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E
s diuEnriquecido, pe-
rò s’hauria d’haver
dit Lo que queda de
Enrique San Francis-

co”, ironitza l’actor madrileny
sobre el nou espectacle que pre-
senta des de demà i fins diu-
menge al teatre Barts del Pa-
ral·lel. I és que, recorda l’humo-
rista, “he tingut un altre ac-
cident baixant a buscar tabac i
torno a anar amb crosses. No sé
si sóc matusser o és una suma
d’esdeveniments que s’acostu-
ma a conèixer amb el nom de
mala sort”. Però ni amb el ma-
luc en procès de recuperació
no s’atura: San Francisco (Ma-
drid, 1955) oferirà quatre fun-
cions d’Enriquecido, peça ano-
menada així pel nom de l’artis-

ta i perquè és un compendi dels
millorsmonòlegs que ha prota-
gonitzat l’última dècada.Monò-
legs que presenta a la seva ciu-
tat d’adopció, Barcelona, on va
viure 15 anys. “Parlo català, pe-
rò haig de pensar molt les pa-
raules”, diu. “Però amb un any
aquí ho recupero tot”, afegeix.
Ara per ara, del que parlarà

durant una hora i vint, diu, és
de Déu, les dones, les mares,
“que admiro molt”, i el cos,
“perquè ara que m’he passat
dosmesos estirat al llit jugant a
la Xbox com un carallot he re-
flexionat molt sobre que el cos
de l’ésser humà està mal pen-
sat. I no només el meu”, remar-
ca. I adverteix que de política
no n’hi haurà ni una sola línia,
“perquè no els donaré a sobre
el gust de parlar d’ells”.
De les mares sí que en par-

larà: “Són el millor invent del
món, encara que també tenen

defectes, esclar. Sembla que to-
tes hagin realitzat un curset
secret sobre coses de mares”. I
de Déu també: “La Bíblia és
aquest llibre que té tothoma ca-
sa i no el llegeix. I Déu hi fa
coses collonudes, molt bo-
niques, és el personatge que
més m’agrada”. També parlarà
d’anar de compres amb la seva
dona: prefereix saltar al buit.
I encara que fa ja dos anys

que no fa cinema perquè les
propostes que ha tingut no li in-
teressaven massa, sí que té un
projecte teatral interessant per
endavant: Luis Álvarez els ha
ofert a ell i a Jorge Sanz per a la
propera temporada que prota-
gonitzin al teatre Caser Calde-
rón de Madrid una obra sobre
la història de l’alcohol a través
del temps. “No em preocupa
que hagin pensat en mi. Però
malgrat la meva imatge només
sóc cerveser, eh?”, riu.c
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sisè artista sorpresa que l’organit-
zació no ha volgut revelar. El rit-
me de venda d’entrades del festi-
val està sent bo i fins ahir s’havia
venut el 85% del total de les loca-
litats disponibles.
Entre les novetats d’aquesta

edició es troba l’espectacle infan-
til Super3 enConcert, que inaugu-
ra la primera edició del Cap Roig
Mini –una proposta familiar en
què pares i fills podran gaudir de

la música i el jardí botànic– i que
vist l’èxit de públic, tot apunta
que es mantindrà el proper any.
Amés, els organitzadors del festi-
val, Edicions Musicals Clipper’s,
i la Caixa –patrocinador princi-
pal del certamen– amb el suport
de la Fundació La Caixa ha posat
enmarxa un projecte solidari per
dotar la Creu Roja de Palafrugell
d’una ambulància. Per això, una
part de la recaptació de la gala lí-

rica que protagonitzarà la sopra-
no Ainhoa Arteta i el baríton
Juan Jesús Rodríguez anirà
destinada a l’adquisició d’aquest
vehicle.
Música almarge, el festival am-

pliarà aquest any el nombre de
terrasses dins dels jardins –que
obriran a les 20 h– perquè el pú-
blic assistent trobi nous espais
per desconnectar. L’oferta gastro-
nòmica, com és habitual els
últims anys, anirà a càrrec dels
germans Roca, el restaurant dels
quals, El Celler de Can Roca, ha
estat proclamat aquest any com
el millor del món segons la
revista especialitzada The Res-
taurant Magazine. El públic po-
drà escollir entre el restaurant a
l’aire lliure, amb una carta esti-
val, lleugera i mediterrània (hi
haurà dos torns: un a les 20 h i un
altre a lamitjanit) o degustar l’ori-
ginal assortiment d’entrepans i
tapes que es vendran a la plaça
del Castell. Per evitar aglomera-
cions a la zona de la plaça, l’orga-
nització ha decidit instal·lar una
altra carpa.
El festival té un pressupost de

2,2 milions d’euros i ha rebaixat
un 16% el preu mitjà de l’entrada
passant de 65,5 euros de l’any pas-
sat als 55 d’aquest any.c
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Que bonic és poder com-
partir pàtria des de la
llar”, va tuitejar el presi-
dent veneçolà Nicolás

Maduro (1962), amb l’afectat ar-
got que el caracterit-
za, en anunciar el seu
enllaç civil amb Cilia
Flores (1953) –la seva
companya de vida du-
rant gairebé dues dè-
cades– en el trans-
curs d’una cerimònia
privada que va oficiar
l’alcalde de Caracas, i
chavista prominent,
Jorge Rodríguez.
“Cilia i jo legalit-

zem per les lleis de la
república el que ja
existia: ens casem”,
va explicar Maduro,

per després aclarir que elmatri-
moni va venir a formalitzar
una unió existent ja des de les
“ànimes, ambDéu, enDéu i per
Déu”. El president veneçolà va
afegir que el seu casament amb
“la primera combatent de la re-
volució” –com li diu a la seva

actual esposa– vol “enviar un
missatge molt clar d’enforti-
ment de la família veneçolana”.
La nova primera dama deVene-
çuela es va unir a Maduro com
a militant chavista a comença-
ments dels anys noranta. Pare-
lla de fet sense descendència,

tots dos tenen fills de
matrimonis anteriors.
Flores ha estat parla-

mentària, presidenta
de l’Assemblea Nacio-
nal i fiscal general. Així
mateix, va formar part
de l’equip d’advocats
que l’any 1992 va de-
fensar el futurmandata-
ri Hugo Chávez, des-
prés de ser empresonat
per encapçalar un cop
d’Estat fallit contra el
llavors president de la
república Carlos An-
drés Pérez.c
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