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Lluís Soler i Manel 
Barceló s’enfronten a 
«Per un sí o per un no»
L’èxit de Sarraute, avui al Principal

CARLES GASCÓN

Dos grans noms del tea
tre català -Josep M. Flotats i 
Juanjo Puigcorbé-, un intensís- 
sim text de Nathalie Sarraute 
i una frase aparentment ano
dina: «Està bé això». Corria el 
1987 i Per un sí o per un no 
es convertia un gran artefacte 
amb els seus jocs lingüístics i 
dues interpretacions memora
bles.

Ja se sap que els èxits tea
trals se'n van amb les genera
cions que els van gaudir tan 
bon punt desapareixen d'es
cena. Però, uns anys després, 
a vegades algú decideix donar 
nova vida a allò que ja només

queda en el record o algun 
enregistrament testimonial, i el 
públic més jove pot tastar per 
si mateix aquell èxit del que 
només n'ha sentit a parlar.

Ramón Simó
Pere Arquillué ens ha regalat 
un gran Cyrano, to t i el risc 
que suposava l'emprempta 
Flotats, i Lluís Soler i Xavier 
Boada recuperaven l’any pas
sat a la Sala Muntaner aquest 
Per un sí o per un no que ha 
dirigit amb encert Ramón Simó 
i que ens arriba de gira (avui 
dissabte al Teatre Principal 
de Sabadell; 21h) amb l'actor 
Manel Barceló ocupant ara el 
lloc de Boada.

Uuís Soler (foto) va estrenar el muntatge amb Xavier Boada i ara el fa amb Manel Barceló

Dos vells amics -un amb 
família i vida estable de classe 
mitja i l'altre un solitari a l'atur 
i amb aires de poeta- que 
acaben embrancats en una 
dialèctica irreconciliable. Tot 
per aquella frase (la manera 
de pronunciar-la va portar cua) 
dita en un moment que l'altre

esperava un comentari més 
vehement.

Ramón Simó dirigeix una 
posada en escena molt dife
rent d'aquella del Poliorama, 
cal dir-ho, i, a més de donar-li 
un ritme i intenció decisius per
què arribi to t a bon port, s ’atre
veix a implicar-hi el públic.

Sobre l’escenari, dues mane
res contraposades d'entendre 
l'existència í dos gran intèr
prets per aquest joc brillant 
de Nathalie Sarraute (1900- 
1999). L'autora francesa d’ori
gen rus, emmarcada en el Nou- 
veau Roman, és autora també 
de La mentida o El silenci ■

«Més que un record», 
el musical creat al Sant 
Vicenç, torna a escena

c. c.

El van escriure un grup de 
pares del Taller del Teatre Sant 
Vicenç, Xasqui Ten en va pro
duir la música. Cristina Allande 
(Escola Ritme) es va encarre
gar de les coreografies i Toni 
Ten ho va dirigir.

Un musical creat des de 
zero, doncs, a l'escenari de la 
Creu Alta, i que es va traduir

en un èxit de públic. Ara Més 
que un record es recupera (des 
de demà, cada diumenge a les 
18h. fins el 30 de novembre) 
com a segon títol de la tempo
rada al Sant Vicenç.

Una història en unes colònies 
que en realitat són dues, ja 
que els pares dels protagonis
tes reviuran els seus records. 
Tres nous actors s'incorporen 
al repartiment original ■
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UN RECORD
Història d’unes colònies
Direcció: Direcctó musical: Direcció coreogràfica:
Toni Ten Xasqui Ten Cristina Allande
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Lucia di 
Lammermoor
(tartaño Üonwt!

Octubre 2014 
29 i 31 a les 21.00h 
Novembre 2014 
2  a les 18.00H ü .

Orfeó
ed Euridice
Novembre 2014
28 a les 21.00h i 
30 a les 18 OOh

L’Italiana
in Alcjeri

ftosaini
Febrer 2015
18 i 20  a les 21.00b i
22  a les 18.00h

Tu ran dot
Abril 2015
22 i 24 a les 21 OOh i 
26 a les IB.OOh
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