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OPINIÓ

Bones notícies
malgrat

els temps que
corren

SANTI FONDEVILA

● Al Cèsar el que és del Cèsar Fo-
cus, primera empresa de producció
teatral de l’Estat, ha fotut un cop de
puny a la taula i ha donat exemple
de com es gestiona una crisi que
afecta el món de les arts escèniques.
Quan tothom retalla, Focus segueix
amb el seu compromís de produir i
hi destina la mateixa quantitat que
l’any passat: 1.800.00 euros. ¡Ai, ca-
rai! Nou produccions i set copro-
duccions componen el programa
del 2013. Focus no deixa de ser una
empresa que ha de generar diners
per sobreviure i seguir produint.
Doncs bé, en una mostra de gestió
responsable i –sense conèixer les
interioritats de la qüestió– amb una
optimització de recursos i una bai-
xada de sous pactada amb el comi-
tè d’empresa, aconsegueixen tirar
endavant el seu projecte. Sens dub-
te, el director general de la compa-
nyia, Daniel Martínez, podria asses-
sorar molts gestors públics, i no no-
més de l’àmbit artístic, que no tro-
ben més alternatives que retallar,
acomiadar gent i reduir, a la fi, l’ac-
tivitat cultural. I si el projecte de Fo-
cus és important per a l’empresa, ho
és també per al teatre català en ge-
neral, ja que el lideratge que té ha
aportat beneficis directes a la resta
d’empreses i professionals del sec-
tor des de fa anys. Cal reconèixer-
ho, encara que a alguns els molesti.

● Un juny per a Shakespeare El
Festival Shakespeare se celebrarà al
juny a la Biblioteca de Catalunya, al
Teatre Romea, al CCCB i en altres
locals de la zona. Serà molt autòcton,
perquè els temps no estan per a
grans despeses i el fet que hi hagi es-
pectacles internacionals depèn de si
la Generalitat finalment fa les apor-
tacions necessàries. Sota la direcció
de Montse Vellvehí i amb el suport
d’Oriol Broggi (La Perla 29) i Julio
Manrique (Romea), el festival, nas-
cut a Santa Susanna de la mà de Pa-
co Azorín i traslladat després a Ma-
taró fins que l’any passat es va sus-
pendre per la negativa d’una ajuda
municipal, recala a Barcelona. I ho fa
després de resoldre discretament els
problemes plantejats pel nou Ajun-
tament de Santa Susanna, que el vo-
lia rescatar ara que ha tornat l’alcal-
de que el va veure néixer (que havia
sigut inhabilitat i indultat després).
El certamen, membre de la Xarxa de
Festivals Shakespeare, ha fet ja al-
guns encàrrecs, com la proposta a
Quim Lecina, per qui el bard anglès
és un Déu i a qui es vol acostar en un
monòleg que jugarà amb diversos
textos. I amb música, esclar, que és
l’altre amant de l’actor.e

El traspunt

Humor a les clavegueres de la política

Després de triomfar durant tres
anys a Anglaterra, la versió teatral
de la mítica sèrie de televisió dels
anys 80 Sí, primer ministre arriba a
Barcelona. Abel Folk dirigeix el mi-
nistre Joan Pera al Teatre Condal.

L.S.

BARCELONA. “Ha arribat el mo-
ment dels grans sacrificis”. “Sí. Del
poble”. Els diàlegs de Sí, primer mi-
nistre són un concentrat de cinisme
polític amb una base tan real i tan
pròxima que fan gràcia i indignen a
parts iguals. Per això Abel Folk va
accedir a dirigir-la: “Mentre assajà-
vem, llegíem els diaris i és paradoxal
veure com coincideix aquella crisi
amb el que passa ara aquí”.

Sí, primer ministre és un especta-
cle original que va néixer per cele-
brar les tres dècades de l’inici de la
sèrie de televisió mítica, que TV3 va
emetre als anys 80. “No és un capí-
tol de televisió allargat, és una obra
de teatre que ha estat tres anys en
cartell a Londres i que el seu èxit ha
afavorit que se’n torni a fer una sè-
rie actualitzada”, afirmava Jordi
González, de la productora Focus
–l’ARA ho explicava ahir a la secció
de Mèdia–. L’obra arriba aquest dis-
sabte al Teatre Condal de Barcelo-
na amb deu mil entrades anticipa-
des venudes.

Els protagonistes del muntatge
són la cort del primer ministre, Jim
Hacker (Joan Pera): el secretari
d’estat de la Corona (Carles Canut),
el secretari privat del cap del govern
(Dafnis Balduz), la seva consellera
(Victòria Pagès) i un ambaixador
d’una ex-República soviètica (Fer-
ran Rañé), i hi apareix la directora de

la BBC (Marta Angelat). Els polítics
despatxen amb fredor i frivolitat
qüestions d’abast mundial, com la
crisi, la relació del Regne Unit amb
la Unió Europea, l’escalfament del
planeta i la compra de combustible,
però es desencadena un conflicte
moral que farà trontollar el sistema.

El mateix director ha sigut qui
s’ha encarregat de fer la versió cata-
lana d’un text que ha adaptat ben
poc. “Les incoherències dels polí-
tics, empresaris i mitjans de comu-
nicació anglesos s’assemblen als de
tots els països civilitzats”, assegura-
va Folk. No ha tingut l’obsessió
d’impostar l’humor anglès, sinó que
ha buscat un híbrid amb l’expressi-
vitat mediterrània que situï l’obra

en un lloc universal. “El públic
podrà veure l’espectacle des de
certa distància. Als anglesos els
agrada molt riure’s d’ells matei-
xos. I a nosaltres ens agrada el
mateix: riure d’ells”, deia el direc-
tor. Joan Pera és qui reparteix joc
a escena, dards satírics i humo-
rístics “demolidors”. “Puc jurar
sobre la Bíblia que aquesta obra
me la sé tota –bromejava l’actor,
avesat a fer la seva–. No puc afe-
gir-hi res perquè ja hi és tot. Diu
tal quantitat de veritats, que no
tinc temps de fer riure”. “La co-
mèdia és crítica, si és intel·ligent
–argumentava Canut–. Després
de riure molt, el públic també
discutirà molt”.e

Els actors protagonistes de la comèdia, amb Joan Pera de primer ministre. DAVID RUANO

Abel Folk dirigeix la versió teatral de ‘Sí, primer ministre’ al Teatre Condal

La Muntaner allibera els
fantasmes d’Amélie Nothomb

VICKY NAVARRO

BARCELONA. En els moments de si-
lenci i espera és quan les veritats so-
bre un mateix afloren, i no sempre
sorprenen positivament. Al contra-
ri: sovint contribueixen a descobrir
la bèstia que un porta a dins. La di-
rectora Magda Puyo ha volgut plas-
mar en escena aquesta dualitat en-
tre el bé i el mal que tot ésser humà
du a dins i que l’escriptora belga
Amélie Nothomb va descriure a la
novel·la Cosmètica de l’enemic.

En un aeroport, l’empresari
Jérôme Angust sent l’anunci que el
seu vol va amb retard. Durant l’espe-
ra li apareix un inesperat interlocu-
tor que acabarà convertint-se en una
abominable encarnació de tots els
seus fantasmes. La Sala Muntaner
acull avui l’estrena d’aquest espec-
tacle, en què els actors Lluís Soler i
Xavier Ripoll es veuen immersos en
un combat entre dues víctimes.
D’una banda, el Jérôme (Ripoll) és
víctima d’una confessió que no vol

escoltar i Textor Texel (Soler) es veu
atrapat per un sentiment de culpa-
bilitat que només podrà consolar
amb la confessió. Mentre que “el
Textor és pur discurs, el Jérôme és
pura emoció”, afirma la directora.

El dramaturg Pablo Ley ha adap-
tat el text respectant el llenguatge
“extremadament oral” de Not-
homb, i ha intentat concentrar en
els 75 minuts que dura l’obra tota la
seva essència, que aboca a una situ-
ació de “vertigen constant”. Sobre
l’escenari els dos personatges van
construint un teixit d’idees que aca-
ba sent molt complex. Les seves re-
flexions sobre coses de la vida aca-
ben produint “empaties i xocs”,
apunta Soler, i en un “quadrilàter de
4x3 metres”. Un espai escènic de
ressons metafòrics.

L’espectacle manté la ironia i la
frivolitat propis de Nothomb.
L’obra passa de ser divertida a ser
cruel: “Combina dos elements tan
contradictoris com la comèdia i la
tragèdia”, explica Puyo.e

Magda Puyo dirigeix Xavier Ripoll i Lluís Soler a
Cosmètica de l’enemic. DAVID RUANO

Partitura
“Puc jurar
sobre la Bíblia
que aquesta
obra me la
sé”, diu Pera


