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PUBLICITAT

INFORMACIÓ: 972 419 010 i 972 402 004
www.temporada-alta.cat Ajuntament de

SALT

Organitzadors: Amb el suport especial de:

temporada alta FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA • GIRONA/SALT De l’1 d’octubre a l’11 de desembre de 2009

Patrons:

HAMLET
De William Shakespeare
Dir. Oriol Broggi

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
Dv 20 nov > 21 h

The Watermill Theatre

HOT MIKADO
Basat en The Mikado, de W.S. Gilbert 
i Arthur Sullivan

TEATRE DE SALT
Dv 20 nov > 21 h / Ds 21 nov > 17 i 21 h
/ Dg 22 nov > 19 h

Sala La Planeta

NOVEMBRES
A partir de textos de Fiodor Dostoievski 
i Lars Norén - Dir. Pere Puig

SALA LA PLANETA
Dv 20 nov > 22 h / Ds 21 nov > 22 h /
Dg 22 nov > 19 h

THE BUKOWSKI
PROJECT (títol provisional)
Amb Ute Lemper i Mario Gas

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
Dc 25 nov > 21 h

ESTRENAESTRENA

ESTRENA
A L’ESTAT
ESPANYOL

Baro d’evel CIRK cie

LE SORT 
DU DEDANS

LA COPA - GIRONA (carpa de circ)
Dv 20 nov > 21 h / Ds 21 nov > 21 h 
/ Dg 22 nov > 18 h

ESTRENA
A L’ESTAT
ESPANYOL
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Si l’opereta
Mikado, es-
crita per Gil-
bert (llibret)
i Sullivan
(música) el

1885 i ambientada en un
petit poble del Japó, domi-
nat per l’emperador, és co-
neguda a casa nostra és
gràcies a la versió que va
posar en escena la compa-
nyia Dagoll Dagom el
1986, reposada el 2005. Es
tractava d’un musical, tal
com diria Salvador Su-
nyer, director de Tempora-
da Alta i poc aficionat als
musicals, segons pròpia
confessió, «tocat i posat»,
és a dir, ortodox.

La proposta dels Water-
mill és la versió estripada
del Mikado. De fet, l’estrip
ja va començar durant la
primera meitat del segle
XX, als Estats Units, en
què un productor teatral,
Mike Todd, hi va incloure
un grup de ballarines per
tal de redreçar el rendi-
ment comercial negatiu de
l’espectacle, i va canviar-li
el títol pel de The Hot Mi-
kado. També es va fer la
versió The Swing Mikado,
amb actors de color
(1938). El 1985, David
Bell va presentar a Was-
hington la versió renovada
del The Hot Mikado, una
versió reescrita des de ze-
ro, amb l’ajut del compo-
sitor Rob Bowman, i am-
bientada en la dècada dels
40, però actualitzant l’estil
musical per homenatjar
llegendes del jazz com
Duke Ellingotn o Cab Ca-

lloway i el Cotton Club. El
1995, l’espectacle es va
instal·lar al West End de
Londres. És sobre el mate-
rial de Bell que Sarah Tra-
vis, directora musical
d’aquest Hot Mikado, ha
fet els arranjaments. Habi-
tualment, segons van ex-
plicar ahir els membres de
la companyia, en l’orques-
tració s’ha de reduir el
nombre d’instruments, pe-
rò en aquest cas li va caldre
augmentar-los, de cinc a
catorze. El tret diferencial

d’aquest Mikado dels al-
tres, tal i com explica l’ac-
tor Dominic Tighe (Nan-
ki-Poo), és que en aquest,
per la impossibilitat de
disposar d’un fossat on si-
tuar l’orquestra –el Water-
mill Theatre té capacitat
per a 200 espectadors– els
actors, a més de ballar,
cantar i interpretar, toquen
també els instruments, una
característica ben pròpia
dels bons actors britànics.

El responsable de l’es-
pai escènic i el vestuari, el

valencià Diego Pitarch, va
explicar que a l’hora de
posar en escena el Mikado
han volgut, juntament amb
el director d’escena Craig
Revel Horwood, «portar-
lo al segle XXI», anant
més enllà, «deconstruint
tot allò japonès modern i
tradicional i barrejant-ho
amb elements occidentals,
creant un món extravagant
i acolorit a partir del man-
ga i l’anime, dels quimo-
nos i elements tradicionals
occidentals com les corba-
tes, creant un contrast en-
tre el nou i jove i el tradi-
cional». Les funcions es
fan a Salt avui (21 h), de-
mà en sessió doble (17 i 21
h) i diumenge (19 h).

L’aclamat «Hamlet» d’Oriol Broggi fa una funció amb el teatre ple, al Municipal

The Watermill eleva la temperatura
del «Mikado» al Teatre de Salt

Una imatge explícita de perquè aquest Mikado és hot. / R. DAY

DANI CHICANO / Girona

● El Teatre Municipal de
Girona s’omplirà avui (a
les 21 h) per veure l’única
funció a Girona del Ham-
let que dirigeix Oriol
Broggi i protagonitza Ju-
lio Manrique, i que tan bo-
na acollida va tenir a Bar-
celona, quan es va estrenar
el mes de juny. Aquest
Hamlet, que té en el repar-
timent, a més de Manri-
que, intèrprets com ara
Carles Martínez, Carme
Pla o el gironí Jordi Rico,
és percebut des de la pro-
ducció (Laperla29) com
una fita en la trajectòria de
la companyia.

● Entre els millors espectacles dels
últims anys a Temporada Alta figu-
ren The winter’s tale (Conte d’hi-
vern, 2005) i The Taming of the

shrew (L’amansiment de la fúria,
2006), dels Propeller, la divisió espe-
cialitzada en Shakespeare del The
Watermill Theatre. Aquest any The
Watermill torna a Salt, on presentarà

durant el cap de setmana el seu Mika-
do, al qual eleven la temperatura.
D’altra banda, avui, amb tot venut,
es podrà veure, al Teatre Municipal,
el Hamlet de Broggi.

El «Hamlet» de
Julio Manrique
i Oriol Broggi

● Figueres. El Museu de l’Empordà de Figueres mos-
tra una exposició col·lectiva anomenada Ready Mix,
en què cinc joves artistes articulen amb propostes
pluridisciplinàries un discurs entre modernitat i tra-
dició i mostren com aquestes alternatives poden con-
viure en l’actualitat sense problemes. / EL PUNT

FIGUERES
Modernitat i tradició al Museu de l’Empordà

● Sant Gregori. La can-
tant torroellenca Ma-
riona Font presentarà
avui el seu segon disc,
Madame Picabia, en
un concert a La Pineda
de Sant Gregori
(22.30 h) i el dia 28 ac-
tuarà a La Sala de Tor-
roella. L’acompanyen
Eduard Font, Xavi Lo-
zano, Manel Vega i
Marc Vila. / X.C.

SANT GREGORI
Mariona Font
presenta el disc
«Madame Picabia»

● L’Estartit. El grup va-
llesà Espart actuarà
aquesta nit a la Sala
Mariscal dins la gira
promocional del seu
primer disc, Namorat.
Aquest sextet, que va
rebre el premi Èxit del
concurs Sona 9 del
2009, aposta pel
«rock rústic» amb in-
gredients del pop, el
funk i el soul. / X.C.

L’ESTARTIT
Espart estrena el
seu primer disc a
la Sala Mariscal

● Girona. Quatre intèr-
prets gironins –la so-
prano Chantal Bo-
tanch, la mezzosopra-
no Montserrat Coma-
dira, el baríton Xavier
Mendoza i el pianista
Quim Solà– interpre-
taran avui els Noc-
turns de Mozart a La
Mercè, en un concert
a benefici d’Unicef
(19 h, 10 euros). / X.C.

GIRONA
Els «Nocturns» de
Mozart sonaran
avui per a Unicef

● Blanes. La compa-
nyia de teatre amateur
de Blanes El Mirall
presenta avui i demà
(22 h) l’espectacle
Cru, en què el punt de
partida és el segrest
d’un home de negocis
per part de dos homes
que volen començar
una vida millor. Cru,
el 22è muntatge de la
companyia, és dirigit
per Nene Coca. / D.C.

BLANES
El Mirall estrena
l’obra «Cru»


