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ntre tanta reconcentració i
existencialisme com ens ser-
veix en aquesta edició Tem-

porada Alta, de tant en tant s’agraeix
un espai per respirar, com aquell qui
diu. El cap de setmana passat aquesta

funció la van fer Le sort du dedans, una petita joia,
i, sobretot, el Hot Mikado dels Watermill, una es-
pectacular explosió d’energia, de música, de ball i
d’humor, de talent i d’intel·ligència escènica. Cal
convenir que l’argument del Mikado, una opereta
còmica, no és res de l’altre món. Què és, doncs, el
que fa que siguin múltiples les vegades que s’ha po-
sat en escena, i que sigui un dels espectacles més re-
presentants, i amb més èxit, a les meques del teatre
musical dels Estats Units i Anglaterra? Les magní-
fiques cançons són un motiu. El sentit de l’humor
tan peculiar de Gilbert i Sullivan, accentuat i actua-
litzat en el Hot Mikado de The Watermill, n’és un
altre. La ductilitat i facilitat per actualitzar-lo, alte-
rar-lo, sense trair-ne l’esperit també en podria ser
un altre, També és recognoscible el mateix sentit de
l’humor del Mikado en una altra opereta de Gilbert
i Sullivan, Ruddigore o la nissaga maleïda, que
darrerament la companyia catalana Egos Teatre ha
posat en escena –molt recomanable–, amb un espe-
rit més proper als anglesos que no pas a Dagoll Da-
gom, per posar un exemple de companyia de refe-
rència del teatre musical al nostre país.

En el Hot Mikado de The Watermill l’escenogra-
fia, senzilla i funcional, és d’inspiració japonesa,
amb mampares de fusta i multitud de petites fines-
tres a la part superior. Un piano presideix l’escenari
i, al mig, una mena de tatami on es desenvoluparà
tota l’acció. Després d’un inici molt oriental, s’ai-
xeca una onada d’energia quan els catorze intèr-
prets accedeixen a l’espai. Una onada que ja no pa-
rarà durant dues hores, gràcies també a la magnífica
il·luminació. De manera inversemblant tots toquen,
ballen, canten i interpreten. Una autèntica exhibi-
ció. El vestuari accentua el caràcter picant i sensual
d’aquest Hot Mikado, convertint per exemple
Yum-Yum, Peep Bo i Pitti-Sing en tres col·legiales
d’allò més sexis, rèpliques de les noies de l’anime
japonès. Alguns dels millors moments els va pro-
porcionar Karen Mann, Katisha, una magnífica
cantant amb una gran veu i una excel·lent intèrpret
–fa un blues increïble amarrada al contrabaix–,
amb una vis còmica irresistible. Entre les referèn-
cies a l’actualitat, conyes amb Susan Boyle, els
cienciòlegs i els parlamentaris corruptes, que es
troben tots en la llista d’execucions pendents de
Ko-Ko. En definitiva, quanta joie de vivre!

Si heu vist l’espectacle i voleu fer el vostre
comentari, ho podeu fer a www.elpunt.cat
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teatre musical | «hot mikado»

� Direcció musical i arranjaments: Sarah Travis.
Direcció escènica: Craig Revel Horwood.
Intèrprets: A. Brookshaw, R. Colyer, N. Ditt, L.
Drage, G. Field, J. Harmer, J. Littman, K. Mann, M.
Marshall, A. Omouna, K. Orton, C. Pearson, D.
Tighe i S. Travis.
Lloc i dia: Teatre de Salt, 21 de novembre de
2009.

DANI CHICANO

«Joie de vivre»

Pitti-Sing, Yum-Yum i Nanki-Poo. / ROBERT DAY

Després
d’una pri-
mera part en
què Ute
Lemper in-
terpretarà

obres del duet Brecht-
Weill, Jacques Brel i el
musical Blue Angel, la se-
gona part de l’espectacle,
que durarà aproximada-
ment 90 minuts, el centra-
ran trenta-tres poemes de
Bukowski que Ute Lem-
per i Mario Gas cantaran o
diran, respectivament, al-
ternant-se. Són una dotze-
na de cançons compostes
per Lemper, que ha musi-
cat els poemes de l’escrip-
tor i poeta nord-americà
d’origen alemany. S’hi in-
tercalaran diversos poe-
mes, que Gas recitarà. Tot
plegat embolcallat amb un
atrezzo mínim, una buta-
ca, un tamboret, una taule-
ta baixa, alcohol i tres pan-
talles, que a vegades ser-
veixen primers plans dels
cantants en directe, i d’al-
tres, paisatges o imatges
que tradueixen el món in-
terior dels poemes. Tot i
que en la primera part no
hi ha rastre de l’obra de
Bukowski, Lemper va ex-
plicar ahir que les cançons
de la primera part, espe-
cialment les de Brecht,
«tenen l’humor i l’esperit
de Bukowski, de manera
que en la segona part el
concepte que relliga l’es-
pectacle no s’atura i els
poemes no estan editats,

no els he tocat, no tinc el
dret d’alterar-los, de ma-
nera que mantenen la seva
forma original.» Lemper
explica que a l’hora de fer
la tria els criteris han estat
diversos. Primer, la temà-
tica: hi ha tres blocs, que
són la relació amb el seu
pare, la relació amb les do-
nes i la solitud. Hi ha tam-

bé d’altres criteris, més
pràctics, com ara la llarga-
da del poema, la seva mu-
sicalitat, el seu llenguatge
i la repetició de versos que
puguin fer la funció de tor-
nada de les cançons.

Lemper i Gas són cons-
cients que Bukowski és un
personatge controvertit,
però defensen a ultrança la

seva obra: «M’agrada la
seva manera d’escriure
–diu Lemper–, és sem-
blant a Brecht pel seu re-
alisme, el caràcter directe i
la nuesa de la seva obra.»
Per Gas, «més enllà de la
llegenda urbana que arros-
sega el personatge, és au-
tor de novel·les, relats i
una ingent obra poètica, és
un poeta urbà atent a l’ex-
periència vital de la ciutat,
dur, sincer i sempre en-
frontat al poder». Per
Lemper, cal anar al fons de
l’obra d’aquest autor, el
30% de la qual és «aspre»,
però el 70% restant és
«més profund, filosòfic i
trist, perquè parla de la di-
ficultat d’arribar a la per-
fecció, de la manca de sen-
tit de la vida, i no respecta
res, de manera que cal des-
truir-ho tot per tornar a re-
començar. Cal treure ca-
pes per arribar a l’essèn-
cia. És molt contempora-
ni», rebla l’actriu. Lemper
reivindica la seva capaci-
tat de transitar per l’obra
d’un autor dur, a vegades
groller, que contrasta amb
la seva imatge de refinada
elegància: «Si arribem al
fons de Brecht, és el ma-
teix, cru, aspre, amb una
imaginació molt sexual. Jo
únicament explico histò-
ries. En les fotos puc sem-
blar una diva, però no ho
sóc i únicament intento
buscar el que hi ha de veri-
tat en la realitat. Ho faig a
través de la música.»

Ute Lemper i Mario Gas conviden el
públic a fer un llarg viatge a través
de la poesia de Charles Bukowski

Temporada Alta estrena una obra en què la cantant ha compost tots els temes

Una imatge de l’espectacle. / DANI CHICANO

● «He treballat a fons per expressar
un món poètic que per alguns són es-
combraries, però que per mi és pro-
fund i essencial.» Així es va expres-

DANI CHICANO / Girona sar ahir la cantant i actriu alemanya
Ute Lemper, en la presentació de
l’espectacle The Bukowski Project,
que s’estrena avui (21h) al Teatre
Municipal de Girona, i en què com-

parteix escenari amb Mario Gas, el
qual llegeix poemes de l’escriptor i
poeta nord-americà, a més de ser el
responsable de la coordinació escè-
nica de l’espectacle.

● El ballarí i
coreògraf
Jordi Casa-
novas pre-
senta avui
(21h), al

Teatre de Salt, el darrer ca-
pítol del projecte Swim-
ming horses, Jukebox,
amb què el centre de crea-
ció L’Animal a l’Esquena,
de Celrà, celebra el seu

vintè aniversari. Jukebox
«neix del desig de ballar
les cançons que sempre
havia volgut ballar», ex-
plica Casanovas, que afir-
ma que per ell «aquesta és
la manera més directa de
crear». La peça és un solo
creat per aquest intèrpret
que durant anys ha col·la-
borat amb Mal Pelo, la
companyia de María Mu-
ñoz i Pep Ramis.

DANI CHICANO / Celrà

Casanovas presenta avui el
darrer capítol de «Swimming

horses», «Jukebox»

Jordi Casanovas, intèrpret i creador de Jukebox. / J. BOVER


