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33 Vells amics 8 Lluís Soler i Xavier Boada, ahir en la presentació de l’obra.

desencadena una tempes-
ta de retrets, de punts de vis-
ta diferents, de dues visions 
sobre la vida, que només aca-
ben coincidint en una idea 
inapel·lable: la seva amistat 
és impossible.
 Tot transcorre en una 
funció de tan sols una hora 
de la qual Simó destaca «la 
batalla i el descobriment de 
les trampes del llenguatge», 
cosa que l’autora francesa 
denominava tropismes. «Ara 
que les paraules s’utilitzen 
per a les finalitats més per
verses, resulta oportú tornar 
a un text on es valora què vo
len dir les coses, quina ve
ritat s’amaga darrere de les 
paraules», afegeix.

Espectador actiu

El retrobament destapa for-
mes d’existència irreconci-
liables. El personatge de So-
ler defensa una vida retira-
da, d’aire poètic i lliure. «Fa 
el que li dóna la gana», sen-
tencia Simó. Boada és algú 
materialista, que conside-
ra el camí del seu amic im-

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Han passat gairebé 30 anys 
des que Josep Maria Flotats 
i Juanjo Puigcorbé conver-
tissin Per un sí o per un no en 
un fenomen al Poliorama. 
Temps suficient, per tant, 
per tornar al text de Natha-
lie Sarraute de la mà de dos 
altres actors grans –Lluís So-
ler i Xavier Boada–, units per 
la seva capacitat i paisanat-
ge. Són de Manlleu («la ter
ra de l’anarquia», va dir Bo-
ada) i allà van fer junts les 
seves primeres passes en el 
teatre aficionat. En el profes-
sional, només s’havien tro-
bat a Luces de bohemia, d’Ori-
ol Broggi.
 Soler i Boada s’han posat 
en mans de Ramon Simó per 
al retrobament de dos amics 
distanciats, en aquest cas els 
de l’obra. L’un (Boada) es pre-
senta a casa de l’altre (Soler) 
i l’amfitrió li recorda una 
frase que va sentir com un 
menyspreu quan li va expli-
car a què es dedicava. Aque-
lla resposta («està bé, això», 
dit amb absolut desdeny) 

productiu. «Es barregen, per 
tant, el món de l’art, dels ne
gocis i conceptes com l’èxit i 
el fracàs», sosté el director.
 Si en el Per un sí o per un no 
del 1986, Flotats i Puigcorbé 
eren personatges idèntics, 
de la mateixa classe, Simó 
també ha incorporat una 
altra novetat en la posada 
en escena. Ja no hi ha els ve-
ïns de llavors, ara és el pú-
blic de la Muntaner qui serà 
interpel·lat perquè prengui 
partit en l’enfrontament. 
Serà mitjançant una ruptu-
ra de la denominada quarta 
paret. «Ajudarem que els es
pectadors diguin les parau
les de l’obra», explica Simó.
 El director avala la valen-
tia d’un text que qüestiona 
la manera com l’entorn so-
cial gestiona les nostres vi-
des. «Ningú entendria que 
dos amics trenquin, però 
cadascun ha de defensar el 
seu punt de vista. Aquest és 
l’acord a què arriben», apun-
ta com a conclusió d’una 
obra de Nathalie Sarraute 
que va crear escola en el tea-
tre francès. H

Soler i Boada, 
amics sense futur
‘Per un sí o per un no’, de Nathalie Sarraute, enfronta 
dues visions del món irreconciliables a la Muntaner

Dos grans duets coincideixen aquesta setmana a la cartellera te-
atral barcelonina. Avui, la Muntaner recupera ‘Per un sí o per un no’, 
amb Lluís Soler i Xavier Boada. Demà arriba al Borràs ‘El crítico’, un 

text de Juan Mayorga amb Juanjo Puigcorbé i Pere Ponce. Amb 
aquesta obra, Puigcorbé ha tornat al teatre després de 20 anys. I la 
casualitat fa que fos ell qui va estrenar el 1986 ‘Per un sí o per un no’.

ESTRENA A BCN DE DOS DUOS TEATRALS D’IMPACTE 

JOAN PUIG

33 Polifacètics 8 Pere Ponce i Juanjo Puigcorbé, ahir a la Biblioteca de Catalunya.

J. C. S.
BARCELONA

Un autor teatral visita, la nit 
mateixa de l’estrena d’una 
de les seves obres, un crític 
que no combrega amb el seu 
art. L’autor inicia un com-
bat amb el seu antagonista 
en què es parlarà de teatre, 
molt, però també d’amor, 
desamor, amistat, soledat, 
reconeixement i menys-
preu. És un text de Juan Ma- 
yorga, dramaturg excel·lent 
i de moda a la cartellera bar-
celonina, amb el títol d’El crí-
tico i el subtítol Si supiera can-
tar, me salvaría. Quan es va 
estrenar, fa més d’un any a 
Tenerife, Mayorga els havia 
intercanviat. És autor de re-
escriptura constant.
 Execel·lents són també 
els seus dos intèrprets, Juan-
jo Puigcorbé (Volodia, el crí-
tic) i Pere Ponce (Scarpa, l’au-
tor). L’obra ha significat, a 
més, el retorn a l’escena de 
Puigcorbé, allunyat del te-
atre des que va fer el 1993 
amb Pilar Miró Las amista-
des peligrosas. «Després vaig 
estar dos anys rodant cada 

dia Villarriba y Villabajo i no 
vaig poder encaixar el teatre 
en la meva carrera. Tampoc 
vaig tenir cap oferta per a un 
muntatge de dos mesos», va 
explicar ahir en la presenta-
ció d’un muntatge que esta-
rà al Borràs des de demà fins 
al 2 de març.

Carrusel d’elogis

«Ara era el moment ideal per 
tornar en una obra de Ma
yorga i amb Pere, el meu ger
mà de l’ànima», va dir. «Som 
de diferent generació, però 
tots dos vam estar a l’Insti
tut, vam passar pel Lliure i 
tenim un recorregut similar 
en el cine, el teatre i la televi
sió», va afegir.
 L’elogi va ser recíproc. 
«Els actors aprenem l’ofi
ci al costat de mestres. No 
pensava que ell podia estar 
tant de temps sense fer te
atre i tenirlo tan fresc», va 
dir Ponce. Mayorga també 
es va sumar al carrusel d’ala-
bances. «Quan vaig comen
çar a somiar l’obra vaig pen
sar que tan sols tindria sentit 

amb grans actors. [...] Se’m 
fa estrany que Puigcorbé 
hagi estat fora de l’escenari 
tants anys. És una cosa que 
empobreix una societat».
 El canari Juan José Afonso 
és el director d’aquest com-
bat entre dos enemics ín-
tims, que han existit l’un per 
a l’altre, que tenen la matei-
xa dona en la seva vida i que 
es poden veure com l’àlter 
ego de l’altre, segons el seu 
autor. Del text, va afirmar 
Ponce, se’n desprèn «un gran 
amor pel teatre» des de du-
es posicions diferents. Afon-
so, mentrestant, va destacar 
que «cuida la paraula fins a 
l’extrem màxim».
 En el fons d’El crítico hi 
subjau també, segons Ma-
yorga, l’anhel de reconeixe-
ment que tots perseguim. 
«En un món sense déus ne
cessitem que ens assisteixi 
un consell lleial, una crítica. 
Això ho reconeix qualsevol 
espectador». Una idea que 
també apunta Puigcorbé. 
«L’autor vol el reconeixe
ment i el respecte d’algú a 
qui respecta». H

Puigcorbé i Ponce, 
enemics íntims
‘El crítico’, de Juan Mayorga, narra al Borràs 
el pols entre autor i crític la mateixa nit d’una estrena


