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Victòria Pagès i Joan Pera
al Teatre Condal. PACO AMATE

TEATRE

Sí, primer
ministre, tot per

al poble sense
el poble

‘Sí, primer ministre’
TEATRE CONDAL
14 de febrer

SANTI FONDEVILA

Els britànics Antony Jay i
Jonathan Lynn van fer
ara fa tres anys una obra
de teatre basada en la sè-
rie televisiva Sí, ministre,

que conserva els personatges prin-
cipals però que es desenvolupa amb
un llenguatge més verbal i relligat
amb una història que posa en joc els
perfils dels que tenen la paella pel
mànec. Sí, primer ministre és una
comèdia farcida de mala llet adapta-
da als temps que corren: a una Unió
Europea de la qual el Regne Unit
forma part, amb la crisi de l’euro i
muntada sobre una de les múltiples
cimeres que es fan i es desfan.
L’obra no busca tant el riure fàcil
com el somriure sorneguer amb un
to burleta sobre el cinisme de la po-
lítica i del seu llenguatge, fent rea-
litat la cita del despotisme il·lustrat:
“Tot per al poble sense el poble”.

És aquest el punt més encertat
d’una obra que té moments per riu-
re però que no resulta hilarant, ex-
cepte per les maneres d’un Joan Pe-
ra que, més contingut que altres ve-
gades, exerceix de primer ministre
que no s’assabenta de res. Ferran
Rañé com a ambaixador del Kumra-
nistan és també una clau humorís-
tica de primer ordre, però el perso-
natge clau és Sir Humphrey Ap-
pleby, un Carles Canut que clava
amb precisió la demagògia del po-
der i l’ús arbitrari per interessos
personals. La direcció d’Abel Folk
aposta per un to proper a l’alta co-
mèdia amb lleus jocs gestuals d’in-
dubtable eficàcia i manega el con-
junt amb molta habilitat. No és per
partir-se de riure, sinó una burla
amb lleuger toc de denúncia de les
clavegueres del poder. Una obra in-
teressant pels moments que vivim
que proporciona una bona estona
gràcies a la interpretació i a una pro-
ducció exquisida.e
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La relliscada més delirant dels Goya

No hi havia hagut temps d’assajar,
perquè l’actor Tristán Ulloa va ser
substituït en l’últim moment.
Aquest és l’argument de l’Acadè-
mia per justificar l’error en l’en-
trega del premi a la millor cançó.

SÍLVIA MARIMON
LARA BONILLA

BARCELONA. Va ser un dels mo-
ments més delirants de l’entrega de
la 27a edició dels premis de l’Acadè-
mia del Cine Espanyol. Els actors
AdrianaUgarteiCarlosSantosanun-
ciavenelnomdelguanyador enlaca-
tegoria de la millor cançó. Ugarte va
dir:“ElGoyaalamillorcançóoriginal
és per a Els nens salvatges, de Pablo
Cervantes”. La càmera va enfocar els
quehavienderecollirelguardó:hiha-
via abraçades, petons, somriures... I
quan s’encaminaven cap a l’escenari
van haver de girar cua. “Ho sento... El
Goya és per No te puedo encontrar de
la pel·lícula Blancaneu, de Juan Gó-
mez Chicuelo i Pablo Berger”, va cor-
regir Ugarte.

Ahirelpresidentdel’Acadèmiadel
Cine Espanyol, Enrique González
Macho, va donar explicacions sobre
l’embolic dels sobres en un comuni-
cat. “El nom del guanyador va dins
d’un sobre lacrat i hi ha una cartoli-
na al costat en què es posa el nom de
qui recull el premi en el cas que algun
candidatnohisiguipresentinoelpu-
gui recollir. En lloc d’obrir el sobre
que havia d’obrir, [Ugarte] va llegir
l’altra cartolina amb el nom del qui
recolliria el premi d’Els nens salvat-
ges”. Aquesta altra cartolina, amb el
nom de qui recull el premi en cas
d’absències, és la que també exhibia
l’actriu Candela Peña quan va fer el
seu discurs (a la fotografia).

González Macho va justificar l’er-
ror: “Era l’única entrega que no s’ha-
via assajat el dia anterior, perquè
Tristán Ulloa en l’últim moment no
va poder venir i se’l va haver de subs-
tituir per Carlos Santos”. La baixa de

Candela Peña
recull el Goya i
exhibeix un
sobre que
contenia el seu
nom i una
targeta amb el
nom de Chus
Lampreave.
EFE

L’Acadèmia mira d’explicar l’embolic dels sobres en l’entrega dels premis

L’Obrador de la Beckett es
traslladarà a l’estiu al Poblenou

L.S.

BARCELONA. L’Obrador de la Sala
Beckett està salvat. L’Ajuntament de
Barcelona ha acudit al rescat d’un
centre que estava en perill per culpa
de les retallades i s’ha compromès a
adequar-li un espai al barri del Poble-
nou, tal com va avançar l’ARA al ge-
ner. L’Obrador –una escola de dra-
matúrgia de referència internacional
on es fan cursos, tallers i assajos–
traslladarà la seva activitat quan
s’acabin les obres, previsiblement al
juliol, per evitar haver de pagar el llo-
guer de l’espai actual, a Gràcia. Al se-
tembre ja començarà el curs 2013-
2014 al Poblenou. La sala d’exhibició
teatral, en canvi, continuarà oberta a

Gràcia. L’Ajuntament aportarà
325.000 euros per reformar 800 me-
tres quadrats de l’edifici que fa més
d’un any es va presentar com la fu-
tura seu de la Fundació Sala Beckett.

El consistori va cedir l’antiga Co-
operativa Pau i Justícia, però refor-
mar-la i convertir-la en la Casa dels
Autors costa 8 milions d’euros, que
ara per ara no s’han aconseguit (no-
més l’Ajuntament s’ofereix a apor-
tar-hi 1,5 milions). Per això la lectu-
ra que fa de la situació el director de
la sala, Toni Casares, és ambivalent:
“Estic content perquè fem una ope-
ració de salvament a una cosa con-
demnada a la desaparició, però no
encarrilem el projecte ambiciós de
la Beckett”.e
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L’Ajuntament invertirà 325.000 euros per fer
obres a la seu de la Cooperativa Pau i Justícia. ACN

l’actor espanyol va ser voluntària i ho
va anunciar per Twitter. No va anar
a la cerimònia “per disconformitat
amb les directrius dels Goya” i les re-
comanacions, fins i tot de la vicepre-
sidenta del govern, de no convertir-
ho en un acte polític reivindicatiu.

No va ser l’única pífia. Ahir la web
dels Goya atorgava el premi al millor
director a Pablo Berger. En realitat,
va ser per a J.A. Bayona.e

L’Hospital de
Viladecans nega que
racioni l’aigua

L’Hospital de Viladecans es
va convertir en protagonista
involuntari de la gala dels
premis Goya quan l’actriu
Candela Peña, en el seu dis-
curs d’agraïment, va denunci-
ar que el seu pare havia mort
en un hospital català on, se-
gons va afirmar, no va rebre
aigua ni mantes. El centre sa-
nitari en qüestió, l’Hospital
de Viladecans, que pertany a
l’Institut Català de la Salut
(ICS), assegura que “l’atenció
sanitària prestada va ser
l’adequada en tot moment i
que no consta cap reclamació
de la família per aquest cas”.
Sobre el subministrament
d’aigua embotellada als paci-
ents, la direcció va assegurar
en un comunicat que cada pa-
cient ingressat rep una ampo-
lla d’aigua d’1,5 litres cada
dia. “Com a la resta d’hospi-
tals de l’ICS, tots els pacients
ingressats reben l’aigua que
necessiten per al bon curs del
seu procés assistencial. Això
suposa que si un pacient s’ha
de fer una prova o un tracta-
ment específic o ha de pren-
dre una medicació que reque-
reixi beure aigua, el centre
l’hi facilita, ja sigui embote-
llada o de la xarxa pública”,
continua el comunicat. Pel
que fa a altres serveis, com
ara llençols o mantes, el cen-
tre va indicar que disposa de
roba de llit a totes les habita-
cions i per a tots els pacients i
que “sempre hi ha estoc dis-
ponible per si se’n necessita
més”, aclareix.


