
espectacles DILLUNS
58 20 DE GENER DEL 2014

33 Redd Kross, en una imatge promocional.

EL PERIÓDICO

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA 

–Els vaig poder veure en l’últim Prima-
vera Club, el del 2012, i van ser tot ener-
gia. ¿Quin és el seu secret per mante-
nir la vitalitat després de tots aquests 
anys (el grup es va formar el 1980)?

La veterana banda angelina visita  
avui Bikini (20.00 hores) per vessar  
electricitat i grans tornades per cantar 
a cor. Parlem amb Jeff McDonald,  
cantant i guitarra.

Redd Kross
Banda power-pop

EN 3 MINUTS

  

«L’exhibicionisme 
és avorrit»

–No hi ha secret, en realitat. Simple-
ment som músics i ens encanta to-
car en directe. Sobretot si toquem a 
Espanya.

–Els seus primers discos estaven 
plens de referències a la cultura pop. 
¿Per què no apareixen tant a l’últim, 
Researching the blues (2012)? ¿Ja 
no els interessa?
–No ho sé per què ja no hi apareixen 
igual. L’únic que fem és posar-nos a 
compondre i veure què en surt, sense 
donar-hi massa voltes. Potser és que 
les nostres vides ara són més riques a 
nivell personal. Aquells dies, la cultu-
ra pop era tot el que teníem.

–Researching the blues és un tí-
tol que, potser, dóna lloc a equí-

vocs. Això no és blues-rock sinó el 
power-pop que fan des de Neuroti-
ca (1987).
–És un acudit, en realitat. Recordo 
que fèiem servir aquestes paraules 
(«investigant el blues») en una cançó 
antiga. És un títol de disc blues avor-
rit el que ens fa gràcia. 

–¿En aquest disc canten i toquen 
especialment bé, és possible? 

¿Massa bé per a un grup d’orígens 
punk?
–És una cosa que ve amb l’experièn-
cia. Simplement, et tornes millor i 
la teva paleta de colors s’expandeix. 
El desafiament és no demostrar tot 
el que saps. Mantenir-ho senzill. No 
ser exhibicionista. Per mi això és 
avorrit, i sé que per al nostre públic 
també, perquè ells són com nosal-
tres.

–Van tocar amb Black Flag al princi-
pi de la seva carrera… ¿Vostès tam-
bé intenten acollir i recolzar, ara, 
grups joves?
–Fa poc vam tocar a San Francisco i 
Ty Segall es va unir a nosaltres per 
tocar temes de Born innocent (1982; 
el seu disc de debut). Va ser genial. 

–Li he de preguntar què recorda de 
la pel·lícula El espíritu del 76 (1990). 
–(Riu). Era una paròdia tonta dels 
anys 70, feta als anys 90. No recor-
do gaire cosa, només que una vega-
da la vaig veure doblada al castellà i 
vaig al·lucinar.

–La història era de Roman Coppola, 
i el disseny de producció, de la se-
va germana Sofia. Sembla que han 
tingut una relació estreta amb la fa-
mília.
–Érem amics de Roman. I també 
de Sofia, que de fet va estar sortint 
una temporada amb Steven (ger-
mà de Jeff i baixista i cofundador 
del grup). Ella va sortir a la porta-
da de Third eye (1990). Però la veritat 
és que mai vam conèixer Francis. H

EL DEBUT DE LA COMPANYIA BRATISLAVA AL TEATRE GAUDÍ

Víctor Álvaro dirigeix 
«una farsa musical, 
un divertimento» 
d’Offenbach amb tots els 
seus actors transvestits

i Pau, de Príncep Pol, Nepomuc i sol-
dat. «Ens transvestim però no impos-
tem la veu ni els gestos, no imitem el 
sexe contrari», explica l’únic actor, 
que en la ficció deixa anar la seva fú-
ria per un amor no correspost. «Of-
fenbach és un autor que permet ju-
gar molt. L’argument per si mateix 
ja és estrafolari, tot és exagerat i això 
dóna peu a poder fer qualsevol cosa 
amb el text. La finalitat és fer-ho pas-
sar bé», argumenta Arena. 

ESPERIT COOPERATIU / La peça és «un di-
vertimento, una farsa musical amb 
molts embolics de faldilles», resu-
meix Álvaro, sempre disposat a 
obrir els seus horitzons més enllà de 
les parets de l’Almeria. El director va 
valorar l’esperit cooperatiu del jove 

grup, en la línia de l’històric Lliure 
de Fabià Puigserver. «Crec que tenen 
futur perquè s’ho fan tot ells i s’ho 
han treballat molt», pronostica.
 Les funcions es faran en horari de 
vespre (de dijous a dissabte, a les set, 
i els diumenges, a les vuit) i amb l’en-
trada es podrà berenar gratis, abans 
de la representació, en un bar al cos-
tat de la sala (els diumenges un al-
tre establiment convidarà a patates 
braves). El director del Gaudí, Ever 
Blanchet, va anunciar altres estra-
tègies per a la gran batalla que es-
tan engegant els teatres: ha firmat 
un conveni amb els gimnasos DIR 
per fidelitzar públic i també repar-
teix carnets anuals als veïns amb 
descomptes del 50%. A més va ad-
metre haver seguit el consell d’un 
amic: «Em van dir que si programa-
va una opereta a les set del vespre, ai-
xò seria Berlín. No hi ha cap sala, a 
part del Liceu, que aposti per òperes 
o operetes». H

Òpera estrafolària
3‘La gran duquessa de Gerolstein’ satiritza el militarisme irreflexiu

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
xpliquen que una vaga de 
controladors aeris va mar-
car el seu destí. Atrapats a 
l’aeroport de Bratislava, 

quatre joves estudiants de l’Institut 
del Teatre –Anna Arena, Laura Pau, 
Mònica Portillo i Albert Ruiz– van 
aprofitar l’espera i van decidir en-
lairar-se junts com a companyia so-
ta el nom de la ciutat eslovaca. Ara 
aterren al Teatre Gaudí (fins al 16 de 

març) amb La gran duquessa de Gerols-
tein, òpera bufa de Jacques Offen-
bach que satiritza, entre embolics 
de faldilles, el militarisme irrefle-
xiu i la parafernàlia militar. Un de-
but d’alta volada per al qual van re-
clutar dos dels seus profes: Víctor 
Álvaro, responsable de l’Almeria Te-
atre, en firma la direcció; i Ferran 
Martínez, la direcció musical. Les 
coreografies han anat a càrrec de 
Jordi Ribot. De la resta –traducció, 
adaptació, vestuari, escenografia– 

se n’han ocupat els mateixos actors 
i cantants, que a més a més són mú-
sics i ho demostren: toquen el flabi-
ol, el tamborí, el trombó i el violí, i 
Ferran Martínez els acompanya al 
piano. «Aprofitem tots els talents de 
la companyia. En altres països, la 
fórmula actor-cantant-músic funci-
ona molt», addueixen els protago-
nistes.
 La companyia va escollir aquesta 
peça per la seva càrrega còmica, la 
seva atemporalitat al criticar el po-

der polític i militar i el fet que mai 
s’havia representat en català. Per po-
tenciar la seva comicitat, van deci-
dir transvestir-ne els intèrprets. A 
Ruiz li va tocar introduir-se a les tirà-
niques faldilles de la duquessa, una 
dona que fa la guerra per matar el 
tedi i que obliga a tothom a ballar 
segons la seva voluntat. Les actrius, 
per la seva part, porten els panta-
lons: Portillo exerceix de general 
Bum; Arena, de Fritz (de qui s’ena-
mora la duquessa) i de Baró de Grog, 

33 Mònica Portillo, Anna Arena i Laura Pau, en una escena de l’opereta ‘La gran duquessa de Gerolstein’.

                                                 


