
Gilberto Gil actua al Mil·lenni
Gilberto Gil presentarà dimarts 
al Palau de la Música The String 
Concert, projecte en què l’acom-
panyen Jaques Morelenbaum al 
cello i Bem Gil, el seu fill, a la gui-
tarra i percussió. Referent brasi-

Proposta: entrades per al concert de Gilberto Gil. Preu: 40% de descompte per a socis del 
TR3SC. Data: dimarts 29 de març, a les 21 h. Espai: Palau de la Música (C/ Palau de la Mú-
sica, 4-6, Barcelona). Forma de participació: compra de localitats a Tel-Entrada, trucant 
al 902.10.12.12 o a la web www.telentrada.com.

COMPRA D’ENTRADES

33 El compositor i cantant brasiler Gilberto Gil.

ler per excel·lència, Gilberto Gil fa-
rà repàs de la seva carrera amb The 
String Concert. El concert forma part 
d’una extensa gira per Amèrica, Eu-
ropa i l’Àsia. A Barcelona, actuarà al 
Festival Mil·lenni.

   

CONCERTS
‘MAKE BELIEVE IMPOSSIBLE’
Illa Cantor (foto), jove promesa de la 
guitarra als Estats Units, presenta-
rà avui a Barcelona Make Believe Im-
possible, projecte en què col·labora 
el prestigiós bateria de Nova York 
Tommy Crane.
Jamboree. Plaça Reial, 17, Barcelona.
Aquesta nit, a les 21 h i a les 23 h.
Entrades per 8 € per a socis TR3SC.
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 pàgina web www.tresc.cat

TEATRE
TRAGICOMÈDIA SOBRE LA MORT
Nadie lo quiere creer (La patria de los 
espectros) és una obra de la Com-
pañía La Zaranda que retrata les mi-
sèries humanes davant la mort.
Teatre Principal de Vilanova. Rambla 
Principal, 4, Vilanova i la Geltrú. 
Dissabte 26 de març, a les 21 h.
25% de descompte per a socis TR3SC.
Compra de localitats a Tel-Entrada, 
902.10.12.12 i www.telentrada.com.

Proposta: entrades per al monòleg Facemoog, de Toni Moog. Preu: 10 euros per a socis 
del TR3SC. Data: dijous 31 de març (23 h) i diumenge 3 d’abril (20 h). Espai: Club Capitol (la 
Rambla, 138, Barcelona). Forma de participació: compra de localitats a Servicaixa, tru-
cant al 902.527.333 o a la web www.servicaixa.com.

COMPRA D’ENTRADES

‘Facemoog’, 
monòleg de 
xarxes socials
El Club Capitol acull el nou mo-
nòleg de Toni Moog, Facemoog, 
que es representa de dijous a 
diumenge. Amb Facemoog, el cò-
mic reflexiona amb ironia i hu-
mor sobre les xarxes socials i la vi-
da paral·lela que s’hi crea. Lluny 
de criticar de forma destructiva, 
l’humorista es presenta com un 
acèrrim defensor d’aquestes no-
ves plataformes, en què ell té més 
de 30.000 seguidors. Els socis del 
TR3SC que assisteixin a la funció 
de dijous que ve, podran partici-
par en una trobada amb l’artista. 
Per aconseguir-ho han d’enviar el 
comprovant de compra de les en-
trades a info@tresc.cat. 33 L’humorista Toni Moog.
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el ‘projecte Sòfocles’ viurà 
la seva gran estrena al Grec

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

P
oc conegut per al gran pú-
blic, el nom de Wadji Mo-
uawad remet a un dels 
dramaturgs més prestigi-

osos del moment. A cavall entre el 
Canadà i França, ha construït una 
tasca com a autor i director en què 
l’empremta de la seva marxa en ple-
na infància de Líban, el país on va 
néixer el 1968, per la guerra civil ha 
sobrevolat sempre en la seva escrip-
tura. La recent candidatura a l’Oscar 
per al film estranger d’Incendies, diri-
git per Denis Villeneuve a partir de 
la seva obra teatral del mateix nom, 
va tornar a reivindicar la trajectò-
ria de Mouawad, que ja va firmar ell 
mateix l’adaptació cinematogràfi-
ca d’una altra de les seves aclama-
des obres, Littoral, vista en el passat 
festival Temporada Alta. El drama-
turg va ser ahir a Barcelona per la se-
va participació en el certamen litera-
ri Kosmopolis i per presentar el seu 
nou projecte, fins al 2015, sobre les 
tragèdies de Sòfocles. La idea viurà la 
seva estrena mundial al festival Grec 
del 28 al 30 de juny.
 Aquella infància truncada d’ar-
rel per una guerra s’ha traduït en 
una escriptura tràgica, on un desen-
cant traumàtic acaba amb la il·lusió. 
Ho va fer primer en la tetralogia La 
sang de les promeses, de la qual formen 
part Incendies i Littoral, que el va tenir 
10 anys treballant «en una aventura 
amb el mateix equip».

 Tancada fa dos anys, inicia ara 
una altra «aventura» sobre les set 
tragèdies que ens han arribat ínte-
gres de Sòfocles, un autor que sem-
pre l’ha acompanyat. Àiax, Antígona, 
Èdip Rei, Electra, Les dones de Traquis, Fi-
loctetes i Èdip a Colonos ofereixen una 
panoràmica de l’obra del clàssic 
grec. Així, Sòfocles va escriure Àiax 
quan tenia uns 30 anys, i Èdip a Colo-
nos, amb gairebé 80.
 «Totes les tragèdies estan cons-
truïdes sobre una revelació, sobre 
una pèrdua de la il·lusió», va dir ahir 
Mouawad, interessat ara a escriure 
sobre què s’ha de fer per tornar a ca-

sa, «vist no com un lloc geogràfic, si-
nó com un estat d’ànim, en el sentit 
de recuperar l’encantament de la in-
fància».

TRES BLOCS / Mouawad ha agrupat 
les set tragèdies de Sòfocles en tres 
blocs per al seu procés de creació. 
Així, el primer acull amb el nom de 
De les dones a Les dones de Traquis, An-
tígona i Electra, tres tragèdies en què 
les dones porten la càrrega tràgica. 
Són les que obriran el projecte Sòfo-
cles i les que s’estrenaran a l’amfitea-
tre de Montjuïc. El primer dia es po-
drà veure Les dones de Traquis, el se-
gon s’hi afegirà Antígona i el tercer, 
les tres obres seguides en un menú 
de més de cinc hores.
  Després de la seva estrena a 
Barcelona, es podran veure al festi-
val d’Avinyó (en què Mouawad va 
ser artista convidat el 2009), i en el 
d’Atenes. «És un muntatge amb més 
de 200 representacions previstes», 
va subratllar Ricardo Szwarcer, di-
rector del Grec. El segon bloc versa-
rà sobre els herois i com cauen (Àiax 
i Èdip Rei), i el tercer sobre el que ano-
mena els moribunds, amb Filoctetes i 
Èdip a Colonos. «Tinc davant meu tot 
un paisatge de la vida humana».

ESCRIPTURA I TRANSMISSIÓ / En un any 
en què Kosmópolis s’ha obert al te-
atre, Mouawad és el gran convidat 
d’aquesta línia. Ahir a la tarda, al 
nou auditori Teatre CCCB, va par-
lar sobre escriptura i transmissió, a 
partir de l’experiència que va viure a 
Avinyó, on les seves obres van convo-
car un públic molt jove. ¿Com es pot 
transmetre de forma no educativa? 
¿Com es pot encendre la flama sense 
educar? Aquestes són les preguntes 
per a les quals busca resposta. H

Wadji Mouawad 
iniciarà a BCN la 
seva revisió de set 
tragèdies clàssiques

33 El prestigiós dramaturg libanès Wadji Mouawad, convidat al festival Kosmópolis, ahir a La Virreina. 

ALBERT BERTRAN

«Revolució no és 
igual a llibertat», 
afirma l’autor

33 Wadji Mouawad segueix molt 
de prop, per les seves arrels liba-
neses, les revoltes que viuen els 
països àrabs. Tant, que fins i tot 
ha estat temptat de desplaçar-se 
a la zona. «És un element molt po-
tent, viu, propi d’herois. A vegades 
penso que hi hauria d’anar, però 
no és viable». Al mateix temps un 
altre sentiment l’avisa que «revo-
lució no és igual a llibertat, ni fer 
fora un dèspota significa portar la 
justícia». Per això viu en una am-
bivalència que el porta a pensar 
que «la revolució no es podrà cul-
minar», però també que «el car-
rer serà més fort». I del que segur 
que no dubta és del cinisme polí-
tic per l’actitud de les potències 
occidentals en països com Líbia, 
Síria i el Iemen.

LA REVOLTA ÀRAB
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