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LA COMPANYIA BRATISLAVA

La  Companyia  Bratislava  va  començar-se  a  gestar  a  l'aeroport  de  la

capital  d'Eslovàquia  durant  una  vaga  de  controladors  aeris.  Les  hores

mortes deixen temps per crear, pensar i començar a gestar un projecte que

veuria la llum temps més tard amb la seva primera producció, “La Gran

Duquessa  de  Gerolstein”.  Els  quatre  intèrprets,  Anna  Arena,  Laura  Pau,

Mònica Portillo i Albert Ruiz, coincideixen en un taller de l'Institut del teatre

i,  juntament  amb  Víctor  Álvaro  i  Ferran  Martínez  Palou  l’entesa  i

complement per desenvolupar-se com a companyia i fer-se un lloc en el

mercat teatral. Finalment s'hi incorpora Jordi Ribot Thunnissen, coreògraf

amb una trajectòria que combina la dansa tradicional i contemporània i que

comparteix amb la resta de la companyia el seu sentit de l'humor.

La Companyia  s’ha format amb les  ganes de continuar  amb el  procés i

entesa artística que va néixer a l'Institut del Teatre i desenvolupar una línia

diferent  per  a  treballar  el  gènere  Musical.  A  més  vol  potenciar  la  idea

d’intèrprets complets o actors-cantants-músics, una fórmula molt estesa en

el món anglosaxó però gairebé inexistent a casa nostra.  Una empenta cap

al món professional amb una proposta ferma i contundent.

La companyia Bratislava ha comptat amb el suport de Testimoni Escènic

2013-14 per fer una residència artística i un seguit de prèvies per diferents

teatres de la Catalunya Central.

També ha estat inclosa en el catàleg d’espectacles (Escenari) de l'Oficina

de Difusió Artística (ODA) de la diputació de Barcelona.

Tràiler de “ La Gran Duquessa de Gerolstein” :

www.youtube.com/watch?v=_On_gR3lZas

Més informació sobre nosaltres:

www.ciabratislava.com 

 

     @CiaBratislava             Companyia Bratislava   

  #ciabratislava     #ohmygodbarcelona
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FITXA  ARTÍSTICA

Direcció general                  Víctor Álvaro

Direcció musical          Ferran Martínez i Palou

Coreografia Jordi Ribot Thunnissen

Escenografia i vestuari        companyia Bratislava

Traducció i adaptació           companyia Bratislava

Producció associació artdevellut

Disseny de llums Víctor AlGo

Tècnic llums i so               Sergi Coch

Intèrprets                   Anna Arena

                                 Laura Pau

                                 Mònica Portillo

                                 Albert Ruiz

bratislavateatre@gmail.com                                                                                                                  3                                                         667.375.129  (producció)



 LA GRAN DUQUESSA DE GEROLSTEIN                                                  COMPANYIA BRATISLAVA
                                                

LA GRAN DUQUESSA DE GEROLSTEIN

L’obra______________________________________________________________

La Gran Duquessa de Gerolstein és una opéra bouffe (un estil còmic de la opereta) en tres

actes amb música de Jacques Offenbach i llibret en francès d’Henri Meilhac i Ludovic Halévy.

Estrenada el 12 d’abril de 1867 al  Théâtre des Variétés  de Paris, coincidint amb l’Exposició

Universal de 1867.  Mesos després va ser estrenada a Londres i a Nova York. Hi ha un informe

de censura que manifesta la ridiculització dels militars i el poder i les “situacions escabroses”.

També és la censura qui inventa el  nom de Gerolstein,  per donar un caràcter fantasiós al

règim. 

La història és una crítica satírica al militarisme irreflexiu i a la faramalla militar. La seva

protagonista és una tirànica duquessa que fa la guerra perquè s'avorreix i que fa ballar al seu

gust tothom qui té al voltant. 

Sobre els drets d’autor, aquesta opereta està lliure d’aquests. La traducció i adaptació al català

del llibret i les cançons, i l’adaptació musical és propietat de la pròpia companyia.

Els autors  ___________________________________________________________

Jaques  Offenbach  (compositor)  Nascut  com  a

Jakob Eberscht a Colònia, Alemanya, el 1819 i mort a

París  el  1880.  Va  adoptar  el  pseudònim  Offenbach

perquè aquest era el nom del poble on havia nascut el

seu pare, músic afeccionat que li va ensenyar a tocar

el violí i el cello. Va ser director del Théâtre Français i

més tard de Les Bouffes- Parisiens. El 1853 estrena la

seva  primera  opereta,  Pepito,  seguida  d’Orfeó  als

inferns, La Peritxola i Els contes d’Hoffmann, obra que

va  deixar  incompleta  al  moment  de  morir.  És  el

representant més conegut de l’opereta francesa.

Henri Meilhac (lletrista) Nascut a París el 1831 i mort a la

mateixa ciutat el 1897. és autor del llibret de l’òpera Carmen

de  Bizet.  Amb  Halévy  va  escriure  les  òperes  bufes  que

Offenbach va musicar (La bella Helena, La Gran Duquessa de

Gerolstein, El petit duc). 

Ludovic  Halévy  (lletrista) Nascut  a  París  el  1834  i  mort

també a aquesta ciutat el 1908. Dramaturg i lletrista francès.

Va començar a escriure per a teatre en col·laboració amb Henry

Meilhac.  Amb  ell  va  firmar  els  llibrets  de  gairebé  totes  les

operetes d’Offenbach, donant-li un caràcter francès al gènere i

aproximant-lo al vodevil amb un llenguatge sentimental i llibertí

alhora.  També va escriure el llibret de l’òpera Carmen.
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La sinopsi___________________________________________________________

Acte I

La Gran Duquessa ha estat criada pel seu tutor Nepomuc per sortir-se sempre amb la seva.

Ella  és  encantadora,  encara  que  una  verdadera  tirana.  Ha  estat  promesa  amb l’efeminat

príncep Pol però no li agrada i, degut a la seva infelicitat sobre el casament, Nepomuc genera

una guerra per entretenir-la. Ella decideix passar revista a les seves tropes. Aquest fet és

fatal, doncs s’enamora desesperadament del jove soldat Fritz, les principals passions del qual

són el seu amor per la bella Wanda i el seu odi pel General Bum. La Duquessa immediatament

el  nomena  caporal,  i  cada vegada està  més  i  més  embogida  per  ell,  fet  que  la  porta  a

nomenar-lo ràpidament sergent, tinent, capità i, finalment general i comandant en cap. Amb

això envia Fritz a comandar la guerra contra l’enemic per sobre del poder del General Bum.

Acte II

Fritz  guanya la  batalla  fàcilment  fent  que tot l’exèrcit  enemic s’emborratxi.  Quan retorna,

coronat per la victòria, la Duquessa encantada se sent encara més enamorada d’ell, i vol que

rebi altres honors. Però, ella se sent menyspreada perquè prefereix a la seva Wanda abans

que tals honors i distincions. Ell demana permís a la Duquessa per casar-se amb Wanda i això

resulta un cop mortal per a la devoció de la Duquessa, que decideix unir-se a la conspiració

que el General Bum i el Príncep Paul planegen per venjar-se de Fritz.

Acte III

Quan tot està preparat per la sanguinària missió, la Duquessa canvia d’opinió, enamorada d’un

nou personatge, el Baró de Grog. Ell és un impassible diplomàtic enviat pel pare del Príncep

Paul amb la missió d'arreglar el casament. El Baró de Grog acaba convencent-la de la idoneïtat

de la unió. Així doncs, enlloc de propinar un càstig físic a Fritz, la Duquessa ordena que se’l

castigui amb una nit de noces ben sorollosa i que després se l’enganyi amb una falsa alarma

per combatre a l’enemic. Aquest resulta ser un espòs gelós que el confon amb l'amant de la

seva dona li dóna una bona pallissa. Quan Fritz torna d'aquesta aventura és privat de tots els

seus rangs militars i abandona l’exèrcit per tornar amb Wanda. El General Bum és restaurat

com a comandant en cap i la Duquessa es convenç de la necessitat virtut i conformar-se amb

el seu nou marit, el Príncep Pol. 

Per què aquesta obra?_________________________________________________

En primer  lloc  la  opereta  La Gran Duquessa de  Gerolstein és  una obra poc coneguda de

l'important compositor Jaques Offenbach que mai s'ha representat en català, de fet no ens

consta que hi hagi cap traducció existent en aquesta llengua. Les úniques aproximacions que

hi ha és una versió per a públic infantil que se centra només en el personatge del General Bum

i que data de principis del segle XX.

En descobrir això vam pensar que teníem la gran oportunitat de donar a conèixer un material

d'una gran qualitat musical i amb un gran potencial còmic, desconegut per al públic català.

Ens cridava l'atenció que, ja que altres operetes del mateix compositor com La Bella Helena o

La Peritxola han estat estrenades amb èxit  a Barcelona, cap companyia s'hagués decidit  a

portar-la a escena.

Finalment ens semblava que estàvem davant d'una obra atemporal que utilitza la música i

l'humor per fer una crítica al poder polític i militar i que ens demostra que les relacions de

poder desproporcionat succeeixen en totes les èpoques.

L’adaptació__________________________________________________________

Des de la companyia varem decidir fer nosaltres mateixos la traducció del francès. A més de la

traducció  hem decidit  retallar  alguns  trossos  de  text  i  de  cançó  que  ens  semblaven  poc

importants  per  a  la  trama  i  que  feien  alguns  passatges  una  mica  feixucs.  Pel  que  fa  al

llenguatge hem procurat ser força fidels, fent algunes adaptacions al costumari català, creant

un text atemporal i comprensible per al públic d'avui en dia.

La posada en escena___________________________________________________

La primera idea que vam tenir clara és que calia potenciar la comicitat que ja tenia l'obra és

per això que vam arribar a la conclusió que tots els actors anirien transvestits, així doncs les

noies  farien  de  nois  (General,  Príncep,  Soldat,  Capità,  Perceptor  i  Baró)  i  el  noi  de  noia

(Duquessa). 
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El repartiment________________________________________________________

Duquessa / soldat – Albert Ruiz

General Bum - Mònica Portillo

Fritz /Baró de Grog - Anna Arena

Príncep Pol / Nepomuc / soldat – Laura Pau

La música___________________________________________________________

Els  arranjaments  musicals  són  a  càrrec  del  Ferran  Martínez  Palou  que  també  exerceix  la

direcció musical i de pianista durant les funcions.

A més els actors de l'espectacle també són músics i això s'utilitzarà en l'espectacle. Així doncs

la Mònica Portillo (General Bum) tocarà el flabiol i el tamborí, l'Albert Ruiz (Gran Duquessa)

tocarà el trombó, l'Anna Arena (Fritz) tocarà el violí i la Laura Pau (Príncep Pol i Nepomuc)

tocarà l'ukelele.

VESTUARI

Respecte  al  vestuari  serà  definidor  alhora  dels  personatges  i  els  seus  caràcters.  No  serà

important remarcar l’època exacte sinó centrar-nos en definir els personatges d’una manera

arquetípica, barrejant teixits, textures i detalls per accentuar les diferències de rols, classes

socials,  actituds  i  aptituds  de  cadascun  d’ells,  anant  sempre  a  favor  de  la  creació  de

personatge. 

Mesclant colors militars amb d'altres de més vius s'ha intentar crear un vestuari que ajudi el

públic  a identificar  els rols  dels  personatges,  ridiculitzant-los  al  mateix  temps. S'ha volgut

aportar un punt de decadència a la parafernàlia. Amb la mateixa intenció, per confeccionar els

barrets i cascs s'han usat olles, coladors, sucreres, motlles...
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LA PRODUCCIÓ

Artdevellut   és una associació sense ànim de lucre vinculada a les arts escèniques.

Qui som?  

Som un equip jove i compromès amb les arts escèniques i plàstiques. Les nostres formacions i 

experiències provenen de diverses disciplines, amb un nivell i rigor totalment professional. 

Com entenem l’art? 

Per a nosaltres l’art és un ingredient a l’abast de tothom i nosaltres el volem fer arribar al

màxim de públics possible. Ens ha d’acompanyar al llarg de la nostra educació per esdevenir

éssers més creatius i millorar les nostres competències emocionals, socials i personals. 

Els nostres objectius

FUNCIÓ ARTÍSITCA 

- Ser un espai de reflexió artística. 

- Produir i crear espectacles de diverses disciplines escèniques. 

- Crear espectacles amb nous formats amb l’objectiu d’atraure nous públics. 

- Oferir activitats i/o espectacles artístics per vincular l’art amb la vida quotidiana. 

FUNCIÓ SOCIAL I CULTURAL 

- Promoure les arts escèniques en el seu territori i comarca.

- Oferir una formació artística de qualitat amb l’objectiu de sensibilitzar la societat i mostrar la

importància de l’art en les nostres vides. 

FUNCIÓ PERSONAL 

- Donar a conèixer les arts escèniques com a eina de creixement personal. 

- Donar oportunitat a artistes, músics, cantants, ballarins, directors, guionistes... per crear i

difondre les seves obres.

Què fem?  

La nostra activitat es centra en tres seccions; arteducatiu, artcreatiu, artproducció.

ARTEDUCATIU 

L’objectiu d’aquesta secció és oferir una sèrie d’activitats i formacions relacionades amb les

arts (artiescena, artidansa, artiteatre, artimúsica, artescola i artenforma). 

ARTCREATIU 

Volem fer arribar les arts escèniques a qualsevol moment de la vida. Per això oferim un seguit

d’espectacles i/o formacions per acompanyar diversos. (artiempresa, artcelebra, artianys, i

artdenit). 

ARTPRODUCCIÓ 

Produïm espectacles de diverses disciplines per representar en teatres o sales teatrals. Aquests

espectacles estan representats per actors/actrius professionals i amb la intenció de mostrar el

producte a circuits professionals. 

Com ho fem? 

Artdevellut neix amb molta il·lusió per oferir l’art a tothom que el vulgui rebre i pensem, i

creiem que l’art és un fet indispensable per al creixement de qualsevol ésser humà. 

Tenint  en  compte  això  la  nostra  manera  de  treballar  és des  de  la  visió  més  professional

possible,  tenint  en  compte  que  som una associació  sense  ànim de  lucre,  i  que  per  tant,

l’objectiu no és obtenir un benefici econòmic. 

Els nostres espectacles tenen un cost econòmic que es reinverteix en l’associació per a crear i

seguir produint en tots els àmbits.

I oferir tot això no deixa de ser mostrar el que som per enriquir-nos de noves experiències i

sobretot de creure que l’art ens mou com a persones. De compartir emocions, de compartir

talent, de compartir espectacle. Donem art i rebem art. Així la nostra feina té la motivació

necessària per continuar creixent. 

artdevellut@artdevellut.com

667 37 51 29
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES?

"Hilarant òpera bufa d’Offenbach, per primer cop en català, tot un encert
d’aquesta jove companyia"

(Francesc Massip, EL PUNT AVUI)

"Deixeu-vos endur i en sortireu taral·lejant les encomanadisses melodies"
(Christian Machío, TEATRALNET)

"Una festa d'enginy, diversió i vitalitat escènica "
(Juan Carlos Olivares, TIME OUT) 

http://www.timeoutbarcelona.es/barcelona/es/clasica-opera/la-gran-duquesa-de-gerolstein

"Gent jove amb molt de talent. Uns cracks. Direcció actoral magnífica"
(RAC 1)

http://rac1.org/vialliure/blog/teatre-un-enemic-del-poble-la-gran-duquesssa-de-gerolstein-i-la-
sonnambula/

"Sorprende por sus grandes voces y artistas completos"
(BROADWAY BARCELONA) 

http://www.broadwaybarcelona.com/la-gran-duquessa-de-gerolstein-una-operetta-divertida-que-
sorprende/

"El resultat d’aquesta adaptació te força qualitat interpretativa i vocal...
Creiem que sentirem parlar d’ara endavant de la Cia. Bratislava."

(Miquel Gascon, VOLTAR I VOLTAR)
 http://voltarivoltar.com/2014/01/28/teatre-musical-la-gran-duquessa-de-gerolstein-12-opera-bufa-

de-offenbach-teatre-gaudi-26012014/

“La seva energia burleta i clownesca recorda l'exhibida als seus inicis per
Comediants, Dagoll Dagom o fins i tot al Lliure de La Bella Helena”

(Juan Carlos Olivares, TIME OUT)

"La dirección de Víctor Álvaro es inteligente. El espectáculo, de pequeño
formato, adapta la obra de Offenbach con un gusto irreverente y con muchos

toques que la actualizan (...) Deja en el espectador un muy buen sabor de
boca."

(Jorge Pisa, INDIENAUTA) 
http://www.indienauta.com/teatros/critica-la-gran-duquessa-de-gerolstein-en-el-teatre-gaudi/

"Un argument de comèdia estripada, unes cançons memorables, una posada en
escena original i molt ben trobada, i un planter d’actors preparats que

s’atreveixen a cantar sense micros i acompanyats només d’un piano. (...) Vaig
sortir-ne entusiasmada. Un muntatge molt recomanable en tots els sentits.

Us sorprendrà (...) Una petita joia"
(Gemma Moraleda, TEATRE BARCELONA)

http://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/la-gran-duquessa-de-gerolstein-gema-moraleda-8726

"La jove Companyia Bratislava en fa una versió molt escurçada però
magnífica... Si vols veure un espectacle que et faci somriure i sortir de la

sala fent saltirons, ves a conèixer la Duquessa de Gerolstein."
(Andreu Rami, TEATRE BARCELONA) 

http://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/la-gran-duquessa-de-gerolstein-andreu-rami-8851

"Riure assegurat, per a tots els públics 10/10"
 (Lena Paüls, TEATRE BARCELONA) 

http://pontdenseula.blogspot.com.es/2014/01/la-gran-duquessa-de-gerolstein.html
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Imma Fernández. Suplement icult de “El Periódico de Catalunya”

Dilluns, 20 de gener del 2014

Juan Carlos Olivares. Revista Time Out de Barcelona

Diumenge, 26 de gener del 2014

bratislavateatre@gmail.com                                                                                                                  10                                                         667.375.129  (producció)



 LA GRAN DUQUESSA DE GEROLSTEIN                                                  COMPANYIA BRATISLAVA
                                                

“Ara.cat”. Divendres, 17 de gener del 2014

Justo Barranco. Diari “La Vanguardia”

Divendres, 31 de gener del 2014
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Ramón Oliver. Diari “La Vanguardia”

Diumenge, 24 de Gener del 2014
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LA COMPANYIA 

Víctor Álvaro, el director

Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, Centre del

Vallès.  La seva feina com a director inclou: El càntir  trencat

(2012);  Invasió  subtil  i  altres  contes  (2012);  ¡Ay,  Carmela!

(2011); Res de nou (2011); el casament dels petits burgesos

(2010);  La frau (2010);  Dust  (Premi del  públic  al  Certamen

Coreogràfic de Sabadell 2009); 5 noies i un vestit d’Alan Ball

(2009); The Black Rider (2009); Circ Circ al Teatro Circo Price

codirigida amb Jaume Mateu (2009); Bruna de Nit, òpera de

Joan Duran i Xavier Pagès (2008); Cartones, de Manuel Veiga (2008); Poesia TNT de varis

autors  (2008);  Tres  sombreros  de  Copa de  Miguel  Mihura  (2007);  Sonrie  Willy!  de Victor

Alvaro (2006); Piram i Tisbe (2006); Romeo i  Ofèlia  de Victor Alvaro (2002); RRRPRRR! i

l’últim Cohet de Joan Brossa, codirigida amb Jordi Basora (2001); Casta Diva, una producció

de El Musical mes petit (2000); La Mort d’August de Romain Weigarten (2000); Cantos con Tos

(Menció especial del jurat de la 5a mostra de Teatre breu de Barcelona, 2001); i Los sueños de

mi prima Aurelia de Federico Garcia Lorca (Premi al millor  muntatge dins la 4a mostra de

Teatre Breu de Barcelona, 1998). També ha estat ajudant de direcció de Frederic Roda, Oriol

Broggi i Ricard Reguant en diversos espectacles.

Actualment porta la direcció artística de l’Almeria Teatre (des de l’any 2009) i del projecte

GATARO, un projecte artístic amb una trajectòria de més de 15 anys. En aquests 15 anys han

dut a terme 23 espectacles, 4 lectures escenificades i 6 edicions del Festival Barcino (Festival

Romà de Barcelona). Espectacles on s’ha potenciat la conjunció del contingut de l’obra amb el

text, la música, la gestualitat i la plasticitat.

Ferran Martínez Palou, el director musical i pianista

És músic, compositor i intèrpret, membre fundador del grup

‘Solistes de la Costa’, així com de l’Orquestrina Galana, entre

altres. Titulat com a professor de piano amb el títol superior de

Música en l’especialitat d’instruments de la música tradicional i

popular. És professor al Institut del Teatre de Barcelona des

del  1992,  on  treballa  la  direcció  musical  d’actors  en

col·laboració́ amb directors d’escena com Francesc Nel·lo, Xicu

Masó, Josep Maria  Mestres, Carme Portacel·li,  Víctor Álvaro,

etc.  Ha  estat  reconegut  amb  el  Premi  Nacional  a  la  Millor

Iniciativa en Música Tradicional (1993) i coordina des dels seus

inicis la cercavila  que clou el Dansàneu d’Esterri  d’Àneu. Ha

col·laborat amb artistes de trajectòria i perfil  divers, com el mateix ballarí i coreògraf Joan

Serra passant per Miquel Gil,  Josep Tero, Jaume Arnella,  Eliseo Parra, Lídia Pujol (direcció

musical  i  arranjaments  de  l’espectacle  ‘Lo  Riu’,  al  capdavant  de  l’Orquestra  de  Cambra

Tradicional Catalana) o la companyia Comediants. És fundador de TRAM Associació cultural i el

festival Tradicionàrius.

Jordi Ribot Thunnissen, el coreògraf 

Ballarí i coreògraf format a l’Institut del Teatre, CSD. S’ha

format en dansa clàssica (Enric Castan, Guillermina Coll,
Jeanne  Solan,  Patsy  Kuppe-Loew)  i  també  en  dansa

contemporània (Maurice Fraga, Laura Vilar,  Anna Agustí,

Ting  Yu-Chen).  Actualment  és  el  director  artístic  i

coreògraf de l’Esbart Fontcoberta de Banyoles. També ha

treballat  com  actor,  coreògraf  i  dramaturg  amb  la

companyia Pocapuc Teatre de Banyoles. Com a ballarí ha

treballat  amb  la  companyia  Factoria  Mascaró,  dirigit  i

coreografiat  per  Joan Serra i  Quim Serra,  amb els  quals  ha actuat  al  Palau  de la  Música

Catalana,  entre  altres.  També  ha  treballat  amb  la  companyia  de  dansa  1/n  Enèsim  de

Barcelona, sota la direcció de Leo Quintana.
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Anna Arena, el soldat Fritz i el Baró de Grog

Llicenciada  en  Art  Dramàtic  per  l’Institut  del

Teatre  de  Barcelona.  Estudia  música  al

conservatori de Grau Mitjà de Sabadell des de

petita,  especialitzant-se  en  violí  amb  Josep

Lluís Puig i, en cant, amb Elisenda Cabero, més

tard amb Carmen Bustamante del Conservatori

del  Liceu,  Isabel  Soriano  i  Begoña  López  de

l’Institut  del  Teatre,  i  actualment  amb Sònia

Rodríguez  Carreras  de  l’escola  Memory,  on

exerceix com a professora de cant i teatre.

S'inicia com actriu i cantant en les òperes com “Brundibàr” de Hans Krása, “L’Arca de Noé”,

“Hansel i Gretel” i “El petit escura-xemeneies” de Benjamin Britten, totes dirigides per

Manuel Valdivieso a la T.M. La Farándula de Sabadell;  A l’Institut del Teatre cal destacar el seu

treball  final de carrera “Noche en el Chelsea Hotel” de Begoña Moral dirigit  per Mélanie

Garcia, "Chicago" de Bob Fosse dirigit per Josep Mª Mestres, "Prometeo García" el primer

músical  d'Extremoduro  dirigit  per  Abel  Vernet,  “Company”  de  G.  Furth  dirigit  per  Joan

Abellan,  "Concierto  fatal  de la  viuda Kolakowski"  de  Juan Mayorga  dirigit  per  Selene

Perdomo, “Casta Diva” de Dani Espasa dirigit per Víctor Álvaro. Al Teatre del Sol de Sabadell

amb “Pirates  del  Sol”  dirigit  per  Ramón  Ribalta  i  “La gran duquessa  de Gerolstein”,

d’Offenbach primer espectacle de la Companyia Bratislava dirigit per Víctor Álvaro amb gira per

Catalunya.

Compositora, cantant i violinista del grup de rock Sonoziendo, amb dues gires estatals i més

de 80 concerts entre els que cal destacar al Siroco i al Noise Festival (Madrid), el centenari del

Institut del Teatre al Teatre Lliure, La Sala Resistencia (Hospitalet de Llobregat), Festival del

Llac 2013 i Sala Breakout (Sabadell) i l’obertura de la Festa Major de Sentmenat 2013.

Ha treballat en spots de Mutua Madrileña i V&N, al curtmetratge “L’última funció” de Sergi

Panizo i videoclips d’Albert Neve, Natalia Rodriguez (OT) i “Viaje al centro de mi ombligo” de

Sonoziendo. 

Albert Ruiz, la Gran Duquessa 

Llicenciat en Art Dramàtic (especialitat Musical)

per  l’Institut  del  Teatre de  Barcelona.  Ha

realitzat diversos curs de interpretació, teatre

musical  i  reciclatge: Joan Maria  Segura, Pere

Saïs, David Pintó, Xavier  Mestres, Núria Cols,

Mireia  Cirera.  S’ha  format  en  dansa:   jazz

clàssic,  contemporani,  tradicional  i  claqué.

També té una formació en cant líric i modern:

Olga  López,  Joan  Vázquez,  Isabel  Soriano,

Xavier Mestres, Núria Cols i Begoña López. I ha

estudiat en el Conservatori de Manresa amb els

instruments de piano i trombó de vares.

Com  experiència  teatral  cal  destacar:  “Bartolomé  encadenado”  del  Festival  Grec  de

Barcelona  2014,  La  Pista  de  la  companyia  MenúTeatral,  «La  gran  duquessa  de

Gerolstein»  de la companyia Bratislava dirigida per Víctor Álvaro;  els espectacles infantils

d’en Jan i la Júlia amb gira nacional (Welcome Nanny, Let's go camping, el meu primer Nadal,

entre altres) sota la producció del Teatre Kursaal i Kids&us; taller de Chicago amb Josep Ma

Mestres;  taller  de Company  amb Joan Avellan;  taller  de Casta  Diva amb Víctor  Àlvaro;

Extremoduro el musical amb Abel Vernet;  Noel Road 25, a genius like us  amb Gastón

Core (2011); Flor de Nit en concert, cor principal (2011)...

Entre altres reconeixements cal destacar la nominació a millor actor de teatre musical pels

premis Butaca 2014 i com a millor actor protagonista pels premis BroadwayWorld Spain

2014

En dansa destaca:  Vida i  passió  de Santa  Eulàlia  amb Ciutat  Comtal  a  la  catedral  de

Barcelona – Premi Ciutat de Barcelona 2013; Narcís de Jordi Ribot; Cruïlles, crossroads

amb Luca Silvestrini i producció del Mercat de les Flors; coreògraf en diversos espectacles i

membre del cos de dansa Ciutat Comtal de Barcelona (des de 2007).
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Laura Pau, el Príncep Pol  i Nepomuc

Llicenciada en Art Dramàtic (especialitat

musical)  per  l’Institut  del  Teatre  de

Barcelona. Ha estudiat  Acting a la Rose

Bruford College (London) i cant. En teatre

treballa des de fa anys amb la companyia

Els Pirates Teatre, sota la direcció d’Adrià

Aubert, amb la qual ha actuat al Teatre

Lliure,  La  Seca-Espai  Brossa,  Círcol

Maldà, Teatre Regina i a diversos festivals

europeus.  Actualment  forma  part  amb

aquesta companyia de l’equip gestor del

Círcol  Maldà  de  Barcelona.  Membre  de

ITNC,  Jove  Companyia  del  Teatre

Nacional de Catalunya, temporada 2014-

2015.

En l’últim any, a part de “Tirant lo Blanc” al Teatre Nacional de Catalunya”, també ha treballat

a “The Feliuettes” dirigida per Martí Torras Mayneris, “Nevares” dirigida per Ignasi Roda al

Teatre Grec de Barcelona i “La Gran Duquessa de Gerolstein” dirigida per Víctor Álvaro fent

temporada al Teatre Gaudí i al Teatre Almeria. La seva trajectòria a nivell internacional inclou

un muntatge a Polònia amb els hereus de Tadeusz Kantor amb “Pages from the book of…”

dirigida per Andrejz i Teresa Welminski, a Regne Unit amb “The wedding” amb la companyia

The Same, But Different i “Cymbeline” de W. Shakespeare dirigida per Matt Wilde.

En televisió ha intervingut a “La Riera” de TV3, “Redes” a La2, “Ell@s” a Antena 3 i com a

protagonista a M87 a Barcelona TV. Com a presentadora ha treballat 2 anys per al programa

juvenil  “Mpeg”  de  Comunicàlia  i  a  “El  dia  a  la  Com”,  de  Com Ràdio.  Actualment  està

preparant la pel·lícula “Money B” dirigida per Pablo Sereno de la Viña.

Premis: Millor  actriu ex-aequo a la 14ª Mostra de Teatre de Barcelona, Nominació a Millor

actriu de repartiment als premis BroadwayWorld Spain 2014. 

Mònica Portillo, el General Bum

 

Es  forma  musicalment  des  de

petita  al  Conservatori  de  Sant

Cugat del Vallès en l'especialitat de

Piano  obtenint  tot  el  grau  mitjà

professional.  Es  llicencia  en  Art

Dramàtic per l'Institut del Teatre i

ho compagina amb els estudis de

cant  líric  i  després  modern  amb

mestres com Mar Carrero, Sussana

Domenech i Miguel Manzo. El 2015

entra a la Jove Companyia del TNC

i  mesos  més  tard  a  la  Joven

Compañia  de  Teatro  Clásico  de

Madrid.

Com actriu l'hem vist en els muntatges: "Prestame tus palabras" de la JCNTC, "Tirant lo

Blanc" de Pere Planella al TNC; "La Gran Duquessa de Gerolstein" de Jacques Offenbach

dirigida per Victor Alvaro; "Trahesdies" de Marc Angelet dirigida per Guillem Albà; "Radio's

Hamlet" de Moreno Bernardi; "Monsieur Apeine quiere hacer amigos" de Pablo de Rosal;

"Laundrys, Laundry de ladies" de Xavier Martinez.

En televisió l'hem pogut veure a "La Riera" de tv3 dirigida per Esteve Rovira i en Cinema a la

pel·lícula "Genero" i a "La Santa Espina". 
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