
Nou C Coupé.
Ja saps conduir, comença a pilotar.

Fa molt de temps que ets al volant, ara és hora que comencis a experimentar

noves sensacions. Amb una línia exterior tan espectacularment esportiva i un

interior que destaca pel seu disseny atrevit, el nou C Coupé és el cotxe fet a la teva

mida. Descobreix el model més rebel de la Classe C de Mercedes i no et perdis cap

dels seus sorprenents detalls.

Gamma C Coupé: consum mitjà des de 4,4 fins a 7,3 l/100 km i emissions de CO2 des de 117 fins a 169 g/km.
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Joan Anguera i Ivan Benet, en una escena de l’obra

Els dos actors osonencs treballen sota la direcció de Joan Ollé

Joan Anguera i Ivan Benet estrenen 
‘Esperant Godot’ al Festival Grec
Barcelona

EL 9 NOU

Dos actors osonencs, Joan 
Anguera i Ivan Benet, pro-
tagonitzen a partir d’aquest 
divendres Esperant Godot, 
una de les obres fonamen-
tals del teatre contemporani 
europeu, al Festival Grec de 
Barcelona. Joan Ollé ha diri-
git aquesta nova versió del 
clàssic de Samuel Beckett, 
que ha interpretat en clau 
de comèdia. L’obra es podrà 
veure a l’escenari del Mercat 
de les Flors en quatre úni-
ques representacions, fins 
dilluns. 

Joan Anguera i Ivan Benet 
interpreten els dos personat-
ges clau de l’obra, Vladimir 
i Estragó, rodamons que 
passen el temps esperant que 
arribi un personatge anome-
nat Godot, a qui mai no s’aca-
barà veient. En un escenari 

que s’ha concebut tal com 
proposava Beckett –un camí 
amb un arbre– flueix la con-
versa entre ells, mentre van 
desfilant altres personatges 
per l’escena. 

Es dóna la circumstància 
que Joan Anguera ja havia 
representat l’obra, en una 
versió que va estrenar La 
Gàbia a Vic ara fa 26 anys. 
L’actor en destaca la vigèn-
cia “perquè tots esperem 
coses inconcretes”, i també 
l’aportació de Joan Ollé, que 
en fa una lectura “reflexiva” 

i menys tràgica. Quan La 
Gàbia va fer-ne la seva versió, 
dirigida per Jordi Mesalles i 
estrenada el dia 1 de març de 
1985 al Vigatà, interpretava 
el mateix paper, amb Ramon 
Vila fent d’Estragó. L’actor 
que ara assumeix aquest 
paper, Ivan Benet, considera 
“un somni” posar en escena 
aquest text, tot i que reco-

neix la dificultat que suposa 
per a l’actor trobar-hi la lògi-
ca. Tot i això, considera que 
“Godot és una obra d’art” en 
el ple sentit, perquè ha tras-
passat fronteres artístiques i 
temporals. En el repartiment, 
els acompanyen Enric Majó, 
Pepo Blasco i Carles Ollé, fill 
del director, que debuta en 
aquesta ocasió. 

Joan Anguera 
havia fet el mateix 
paper, fa 26 anys, 
amb La Gàbia

‘Luces de bohemia’, 
amb Soler i Boada, 
prorroga fins al 31

Barcelona Luces de bohe-
mia, protagonitzada per 
Lluís Soler, prorroga les 
representacions fins al 
dia 31 de juliol. L’obra de 
Valle-Inclán, dirigida per 
Oriol Broggi, es repre-
senta a la Biblioteca de 
Catalunya des del passat 
dia 27 de juny, amb èxit 
de públic i crítica. Lluís 
Soler hi fa el paper del 
poeta cec Max Estrella. 
El repartiment inclou 
un altre actor manlle-
uenc, Xavier Boada, 
a més de Pep Barcons 
com a responsable de la 
il·luminació. 


