
‘Territorio prohibido’, preestrena
El TR3SC preestrena aquest di·
jous per als seus socis Territorio 
prohibido, drama sobre la immi·
gració il·legal protagonitzat per 
Harrison Ford, Ray Liotta, Ash·
ley Judd i Jim Sturgess. Territorio 

Proposta: invitacions per a la preestrena de Territorio prohibido. Preu: invitacions exclusi-
ves per als socis del TR3SC. Data: dijous, 10 de febrer, a les 22 hores. Espai: Cinesa Dia-
gonal Mar (avinguda Diagonal, 3, de Barcelona). Forma de participació: reserva d’entra-
des a través de la web del TR3SC, www.tresc.cat.

RESERVA D’ENTRADES

33 Jim Sturgess i Harrison Ford, a ‘Territorio prohibido’.

prohibido és un drama coral, a l’es·
til de Crash, compost per sis històri·
es que reflecteixen la cara i la creu de 
la immigració als Estats Units. La pel·
lícula està dirigida per Wayne Kra·
mer (Cazadores de mentes).

PERFORMANCE
‘PILLS TO PURGE MELANCHOLY’
Pills to purge melancholy és un con-
cert espectacle de Stephanie Pan, 
cantant i artista de performance re-
sident a Holanda. Especialitzada en 
la improvisació, la seva vocació és la 
comunicació pura amb el públic.
Groove Bar. C/ Cervantes, 4, de Tarragona.
20% de descompte per dijous, 10 de fe-
brer, a les 21 hores.
Compra d’entrades a les taquilles.

Per fer-vos socis del TR3SC o sol·licitar més informació sobre les ofertes 
podeu trucar al 902.33.90.33 o entrar a la web www.tresc.cat

PALAU MOXÓ
VISITA GUIADA I TALLER INFANTIL
El Palau Moxó organitza visites gui-
ades. També hi tindran lloc tallers en 
què els més petits fabricaran un tite-
lla i coneixeran la vida en un palau del 
segle XVIII.
Palau Moxó. Plaça de Sant Just, 4, BCN.
15% de descompte per dissabte que ve. 
Visites a les 12 h i 13 h. Taller, a les 12h. 
Reserva al 670466260 o enviant un cor-
reu a visita@palaumoxo.com. 
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‘Flor de nit’ rebrota al 
Condal en versió concert

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

E
ra la primavera olímpica 
del 1992 quan un trio d’or 
–la companyia Dagoll Da·
gom, el compositor Albert 

Guinovart i l’escriptor Manuel Váz·
quez Montalbán, autor del llibret– 
s’aliaven per concebre un musical 
presentat com una crònica senti·
mental del Paral·lel del 1929 al 1936, 
el de les alegries nocturnes, la Bella 
Dorita i les contradiccions. Ahir, gai·
rebé dues dècades després, el Teatre 
Condal, en un acte auspiciat per la 
revista digital Teatralnet amb motiu 
del seu tretzè aniversari, vivia en·
tre emocions i records la recreació 
de Flor de nit en format de gran con·
cert. 
 Va ser flor d’una nit, una vetlla·
da festiva i única que va reunir de 

manera desinteressada més de 150 
artistes sobre l’escenari i convidats 
del món cultural català a la platea. 
Sota la direcció musical de Xavier 
Torras i la direcció escènica de David 
Pintó, 44 actors –entre ells, Joan Cro·
sas, Lloll Bertran, La Terremoto de 
Alcorcón, Carme Contreras, Esther 
Bartomeu...– van fer lloc a les seves 
agendes per participar en un tipus 
d’espectacle inèdit a la ciutat i habi·
tual a Broadway i Londres. Els més 
de 30 músics de la jove formació Or·
quest:art, un cor de 20 actors i la Co·
ral Musicorum van acompanyar les 
interpretacions de l’extens reparti·
ment, encapçalat per Julia Möller, 
Sergi Albert i Ivan Labanda, en el pa·
per del triangle protagonista: Rosa, 
l’anarquista Quimet i l’intel·lectual 
Reynals. Crosas va obrir i va tancar la 
història com el vell Reynals que re·

memora el cabaret del títol; La Ter·
remoto va exercir de propietari; La 
Lloll, de cupletista, i Oriol Genís, de 
transformista. Entre cameos i can·
çons, Patricia Paisal, Gisela i Elena 
Gadel van entonar Ciutat d’Ivori i Àn·
gel Llàcer va culminar l’acte amb un 
Himne al Paral·lel magnificat amb un 
cor de 60 veus.  
 
REVISIÓ DE GUINOVART / El mateix Gui·
novart va ser qui, a instàncies del di·
rector de Teatralnet, Albert Miret, va 
propiciar la versió assumint la reor·
questració de la seva partitura per a 
una gran formació. «La música con·
serva els mateixos colors però amb 
més luxe: molta més corda i cors», 
va indicar el compositor, que «molt 
emocionat» va agrair l’entrega de 
tots en la «màgica» experiència i va 
elogiar la síntesi dramatúrgica de 
Pintó, que va escurçar l’original a 
una hora i mitja. «És un text fantàs·
tic, un retrat de la societat molt actu·
al», va afegir Guinovart, que confia 
que el concert «doni idees» i animi 
algun productor perquè l’aroma de 
Flor de nit torni als escenaris. H

44 actors, 30 
músics i dos cors van 
recrear el musical de 
Dagoll Dagom

La iniciativa de la 
revista ‘Teatralnet’ va 
congregar el sector a 
la sala del Paral·lel

33 Lloll Bertran, en un moment de l’espectacle, ahir a la nit al Teatre Condal de Barcelona. 

ELISENDA PONS

ART 3 GUARDÓ

Mona Hatoum guanya 
el premi Joan Miró 2011

L’artista destaca pel  
seu «compromís amb  
els valors humans» 

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

La capacitat per connectar experièn·
cia personal i valors universals és el 
que ha portat Mona Hatoum (Beirut, 
Líban, 1952) a alçar·se amb el premi 
Joan Miró, que aquest any celebra la 
seva tercera edició. L’entrega es farà 
el 7 d’abril. 

 Segons el jurat –format per Alfred 
Pacquement, Vicente Todolí, Poul 
Erik Tøjner i Rosa Maria Malet–, l’ar·
tista britanicopalestina –així li agra·
da que la qualifiquin– es mereix la 
distinció perquè «el seu compromís 
amb els valors humans propis de to·
tes les cultures i societats és compara·
ble a la visió que Miró tenia de la hu·
manitat després d’haver viscut tres 
guerres devastadores». 
 El premi, una iniciativa de la Fun·
dació Joan Miró i l’Obra Social La Cai·
xa, està dotat amb 70.000 euros i com·

porta una exposició a la seu de la fun·
dació que tindrà lloc el juny del 2012 
i «donarà una visió del seu treball, pe·
rò no de caire antològic, sinó des del 
punt de vista actual», expliquen des 
de la institució. 

INÈDITA A BARCELONA / Serà la primera 
vegada que les instal·lacions realit·
zades a partir d’objectes domèstics 
de Hatoum, que ha exposat als prin·
cipals centres del món, es veuran a 
Barcelona, a excepció de Mobile Home 
(2005), una de les dues peces de l’ar·
tista que formen part de la col·lecció 
de la Fundació La Caixa i que es va 
exhibir a la col·lectiva Zones de risc, el 
2008, a CaixaForum. La seva última 
monogràfica va ser aquest gener a la 
Fundación Botín de Santander. H  

Proposta: localitats per a l’obra El Cavernícola, de Rob Becker. Preu: entrades per 10 euros 
per als socis del TR3SC. Data: dissabte, 12 (18 h i 21 h), i diumenge, 13 de febrer (18 h). Es-
pai: Club Capitol (la Rambla, 138, de Barcelona). Forma de participació: a través de Ser-
vicaixa, trucant al 902.527.333 o entrant a la web www.servicaixa.com.

COMPRA D’ENTRADES

Preu especial 
per veure ‘El 
Cavernícola’
Marcus von Wachtel dirigeix El 
Cavernícola, obra de Rob Becker 
i que compta amb més funcions 
a Broadway. La versió espanyola 
d’El Cavernícola la protagonitza 
l’actor Josep Julien (Porca misè·
ria). El monòleg aborda el tema 
de les relacions de parella amb un 
humor molt particular. El prota·
gonista fa referència al feminis·
me contemporani, a la sensibi·
litat masculina i a les zones erò·
genes. El monòleg ha estat un 
fenomen de públic en tots els paï·
sos en què s’ha representat. A An·
glaterra va rebre el premi Olivier 
al millor espectacle d’entreteni·
ment el 2000. 33 Josep Julien, a ‘El Cavernícola’.

 


