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Barcelona ciutat

El llegat de la comunitat internacional
a l’Afganistan. Avui i demà se cele-
bren aquestes jornades de debat en
què participen destacats experts.
CCCB. Montalegre, 5 (de 16 a 19.30
hores). Inscripcions a l’e-mail:
asdha2013@gmail.com

México flamenco. Projecció d’aquest
documental que mostra l'agermana-
ment de dos col·lectius molt dife-
rents a través de la música: el col·lec-
tiu gitano del barri de la Mina i el
col·lectiu jarocha de la colònia de
Guatepec a Mèxic DF. A continuació
hi haurà una exhibició de ball fla-
menc a càrrec de la bailaora Isabel
Orozco, i finalitzarà amb una actua-
ció de taller de cajón.
Biblioteca Les Roquetes. Via Favència,
288 B (18 hores). Entrada lliure.

Per amor a l'art. Cinema i pintura.Din-
tre d’aquest cicle s'estrena el docu-
mental El cuadro, de David Trueba,
realitzat a partir de la pintura de
Josep Santilari. A continuació, col·lo-
qui amb el director i l'artista.
Sala de la Cúpula del MNAC. Palau Na-
cional (18.30 hores).

El hundimiento de la banca. Crónica de
cómo gestores, supervisores y políti-
cos provocaron lamayor crisis en la his-
toria del sistema financiero español.
Presentació d’aquest llibre d’Íñigo
de Barrón Arniches, a càrrec d’Anton
Costas i l’autor.
Llibreria La Central del Raval. Elisa-
bets, 6 (19 hores).

Dir sense por. La llibertat d'expressió.
Conferència de l’escriptor algerià per-
seguit al seu país Salem Zènia i Raf-
faella Salierno, del PEN Català.
Espai Putxet. Marmellà, 13 (19 h). Ac-
tivitat gratuïta, cal inscripció prèvia al
934-186-035.

Arnau Puig. Pensar la imatge. En el
marc d’aquesta exposició hi ha una
lectura poètica comentada a càrrec
d’Arnau Puig i Enric Casasses.
Virreina Lab. Rambla, 99 (19 hores).

La Ciudad da que pensar. Amb motiu
de la publicació del llibre Escritos so-
bre la ciudad (y alrededores) , de

Manuel Cruz, se celebra una taula ro-
dona amb Manuel Delgado, profes-
sor d’Antropologia, Joan Subirats, ca-
tedràtic de ciència política de la UAB,
i l’autor.
Sala Gran, 4a planta, de la facultat de
Geografia i Història. Montalegre, 6-8
(19 hores).

Cómo preparar un gran viaje. El ma-
nual de los trotamundos. Presentació
d’aquest llibre de Pablo Strubell i
Itziar Marcotegui.
Llibreria Horitzons. València 149 (19
hores).

Grans Conjunts de l’Esmuc. Concert de
la Big Band de l'Escola Superior de
Música de Catalunya dirigida per
Joan Díaz. Gratuït.
L'Auditori. Lepant, 150 (19 hores).

Todo por un puñado de olas perfectas.
Presentació d’aquest llibre del surfis-
ta David Rensin a càrrec de l’editor, i
projecció d’imatges inèdites.
FNAC Triangle. Pl. Catalunya (19 h).

Sexo y las ‘50 sombras de Grey’. Taula
rodona amb Antoni Bolinches, Àlex
Carrilero, Carla Trepat, Georgina
Burgos i Luana Salvadó.
Llibreria Excellence. Balmes, 191 (19
hores).

VII Cicle de Filosofia: Desconstruir Euro-
pa. L’art contra el temps: Duchamp,
John Cage i l’estètica del fracàs. Confe-
rència a càrrec de Pol Capdevila, pro-
fessor de Teoria de l’Art i de la Imat-
ge a la UPF.
Biblioteca Jaume Fuster. Plaça Les-
seps, 20-22 (19 hores).

Premi Sony d'escoles de fotografia. Fo-
toprojecció dels treballs dels cinc fina-
listes de la segona edició d’aquest
premi que enguany ha girat al vol-
tant de l'obra de Leopoldo Pomés i
Barcelona. Gratuït.
Foto Colectania. Julián Romea, 6
(19.30 hores).

Però encara hi ha títols nobiliaris a Ca-
talunya? Conferència a càrrec del
comte de Sert, Armand de Fluvià, pre-
sident de la ICGenHer, i Pedro More-
no, doctor en Dret.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’
humor britànic
més agut i diver-
tit pren el teatre
Condal. Un hu-

mor que, a més, va com l’anell
al dit donada la situació actu-

al: es tracta de Sí,
primer ministre,
una sàtira que pri-
mer va ser sèrie
de televisió als
anys vuitanta –les
populars Sí, ministre i Sí, pri-
mer ministre– i que al 2010,
de la mà dels mateixos crea-
dors, Antony Jay i Jonathan
Lynn, es va convertir en obra
de teatre completament actua-
litzada. Encara que, com di-
uen Jay i Lynn, els titulars po-
lítics del 1986 eren iguals que

els del 1956, i ara també succe-
eix el mateix: “La comèdia sa-
tírica política no canvia”.
El que canvia és el primer

ministre. Perquè en la versió
que dirigeix al Condal Abel
Folk el mandatari està encar-
nat ni més ni menys que per
Joan Pera, que dóna vida a

Jim Hacker, un
primer ministre
britànic atabalat
perquè el país al-
bira el col·lapse fi-
nancer. L’única

solució és un acord moral-
ment poc recomanable amb
el ministre d’Exteriors de
Kumranistan. Els escàndols,
la hipocresia i la intriga estan
servits. Amb molt d’humor. I
amb un gran equip d’actors
on figuren Marta Angelat,
Carles Canut, Dafnis Balduz,

Victòria Pagès i Ferran Rañé.
Per a Folk, l’obra té mala

llet i posa el dit a la nafra, pe-
rò no busca fer una crítica do-
lorosa, sinó que deixa les por-
tes obertes perquè inclús el
criticat pugui divertir-se. De
fet, diu, dibuixa un gover-
nant en el fons honest, però

“poc preparat, no extraordi-
nàriament intel·ligent”. Folk
diu que la partmés complica-
da ha estat trobar el to. Que
no fos una comèdia mediter-
rània, caricaturesca, sinó que
l’humor sorgís de la veritat
dels personatges, orgànica-
ment,més enllà dels recursos
còmics dels actors. I, con-
clou, gràcies a la generositat
dels intèrprets, que han re-
nunciat als seus recursos ha-
bituals i han explorat nous ca-
mins, ho han aconseguit .c

Els actors
Dafnis
Balduz, Joan
Pera i
Victòria
Pagès a l’obra
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Joan Pera ha viscut una ascensió vertiginosa i s’ha convertit en
primer ministre a la nova obra del teatre Condal. A ‘Sí, primer minis-
tre’ és Jim Hacker, un governant que haurà de prendre decisions
moralment dubtoses per salvar al seu país del col·lapse i que farà
que la política, per una vegada, serveixi per riure

‘SÍ, PRIMER MINISTRE’
Teatre Condal

Av. Paral·lel, 91. Barcelona
Fins el 3 de març

www.teatrecondal.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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El Fòrum Gastronòmic de Girona i La Vanguardia atorguen el premi Cuiner de l’Any. Els candidats són joves cuiners que representen
la nova cuina catalana i que destaquen per la utilització de productes de promixitat, el respecte a la terra i la relació amb el productor.
El premi Cuiner de l’Any vol reconèixer i donar a conèixer els professionals de la cuina que s’esforcen a fer difusió d’aquests valors.

PREMI AL CUINER DE L’ANY
Tu ets el millor crític; ells, els millors cuiners.

www.forumgirona.com
Del 24 al 26 de febrer

Entra al web www.lavanguardia.com i vota el teu candidat entre el 21 de gener i el 15 de febrer
Entre tots els participants es sortejaran 5 àpats a cadascun dels restaurants nominats (vàlid per a dues persones)

Com participar-hi

Candidats a

CUINER
DE L’ANY

Jordi Garrido
Mas de Torrent
Baix Empordà

Antonio Romero
Suculent
Barcelona

Albert Marimon
La Cava
Tàrrega

Àlex Suñé
Mil921

Barcelona

Mandu Gimeno
Bohèmic
Barcelona

Col·labora:

JoanPera,primerministre
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