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Barcelona ciutat

Festival Llimonades. Matinal infantil
amb animació a càrrec de Tren-
camandres i l’espectacle El casal d’es-
tiu, música en viu (11.30 h) i quart
campionat de futbolí (de 19 a 22 h).
Pati Llimona. Regomir, 3.

Urgent! #02 Plaça Pública. En el marc
d’aquesta iniciativa que tracta situa-
cions urgents, se celebra aquesta
sessió sobre el moviment del 15-M
amb dos col·loquis i una conferència
exprés. Participen diversos espe-
cialistes, blogaires i membres del
moviment.
CCCB. Montalegre, 5 (a partir de les
18.15 hores). Entrada gratuïta.

De la indignació a l’autodeterminació.
Debat amb la participació entre d’al-
tres de Jèssica Flores, Enric Pina, Toni
Strubell o Patricia Gabancho.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (18.30
hores).

L’Obrador d’Estiu. Representació de
les obres Projecte–TX7 , d’Ebru Cel-
kan (Turquia), Her life as dead, de
Giannou Charalampos (Chipre) i No
Salinger, de José Padilla (Espanya).
Espai Lliure del Teatre Lliure de
Montjuïc (18.30 hores). Gratuït.

A la taverna. Daniel Sants & Fabri-
cants presenten el seu últim treball.
Fnac Arenes. Plaça Espanya (19 h).

11edición de la Alegría del Barrio. Fes-
tival de música, teatre, ball i ani-
mació amb ofertes de, entre altres
grups, Zulu9.30, La Sucursal SA,
Oliver Haldón o Rodafonio.
Rambla del Raval (a partir de les
19.30 hores). www.latrifulca.org

Audiopantalla Macba: monocroms.
Concert audiovisual a càrrec de Theo
Burt. 6 euros.
Macba. Plaça dels Àngels, 1 (21 h).

Nits de flamenco. La bailaora Yolanda
Cortés presenta Momentos de Ta-
blao. 9 euros.
Pati Maning. Montalegre, 7 (21 h).

Sala Montjuïc. Concert de jazz a càr-
rec de l’Andreu Zaragoza Quatriome-
try, i projecció de la pel·lícula Donde

viven los monstruos, de Spike Jonze,
Estats Units, 2009.
Fossa del Castell de Montjuïc (21 h,
concert, 22 h, curt i pel·lícula). 5 eu-
ros, lloguer hamaca, 3 euros.
www.salamontjuic.org

Música als Parcs.Música clàssica amb
Opera Obsession (22 hores, Parc de
la Ciutadella). Jazz a càrrec del Fields
Quartet (22 hores, Parc de la Pega-
so). Gratuïts.
www.bcn.cat/mediambient

Música dels 50 / 60. Concert a càrrec
de la banda Luxopolis, col·lectiu de
músics que rememoren la música de
les dècades dels 50 i dels 60 del
segle XX.
Sala dos Rosas del café Madeira. Via
Laietana, 6 (22 hores).

Nits d’estiu al Museu. Concert a
càrrec de Backdor Strangers.
Museu Europeu d’Art Modern. Barra
de Ferro, 5 (22 hores). 7 euros.

Barcelona

CASTELLDEFELS (Baix Llobregat)
Breviario. Espectacle de dansa espa-
nyola a càrrec d’Increpación Danza.
Teatre Plaza (22 horas). 12 euros.

VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf)
31è Festival Internacional de Música
Popular Tradicional. Inici d’aquest
festival en el qual, fins diumenge,
intervenen 21 grups de 10 països.
Inici dels concerts, 11.30 hores.
www.vilanova.cat/fimpt

Girona

GIRONA (Gironès)
VIII Festival de Guitarra de Girona.
Inici d’aquest festival amb un concert
barroc de la Jove Orquestra de
Cassà. 10 euros.
Auditori Viader. Plaça Hospital, 6
(20.30 hores).

Tarragona

ASCÓ (Ribera d’Ebre)
Summer festival. Primera jornada
d’aquest festival amb l’actuació
de Celtas Cortos i 10 finalistes més.
Entrada gratuïta.
www.ascosummerfestival.com

JUSTO BARRANCO
Barcelona

J
oan Ollé havia pen-
sat a dirigir una obra
de Koltès, però ha
acabat fent un Bec-

kett, el Beckett per antono-
màsia, Esperant Godot. Cosa

que, ben mirat,
podria no ser
més que un re-
flex de lamateixa
obra, un cim del
teatre de l’ab-
surd. Per uns metàfora de la
tràgica vida humana, bíblia
dels existencialistes, i per
d’altres, com el mateix Ollé,
“una gran broma”.
En qualsevol cas, recorda

el director, “una peça inau-
gural del teatre contempo-
rani” que sempre va bé re-

visitar, amb la peculiaritat
que en aquest cas Ollé ho fa
a partir de la versió anglesa
de l’obra, traduïda des del
francès pel mateix Beckett
dos anys després d’escriure
l’original i amb algunes mo-
dificacions, amb canvis d’al-
guns referents.

Ollé explica
que “el text és
d’una lògica bru-
tal, una peça ben
feta que obliga a
interpretar- la

com una partitura, en què
només es pot jugar amb el
tempo”. I per descomptat,
l’arbre que hi ha sempre en
escena i on Vladimir i Estra-
gon esperen el misteriós se-
nyor Godot, que mai no aca-
ba d’arribar, no hi falta, per-
quèBeckett volia “que es res-

pectés absolutament”, diu.
PerOllé, “coma bon irlan-

dès Beckett va escriure
l’obra amb whisky, està ple-
na d’humor i es passeja per
on li dóna la gana, amb una
ironia que ve de l’humanis-
me”. I així va dibuixar, afe-
geix, “un país molt estrany

on de sobte es fa de nit i on
undels personatges té amnè-
sia i l’altre potser somia. No
sabem si la realitat és tal
com la veuen, si és un somni
o un oblit”. I, afegeix, si en
algun moment “la peça va
ser un emblema de l’existen-
cialisme, avui és una obra
absolutament comercial,
que fa riure, una tragico-
mèdia, més comèdia que
tragi, que aquesta part ja
s’ha explotat prou. És una
broma infinita”.c

Ivan Benet i
Joan Anguera
en una escena
d’Esperant
Godot, al
Mercat
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238
Informació meteorològica .... 807-012-012

]Ivan Benet i Joan Anguera, actors habituals de la família teatral de
Joan Ollé, protagonitzen la seva nova obra, tot un clàssic del teatre
modern, Esperant Godot. Pel director, l’obra és una tragicomèdia
“amb més comèdia que tragi” i si en algun moment ha estat emble-
ma de l’existencialisme “avui és absolutament comercial, fa riure”

‘ESPERANT GODOT’
Mercat de les Flors

C/ Lleida, 59. Barcelona
Del 15 al 18 de juliol
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Gas Natural ....................... 900-750-750
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Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59

AGENDA

Guàrdia Urbana ................................ 092
Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Mossos d'Esquadra .......................... 088

Me interesa

Cada domingo

Godotencaranohaarribat

Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Servei d'Urgències Mèdiques ............. 061
Emergències .................................... 112


