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Primera fila    icult
Comèdia d’alta volada al Teatre Condal

33 El secretari personal Bernard Wolley (Dafnis Balduz), el primer ministre Jim Hacker (Joan Pera) i la consellera Claire Sutton (Victòria Pagès), en una escena de l’obra.

PACO AMATE

Joan Pera, al poder
3 El còmic encapçala la sàtira política ‘Sí, primer ministre’ basada en la gran sèrie de la BBc

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L’
alta política ha irrom-
put amb força als esce-
naris catalans aquesta 
temporada. Quan enca-

ra és recent el pas de Poder absolut per 
La Villarroel, una dura mirada als 
baixos fons dels nostres governs, 
n’arriba ara una altra de molt més 
jocosa, però no per això menys con-
tundent, al Teatre Condal. La sàtira 
de Sí, primer ministre, a partir de la 
memorable sèrie de la BBC, ha ater-
rat al Paral·lel amb l’aval dels seus 
tres anys d’èxit al West End de Lon-
dres. Per si aquesta garantia fos poc, 
hi ha en escena un equip de primera, 
dirigit per Abel Folk, amb Joan Pera 
al capdavant.
 Demolidora, gamberra, exces-
siva, intel·ligent i fins i tot poètica. 
Abel Folk no escatima adjectius per 
definir la peça d’Antony Jay i Jonat-

han Lynn. «Els anglesos tenen l’es-
tranya habilitat de parlar amb hu-
mor de les coses més terrorífiques», 
afirma. En aquest món global, Folk 
va decidir no adaptar la comèdia 
a una situació més pròxima. «Els 
usos i abusos de polítics, empresa-
ris i caps dels mitjans de l’obra s’as-
semblen als nostres. A més és demo-
lidora i així la podem disfrutar amb 
una mica de distància i objectivitat». 
També va renunciar a una adaptació 
localista per un altre argument: «Als 
anglesos els agrada molt riure’s de 
si mateixos, i a nosaltres també ens 
agrada riure’ns d’ells».

GRUP DE PODER / Aquests polítics, em-
presaris i comunicadors a Sí, primer 
ministre estan representats per un 
primer ministre britànic (Joan Pera), 
un secretari d’Estat (Carles Canut), 
un secretari privat (Dafnis Balduz), 
una consellera política (Victòria Pa-

gès), la directora general de la BBC 
(Marta Angelat) i l’ambaixador d’un 
estat anomenat Kumranistan 
(Ferran Rañé).
 La trama presenta una situació lí-
mit del govern britànic que, a un pas 
del col·lapse financer, veu l’única es-
perança en un acord, èticament poc 
justificable, amb un país oriental 
anomenat Kumranistan. «El conflic-
te deriva en una crisi moral que farà 
trontollar les estructures del govern 
britànic», apunta Folk, que destaca 
l’astúcia de l’obra. «Els personatges 
no es poden identificar ni com a la-
boristes ni com a  conservadors; són 
polítics».

SENSE IMPROVISACIONS / Al capdavant 
d’aquesta galeria de personatges hi 
ha Joan Pera, un intèrpret entregat a 
Sí, primer ministre fins al punt que, 
diu, renuncia a una capacitat d’im-
provisar que va ser llegenda en les se-

Encara que ara ja sabem tots que un 
imbècil pot arribar a president del 
Govern, a principis dels anys vui-
tanta el concepte era una novetat. 
D’aquí ve l’interès de les sèries de te-
levisió Yes, minister (1980-1984) i Yes, 
prime minister (1986-1988), creades 
pels britànics Antony Jay i Jonat-
han Lynn, deixebles avantatjats del 
gran P.G. Wodehouse que fins i tot 
van mostrar qualitats profètiques: 
quan veus David Cameron, te’n re-
cordes ipso facto del totxo de Bertie 
Wooster.

El triomf de la neciesa
 Els 38 episodis de les dues sèri-
es se centraven en les grotesques 
aventures d’un pusil·lànime ano-
menat Jim Hacker que, malgrat 
la seva barroeria inversemblant, 
aconseguia obrir-se camí en la po-
lítica del seu país fins a arribar fins 
i tot a presidir-lo. Tot plegat, mal-
grat els esforços per impedir-ho del 
seu company de treball i nèmesi 
particular, Sir Humphrey Apple-
by, de qui mai es va saber si el mo-
via l’amor a la pàtria o el seu propi 
interès. 
 L’humor era suau, però no del 
tot blanc: no s’entén com podia ser 
en aquell temps la sèrie televisiva 
favorita de Margaret Thatcher. H
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ves improvisacions amb Paco 
Morán. «Puc jurar sobre la Bíblia 
que em sé tota l’obra. No hi puc 
posar res de la meva part perquè 
ja hi és tot. No tinc temps de pro-
vocar el riure. I a més m’ho ha 
prohibit el director», diu somri-
ent. Pera detalla la seva admira-
ció pel text amb una paradoxa: 
«No sé si és una comèdia que fa 
riure o una comèdia de riure que 
és seriosa».
 El còmic té com a  partenaire 
Carles Canut, un actor de carrera 
tan dilatada com la seva (van co-
incidir en els seus anys d’estudi-
ants a l’Institut del Teatre). «Em 
costa molt riure a sobre d’un esce-
nari, però aquest senyor [referint-
se a Pera] m’ho fa fer», comenta el 
col·laborador del primer minis-
tre com a secretari de la corona, 
un càrrec propi del règim brità-
nic. I defineix el muntatge amb 
encert: «Es diuen coses terribles 
de la política amb la ironia an-
glesa passada pel tamís català de 
Polònia».

DEFECTES PRÒXIMS / Canut, un in-
tèrpret d’inequívoca imatge bri-

tish, encarna sir Humphrey Apple-
by, un alt funcionari aviciat i amb 
tots els defectes d’una vida a la 
cuina de la política. Segons Pera, 
és a ells a qui ataca el text. «La 
gran crítica va cap a l’amoralitat 
dels alts funcionaris; el primer 
ministre és més humà».
 Són uns tipus reprovables, sí, 
però Folk recorda que la sèrie de 
la BBC va ser capaç de crear una 
«gran empatia» amb l’especta-
dor. «Tots tenen defectes, però et 
fan sentir bé perquè són molt prò-
xims. En veies un capítol i te’ls vo-
lies emportar a casa, per continu-
ar amb ells».
 L’humor de Sí, primer mínistre 
provoca la riallada i també vol 
animar el debat a partir de dià-
legs com el que mantenen Jim 
Hacker i sir Humphrey Appleby. 
«Ha arribat el moment dels grans 
sacrificis», li diu el primer minis-
tre. «Del poble, és clar», respon el 
funcionari reial. No és estrany, 
doncs, que l’èxit del muntatge 
provoqui una nova versió televi-
siva a la Gran Bretanya amb els 
mateixos actors del West End. H

Abel Folk
DIRECTOR

«Els anglesos 
tenen l’estranya 
habilitat de parlar 
amb humor 
de les coses 
més terrorífiques»

A rticle 311. L’altre dia vaig 
llegir un estudi sobre 311 
supersticions que existei-

xen en altres països. Encara que 
la gent ja no hi creu, per si de cas 
ningú s’atreveix a trencar-les en 
aquells llocs... Em vaig quedar 
amb un parell... Per exemple, al 
Japó no t’has de tallar les ungles 
després que el sol es pongui per-
què si ho fas diuen que no tindràs 
l’oportunitat d’acomiadar-te dels 
teus pares abans que morin. L’al-
tra superstició venia d’Hongria i 
tenia a veure amb el fet que els 
solters no s’han d’asseure mai a 
prop de les puntes de les taules 
perquè no trobarien parella.
 La veritat és que l’estudi esta-
va ple de centenars de superstici-
ons curioses o de pors locals i, cu-
riosament, acabava amb una fra-
se que em va impactar a manera 
d’epíleg... Deia... Bé, gairebé us ho 
explicaré després del millor de la 
meva setmana
 Tercer lloc: Argo. La premissa 
inicial és tan sucosa i tan increï-
ble. M’entusiasma quan el cine és 

dins del cine i s’apodera de la vi-
da real... Ja que aconsegueix que 
aquest trànsit diari sigui més in-
teressant... 
  Segona posició: De óxido y hue-
so. Estranyament poètica i dolo-
rosa... Petits personatges amb 
grans problemes que es redimei-
xen gairebé sense paraules...
 Primer lloc: Django desencade-
nado. Tarantino mai falla. Ha tor-
nat a aconseguir una pel·lícula di-
vertida i amb un guió fabulós... 
Els tres protagonistes estan ex-
traordinaris i trobo realment es-
trany que no hagin nominat per 
a l’Oscar l’esplèndid treball de 
Leonardo di Caprio.
 I la frase que liquidava aquell 
recopilatori de supersticions que 
us esmentava tenia a veure amb 
tres conceptes difícils d’explicar 
però que increïblement obtenen 
sentit en aquesta sentència...  De-
ia així: «L’angoixa és la conscièn-
cia de la possibilitat».
 Us he de dir que la frase em va 
entusiasmar enormement. Po-
ques vegades es pot explicar mi-
llor i amb més claredat què són 
les pors i les seves conseqüènci-
es... ¡Feliç diumenge per a tots 
ple d’inconsciències encertades 
i buit de vanes angoixes! H

Pors i 
supersticions

ALBERT

Espinosa

Hi ha gent que no 
creu en supersticions 
però no les trenca  
per si de cas 

deesi

JOAN PUIG

33El director de cine portuguès Miguel Gomes, fa uns dies a Barcelona.

NANDO SALVÀ
MADRID

Amb només tres pel·lícules, el cine-
asta portuguès Miguel Gomes, de 40 
anys, ja és un dels noms de referèn-
cia del cine d’autor. Rodada en blanc 
i negre i usant algunes de les mane-
res del cine mut, Tabú –acabada d’es-
trenar aquí– evoca el cine de direc-
tors com F.W. Murnau per portar a 
terme una meditació única i perso-
nal sobre l’amor prohibit, la Histò-
ria i la memòria.  

–¿En quina mesura està la seva pel·
lícula influenciada per Tabú (1931), 
de Murnau?
–No vaig voler citar-lo perquè detesto 
el cine fet a base de cites, em sembla 
avorrit i superficial. Per a mi aque-
lla pel·lícula és una totalitat, com 
un símbol de tot el cine. Al llarg de 
la meva vida he vist i paït moltes pel-
lícules, i no sempre perviuen clares a 
la meva ment. Són més aviat records 
vagues, gairebé com fantasmes. Més 
que cap altra, la nostra època té me-
mòria de diferents previs i diferents 
mons. ¿Per què no donar expressió a 
tots aquells fantasmes que viuen en 
la memòria col·lectiva? 

–¿Quins fantasmes habiten a Tabú?
–En comentaré només un: la me-
va pel·lícula anterior, Aquel querido 
mes de agosto (2008), estava plena de 
cançons, i vaig descobrir que una 
d’elles la interpretava un grup por-
tuguès que solia tocar a Moçambic 
als 60. Quan vaig conèixer aquells ti-
pus, em van parlar dels vells temps 
a l’Àfrica, i em van explicar històri-

es de com lligaven amb noies i can-
taven cançons d’Elvis i dels Beatles. 
Vaig notar que sentien certa nostàl-
gia del règim colonialista, i inicial-
ment vaig sentir un cert rebuig. Pe-
rò després vaig comprendre que no 
era el règim el que trobaven a faltar, 
sinó la seva joventut, i això em va in-
trigar. 

–A més de nostàlgia per la joventut 
perduda, la pel·lícula també vessa 
nostàlgia pel cine. 
–En efecte, perquè el cine també tro-
ba a faltar la seva joventut. En con-
seqüència, la pel·lícula rendeix tri-
but a una altra època cinematogrà-
fica. El cine té més de cent anys, i 
crec que a aquestes altures ha per-
dut part de la seva innocència. Quan 
un creix, comença a perdre el seu 
idealisme. Així que Tabú és una his-
tòria de finals, el d’una era i el d’una 
forma de cine. Al capdavall, vivim 
una època que en si mateixa sem-
bla un punt final, la gent parla sense 
parar de l’Apocalipsi però alhora té 
un gran desig de renéixer. Tant cul-
turalment com socialment, hi ha la 
sensació que hem de començar una 
altra vegada de zero.

–¿I com es pot fer que el cine partei·
xi de zero?
–El que jo faig és lluitar contra la ti-
rania del realisme que pateix el ci-
ne popular actual. A mi m’agraden 
les coses artificials, la idea que el ci-
ne no miri de reproduir la realitat, 
entre altres coses perquè és incapaç 
de competir-hi. M’interessa un ci-
ne que podríem anomenar honesta-

ment irreal. Quan hi ha veritat en les 
coses irreals, són extremadament 
commovedores. 

–¿Un exemple?
–Sempre poso el mateix: a Río Bra-
vo, els dolents de la pel·lícula són a la 
presó i els seus companys estan arri-
bant a la ciutat per alliberar-los. John 
Wayne i Dean Martin estan bastant 
espantats, així que comencen a can-
tar. I quan la cançó s’acaba, ¿què fan? 
Doncs canten una altra cançó. Que 
un director faci això a l’explicar una 
història és una cosa completament 
il·lògica i disfuncional. Una cançó, 
d’acord; dues cançons seguides són 
massa. Llavors, ¿per què ho va fer Ho-
ward Hawks? Simplement perquè li 
venia de gust, pel plaer de fer-ho. Jo 
també faig les meves pel·lícules per 
sentir plaer i, amb una mica de sort, 
per provocar-lo al públic.

–¿Com ho va fer a Tabú?
–Durant el rodatge vaig passar molt 
temps mirant de perdre el control, 
de crear les condicions perquè pas-
sessin coses inesperades. Penso que 
és necessari fer aquestes coses. Per 
exemple, podia beure certa quanti-
tat de ginebra abans de rodar, o po-
sant-me a mi mateix traves i reptes 
aparentment capritxosos. Moltes es-
cenes de la pel·lícula van ser creades 
així. Però, sobretot, per a mi era una 
manera de ficcionalitzar la feina, de 
pensar en mi mateix com algú que 
lluita per sobreviure a la selva. En po-
ques paraules, per viure la meva prò-
pia aventura africana en paral·lel a 
l’aventura dels personatges. H

«Jo lluito contra la 
tirania del realisme»
MIGUEL GOMES Director de cine


