentre 
el torturaven. Poc que veure amb la festiva cançoneta per a infants. 

DOS GRANS ARTISTES BEN ACOMPANYADES
María Molins omnipresent, absolutament desenvolta, bella-elegant-pícara-vulgar quan toca, demostrant la seva excel.lent polivalència, rodejada de tres mu-
sics,  Bárbara Granados, co-autora, als teclats-percussions-acordió i amb puntuals intervencions com actriu i com a cantant (especialmente interessant la 
cançó dedicada a tots i totes les amistats que es van evaporar quan li varen detectar un càncer, i el virtuosisme com a ventrileg al sketch del titella), Miquel 
Malirach (músic, guitarra-saxo, i actor polivalent que el mateix imita a la Capmany, que a un nen o balla la particular versió de Mamma mía), el guitarrista 
jazzista Dick Them i un esquelet que acompanya de forma surrealista tota la funció fins a protagonitzar el tema final Tinguem Salut.

Certament sense salut tota la resta perd importància. Salut, Música i Humor i Cabareta. Chapeau.

Ferran Baile 27/07/2017
https://goo.gl/2uaSfC
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BUTAQUES I SOMNIS

Esta edición del Grec 2017 la he acabado en sala y en lo que se denomina 
Grec Ciutat. Después de dramas, comedias y experiencias de todo tipo, me 
sumergí en el mundo del cabaret. Esa ansiada y recordada Barcelona de los 
años 20 y 30, donde el Paral·lel era un Broadway en pequeño. Maria Molins y 
Bárbara Granados recuperan su esencia en clave femenina y al mismo tiem-
po por las tablas de la Muntaner se pasean un sinfín de personajes: Maria 
Aurèlia Campany, Mary Santpere, Ángel Pavlovsky, Guillermina Motta… y si 
nos descuidamos Shakespeare, y no no es muchos descuido, el Bardo inglés 
hace acto de presencia. Nada parece estar reñido con el cabaret.

Para los que hemos seguido con más o menos asiduidad la carrera profe-
sional de Maria Molins, sabemos que la llaman para hacer dramas, algunos 
de esos de cortarse las venas, no hay nada más que pensar en su personaje 
la Purga (TNC. Dir. Ramon Simó). Se podría decir sin miedo a equivocar-
se que en CabaretA se desmelena. Sorprende verla interpretar personajes, 
situaciones tan cómicas. Es todo un alivio, y realmente el punto musical del 
espectáculo acentúa la parte cómica de las escenas de texto y los geniales mo-
vimientos aportados por una dramaturgia y dirección de todo un conocedor 
en este tipo de género, Joan Maria Segura. Se nota su toque, su aportación al 
montaje, el ritmo que le ha otorgado, sobre todo para controlar las transicio-
nes, que en este tipo de montajes son uno de los momentos clave.

Bárbara Granados es el contrapunto multidisciplinar del montaje. No sólo 
aporta una interesante banda sonora (acompañada de Miquel Malirach y 
Dick Them), con algunas genialidades como la adaptación magistral del Bo-
hemian Rapshody de Queen, que en su versión hablará entre otras cosas de 

la corrupción catalana. También cabe destacar su aportación entre canción y 
canción, cómo hacer música con unos instrumentos ‘especiales’.

CabaretA es un espectáculo con alto contenido crítico. Nadie está a salvo: 
Rajoy y sus problemas lingüísticos, la gente tóxica que nos rodea, los homó-
fobos (brillante y surrealista la historia de Evaristo), el papel de las mujeres 
en las artes escénicas a nivel Catalunya, la Castor, los cursos de formación de 
Andalucía, el referédum o el sorprendente momento de los Días Mundiales 
de algo… 

Dos semanas se quedan cortas para que el público se pueda deleitar con 
un cabaret poco convencional como el que se han marcado Maria Molins 
y Bárbara Granados. CabaretA es un espectáculo de teatro - concierto con 
grandes dosis de humor que se merece una temporada más larga en las tablas 
barcelonesas. Verano y vacaciones mediante para que en septiembre con la 
llegada del otoño sea posible encontrarlo otra vez en las salas. ¡Qué viva el 
cabaretA!

Elisa Díez 27/07/17
https://goo.gl/kxubTo
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A VER SI CUELA, ¿DÍGAME?
El Grec Festival 2017 incluye en su programación un espectáculo cocido a 
fuego lento y con mucho cariño. Escrita a cuatro manos entre Maria Molins 
y Bárbara Granados y dirigida por Joan Maria Segura Bernadas, Cabareta 
sabe cómo plasmar a través de un género muy concreto no sólo unas inquie-
tudes sino una manera de ver y entender nuestro entorno más inmediato.
Convivencia. Esa sería la palabra elegida para resumir en una sola la función 
que nos ocupa. Entre el formato de revista o espectáculo de variedades y el 
reflejo del estado de un género. El doble sentido irá mucho más allá de la 
broma o el chascarrillo para convertirse en algo alegórico. Un género (dra-
mático) denostado a veces, como lo puede ser también el femenino. Mal 
catalogado como subgénero o etiquetado como menor. Entre dos mujeres y 
sus compañeros en el escenario. De aquí y allá o viceversa. Entre el público y 
las intérpretes.

Barcelona. La de antes y la de ahora. La relación de sus habitantes y sus artis-
tas con la ciudad y con el resto de comunidades. Desde dentro y hacia fuera. 
Mercè Rodoreda, Guillermina Motta, Mary Santpere, Ángel Pavlovsky… Ar-
tistas cuya feminidad ha sido algo plausible e influyente, ya sea por su natu-
raleza física o su personalidad escénica o facultativa. Maria Molins y Bárbara 
Granados. Dick Them y Miquel Malirach. Un texto que a través de la música 
y las canciones, de sketches y breves teatralizaciones sin hilo argumental apa-
rente, consigue captar y mantener nuestra atención. Divertirnos y despertar 
la reflexión más implícita o explícita, todo lo voluntaria que se quiera, pero 
siempre inducida con una persuasión manifiesta a través de la dramaturgia.
Artistas. Mujeres trabajadoras no siempre asalariadas. Un espectáculo que 
va para todas ellas y también para todo público. El arte de la comunicación, 
de la transmisión de un punto de vista, de un estado de ánimo. La entrada 
o salida del armario. Todos los porqués de cómo hemos llegado hasta aquí 

a nivel social y geopolítico se explicarán a través del ejemplo. Una suerte de 
fábula humana y musicada. La denostación de un grupo social y un gremio. 
Mujeres, homosexuales, artistas. Todos metidos en un mismo saco cuando 
precisamente su singularidad e idiosincrasia les impiden formar parte de 
un catálogo o manual de las “buenas” costumbres al uso. Todo esto y más es 
Cabareta.

Por su reflexión tanto sobre las distintas cuestiones que se tratan como de su 
manifestación artística y genérica, el texto de Molins y Granados demuestra 
total validez y adecuación en ambos niveles, contenido y continente. Segura 
Bernadas ha sabido encauzar la implicación personal con la motivación ar-
tística de ambas hasta conseguir que convivan y siempre teniendo en cuenta 
que van dirigidas hacia un público que asiste, feliz y atento, a lo que sucede 
en escena. Entre los tres han creado una dramaturgia que sabe cómo poten-
ciar el texto cuando toca con la vis más cómica de ambas. Un cierto regusto 
amargo terminará de redondear una propuesta y de adscribirla al género que 
defiende.

La música escrita para la ocasión convive muy felizmente con las aproxi-
maciones más conocidas que se utilizan. La reflexión sobre la validez, naci-
miento o uso que históricamente se ha hecho de algunas piezas referencias es 
de gran valía. La humanidad que se desprende de todo el conjunto llega en 
emocionarnos en algunos momentos. Dick Them y Miquel Marilach reali-
zan muy buen trabajo, tanto musical como interpretativo. La comicidad del 
segundo es muy destacable. Granados consigue mostrarse a sí misma con 
dignidad y humor. Desdramatizando y dejando huella.

Maria Molins se adecua a la perfección al género de la propuesta mantenien-
do los rasgos más definitorios de su buen hacer como actriz. Una gestualidad 
fantástica, una expresividad tan manifiesta como silente. Su mirada trans-
mite todo lo que las palabras no dicen. Una contención siempre a punto de 
estallar. Sin un motivo aparente, viéndola aquí recordamos todas las opor-
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tunidades en que la hemos podido ver desde la puesta en escena de “Caos 
Dempeus” que Esteve Polls dirigió en 2001 hasta ahora. Un gran recorrido 
del que esperamos seguir formando parte como espectadores.Finalmente, y 
siguiendo con algunos de los momentos más satíricos de la función, diremos 
que Cabareta no sólo cuela, sino que podría convertirse perfectamente en un 
espectáculo de repertorio. Tan modificable como el momento en que se re-
presente y el talento (y talante) de una actriz de primer nivel y sus no menos 
inspirados compañeros permiten. Bienvenidos a Cabaret(a).

Fernando Solla 28/07/17
http://enplatea.com/?p=13738
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CABARET EN FEMENÍ
La tradició del cabaret és molt rica en referents femenins. Només cal pensar 
en noms com ara Maria Aurèlia Capmany, Mary Santpere o Guillermina 
Motta. Proteic i modulable, el gènere té un to desenfadat i irreverent. Per-
met, com a espectacle de varietats de freqüentació nocturna, la combinació 
de cançons, textos, coreografies i números musicals i humorístics. Conté, 
també, al·lusions picants a un dels grans motors de la humanitat de tots els 
temps: el sexe.

Cabareta, de Maria Molins i Bárbara Granados, s’inscriu en la tradició del 
cabaret indígena, però la renova amb aires nous. N’ofereix una relectura i una 
actualització que abraça des de l’homenatge al Paral·lel barceloní dels anys 
vint (període d’esplendor del cabaret) fins a la reivindicació de la cançó de 
protesta, però en clau íntima, tot passant per un cuplet sensualíssim inspirat 
en un personatge de Mercè Rodoreda i, a ritme de blues, un monòleg shakes-
pearià amb calavera inclosa. Música, textos, cançons i coreografies es combi-
nen amb el propòsit de fer passar una bona estona, però també de fer pensar 
sobre el món en què vivim.

Cabareta comença amb unes mans que emergeixen d’una cortina verme-
lla, entre les quals destaquen les d’un esquelet. La primera cançó, pòrtic a 
l’espectacle, dóna la benvinguda al públic i el convida a gaudir-ne sense pre-
vencions. La diversió està servida en safata. A partir d’aquí, se succeeixen els 
números musicals i els esquetxos humorístics, amb picades d’ullet constants 
als espectadors.

Entre els números hi sobresurten el de la Paula que té picor, introduït per la 
veu de Capmany a Dones, flors i violes; el de la Paquita, símbol de la dona 
treballadora; el dels dies mundials; el de l’homosexual reprimit, i el de la 
gènesi del “Joan petit quan balla”. Entre els esquetxos, els d’actualitat política 

sobre els disbarats comesos per Rajoy en els seus discursos o sobre la corrup-
ció generalitzada i impune del PP. No hi falten tampoc apunts irònics sobre 
la precarietat laboral, el sistema sanitari o la discriminació sexual.

La compenetració entre Molins com a actriu i Granados com a compositora 
ha contribuït a ajustar de primera la interpretació i la música. Amb una segu-
retat i una elegància esplèndides, Molins actua, canta i balla de meravella 
i, des del primer moment, es posa el públic a la butxaca. Sense problemes, 
passa de la comèdia a la tragèdia, d’un paper a l’altre. Al començament, baixa 
a la platea, on hi ha petites taules de cabaret, per interactuar amb els especta-
dors. Hi improvisa i els provoca amablement, sense haver d’ensenyar ni pit ni 
cuixa.

Granados, al seu torn, sedueix des de la timidesa i mostra la seva virtuositat 
com a pianista, acordionista i intèrpret tot terreny, capaç de convertir en 
música celestial campanetes o copes d’aigua i de fer cantar un titella ventrí-
loc. Bo i fent parella i rèplica a totes dues, els músics Dick Them i Miquel 
Malirach es desdoblen en intèrprets per assumir diversos papers. Sobretot el 
darrer, versàtil i eficaç en la seva actuació.

Impregnat per l’ànima irònica de Capmany, Cabareta és un espectacle dinà-
mic, fresc, murri i alegre que mixtura de manera desinhibida ritmes i gèneres 
diversos. Des de la feminització i la modernització del cabaret, vol ser un 
homenatge explícit a les dones, especialment a les que han tingut el coratge 
de superar els destrets de la vida en un món complex fet pels i per als homes.

Francesc Foguet 21/08/17
https://goo.gl/b27FWb
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COCKTAIL CABERETER

Aquest és un espectacle simpàtic, una barreja de diferents estils cabareters 
que ja en la primera cançó uneix Núria Feliu i Lina Morgan. Tal com avisa 
l’actriu, cantant i conductora de l’espectacle, la polifacètica Maria Molins, 
a Cabareta hi cap absolutament tot, sense línia argumental ni un propòsit 
concret. El que si està clar, però, és que es tracta d’un cabaret en clau de dona 
que pren com a referència el mític Paral·lel i alguns artistes ben emblemàtics 
del teatre còmic o la cançó satírica: Mary Santpere, Guillermina Motta, Àn-
gel Pavlovsky, Gila, etc. I ho fan amb algun cuplet picant, cançons originals i 
fins i tot amb textos de Rodoreda o William Shakespeare…

Tal com hem dit, Molins és la que està al capdavant del muntatge, però al 
costat hi té a Bárbara Granados, compositora i intèrpret que s’atreveix amb 
tot tipus d’instruments: piano, cajón, campanes, copes o fins i tot el there-
min, un dels primers instruments musicals electrònics que es va crear. No 
cal oblidar, però, l’acompanyament del baixista Dick Them ni la de l’actor 
i cantant Miquel Malirach, que posa la cirereta en molts dels números. En 
definitiva, un cabaret diferent, original, puntejat de crítica i certa mala bava. 
Esperem que torni aviat…

Carles Armengol Gili 28/07/17
https://goo.gl/kxubTo

‘CABARETA’, A LA SALA MUNTANER

CabaretA. Autores: Maria Molins i Bárbara Granados
Direcció: Joan M. Segura Bernadas. Sala Muntaner, Barcelona

L’estètica de Cabareta recorda el Paral·lel canalla dels anys 20 i 30 del segle 
passat, però el fons és d’una actualitat que ens inquieta. Les autores i protago-
nistes són l’actriu Maria Molins que canta, balla i es mou amb alegria enco-
manadissa i  la compositora musical Bárbara Granados —besneta del músic 
Enric Granados— que n’ha fet les lletres i les músiques originals i les inter-
preta al piano, la percussió, l’acordió, els picarols... Magníficament acompan-
yades per dos músics hàbils també com a actors: Dick Them i Miquel Mali-
rach. Entre tots resolten amb espontaneïtat calculada petits esquetxos, amb 
textos de Rodoreda, de Shakespeare, ben integrats en el conjunt, reivindicant 
la dona en el món de les arts escèniques, fent humor negre de l’experiència 
de qui ha patit un càncer, i fent-nos testimonis d’unes converses telefòniques 
—que ens recorden Gila—, d’una suposada assessoria de polítics corruptes. 
Cabareta ens remet als millors moments de Mary Sampere, de l’Àngel Pavlo-
vsky, de la Lloll. Un espectacle de proximitat, amb sal, pebre i tendresa al seu 
punt just al qual auguro llarga vida. Aplaudiments. 9/10

 21/07/17
https://goo.gl/ENGMrE
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El públic diu...
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Joan Maria Segura 
Director
És llicenciat en Direcció i Dramatúrgia a l´Institut  del Teatre de Barcelona. 

Entre els seus treballs de direcció destaquen You say tomato de Joan Yago, el musical Lo tuyo y lo mío, Udol 
amb textos de Marilia  Samper, El crim de Lord Arthur Savile  d’Egos Teatre. Per aquest espectacle ha estat 
nominat  com a millor director  d´escena als Premios de Teatro Musical 2011-12 i als Broadwayworld Spain 
2011-12. El somni d’una nit d’estiu de W, Shakespeare amb Parking Shakespeare, Killer, un thriller musical 
de Guillem Clua i Xavier Mestres, El jardí de les malícies, amb Teatre al Detall, La casa sota la sorra,  d’Egos 
Teatre, Contra  el progrés d´Esteve Soler amb Teatre al detall, 10 anys, 10 veus, concert  de celebració del 10è 
aniversari de l’Auditori de Barcelona, Ruddigore  o la nissaga maleïda, d’Egos teatre.  Per aquest espectacle va 
ser nominat  com a millor  director d´escena als Premios Gran Vía de Teatro Musical 2007-08.

Ha fet d´ajudant de direcció  de Josep Maria  Pou, Elisenda Roca, Xavier Albertí,  Pep Pla, Esteve Polls i Tom 
Bentley-Fisher. I ha dirigit també espectacles per a públic familiar.

Ha coreografiat diversos espectacles i ha participat  com a actor en espectacles com Quan encara no sabíem 
res (escrita i dirigida  per Josep Maria  Miró),  Flor  de otoño i Adéu a Berlín  (Josep Costa), La generala  (Paco 
Mir),  Gaudí  (José Antonio Gutiérrez i Elisa Creheuet), Mass (Joan Oller), Amadeus (Àngel Alonso), West Side 
Story (Ricard Reguant), Sol, poniol, dos tallats i un curt de cafè amb sacarina (Tamzin Towsend), Drácula, el 
musical (Pepe Cibrián).

Com a docent ha treballat  a l’Institut del Teatre fent de professor d’interpretació  i dirigint el Taller de 4art del 
musical Rent de Joanathan Larson i El temps de Planck de Sergi Belbel i Òscar Roig, i a l’Stage Internacional  
de Dansa de l’estudi Anna Maleras en els tallers de Teatre Musical.

Ha estat professor de dansa/teatre  al Col.legi del Teatre, d’interpretació   a les escoles Eòlia i Memory i professor 
de coreografia al curs per a mestres Caixa Escena de la Fundació La Caixa.
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Maria Molins
Actriu i autora
Durant 20 anys de teatre ha actuat a diferents teatres com ara el TNC, Teatre Lliure, Sala Muntaner, Sala Beckett 

o el Centro Dramático Nacional entre d’altres i ha protagonitzat Purga de Sofi Oksanen, dirigida per R. Simó; 

Bartolomé encadenado de Sanchis Sinisterra, dirigida per A. Simón; Rive Gauche de Marc Rosich, dirigida per 

Rafel Duran; Vimbodi versus Praga, guió i direcció Cristina Clemente; La música de Marguerite Duras dirigida 

per Zep Santos; Una comedia española de Yasmina Reza dirigida per Silvia Munt;  La dama de Reus de A. 

Carrión dirigida per Ramón Simó; Dia de partit de David Plana i direcció de Rafel Duran; La sorra i l’acadèmia 

de Joan Brossa i direcció de Jordi Faura i Abel Coll;  Trànsits de C. Batlle i direcció de Magda Puyo; Arcadia de 

Tom Stoppard dirigida per Ramón Simó; Aigües encantades de J.Puig i Ferreter  i dirección de Ramón Simó. 

Fuenteovejuna de Lope de Vega i direcció de Ramón Simó; Oncle Vania de A.Chejov  i direcció de Joan Ollé; 

Fedra de J.Racine i direcció de Joan Ollé; Liliom de F.Molnar i direcció de Carlota Subirós;  La hora en que no 

sabiamos nada los unos de los otros de Peter Handke dirigida per Joan Ollé; Lulú de F. Wedekind dirigida per 

Mario Gas; A little night music de S. Sondheim dirigida per Mario Gas; Tempus de Comediants dirigida per Joan 

Font, entre d’altres.

Al cinema destaquen les seves interpretacions a  El Bosque dirigit per Óscar Aibar, Premi Gaudí com a Protagonista; 

A la deriva dirigit per Ventura Pons, nominada als Premis Gaudí com a Protagonista; Fill de Caín dirigit per Jesús 

Monllaó, nominada als Premis Gaudí com a Protagonista;  Cien años de perdón Dir. Daniel Calparsoro;  Seve 

dirigit per John Paul Davidson; Cobardes guió i direcció de José Corbacho y J.Cruz,  Todo está en el aire dirigit 

per David Ciurana i Ángel Penalva.

A televisió destaquen les seves interpretacions a TV3 a sèries com La Riera, Kubala, Moreno i Manchón; Olor 

de colònia,  El cor de la ciutat o 14 d’abril Macià contra Companys,  entre d’altres. A Antena 3 a  La embajada 

o Historias robadas;  A TVE a Cuéntame i  a Tele Cinco a La que se avecina.
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Bárbara Granados
Intèrpret i Composició musical

Llicenciada en Jazz i música moderna per la ESMUC. 
Carrera de piano al  Conservatorio Superior de Música 
de Madrid i percussió, cant coral, harmonia, contrapunt 
i fuga, música de cambra, acompanyament  i acústica. 
Cursos de  composició amb Luis de Pablo, Cristóbal 
Halffter i José  Luis Turina.  Perfeccionament de piano, 
música de cambra i acompanyament de cantants al 
Conservatori Americà de Fontainebleau. Estudis de 
piano, improvisació, harmonia de jazz, arranjaments 
i composició de música moderna a l’Escuela Creativa 
de Madrid. Autodidacta de l’acordió.

Comença la seva activitat professional en grups de 

música de cambra, interpretant obres clàssiques i 
acompanyant cantants lírics. Forma part de grups de 
jazz i música moderna (Mahou Litros Band, Al fondo 
hay sitio, Orquesta Tutú entre altres). Desde 1985 
col·labora amb grups de circ, titelles i teatre com a 
intèrpret, arranjadora, compositora i productora 
de  músiques originals (Cía. La Jarandilla, Cía. La 
Deliciosa Royala, Cía. de Danza de Carmen Senra,  
.Cía. Farirorafaifo, Asociación de Malabaristas de 
Madrid, Cía. Profetas de mueble bar, Cía. Silvia Munt, 
Cía. Angel Cerdanya “El Sueco”.

Treballa en diverses escoles de Teatre Musical com 
a pianista de repertori (Col·legi de Teatre, Escola 
Memory, Estudio de Nancy Tuñón, Tanquam,  Escola 
Youkali i Ateneu Popular de Nou Barris) i continua la 
seva activitat professional lligada al món del teatre.

Al 1996 forma l’Orquestina Incombustible, juntament 
amb músics procedents del circ.

Cía. de Circ de l’Ateneu Popular de Nou Barris; Cía. 
del Centre Dramàtic del Vallès; Cía. El T.B.O. (Teatre de 
butxaca organitzat);  Cía. Ángel Pavlovsky.

Composició de sintonias i músiques originals per les 
series de TV: Gent de bona fe, Molt Honorables, 
Rutes misterioses, Podría ser…, Ull de peix,  La 
ciutat dels cementiris, Les dones savies per la 
Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.

Composició de música original  i producció d’àudio 
del documental 5 anys sense Ernest Lluch, 
Producció dels efects sonors del muntatge teatral 
Mika i el Paradís dirigit per Ricard Salvat. Producció 
d’audiovisuals per a l’exposició Lorente. Creador 
D’anuncis O De Marques?. Producció artística i 
direcció musical del concert Un concert per al record 
al Cementiri de Montjuic de Barcelona.

Composició i producció musical de la música original 
dels muntatges teatrals El Mercader (Shakespeare) 
Cía Q-Ars, direcció: Pep Pla; Leonce i Lena (Büchner) 
Cía Q-Ars, direcció Pep Pla; Anem a fer una musa Cía 
Q-Ars , direcció Rafel Duran; Benefactors (Fryan) Cía 
Q-Ars, direcció Manel Dueso; Un dia, Mirall trencat, 
(Rodoreda) dirección Ricard Salvat; Les criades 
(Genet) dirección Manel Dueso; L’Ilíada (Baricco) 
direcció Tom Bentley-fischer; El sueño de Bambi 
(Christian Avilés) amb la Cía Entropel; Rive Gauche 
de Marc Rosich  amb direcció de Rafel Duran i la Cia 
Q-Ars teatre; Misteri de dolor. Dir. Manel Dueso; La 
Resclosa Dir. Robert Torres; L’hora en que res no 
sabiem els uns dels altres (P. Handke) dirigit per 
Pep Plà; F3DRA (Pleasure and Pain) (Marilia Samper) 
per la Cia Q-ars dirigit per Pep Pla; Rei i Senyor Dir. 
Toni Casares; Tres tristes tigres Dir: Robert Torres; 
Mata’m, autor i director Manuel Dueso.
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Miquel Malirach Intèrpret
Graduat en art dramàtic a l’escola El Galliner i titulat per l’ACET. Treball d’escenes, curs impartit per Agustí 

Estadella. Escola l’Atelier de Barcelona. Classes de cant amb la mezzo-soprano Begoña Alberdi, Viv Marning 

(mètode voice craft), Titon Frauca i el baríton holandès Alex Van- Deeck. Curs intensiu de veu i interpretació 

impartit pel professor americà James de Paul a l’escola Eòlia de Barcelona. Taller muntatge del musical de Dagoll 

Dagom T’odio amor meu dirigit per J.LL.Bozzo i Miquel Periel a l’escola Eòlia. Quart de grau mig de llenguatge 

musical a l’escola Empordà de Figueres. Tercer de grau mig de guitarra clàssica a l’escola Empordà. Un any de 

classes de saxo amb Adrià Bausò i Jordi Paulí  i combo amb Lluís Escuadra.

Descatquen les seves participacions als espectacles Verdaguer, ombres i maduixes (2016) dirigit per Pep Paré 

i Toni Font, Teatre Romea; Una família indecent (2016) direcció de Miquel Murga; Van Gogh, El musical (2015) 

escrit i dirigit per Joan i Roc Olivé, Teatre del Raval; Frank V (2015) dirigit per J.M. Mestres, Teatre Lliure; Lo nostre 

no funciona  (2013), escrit i dirigit per Miquel Malirach i Jofre Borràs; Taxi...al TNC! (2013), TNC; Sorcerer’s pub 

(2012), dirigit per Cristina Cordero; Cop de rock (2012), de Dagoll Dagom dirigit per J.L. Bozzo. Teatre Victòria.; 

Cançó d’amor i de guerra (2011) dirigit per Josep Gràcia. Teatre Romea; Vida privada (2010) dirigit per Xavier 

Albertí. Teatre Lliure; Els has vistos els peixos dins les peixeres (2010) escrit i dirigit per Ramon Pros i Fanny 

Cervera; El dúo de la africana (2009), dirigit per Xavier Albertí. Teatre Lliure; 1 altre musical (2009) de Xavier 

Morató dirigit per Alícia Serrat; Turandot,  La fille du regiment i El cavaller de la rosa, El caçador furtiu 

(Figuració, 2009-2011) Gran Teatre Liceu de Barcelona; La casa de Bernarda Alba (Veu al cor de segadors), 

2009, dirigida per Lluís Pascual. TNC; 2008/ 2011- Els músics de Bremen amb Teatre de la nau menuda. 

Sherlock Holmes, El fantasma de Canterville i 20.000 llegües de viatge submarí amb Veus-Veus. L’aneguet 

lleig, El llop i les 7cabretes i L’illa encantada  amb T-Gràcia; 2005-  Tot esperant l’esquerrà (Sid) de Clifford 

Odets, dirigit per Agustí Estadella; 2004-  The Backroom d’Adrian Pagan dirigit per  Xavier Pujolràs. ; 2006- 

Imaginario dirigit per Marc Galceran; 2006- Werther dirigit per Cristian Lange. A televisió : 2011- Cubicles. 

Minisèrie per internet dirigida per Sergi Prat ; 2007- El cor de la ciutat de TV3.

 

Component de diferents formacions i bandes musicals. Entre elles l’Orquestra Internacional Costa Brava (2004-

07) , Orquestra Cadaquès (2002-04) i Stels (1999-01).
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Dick Them Intèrpret 
Contrabaixista i baixista elèctric. Inicia els seus estudis de jazz i harmonia a l’Aula de Música Moderna i els 
complementa al Taller de Músics de Barcelona. Ha participat en seminaris amb Ed Thigpen, Kenny Barron i 
James Williams i ha rebut classes de contrabaix de Pierre Boussaguet, Mario Rossy i Lynn Seaton. Té estudis 
de contrabaix clàssic efectuats amb Enric Ponsa al Conservatori de Granollers i posteriorment amb Jonathan 
Camps.

Ha tocat amb músics i cantants de talla internacional com Sheila Jordan, Randy Greer, José Luis Gámez, Max 
Sunyer, La Big Band del Taller de Músics, el Quintet d’Enildo Rasúa, el Francesc Capella Trio, Djangology, Jo 
Krause, Jeff Jerolamon, La Salseta del Poble Sec, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Coyote Dax, Olga Guillot, 
Nena Daconte i Miquel Comamala entre altres.

Ha participat en programes de televisió en directe com Les 1000 i una a TV3 (1999) o La Escalera Mecánica a 
TVE1 (2000). Dins de l’àmbit de la música clàssica és membre de l’Orquestra Municipal de la Garriga.

La seva carrera discogràfica també està plena de feliços moments havent tingut l’oportunitat de gravar discos 
amb Lluís Llach, Sílvia Comes i Lídia Pujol, Cotton Club Big Band, La Salseta, Jaume Vilaseca Quartet, La 
Banda d’en Vinaixa, Cris Fontecilla Quartet, i nena Daconte entre d’altres. També va fer la música de l’obra de 
teatre “El gos de l’hortolà” produïda per Vania / Focus. És col·laborador habitual de les revistes “Guitarra Total” 
i “Bateria Total” amb columnes didàctiques i articles diversos. Va participar com a professor de combo en el “I 
Seminari Internacional de Jazz de Zarautz” i ha impartit classes de baix elèctric i contrabaix al Taller de Músics 
de Barcelona.

Actualment és professor a l’Escola “El Tram” de la Garriga ia l’Escola Municipal de Lliçà d’Amunt. És llicenciat en 
Filologia Anglo-Germànica per la Universitat Central de Barcelona. Ha participat repetides vegades en festivals 
internacionals i nacionals de jazz com els de Terrassa, Barcelona,   Vic, Arenys de Mar, Ciutat Vella, Pontevedra, 
Andorra i Beirut (Líban), Lisboa (Portugal), Manizales i Bogotà (Colòmbia), Casablanca (Marroc), Salvador (Brasil) 
i Mèxic DF (Mèxic). Actualment és endorser de Ampeg i està de gira amb el grup Nena Daconte.
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