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L’actor vigatà ha estrenat l’obra de David Mamet sota la direcció de Julio Manrique

Ivan Benet és el protagonista 
d‘American Buffalo’, al Lliure
Barcelona

Jordi Vilarrodà

Des de dijous passat, Ivan 
Benet es posa cada dia a la 
pell de Donny Dubrow, el 
protagonista d’American 
Buffalo, una de les obres més 
destacades del dramaturg 
nord-americà David Mamet, 
que es representa al Teatre 
Lliure (Espai Lliure). En el 
muntatge, dirigit per Julio 
Manrique, l’actor vigatà com-
parteix repartiment amb Pol 
López i Marc Rodríguez. 

Benet reconeix que aquest 
és el paper de més responsa-
bilitat que ha tingut en els 14 
anys que ja porta treballant 
professionalment. “És un 
tour de force per a qualsevol 
actor, perquè en les obres 
de Mamet només ens tenim 
a nosaltres i les nostres 
paraules”, explica. El seu 
personatge és el propietari 
d’una botiga de vells objectes 
de segona mà, que dóna lli-
çons morals al jove Bob (Pol 
López), un exdrogoaddicte. 
La possibilitat de fer un 
negoci, a través d’un robato-
ri, li farà capgirar el discurs, 
a partir de l’aparició de 
Teach (Marc Rodríguez), un 
tercer personatge que actua 
gairebé com un dimoni temp-
tador. “Els personatges són 
uns desesperats”, diu Benet, 
que acabaran deixant de ban-
da els principis per obtenir el 
guany. “En Don és un heroi 
tràgic, que al capdavall se 
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Ivan Benet, a la dreta, en una escena d’‘American Buffalo’ amb el seu company de repartiment Pol López

sent traït per ell mateix. 
David Mamet fa que l’es-

pectador es vegi reflectit en 
algun dels personatges, en 
un text en què “cada rèplica 
compta i té un sentit deter-
minant”, diu Benet. El seu 
contacte amb els textos de 
David Mamet ve de l’època 
d’estudis a l’Institut del 
Teatre, “on es treballa molt, 
perquè a més de dramaturg 
és un gran assagista teatral, 
un home que s’estima molt 
l’ofici”. En aquest cas, qui ha 
assumit el repte de portar-lo 
a escena és Julio Manrique, 

conegut sobretot com a actor 
però també com a director 
(ja havia muntat Els boscos 
de Mamet a la sala Beckett, 
ara fa tres anys). “En Julio 
és exigent, coneix els textos 
com a actor i et fa treballar 
molt, rèplica a rèplica”, diu 
l’actor. Les converses amb 
un altre actor osonenc, Joan 
Anguera, a qui considera “un 
mestre” i que havia interpre-
tat el seu paper per primer 
cop en català, també han for-
mat part del procés del seu 
procés de preparació d’Ame-
rican Buffalo.

Vic

La Gàbia, 1993
La primera representació 
d’American Buffalo en 
català la va fer La Gàbia a 
Vic l’any 1993. La compa-
nyia osonenca, molt dinà-
mica en aportar nous tex-
tos i autors al teatre català, 
la va fer traduir per Josep 
Maria Fulquet. El mun-
tatge el va dirigir Jordi 
Mesalles, i l’interpretaven 
Joan Anguera, Ramon Vila 
i Francesc Pérez. 

Mor a Barcelona 
la soprano Carme 
Espona, de Torelló

Barcelona Aquest dissab-
te va morir a Barcelona la 
soprano torellonenca Carme 
Espona i Grau. Tenia 91 anys, 
i feia dècades que estava 
retirada de l’escenari, tot i 
que s’havia mantingut activa 
en la docència musical fins fa 
uns deu anys. Havia comen-
çat a cantar a les corals tore-
llonenques, i va completar 
la formació al Conservatori 
del Liceu, i posteriorment a 
Siena (Itàlia), on va conèi-
xer el qui seria el seu marit 
i parella artística, el barí-
ton Vincenzo Constantini. 
Fins als anys 60, va actuar 
en diversos escenaris de 
Catalunya i Itàlia. De la seva 
carrera musical, en destaca 
l’estrena al Liceu de l’òpera 
Canigó amb música d’Antoni 
Massana i basada en el poe-
ma homònim de Jacint Ver-
daguer. Retirada de l’escena-
ri, va exercir de professora al 
Conservatori de Liceu, entre 
altres centres educatius.

EL 9 TV i el Mas de 
Bigues col·laboren en 
pro dels grups joves 

Vic EL 9 TV, a través del pro-
grama Bon cop de rock, que 
s’emet els dimecres, reforçarà 
el seu suport als grups novells 
d’Osona amb un conveni que 
ha signat amb el Punt Jove de 
Vic i el Mas de Bigues. Les for-
macions que assagen en aquest 
espai musical, i que cada mes 
actuen en els concerts El Mas a 
la Cava –a la Jazz Cava–, passa-
ran prèviament per Bon cop de 
rock, on seran entrevistats pel 
seu presentador, Jordi Sunyer. 

El segon disc de Joana Serrat es presenta amb família als Hostalets
Balenyà De les cantautores emergents a Catalunya, Joana Serrat destaca per 
haver triat l’anglès com a llengua vehicular, tot i que en el seu segon disc, que 
dissabte va presentar a l’Ateneu dels Hostalets, fa algunes concessions al cata-
là. Ho va fer palès amb una versió de Pecats de Duble Buble i amb el tema que 
va escollir per obrir el concert, en solitari, abans de treure a l’escenari els seus 
germans Toni i Carla, que l’acompanyen a les percussions i els cors, respecti-
vament, i Adrià Plana, autor d’un treball d’orfebreria a la guitarra.
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Els nens, protagonistes de la primera Vesprada de Gener 
Vic Amb música combinada amb dibuix van començar diumenge les Vespra-
des de Gener al Casino de Vic. Juncal Salada, al clarinet; Ramon Dordal, a la 
guitarra, i Pau Baiges, al piano, van interpretar tres peces, i després la tren-
tena de nens que hi van assistir pintaven la seva interpretació del que havien 
sentit. Tot plegat amb la col·laboració de l’artista Isa Basset. Les Vesprades 
continuaran dijous amb el primer concert de joves instrumentistes osonencs i 
russos, que actuaran a les 8 del vespre al Casino. 
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