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NOU9 CULTURA EL 25

Vic

Jordi Vilarrodà

Són manlleuencs, són amics 
i van néixer teatralment en 
el caliu del Centre. Lluís 
Soler i Xavier Boada havien 
compartit escenaris però 
mai fins ara no havien man-
tingut un duel com el que 
els enfronta a Per un sí o per 
un no, l’obra de Nathalie 
Sarraute que aquest dissabte 
estrenen a L’Atlàntida de 
Vic. Amb totes les entrades 
venudes, l’obra omplirà la 
Sala Joaquim Maideu en 
aquesta primera represen-
tació, abans d’anar cap a 
Barcelona el dia 22 de gener 
i instal·lar-se durant dos 
mesos a la Sala Muntaner.

Si la complicitat prèvia és 
un bon punt de partida per a 
l’èxit d’una posada en esce-
na, Per un sí o per un no té 
totes les de guanyar ja abans 
de l’estrena. “És l’obra per-
fecta per a dos amics, amb 
dos personatges que tenen 
el mateix pes”, diu Soler, 
mentre que Boada remarca 
que “és la primera vegada 
que ens trobem de tu a tu a 
l’escenari amb un amic de 
tota la vida”. Els protagonis-
tes de Per un sí o per un no 
també ho són, d’amics. Dos 
amics que es troben, en una 
conversa aparentment banal 
que acabarà degenerant cap 
als retrets, el descobriment 

Els dos actors manlleuencs estrenen aquest dissabte ‘Per un sí o per un no’

Lluís Soler i Xavier Boada, 
duel d’amics a L’Atlàntida

Per un sí o per un no. 
L’Atlàntida, Sala Joaquim 
Maideu. Dissabte, 4 de 
gener de 2014, 2/4 de 9 
vespre.

The Gospel Viu Choir omplirà la sala gran 
de L’Atlàntida en el concert d’Any Nou

De valsos a gospel

Vic

J.V.

Per primera vegada en més 
de 20 anys, L’Atlàntida no 
donarà la benvinguda al nou 
any amb valsos sinó amb 
gospel. El concert d’Any Nou, 
aquest divendres, tindrà com 
a protagonista The Gospel 
Viu Choir, que actuarà a la 
Sala Ramon Montanyà, amb 
totes les entrades venudes 
des de fa dies. 

L’actuació a L’Atlàntida 
coincideix gairebé amb el 
desè aniversari del primer 
concert que va fer aquesta 
formació, el gener del 2004 
al monestir de Ripoll. The 
Gospel Viu Choir va néixer a 
Palafolls (Maresme) i en el 
seu debut arribava just a una 
quarantena de veus. Avui el 
formen uns 80 integrants, tot 

i que en el concert de Vic en 
pujarà a l’escenari una sei-
xantena. A finals del passat 
mes de novembre van estre-
nar a l’Auditori de Barcelona 
la seva quarta producció, l’es-
pectacle Non stop gospel, el 
mateix que portaran a Vic, en 
el qual presenten una versió 
“amb més ritme” del gospel 
tradicional, segons explica el 
seu director, Moisès Sala. El 
contacte amb el funk i fins 
i tot amb el hip-hop marca 
aquesta tendència coneguda 
com a urban gospel, que tam-
bé s’allunya volgudament 
del repertori més clàssic del 
gènere.

The Gospel Viu Choir 
actua per tercera vegada a 
L’Atlàntida, escenari que ja 
havia visitat amb les seves 
dues anteriors producci-
ons, Spirituals i The Gospel 

The Gospel Viu Choir, que divendres omplirà la Sala Ramon Montanyà en el concert d’Any Nou

X-Perience, sempre amb 
totes les localitats venudes. 
Paral·lelament als concerts, 
The Gospel Viu Choir porta 
a terme dos projectes, un de 
solidari i un de pedagògic. El 
primer és l’acció Gospel Sen-

se Fronteres, pel qual destina 
part dels guanys obtinguts 
en els concerts a entitats que 
treballin per l’atenció a la 
infància “per allargar l’ener-
gia positiva dels concerts”. 
L’altre projecte són els tallers 

The Gospel Viu Choir. 
L’Atlàntida, Sala Ramon 
Montanyà. Divendres, 3 de 
gener de 2014, 9 vespre.

de gospel, que imparteix el 
mateix director. 

de tot allò que hi havia pen-
dent entre un i l’altre i mai 
no s’havia dit. “Per un canvi 
de to, un dia, et menjaràs 
allò tota la vida”, diu Soler. 
L’autora va construir un 
text ple de subtilitats “en 
què cada frase vol dir una 
cosa”, explica Soler. I també 
els silencis, perquè “estan 
plens de paraules que no 
diem”, referma Boada. Al 
capdavall, es constata la 

impossibilitat d’expressar 
els sentiments amb exac-
titud, els límits del propi 
llenguatge com a eina de 
comunicació: “No hi ha un 
llenguatge asèptic, que per-
meti només comunicar-nos”, 
diu Boada. 

Ramon Simó, un home 
de teatre amb llarga expe-
riència, ha dirigit aquesta 
versió de Per un sí o per un 
no. Boada, que mai no havia 

treballat amb ell, conside-
ra que ha demostrat “una 
gran capacitat per conduir 
l’actor als seus propòsits”. 
Soler assegura, per la seva 
part, que “he disfrutat molt 
assajant”, i es prepara per 
transmetre al públic aquest 
enfrontament entre “dues 
maneres de viure i de ser” 
que va aflorant en l’hora 
escassa que dura la repre-
sentació. Per un sí o per un 

Un text per a grans parelles
Vic Per un sí o per un no sembla un text 
destinat a consagrar grans parelles d’actors. 
En català es va representar per primera 
vegada l’any 1986, al Teatre Poliorama de 
Barcelona, protagonitzada per Josep M. 

Flotats i Juanjo Puigcorbé, amb elogis de 
la crítica i premis. “És un record molt con-
cret en el món teatral, per la importància 
d’aquests dos actors”, explica Lluís Soler. 
Al cap de gairebé 30 anys, una altra parella 
pren el testimoni. 

no és una peça curta però 
intensa, que no permet a 
l’actor cap moment de rela-
xació. “Demana una impli-
cació absoluta, és una obra 
en què no pots badar”, diu 
Boada. 

Dos actors 
del planter 
del Centre

Manlleu

J.V.

Els orígens teatrals de 
Lluís Soler i Xavier Boada 
són al mateix lloc, al carrer 
del Pont de Manlleu, on 
el Teatre Centre espera 
encara que s’acabin les 
eternes obres de reforma i 
hi retorni l’activitat. Soler 
va començar la carrera 
amb la companyia osonen-
ca La Gàbia, amb qui ja va 
obtenir, l’any 1990, el Pre-
mi Revelació de la crítica 
teatral per Fi de partida 
de Samuel Beckett. Des de 
llavors, teatre, televisió i 
cinema han consolidat la 
seva carrera fins a conver-
tir-lo en un dels grans de 
l’escena catalana. Boada 
va saltar al teatre profes-
sional l’any 1997 amb Els 
Joglars. Ara fa cinc anys va 
deixar la companyia i des 
de llavors s’ha fet un lloc 
en espectacles del nivell 
d’Incendis o Luces de bohe-
mia, de la mà del director 
Oriol Broggi. 


