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● La veu universal. Així,
ni més ni menys, se’l pre-
senta al seu web oficial en
una vintena d’idiomes, en-
tre ells l’àrab i l’hebreu,
units per un truhán i se-
nyor espanyol. És Julio
Iglesias i, després de qua-
ranta anys d’ofici i 260 mi-
lions de discos venuts, al-
gun mèrit se li ha de reco-
nèixer. Avui i demà actua
al Festival Jardins de Cap
Roig, en dos concerts per
als quals es van exhaurir
les localitats a una veloci-
tat només comparable a la
que assoleixen els fans de
Springsteen i U2 en la seva
lluita amb les operadores
telefòniques per una entra-
da. Dues autèntiques i ge-
nuïnes gales d’estiu, com
en els bons vells temps,
que portaran a Cap Roig
uns quants famosos i un
públic heterogeni que gau-
dirà tant de l’espectacle
musical com del social.

Arribarà Julio a l’aero-
port de Girona amb el seu
jet privat, com correspon
al seu estatus, presumpta-
ment des de Mònaco, on
ha pogut allargar el seu
descans gràcies a la recent
suspensió d’un concert a
Mallorca amb preus estra-
tosfèrics. A Cap Roig
s’hauran pagat, pels canals
oficials, entre 60 i 200 eu-
ros per veure’l. Per inter-

net, la revenda funciona a
tot ritme: un anunci, per
exemple, ofereix una en-
trada per 750 euros, que
queden rebaixats a 650 eu-
ros si se’n compren tres o
més. Una ganga.

A punt d’entrar aquest
setembre en l’edat legal de
jubilació, Julio celebra en
aquesta gira els seus 40
anys de professió, prenent
com a punt de partida el
seu triomf al Festival de
Benidorm del 1968 amb
La vida sigue igual, una
cançó que probablement
no faltarà en el repertori
d’aquests dos concerts, on
també sonaran Manuela,
Quijote («Soy feliz con un
vino y un trozo de pan, y
también, cómo no, con ca-
viar y champán»), Me ol-
vidé de vivir, Hey!, Abrá-
zame, Un canto a Galicia i
El amor, resumint la seva
carrera com a rei de la ba-
lada tòrrida.

Des de Cap Roig i Giro-
na –diuen que pernoctarà a
l’hotel AC Palau de Bella-
vista–, Julio Iglesias i el
seu seguici es traslladaran
a Benidorm, el Puerto de
Santa María (Cadis) i San-
ta Cruz de Tenerife. A fi-
nals de mes, té concertats
alguns concerts en casinos
de Massachusetts i Okla-
homa, en la millor tradició
dels showmen nord-ameri-
cans.

La «veu universal» de Julio
Iglesias sonarà avui i demà

al festival de Cap Roig
X. C. / Palafrugell

Julio Iglesias, per duplicat, en una imatge recent. / EFE

L’actor Roger Pera s’es-
trenarà en la direcció amb
l’adaptació per al públic
català de Boy’s life, del
dramaturg nord-americà
Howard Koffer. Des que
va conèixer aquesta obra,
fa uns deu anys, i s’hi va
sentir tan identificat, Pera
no ha parat de somniar en
la posada en escena fins
que ho ha aconseguit, se-
gons que confessava ell
mateix ahir en la presenta-
ció al Teatre Gaudí de Bar-
celona, acompanyat dels
vuit actors de l’elenc, que
han passat per un càsting
de la productora Set d’Ac-
ció, un triatge poc habitual
en teatre.

Després de la traducció i
l’adaptació a l’imaginari
català, obra de Lluc Po-
trony, que també es con-
fessa reflectit en aquest
text, Roger Pera li ha posat
unes dosis de nostàlgia,
molt pròpia dels éssers hu-
mans, al seu parer, per ar-
rodonir un text que tracta
sobre el pas del temps,
l’amistat, el sexe i les dro-
gues, des de l’òptica d’uns
joves que ja passen dels
trenta sense trobar respos-
ta a moltes preguntes.

Encara que hi apareixen
gairebé una desena de jo-
ves, la història se centra en
tres amics, interpretats per
Pep Papell, Joan Frank i
Joel Minguet, que es tro-
ben en el vertiginós mo-
ment d’anar posant fi a la
joventut, moment en què

s’adonen que no han arri-
bat a ser astronautes ni
s’han menjat el món, i que
s’han passat la vida pre-
ocupant-se per «proble-
mes imaginaris» i «molt
poc reals», segons el direc-
tor, que qualifica aquesta
generació de «privilegia-
da».

«Tots ells són molt frà-
gils», explica Roger Pera, i
aquesta fragilitat dóna pis-
tes del final de la història,
en què es poden trencar

moltes coses, com ara
l’amistat. Però al final
també s’encendrà una es-
purna d’esperança, segons
avança el director, que
s’ha plantejat l’obra com
un projecte cinematogrà-
fic, amb ritme i pocs talls,
acompanyada de projec-
cions que recorden les vi-
des dels protagonistes.

A més dels tres amics,
l’argument es troba amb
altres personatges, que
conformen una pluralitat

d’històries diferents que
envolten la vida d’aquests
eterns Peter Pan, amb in-
terpretacions d’Estel Solé,
Yaneys Cabrera, Anna
Prats, José Bailón i Lluïsa
Valldaura, que en algun
cas fan més d’un paper.

Per a la banda sonora,
Roger Pera ha triat temes
que uneixen la majoria de
joves d’aquesta generació,
com ara The final count-
down de Europe i Boig per
tu, de Sau.

L’actor Roger Pera s’estrena
com a director amb una obra

sobre la fi de la joventut
«Quina vida!» es podrà veure a partir de divendres al Teatre Gaudí de Barcelona

Roger Pera donava ahir instruccions als protagonistes de Quina vida! / EFE

● Roger Pera s’estrena en la direcció
amb una obra sobre la fi de la joven-
tut que revela les pors i decepcions
de la generació que va néixer entre

MAR ROCABERT / ACN / Barcelona els setanta i els vuitanta. Quina vi-
da!es podrà veure del 15 d’agost al
21 de setembre al Teatre Gaudí de
Barcelona. A més d’assegurar que
s’hi sent identificat, Pera presenta

aquesta comèdia àcida com una his-
tòria moderna d’una generació que
ho té tot i no sap què pot fer-ne, però
també com un desengany que forma
part de totes les generacions.

● L’entorn de Paul New-
man manté un hermetisme
total sobre l’estat de salut
de l’actor, malgrat les in-
formacions aparegudes re-
centment que asseguren
que pateix un càncer ter-
minal de pulmó i que ha
decidit passar les seves úl-
times setmanes de vida a
casa, envoltat de la seva fa-
mília.

Les primeres informa-

cions sobre el delicat estat
de salut del mític intèrpret
van sortir a la llum al juny,
quan el seu amic A.E. Hot-
chner va assegurar que
Newman, de 83 anys i fu-
mador empedreït en el
passat, patia aquesta ma-
laltia i es trobava en tracta-
ment. El mateix actor, pe-
rò, va publicar un comuni-
cat per mitjà del seu agent
en què assegurava trobar-
se bé, sense fer cap mena

d’al·lusió al fet que patís
un càncer. Fa només uns
dies, el Daily Mail brità-
nic, citant una font anòni-
ma pròxima a la família de
l’actor, assegurava que
Newman «no volia morir a
l’hospital», ja que li ha-
vien comunicat que li que-
daven «setmanes de vida».
La publicació indicava
que l’actor havia conclòs
el tractament de quimiote-
ràpia per al càncer a Nova

York i, de fet, han aparegut
fotografies de divendres
passat amb l’actor en cadi-
ra de rodes i un aspecte
molt desmillorat sortint de
l’hospital. Tot i la publica-
ció d’aquestes informa-
cions, l’entorn de l’actor
es manté en silenci. El por-
taveu de Newman, alimen-
tant el secretisme, va con-
testar dilluns amb un «sen-
se comentaris» en ser in-
terrogat per l’afer.

Mutisme absolut en relació amb el greu
estat de salut de l’actor Paul Newman
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