Nota de premsa

Joan Pera torna a Terrassa per la Festa Major amb
l’enginyosa sàtira política Sí, primer ministre
L’exitosa obra teatral protagonitzada per l’actor còmic per excel·lència,
Joan Pera, Sí, primer ministre, tanca la Temporada Primavera 2013 del
Centre Cultural Terrassa amb les entrades exhaurides, el dilluns 1 de
juliol. La funció forma part del programa de la Festa Major de Terrassa.
Sinopsi
Mentre l’amenaça del col·lapse financer està a poques hores de ser una
realitat, l'única esperança de rescat descansa sobre un acord moralment
dubtós del govern anglès amb el ministre de Relacions Exteriors de
Kumranistan.
El Primer Ministre britànic, Jim Hacker, i el seu equip s’enfrontaran a un
moment molt delicat en el que hauran que prendre ràpides i complicades
decisions que posaran al descobert les vergonyes i la hipocresia de la política
en general i dels mandataris anglesos en particular. Com és habitual, tots els
responsables que es veuen implicats en la trama tenen els seus propis
interessos i contactes i hauran de ser capaços de posar-se d’acord per trobar
una solució satisfactòria per a tots.
Els enganys, els escàndols i la intriga componen una desenfrenada sàtira
política que, sense perdre el seu to còmic, també remourà els debats polítics i
socials més intensos i profunds de la nostra societat actual.
Exitosa sèrie de televisió
Yes, Minister és la primera i única sèrie de televisió guanyadora, durant tres
anys consecutius, del Premi a la Millor Comèdia que atorga la prestigiosa
Acadèmia Britànica. Els personatges de la sèrie la van convertir en una de les
comèdies britàniques més brillants del moment i va arribar a ser la sèrie
preferida de la primera ministra britànica d’aleshores, Margaret Tatcher.
Sí, Ministre va ser emesa, per primera vegada, pels canals de televisió i ràdio
de la BBC, entre 1980 i 1984, dividida en tres series de set episodis
cadascuna. La sèrie d’Antony Jay i Jonathan Lynn va suposar un enorme èxit
popular i es va importar a l’estranger on també va rebre el reconeixement que
havia obtingut a Anglaterra, com va ocórrer en la seva emissió per Televisió de
Catalunya.
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Nota de premsa
La ironia i els diàlegs satírics dels protagonistes, el ministre i l’equip que
formava el seu departament, examinen diàriament temes d’actualitat com la
corrupció en la política, les retallades en l’administració local o la venda
d’armament a grups terroristes, entre d’altres.
Sí, primer ministre és l’adaptació teatral de la divertida comèdia que manté el
mateix format i l’enginy de la sèrie aportant una història més actual i un
dinamisme encara més desenfadat i trepidant. L’obra s’ha convertit en un
fenomen que transporta a l’espectador a una sàtira àcida d’estil anglès que
repercuteix en tots els sectors de poder.
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