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Els protagonistes del muntatge teatral de Per un sí o per un no, Lluís
Soler i Xavier Boada, en ple combat dialèctic. DAVID RUANO

Damon Albarn editarà el
seu primer disc en solitari
Everyday robots serà el títol del primer disc
oficial de Damon Albarn, que sortirà a la ven-
da el 28 d’abril. El líder de Blur va penjar ahir
a YouTube un vídeo en què apareix al piano
interpretant un tema del disc. Albarn presen-
tarà el disc al Festival SOS 4.8 de Múrcia, la se-
va única actuació a l’Estat durant el 2014.

Paramount no estrenarà
més films en cel·luloide
Els llegendaris estudis de cinema Paramount
han abandonat definitivament la distribució
en cel·luloide. El lobo de Wall Street ha sigut
la primera pel·lícula estrenada en format di-
gital en el 100% de les sales. Paramount és el
primer estudi de Hollywood a posar en pràc-
tica la prevista apagada analògica del cinema.

rança a Andorra
4 obres més de
l’artista a Andorra

Gran latent
Aquesta figura feta amb lletres
d’acer soldades és una de les
tres de l’artista a l’espai públic i
s’ha convertit en un referent.

Conversation I
Aquesta obra demostra la versa-
tilitat de Plensa: treballava amb
ferro i més tard va incorporar
nous materials com el vidre.

Green self-portrait
Les lletres que recorren el cos
de l’escultura formen el nom de
diversos aliments, com si fessin
referència als òrgans vitals.

Home de vidre I
El vidre reflecteix encara més
l’interès de l’artista per l’anato-
mia i la figura humana. Aquí en
subratlla la fragilitat.

GUARDIANS DE LA BELLESA
Vista nocturna dels 7 poetes de
Jaume Plensa. Les figures van
canviant de color. EDUARD CARBONELL

Lluís Soler i Xavier Boada es
barallen ‘Per un sí o per un no’

l’obra pretén parlar del “dret a pen-
sar de manera diferent” i a trencar
amb el que està establert, així com
de la dificultat per donar per acaba-
da “una relació socialment establer-
ta” d’amics de tota la vida.

L’obra és una de les més conegu-
des de l’autora francesa Nathalie
Sarraute. Amb un sol acte, dos per-
sonatges i un únic escenari, Per un sí
o per un no és una de les poques pe-
ces teatrals de Sarraute, estrenada
per primera vegada el 1982. Simó
destaca la capacitat del text per “ex-
plicar què hi ha darrere del llenguat-
ge”. “L’espectacle no és una mani-
obra formal sobre el llenguatge, si-
nó l’exposició crua i directa de com
ens relacionem els uns amb els al-
tres”, afegeix Simó.

Relació “diferent” amb el públic
Simó alerta que els espectadors de
l’obra estan convidats a participar-
hi i prendre partit per un personat-
ge o l’altre. Alguns, fins i tot amb fra-
se de text. “No hi ha improvisació
–precisa Soler–. L’espectador diu
les paraules de l’obra i nosaltres
l’ajudem a dir-les”. En qualsevol cas,
Per un sí o per un no planteja una re-
lació “diferent” amb l’espectador.
“És fantàstic com la gent se sent
identificada amb un personatge o
l’altre”, remarca Simó, que en les re-
presentacions privades que ha fet de
l’obra ha comprovat com els espec-
tadors coincideixen que el que s’ex-
plica no els sembla llunyà, sinó que
forma part de la seva vida. Fins i tot
Boada s’hi veu reflectit: “Per un sí o
per un no reprodueix situacions en
què m’he trobat al llarg de la vida”,
confessa l’actor.e

Una conversa entre dos amics es-
cala fins a una ferotge batalla dia-
lèctica. Ramon Simó estrena a la
Sala Muntaner Per un sí o per un
no, de Nathalie Sarraute, interpre-
tada per Lluís Soler i Xavier Boada.

XAVI SERRA

BARCELONA. ¿Tenim dret a estar en
desacord amb els amics? ¿Una dis-
cussió pot trencar una amistat? Des
d’avui i fins al 9 de març la Sala
Muntaner de Barcelona donarà res-
posta a aquestes preguntes i d’altres
amb Per un si o per un no, un mun-
tatge dirigit per Ramon Simó a par-
tir d’un text de Nathalie Sarraute.
A l’escenari, dos vells amics en la vi-
da real: Xavier Boada i Lluís Soler.
“Venim del mateix lloc. Tots dos
vam néixer al mateix poble, Man-
lleu, i vam viure tota una vida de te-
atre amateur, l’un al costat de l’al-
tre, i ara ens retrobem”, va comen-
tar ahir Soler.

A Per un sí o per un no, Boada i So-
ler protagonitzen un combat dialèc-
tic, una conversa quotidiana que es-
cala fins a convertir-se en una ba-
talla amb posicions irreconciliables.
“El personatge de Lluís Soler defen-
sa una vida retirada i de vinculació
emocional, poètica i lliure amb el
món –resumeix Simó–. Fer el que li
dóna la gana i sense atenir-se als
problemes socials”. Aquesta visió
del món, continua Simó, és conside-
rada pel personatge de Boada com
“improductiva perquè no aporta res
a la realitat”. En la conversa dels dos
amics s’hi barregen qüestions com
l’èxit, el fracàs, l’art i el negoci, però,
per sota del text, matisa el director,

Plensa ahir a
Andorra

davant una
de les figures

de 7 poetes.
EDUARD COMELLAS

per donar-li vida. Al juliol s’inaugu-
ra l’exposició commemorativa del
desè aniversari de la Crown fountain
de Chicago. I el 2015 presentaré una
gran exposició a Nashville.

La Crown fountain és la seva obra
pública més cèlebre.
Em van deixar fer coses molt difí-
cils: que l’aigua travessés una pan-
talla elèctrica i que la gent la pogués
transitar, sense prendre mal. No sé
nedar, i la meva obsessió era que la
gent caminés sobre l’aigua. Vaig de-
cidir que no faria res semblant.

Què li ha suposat rebre el premi
Velázquez?
Des que me’l van donar, no deixo
d’anar al metge, per si tinc alguna
cosa. El Velázquez és un premi a la
carrera, i dir això és horrorós per-
què sembla que hagis tancat alguna
cosa, i jo no he tancat res.e


