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‘Hot Mikado’, fresc, 
genial i divertidíssim

rònicac

El muntatge de The Watermill Theatre enlluerna al 
Temporada Alta per la seva sorprenent originalitat

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
SALT

O
riginal, fresc, energètic, 
divertidíssim. Així és Hot 
Mikado, el muntatge que 
The Watermill Theater 

ha fet de la cèlebre opereta musical 
de W. S. Gilbert i Arthur Sullivan que 
aquest cap de setmana enlluerna al 

Teatre de Salt dins del Temporada 
Alta. Res a veure amb altres versions, 
entre elles l’estupenda de Dagoll Da-
gom. El gir que li han donat a l’espec-
tacle el director i coreògraf Craig Re-
vel i l’arranjadora Sarah Travis (una 
guanyadora d’un Tony a qui veiem 
tocant en directe el piano) serà difí-
cilment superable.
 Imaginin-se un descamisat Nanki-
Poo (Dominic Tighe), d’estètica sa-
murai i a la vegada d’ídol pop, to-
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cant el trombó, lluint veu de tenor 
i ballant claqué. O la seva enamo-
rada Yum-Yum (Abiona Omonua), 
una negreta amb look de col·legiala 
sexi cantant a l’estil de Shirley Bas-
sey, flanquejada per Piti-Sing (Cas-
sie Pearson, explosiva rossa tipus 
Uma Thurman de Kill Bill) i l’esbo-
jarrada Pepp-Bol (Georgina Field). 
Fiquin-se dins la pell d’un Mikado, 
encarnat per una passota Melanie 
Marshall, i treguin-se el barret per 
saludar l’encotillat botxí Ko-Ko (Jef-
frey Harmer, que toca el saxo i el 
clarinet), el fantàstic histrionisme 
de Karen Mann (una Katisha tam-
bé trompetista) i el sempre afalaga-
dor Pooh-Bah (Julian Littman, per-
cussionista i amb tots els càrrecs de 
la cort).

COMICITAT / Els intèrprets no paren 
de cantar, ballar i tocar els seus ins-
truments, com aquell actor que fa 
passos de claqué sense deixar anar 
el contrabaix. I mai perden gens ni 
mica de comicitat, com quan es po-
sen a cantar el New York, New York 
i, de sobte, paren al recordar que 
són japonesos. L’escenografia ju-
ga amb la modernitat i l’antigor. 
El vestuari manga comparteix es-
pai amb el quimono i l’estil occi-
dental. Extravagància i color per  
explicar aquesta història ambien-
tada en un poble japonès on es-
tà prohibit flirtejar, sota pena de 
mort.
 La partitura original es mescla 
amb el swing, gospel, blues i hard 
rock. El llibret carrega contra la 
corrupció i contra Tom Cruise i la 
Cienciologia. Genial. H

Sidonie, a les portes 
de l’èxit massiu

rònicac

El grup barceloní va triomfar en la presentació  
d’‘El incendio’, el disc del seu gir al pop de guitarres

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Les reaccions del públic reunit el 
divendres 20 a Apolo –públic nom-
brós: entrades esgotades– donen a 
entendre que Sidonie va encertar al 
saltar del pop electro-psicodèlic en 
anglès al pop de guitarres directe i 
transparent en castellà. Com en un 
directe d’Alejandro Sanz o Ubago, 
un massiu cor popular, en essència 
femení, va acompanyar tota l’actua-
ció: se les sabien totes i ho volien de-
mostrar a a plens pulmons, com si 
el món s’acabés no el 2012, sinó di-
marts que ve. 
 Amb aquest gir, Marc Ros (can-
tant, guitarrista i compositor prin-
cipal), Axel Pi (bateria) i Jesús Senra 
(baix i cors), que en directe pugen a 
quintet, també han aconseguit les 
seves  millors cançons. En el disc pre-
sentat a Barcelona, exitós El incendio, 
n’hi ha com a mínim tres: la titular 
i primer single; La sombra (pròxima 
a The Last Shadow Puppets) i, sobre-
tot, Un día más en la vida, aquella nit 
també amb la veu de Miri Ros, ger-
mana de Marc.

 Va ser el millor moment –im-
pagable la tornada amb els dies de 
la setmana–, però per als seus fans 
tots van ser  millors moments; no 
importava gaire que sonessin te-
mes ja vetustos o d’altres acabats 
de sortir de fàbrica. El repertori del 
grup barceloní pot tenir algun des-
nivell, però la intensitat no va bai-
xar ni un moment davant l’escena-
ri. D’això a l’estatus massiu de, di-
guem-ne, Pereza, només hi ha uns 
passos. A veure què passa. H
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