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Sàtira política sense fre
CRÒNICA El Condal aplaudeix l’estrena de ‘Sí, primer ministre’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l problema de la sàtira de Sí, 
primer ministre és que ja ens 
ve curta. Les corrupteles 
del primer ministre brità-

nic i del seu inefable seguici (secreta-
ri d’Estat, secretari privat i conselle-
ra política) van encertar la diana en 
la llegendària sèrie de la BBC que va 
captivar la mateixa Margaret 
Thatcher. Però avui gairebé sembla 
un joc de nens comparat amb les set-
manes que vivim d’una revelació 
darrere l’altra. No obstant,  el  Teatre 
Condal s’apunta un punt, amb un 
gran equip artístic, al presentar la 
versió teatral que ha triomfat al 
West End de Londres.
 No és, però, Sí, primer ministre una 
peça de riallada beneita. Ni la que 
s’espera amb un protagonista com 
Joan Pera. Perquè sí que hi ha hu-
mor anglès, és clar, però soterrat en 
uns diàlegs de vegades massa carre-

gats d’informació sobre mercats fi-
nancers, prima de risc o  la construc-
ció europea. Qüestions d’alta políti-
ca, en definitiva, d’un context molt 
britànic que poden resultar menys 
atractives per a l’espectador d’aquí.
 Però aquest inici una mica morós 
s’esvaeix quan la trama de Sí, primer 
ministre s’encamina cap a un episo-

di delirant en què es barreja un im-
portant contracte de gas amb un pa-
ís anomenat Kumranistan vinculat 
a una petició impresentable del seu 
ministre.
 La comicitat es desferma en 
aquesta segona part amb Pera al cap-
davant de les operacions. Compon 

un Jim Hacker que no abusa en ex-
cés de l’histrionisme sa, tan natural 
en l’actor, però que té molta conya.

DEBUT TEATRAL / La direcció d’Abel 
Folk es mou en aquest sentit, el de 
controlar que la cosa no surti de ma-
re, i compta amb la complicitat d’un 
repartiment tan expert com el que 
formen Carles Canut, Victòria Pa-
gès, Dafnis Balduz, Marta Angelat i 
Ferran Rañé. Per si encara no n’hi ha-
gués prou, l’obra es tanca amb un 
cameo en un diàleg (gravat en vídeo) 
que suposa el debut teatral de qui va 
ser l’entrevistadora nacional de 
Catalunya.
 Que Sí, primer ministre surt amb 
força va quedar clar en una estrena 
amb ple polític. A la primera fila hi 
havia el conseller Mascarell, el tinent 
d’alcalde Ciurana i Pere Navarro. El 
líder del PSC va buscar calma al Con-
dal després d’un dia atrafegat al co-
mitè executiu del seu partit. H

33 Victòria Pagès i Joan Pera, en un moment còmic de ‘Sí, primer ministre’.

PACO AMATE

Joan Pera encapçala 
un sòlid elenc en una 
farsa que avui gairebé 
es queda curta

‘Pyongyang’, 
del còmic al cine
3El cineasta Gore Verbinski adaptarà 
l’obra de Delisle sobre Corea del Nord

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Gore Verbinski, director de les tres 
primeres entregues de la saga Pira-
tas del Caribe i de l’adaptació d’El lla-
nero solitario (que s’estrenarà al juli-
ol), portarà al cine el còmic de culte 
Pyongyang (Astiberri), on el dibui-
xant canadenc Guy Delisle va rela-
tar el dia a dia de la seva estada a Co-
rea del Nord, sota l’opac règim dic-
tatorial de Kim Jong-il, gràcies a un 
treball per a una empresa d’anima-
ció francesa.

 Verbinski dirigirà i produirà la 
cinta, mentre que Steve Conrad (En 
busca de la felicidad) s’encarregarà de 
l’adaptació del guió del còmic. En-
cara no se sap si Delisle participarà 
en el projecte, que probablement se-
rà una pel·lícula d’animació (el cine-
asta ja va guanyar un Oscar el 2011 
amb Rang)
 Pyongyang és un exemple de cò-
mic periodístic i l’autor ha seguit la 
mateixa línia en les seves obres pos-
teriors, com Crónicas birmanas i la re-
cent Crónicas de Jerusalem. H
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