
teatre 20 DE NOVEMBRE DEL 200914

The Watermill Theatre presenta 
‘El Mikado’ més transgressor

FERRAN COSCULLUELA
GIRONA

El màxim responsable del Tempo-
rada Alta, Salvador Sunyer, va reco-
nèixer ahir que no és gaire freqüent 
trobar musicals en l’àmplia pro-
gramació que durant aquestes da-
tes ofereixen els teatres de Girona i 
Salt. Però sempre hi ha excepcions i, 
en aquest cas, el nivell de la compa-
nyia i l’obra escollida ajudaran el di-
rector del festival a fer-se perdonar 
aquesta carència. A partir de demà 
fins diumenge, The Watermill The-
atre representarà al Teatre de Salt 
Hot Mikado, una versió actualitzada 
de la famosa opereta còmica britàni-
ca creada per W. S. Gilbert i Arthur 

Una nova versió de 
l’opereta còmica de Gilbert 
i Sullivan arriba a Salt

Sullivan el 1885, i que la compa-
nyia Dagoll Dagom va popularitzar 
a Catalunya a mitjans de la dècada 
dels 80.
 Diego Pitarch, creador del vestua-
ri i de l’espai escènic, i l’actor Domi-
nic Tighe van explicar que en aques-
ta versió s’ha treballat a fons l’actua-
lització de les peces musicals, amb la 
brillant intervenció de Sara Travis, 
responsable dels arranjaments i di-
rectora musical de l’espectacle. «Els 
14 actors canten, ballen i toquen en 
escena. Utilitzem ritmes nous, amb 
blues, soul, jazz i fins i tot gospel», 
van assenyalar. 
 Una altra de les novetats que sor-
prenen és el tractament transgres-
sor de l’estètica de l’obra, amb un 
equilibri entre modernitat i tradi-
ció. El musical, una història d’amor i 
persecució que originalment estava 
ambientada al Japó feudal, juga ara 

amb elements del manga i l’anime, 
barrejats amb indumentàries occi-
dentals, com americanes i corbates. 
«Hem anat una mica més enllà del 
que seria una simple actualització 
i hem empès la versió fins al segle 
XXI, introduint-hi nous elements 
d’humor que segurament agrada-
rien als autors en el context actual. 
Quan van crear l’obra, Gilbert i Sulli-
van ja li van posar bastanta cara», va 
dir fent broma Pitarch.

PROXIMITAT // Salvador Sunyer va as-
senyalar que la contenció escènica 
d’aquesta producció i la interacció 
dels actors amb el públic convertei-
xen Hot Mikado en un musical prò-
xim, i per això considera que és una 
obra ideal perquè es representi en 
un teatre com el de Salt.
 Clare Lindsay, directora general 
de The Watermill Theatre, va expli-

car que aquest teatre, als voltants 
de Londres, produeix una dotzena 
d’obres anuals i treballa 49 de les 52 
setmanes de l’any. Malgrat les seves 
petites dimensions, amb un afora-
ment per a 220 espectadors, el cen-
tre s’ha guanyat una merescuda re-
putació al Regne Unit, ja que comp-

ta amb un departament de formació 
en què es prepara els actors per a les 
gires, i un departament especialit-
zat en Shakespeare. H

33 Una escena de la versió proposada per The Watermill Theatre.
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Hot Mikado
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MONTSE TRIAS 3 vA hAvER DE MARXAR A FRANçA A ESTUDIAR CIRC 

JOAN PUIG

–va passar la infància sota la car-
pa del Circ Cric. Tan dura com és 
aquesta vida, ¿com li han quedat ga-
nes d’aixecar-ne una amb un cavall 
inclòs?
–Quan vaig fer els 3 anys, els meus 
pares van deixar la carpa del Circ 
Cric, o sigui que no es pot dir que 
passés la infància sota una carpa. Jo 
vaig viure més els bolos de teatre de 
carrer, però sí que hem viscut amb la 
meva família en caravanes i, de fet, 
jo vaig anar a l’escola en una. Aquest 
tipus de vida no em ve de nou.

–va estudiar circ a França i amb la 
seva companyia, Baró d’Evel Cirk, 
ha concebut diversos espectacles 
com Le sort du dedans, de tipus con-
ceptual, poètic, intimista, gairebé 
místic.
–També té moments per a l’absurd 
i talls irònics, que corren pel meu 
compte. Però no hi ha una línia dra-
matúrgica i la història transcorre a 
un nivell més intuïtiu, per aquest 
motiu és difícil d’explicar l’espec-
tacle amb paraules, fins i tot el tí-
tol, que significa una cosa així com 
l’aventura de l’interior. Le sort du de-
dans és l’essència del circ. S’ha d’anar 
a veure.

–La intimitat és gairebé obligada per 
les dimensions de la carpa.
–Hi caben 250 persones i la pista 
només fa 5,5 metres. El públic està 
molt a prop i l’espectacle exigeix un 
nivell d’atenció de sala, diferent del 
del circ de crispetes.

–¿Circ de crispetes?
–Em refereixo als circs familiars 
que estem acostumats a veure per 
Nadal.

El fill de Tortell Poltrona 
estrena avui a Girona el 
muntatge de carpa ‘Le sort 
du dedans’, que després 
anirà al Mercat de les Flors.

–¿I tots dos tipus de circ, el seu i el de 
les crispetes, són compatibles?
–És clar que sí. És qüestió de gus-
tos. El que pot passar és que la gent 
d’aquí trobi el nostre espectacle 
molt estrany.

–Quan fa dos anys va debutar a 
Catalunya amb Ï, el seu muntatge 
sobre l’exili republicà, l’angoixava la 
reacció del públic. ¿Ara també?
–No. Tinc assumit que no és possible 
complaure a tothom i que no sem-
pre es poden fer bons espectacles. El 
circ no pot ser una ciència exacta en 
què, si poses una mica d’això i una 
mica d’allò, tinguis la seguretat que 
et sortirà bé. És una recerca i una in-
vestigació contínua. 

–Doncs als del Cirque du Soleil els 
surten espectacles amb què, mate-
màticament, omplen la carpa.
–Jo no comparteixo el seu sistema de 
creació. Si ho analitzes tot tant, l’ac-
te de creació i la singularitat de la 
persona que t’està intentant dir al-
guna cosa queden una mica aneste-
siats. És tot tan bonic que sembla fet 
per un robot i perd l’essència.

–Per la reacció del seu pare ja no 
ha de témer. A Tortell Poltrona li va 
agradar tant Le sort du dedans que 
ha decidit copiar-lo.
–Jo sabia que, com a pare, li agrada-
ria, però com a artista no n’estava se-
gur. El fet que estigués tan entusias-
mat em va alegrar molt. Vol dir que, 
tot i que pertanyem a èpoques dife-
rents, i jo sempre he fet la meva, exis-

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Blai Mateu Trias R Acròbata i pallasso

«El circ no
pot ser una 
ciència exacta»

teixen connexions artístiques entre 
nosaltres i podem disfrutar del que 
fa cadascun.

–¿Podrien arribar a treballar junts 
sobre l’escenari?
–¡Hòstia! No ho sé. Ara mateix jo no 
tinc temps i ell em sembla que tam-
poc. No ens ho hem plantejat mai, 
però tenim molt de temps per pen-
sar-ho.

–Si això li surt bé, ¿tornarà a viure a 
Catalunya?
–Ara estem en una caravana, vivim 
on actuem, i tinc clar que vull que la 
meva filla passi uns anys aquí . Estar 
al festival Temporada Alta i, a partir 
del dia 28, al Mercat de les Flors és co-
llonut, però prou per instal·lar la me-
va companyia a Barcelona.

–¿Per què?
–No vull haver d’abaixar el nivell del 
que fem a França ni haver de deixar 
la pell i l’ànima perquè, tal com es-
tà el circ a Catalunya, no em deixin 
fer les coses com vull. El que sí que 
m’agradaria és aportar alguna co-
sa al circ català perquè vagi sent ca-
da dia un art més noble: participar 
en creacions de coreògrafs i gent de 
teatre o com a director de muntat-
ges de circ...

–Dirigeix aquesta obra i també la 
companyia amb Camille Decourtye. 
¿El fet de ser parella tant dins com 
fora de la pista li dóna un plus a l’es-
pectacle?
–El que li dóna un plus és que Cami-
lle i jo treballem junts des de fa 10 
anys, no que siguem parella. Inten-
tem separar la nostra relació íntima 
de la nostra relació de feina, per ai-
xò per nosaltres era un repte, com 
a personatges principals a la pista, 
fer acrobàcies mà a mà sense inten-
tar parlar d’amor. A la companyia, 
ella és el cap pensant i jo m’encarre-
go de l’acció. H

«No vull haver 
d’abaixar el nivell 
del que fem a 
França per 
instal·lar-me aquí»
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