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Vacancesmiraculoses
CRÍT ICA DE TEATRE

D E S T A C A T S D E S T A C A T S

Festivals d’estiu Peralada i Cap Roig inunden de música, òpera i dansa l’Empordà

Chicago, aquesta nit a Cap RoigJoan Manuel Serrat
ARXIU

Días estupendos

Autor i director: Alfredo Sanzol
Lloc i data: Grec 2011 Sala Villar-
roel (11/VII/2011)

JOAN ANTON BENACH

Als qui no vampoder veureDeli-
cades l’estiu passat, el Grec 2011
ens ha ofert la sort de descobrir
Alfredo Sanzol (Madrid, 1972).
Els seus Días estupendos han es-
tat la revelació d’una escriptura
molt ben construïda, espurne-
jant i humil, tocant una quotidia-
nitat descrita amb una mirada

profundament irònica. Una ale-
gria. L’estructura, a més, és un
desvergonyiment que saboteja
les normes elementals de la co-
mèdia més lleugera. Al llarg de
Días estupendos veiem una vin-
tena de situacions diferents, to-
tes relacionades amb el període
de vacances.
Per Sanzol, “les vacances són

un parèntesi estrany”. “El perill
de sortir de la rutina –diu– pot
crear situacions inesperades,
trobades inesperades que ens
fan pensar en coses inespera-
des”. L’obra, en efecte, submer-
geix l’espectador en el domini
de l’imprevist.
No fa falta cap hipèrbole lau-

datòria: el text, la substància de
l’obra, és la pura evanescència.
Un passatemps. Però un passa-
temps esplèndid i francament
original. Quan l’actriu Natalia
Hernández obre el foc de la di-
versió cantantMi jaca amb flori-
tures tan pretencioses com ridí-
cules, no hi ha res en l’escenogra-
fia rupestre navarresa, fixa tota

l’estona, que recordi l’escenari
d’una festa major pagesa on se
suposa que actua l’artista. I
menys encara, alguna pista de la
platja on s’ajauran, amb to-
vallola i banyador, els amics de
la cantant, mentre un altre està
en unes pastures incertes fent
sonar els esquellots d’un suposat
ramat que ronda per allà.
Per on?
Tant és el lloc! Alfredo Sanzol

avisa de seguida que cal la partici-
pació de la imaginació de l’espec-
tador, a qui se li parlarà sense tre-
va de llocs i paisatges canviants,
semprehabitats pelsmateixos in-
tèrprets, dues actrius i tres ac-
tors, desvestits o vestits, cada un
amb la seva pròpia i única indu-
mentària, i abraçant sense inter-
vals ni ruptures la identitat d’un
personatge diferent de l’anteri-
or, com si tots poguessin ser di-
verses persones alhora.Días estu-
pendos condueix al zenit la teo-
ria del superpersonatge de San-
zol, tancant la trilogia sobre la
identitat que va començar amb

Risas y destrucción (2005) i va
continuar amb Sí, pero no lo soy.
Als que estan a la platja els as-

salta un individu plorós perquè
se li ha mort el gat. I, mentre
marxa, inconsolable, una de les
dones rep una carta del fill que
està de colònies d’estiu, expe-
riència que ha fet madurar ipso
facto el plançó, que de fet s’aco-
miada de tota la família. Conclo-
sa la lectura, un etarra visita el
grup, un altre actor (Paco Dé-
niz) fa un discurs a una saltamar-
tí, aviat entrarà Juan Antonio
Lumbreras portant un tronc a so-
bre, imatge fàl·lica que excita la
dona, la qual exigeix impetuosa
que el llenyataire la faci seva...
Ja es veu la desfilada caleidoscò-
pica de situacions.Hilarant i bru-
tal l’esquetx de Pablo Vázquez
que es masturba amb un... meló!
I irresistible la teoria que for-
mula Elena González sobre “la
separació preventiva” de la pare-
lla perfecta. Una esplèndida
diversió, impecablement dirigi-
da i interpretada.c

El jazzrockde
Chicago iSting
obrenCapRoig
Al festival hi tocaranManel,
Julio Iglesias i BBKing

Peraladafael
dodepitpels
seus25anys
El festival inclou les veus de
Caballé, Alagna i Domingo
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x Montserrat Caballé
17 de juliol
x Quincy Jones
20 de juliol
x Roberto Alagna
22 de juliol
x ‘Orfeu ed Euridice’
29 i 31 de juliol
x Plácido Domingo
1 d’agost
x Jamie Cullum
5 d’agost
x Corella Ballet
13 d’agost

x BB King
22 de juliol
x Josep Carreras
30 de juliol
x Julio Iglesias
5 i 6 d’agost
x ‘Carmina Burana’
12 d’agost
x Raphael
14 d’agost
x Tamara Rojo
18 i 19 d’agost
x Tom Jones
20 i 21 d’agost

BARCELONA Redacció

Unabandamítica i un can-
tant de fama mundial do-
nen avui i demà el tret de
sortida al Festival Jardins
de Cap Roig, la continuï-
tat del qual ha assegurat
La Caixa després d’absor-
bir-ne l’entitat fundadora,
Caixa Girona. La banda
de jazz rock Chicago, que
fa més de quatre dècades
que toca als escenaris i
que ha col·locat 21 can-
çons al Top 10 dels Estats
Units –temes com If you
leave me now– serà l’en-

carregada de fer l’obertu-
ra oficial aquesta nit, enca-
ra amb quatre membres
del grup inicial. I ja demà
els seguirà al mateix esce-
nari el cantant Sting en
una escala del seuSympho-
nicity Tour, i reinterpreta
acompanyat d’una orques-
tra simfònica els seus
grans èxits amb el grup
The Police o tot sol, des
de cançons comRoxanne i
Every breath you take aEn-
glishman in New York o
Fields of gold.
I a partir de la setmana

vinent desfilarà per Cap
Roig un bon reguitzell
dels grups més populars
de l’escena musical espa-
nyola i global. Des del blu-
es de BBKing i la seva gui-
tarra –el de Mississipí,
que ha complert ja 85
anys, actua el 22 de juliol–
a la lírica del tenor Josep
Carreras (30 de juliol), la
veude l’exSupertrampRo-
ger Hodgson acompanyat
d’una banda (1 d’agost) i
grups emblemàtics del
noupop en català comMa-
nel (29 de juliol) i Antònia
Font (8 d’agost).
També hi haurà can-

tants eterns com Julio
Iglesias (5 i 6 d’agost), Ra-
phael (14 d’agost), el Dúo
Dinámico (4 d’agost), Mi-
guel Ríos (10 d’agost) i
TomJones, que tancarà el
festival el 20 i el 21
d’agost. No faltaran les
veusd’AnaBelén (23de ju-
liol) i Sílvia Pérez Cruz
(15 d’agost). El gaiter Car-
los Núñez actuarà amb
l’OrquestraNacional Clàs-
sica d’Andorra (16
d’agost). La dansa la posa-
rà Tamara Rojo (18 i 19
d’agost) i l’òpera anirà a
càrrec delsCarmina Bura-
na de La Fura dels Baus
(12 d’agost).c
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El festival Castell de
Peralada fa 25 anys. I vol
celebrar-ho amb magnifi-
cència. D’una banda, gi-
rant la mirada a la lírica,
que recupera una impor-
tància capital en el progra-
ma d’aquest any. De l’al-
tre, amb una obertura i
una clausura excepcio-
nals: aquesta mateixa nit
Joan Manuel Serrat,
acompanyat de la Simfòni-
ca del Vallès, oferirà un
concert per celebrar el
quart de segle del certa-

men de l’Empordà; i el
dilluns 15 d’agost
Peralada s’acomiadarà
per aquest any amb una
festa al poble a càrrec del
grup Comediants.
Entremig, una desfilada

que no sonarà com una
banda militar, sinó com
un coliseu operístic des
del principi. Demà, dissab-
te, el Nabucco de Verdi en
versió concert i amb les
veus de Joan Pons i Maria
Guleghina. Aquest diu-
menge, un recital de
Montserrat Caballé a l’es-
glésia de Peralada (19 ho-
res) i un altre de la matei-
xa soprano a l’auditori del
castell (22 hores). Diven-
dres que ve, el tenor Ro-
berto Alagna. El 29 i el 31
de juliol, l’Orfeu ed Euridi-
ce de Gluck imaginat per
Carlus Padrissa, de La Fu-
ra dels Baus. L’1 d’agost,
Plácido Domingo. El 2, la
soprano Sondra Radva-
novsky... Amés de recitals
de la pianista Katia Mi-
chel (23 de juliol) i del vio-
loncel·lista Daniel Mü-
ller-Schott (30 de juliol).
Tot un programa clàs-

sic que, a més, tindrà
molts més al·licients. Dels
quals no és el menor que
Quincy Jones ofereixi la
seva única actuació
aquest estiu a Espanya
(20 de juliol). També actu-
aran el jove crooner
Jamie Cullum (5 d’agost),
sempre disposat a jugar
amb el piano, La Locomo-
tora Negra, amb un con-
cert pels seus 40 anys, o
Rosario (14 d’agost). I la
dansa tindrà tres represen-
tants de renom: Blanca Li
(3 d’agost), Rafael Amar-
go (7 d’agost) i el Corella
Ballet de Castella i Lleó
(13 d’agost), ambLucíaLa-
carra per a l’ocasió.c

Arriba l’estiu i malgrat la inacabable crisi econòmica
que fueteja amb duresa el panorama cultural català, la
majoria de festivals continuen sense faltar a la cita, en-
cara que alguns, com el festival Shakespeare de Mata-
ró, han caigut per decisió política quan faltaven pocs

dies del seu inici. Per sort, dues de les trobades estiuen-
ques més rellevants del panorama català, totes dues a
l’Empordà, continuen amb força i aquest cap de setma-
na obren les portes amb amplis cartells: el Festival de
Peralada, que fa 25 anys –i que no deixa passar l’ocasió

per celebrar-ho amb actuacions de Joan Manuel Ser-
rat i de Comediants– i el Festival Jardins de Cap Roig,
que és patrocinat per La Caixa després d’absorbir Cai-
xa de Girona, i en què actuaran Sting, BB King, Julio
Iglesias o Tom Jones.


