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Paquito D’Rivera es posa 
brasiler al Jamboree 
El cubà Paquito D’Rivera, una de les 

llegendes del jazz llatí, comença aquest 

dimarts una residència de cinc dies al 

Jamboree que comparteix amb el brasiler 

Trio Corrente. L’objectiu de D’Rivera és 

portar al directe les aromes brasileres del 

disc Song for Maura.

Una sessió de ska a la 
japonesa a la sala Apolo
La Tokyo Ska Paradise Orchestra porta 

tres dècades passejant pel món la seva 

devoció pels ritmes jamaicans, el jazz i el 

llegat dels Skatalites, als quals han 

acompanyat de gira. El punt fort de la 

formació japonesa és el directe. Actua avui 

a l’Apolo de Barcelona, a les 21.30 h.  

A les sis del matí ningú parla francès
lant assetjada sistemàticament pel go-
vern central i els seus ministres. Quan la 
Geneviève intenta que algú la desperti en 
francès en un hotel de luxe d’Ottawa, li di-
uen que a les sis del matí no hi ha ningú 
que parli aquesta llengua. La humiliació, 
la de l’obra, genera una metafòrica res-
posta violenta de la mediadora, que s’en-
fronta a una habitació intel·ligent angle-
sa fins a la destrucció.  

Soeurs no és un text èpic com Incen-
dis, l’obra més coneguda de Mouawad 
aquí, sinó una comèdia quotidiana amb 
el rerefons dramàtic dels conflictes per-
sonals. Ens ofereix una primera hora (la 
durada se’n va als 140 minuts) de teatre 
fascinant, amb un humor deliciós i còm-
plice en el nostre cas, i una utilització de 
la tecnologia exemplar que no té res a 
envejar als espectacles de Robert Lepa-
ge. Mouawad ens fa riure amb les con-
tradiccions del món canadenc, i per ex-
tensió de tot Occident, i després es po-
sa seriós bolcant sobre la història d’una 
immigrant libanesa l’arsenal de metàfo-

res sobre la nostàlgia de l’exili i la defen-
sa de la identitat enfront d’una societat 
homogeneïtzadora, quasi impossible 
quan corren les generacions.  

Una sola i gran actriu, Annick Berge-
ron, per a una història que transcorre 
dins del realisme més absolut fins que 
la realitat no serveix per a res i encara 

Annick Bergeron, una gran actriu per al fals monòleg de Mouawad. PASCAL GELY
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Wajdi Mouawad és sem-
pre el mateix i sempre és 
diferent. El magma de la 
memòria atàvica i re-
cent del Líban i el tracta-

ment de la convivència alimenten un uni-
vers d’éssers humans ferits per la història 
que busquen com poden sobreviure en 
una societat d’acollida que apaivaga el do-
lor però no cura les ferides. Tot això és 
present també a Soeurs, un fals monòleg 
que contraposa el cinisme d’una media-
dora en conflictes africans amb la humi-
liació que la societat canadenca infligeix 
a la llengua francesa. Un tema que toca 
molt de prop una societat catalanopar-
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menys per sobreviure. Superba la in-
tel·ligència en la posada en escena amb 
la qual captiva l’atenció de principi a fi. 
Sap el que vol dir i com dir-ho. Una gran 
funció d’un teatre que té un altre objec-
tiu a més d’entretenir, per molt que en 
gaudim. Mouawad és sempre benvingut 
entre nosaltres.e 


