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Descobreix-ho al mòbil

LA COMPANYIA BRATISLAVA, CREADA RECENTMENT, RECUPERA UNA

OPERETA DEL MESTRE OFFENBACH I LA TRANSVESTEIX PER COMPLET

Fes l’amor…,
però també la guerra!

Diuen que en la guerra i en
l’amor tot s’hi val. I, sens
dubte, la gran duquessa de
Gerolstein, la protagonis-
ta d’aquesta òpera bufa que
el gran mestre de l’opereta
Jacques Offenbach va estre-
nar l’any 1867, està d’acord
amb la premissa. Aques-
ta gran duquessa fictícia en
què els bons observadors no
van trigar gaire a reconèi-
xer una caricatura grotesca
de l’emperadriu russa Ca-
terina la Gran, no ha cre-

RAMON OLIVER gut mai en aquella consigna
mig hippy nascuda als anys
60 del segle XX segons la
qual cal fer l’amor i no pas
la guerra. La senyora du-
quessa està convençuda que
fer les dues coses alhora pot
resultar força més divertit,
encara que els seus gene-
rals li muntin guerres per
distreure-la dels seus mals
d’amor. I quan es tracta de
triomfar tant al camp de ba-
talla com en el terreny sen-
timental, no s’ho pensa dos
cops alhora de fer servir els
mitjans més poc ortodoxos

per obtenir la victòria. Uns
mitjans que serveixen a
Offenbach per remarcar
els elements satírics d’una
obra que ironitza alegre-
ment sobre el militarisme
eixelebrat i el poder despò-
tic: és ben sabut que, durant

els anys de glòria de l’autor
de La bella Helena o Els
contes d’Hoffmann, els es-
taments sotmesos a la ironia
a les seves obres eren els
primers que seien a la pla-
tea, ben disposats a riure’s
d’ells mateixos.

La millor estratègia militar
Fes que l’enemic s’embor-
ratxi per complet i ja veuràs
com dominaràs el camp
de batalla! La brillant idea
de l’arma de destrucció etí-
licament massiva és cosa
d’en Fritz, el més anhelat
objecte amorós de la du-
quessa. Però no us feu un
embolic, esteu avisats: no us
estranyi si darrere el brau
guerrer us sembla reconèi-
xer el rostre d’una noia, i
darrere l’elegància natural
de la governant intuïu un
cos masculí. Ja estem acos-
tumats que als espectacles
de la Propeller els actors fa-
cin papers d’actrius, o que a
l’òpera un príncep blau sigui
interpretat per una prin-
cesa (cas de la recent Cen-
drillon), però la jove compa-
nyia Bratislava vol anar una
mica més lluny i ho trans-
vesteix tot: els personatges
masculins són interpretats
per dones i els femenins per
homes. Tampoc us estranyi
que, al mig del divertiment
musical, l’actor o actriu que
està cantant agafi un ins-
trument, i es posi a tocar-lo.
La gent de la Bratislava –
dirigida en aquest cas pel
mateix Víctor Álvaro que
dirigeix la companyia Gata-
ro– vol popularitzar a casa
nostra un model que està
funcionant molt i molt
bé als escenaris anglosa-
xons, i que el gran direc-
tor John Doyle (Company,
Sweeney Todd, Show Road…)
ha convertit en la seva mar-
ca de fàbrica: als seus mun-
tatges els intèrprets estan
sempre ocupats tocant
totes les tecles.

LA GRAN DUQUESSA DE GEROLSTEIN

DE JACQUES OFFENBACH. VERSIÓ DE LA COMPANYIA BRATISLAVA. DIR.: VÍCTOR
ÁLVARO. DIR. MUSICAL: FERRANMARTÍNEZ I PALOU. INT.: ANNA ARENA, LAURA
OAU,MÒNICA PORTILLO, ALBERT RUIZ. DATA: DEL 17/1 AL 16/3. LLOC: TEATRE
GAUDÍ BARCELONA (TGB). SANT ANTONI MARIA CLARET, 120. METRO: HOSPITAL
SANT PAU (L5), SAGRADA FAMÍLIA (L2, L5). TEL.: 936 035 152. PREU: 20€.
HORARI: DE DJ. A DS., 19H; DG., 20H.


