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Teatre

D’entrada, hem de dir que Per 
un sí o per un no és una 
delicadesa teatral, una 
d’aquelles obres petites, aptes 
per fer les delícies de qualsevol 
paladar una mica entrenat. 
Signada per Nathalie Sarraute i 
estrenada aquí per Josep Maria 
Flotats, ens arriba ara de la mà 
de Ramon Simó, que compta 
amb Xavier Boada i Lluís Soler 
en els papers de dos amics que 
se les diran grosses. 
 
Aquesta no és una obra fàcil de 
muntar, perquè tot depèn del 
text.  
En el seu dia se’n va dir 
logodrama, o un text sobre les 
paraules. Però aquí hi ha una 
cosa fonamental: les paraules 
són accions, comportaments, 
maneres de fer. Sarraute ens 
ofereix una visió teatral del que 
són les paraules. I ens diu que 
les paraules no tenen sentit per 
elles mateixes, sinó en el 

context en el qual es diuen. El 
text, tanmateix, diu moltes 
altres coses al marge d’això. 
Què diu?
No és un text sobre el 
llenguatge. El fa servir per 
explicar-nos tot el que amaguen 
les maneres de parlar: la classe 
social, els criteris, la ideologia... 
I ens presenta dos mons 
totalment oposats.
Els protagonistes són dos 
amics que es troben després 
de molt temps de no veure’s.

I es barallen perquè són dos 
personatges que provenen de 
dos mons diferents. L’un és 
l’ordre, el món productiu. L’altre 
és el caos, l’art, les coses poc 
consistents. Està bé veure-ho 
en un escenari, sobretot avui 
quan sembla que només 
existeix una manera de pensar.
Últimament, sembla que 
t’agrada dirigir obres que 
‘molesten’.
Aquí hi ha una disputa cruel, 
amb dos personatges que es 

canten les veritats tal i com les 
senten. Quan la subtilitat no 
està de moda, aquests dos 
arriben a la conclusió que no 
ens hem d’empassar qualsevol 
cosa. Si ho fem, fem el ridícul.
¿Deus haver suat traduint 
aquest text del francès?
Perquè te n’adones de l’habilitat 
de Sarraute de sintetitzar 32 
coses en una frase.
I no atabala, tanta densitat?
Al contrari. En les prèvies que 
hem fet, la gent ens deia que 
l’obra era massa breu. Surten 
molts temes: l’èxit o el fracàs, 
ser reconegut socialment o no 
ser-ho, etc.
Fa dos anys que dirigeixes el 
Grec i sembla que has deixat de 
banda el gran format.
N’estic preparant un de ben 
gros de cara a la tardor, al TNC. 
Vaig assumir que els dos 
primers anys havia de dedicar-
me al festival al 100% i ara que 
ho tinc encarrilat crec que ja em 
toca fer-hi alguna cosa jo.   
–A. Gomila
      
PER UN SÍ O PER UN NO
Sala Muntaner. Fins al 9 de març

El poder de la síntesi.

 La rèplica 
Ramon Simó
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