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Els integrants de Bratislava s’ofereixen a fer-nos de guia per Barcelona… Aneu amb compte! FOTO: JOAN CID

Que ningú digui que els llargs
temps d’espera que provo-
quen les vagues relacionades
amb elsmitjans de trans-
port no poden resultar ben
productius! El que cal és sa-
ber treure’n partit. En voleu
un exemple? Si no fos gràcies a
una vaga de controladors aeris
de l’aeroport deBratislava,
probablement no hauria exis-
tit mai aquest espectacle que
ens permet gaudir de l’estrena
en català d’una de les operetes
emblemàtiques del gran Of-
fenbach. I és que, de fet, si no
hagués sigut per aquella vaga,
probablement no hauria exis-
tit la companyia integrada per
exalumnes de l’Institut del
Teatre que es va anar gestant
al llarg d’aquelles hores i que,
en honor al lloc on va néixer,
va adoptar el seumateix nom.
Poc després, els integrants

de Bratislava ens demostraven
que fer la guerra i fer, alhora,
l’amor és quelcom ben compa-
tible en companyia de La gran
duquessa de Gerolstein, una
altra mostra de l’enorme ta-
lent demostrat per Offenbach
en el terreny de l’opereta –re-

cordeu que estem parlant del
compositor de La bella Helena
i La Peritxola (per no parlar de
la seva única òpera, l’estupen-
da Els contes de Hoffmann)–.
I ho feien seguint els passos
marcats pel brillant director
JohnDoyle i per altres com-
panyies anglosaxones dedica-
des al teatre musical en què
els intèrprets no es limiten a
actuar, cantar i –si cal– ballar,
sinó que, a més, s’encarreguen
de tocar també els instru-
ments musicals.

El turisme, és o no un gran
invent?
El tema no pot ser més can-
dent, si tenim en compte que
els barcelonins vivim en una
ciutat en què el mateix ajunta-
ment sembla decidit a demo-
nitzar-lo com sigui. Però, so-
bre els efectes del turisme,
ja se’n parlava en temps d’un
Offenbach que va ser testimo-
ni directe de la manera com
París, la seva estimada ciutat
adoptiva, es convertia en una
sumptuosa urbs burgesa que

exercia un irresistible poder
de seducció i atreia visitants
d’arreu. La majoria –recor-
dem que l’obra es va estrenar
el 1866– tenien el seu primer
contacte amb la ciutat tot en-

trant en alguna de les seves
majestuoses estacions de tren.
Però no busqueu capmos-
tra d’arquitectura parisen-
ca en la versió que Bratislava
ens ofereix, perquè en el seu
muntatge els turistes arriben a
l’estació de Sants.
Allà arrenca un espectacle

en què els frenètics numerets
de cancan que ens proposava
Offenbach tenenmés aviat rit-
me de rumba catalana. L’irò-
nic llibret original ha sigut
adaptat a unes circumstànci-
es locals que, en qualsevol cas,
no alteren l’essència del di-
vertiment. I si els turistes que
protagonitzen l’obra –mem-
bres de la noblesa britànica–
són objecte de burla, tampoc
queden gaire ben parats els
guies locals decidits a obtenir
d’aquests visitants quelcom
més (i potser més luxuriós)
que una bona propina.

LA COMPANYIA BRATISLAVA CANVIA LA CIUTAT DE PARÍS PER BARCELONA I ES RETROBA AMB EL MESTRE

JACQUES OFFENBACH, GRÀCIES A UNA OPERETA PLENA DE TURISTES DE SANG BLAVA I DE PICARESCA LOCAL

R. OLIVER

Deixeu-me que us mostri la meva ciutat!

OH MY GOD BARCELONA!
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