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Torna a la Muntaner Per un si per un no amb Lluís
Soler i Manel Barceló

Títol: Europa Espanya Català

La Sala Muntaner estrena demà una de les seves produccions d'aquesta temporada: Per un si o
per un no, l'obra més celebrada de l'autora franco-russa Nathalie Sarraute. Cal dir-ne estrena
perquè, tot i que com a producció de la Muntaner ja es va estrenar el gener del 2014, ens han
assegurat que els ha quedat molt diferent d'aquella meravellosa discussió que ens van oferir Lluís
Soler i Xavier Boada, dos grandíssims actors, sota la direcció de Ramon Simó. En Boada va
plegar del teatre -cosa que mai lamentarem prou- i, davant l'èxit de la proposta i la demanda del
públic, Ramon Simó i Lluís Soler van decidir continuar. Li van oferir el paper al Manel Barceló, un
altre magnífic actor, que va acceptar a la primera. I ja els tornem a tenir! Segons Josep M. Coll,
director de la Sala Muntaner, "Estan en plena sintonia i s'ho passen pipa!" Doncs els tindrem
discutint Per un si per un no, des de demà 18 de maig fins al 19 de juny.

Ramon Simó ha explicat algunes de les diferències que conviden a repetir els que ja l'haguem vist,
a banda del text que, de per si sol, ja és molt interessant: "Trobo que surten més xispes. És més
divertida, més irònica... És un espectacle interpretat amb una veritat molt gran. Però potser era
encara més veritat amb en Xavier, que feia el seu personatge més depenent de l'altre. Crec que
ha guanyat vitalitat i espontaneïtat tal com ho fa en Manel."

Recordem que és la història de dos amics de tots la vida, l'un d'ells un triomfador ben situat, fins i
tot mediàtic, (Manel), amb dona i fills, al que no li agrada la vida accelerada. En Lluís és una mena
de bohemi, un solitari que va vivint de petites collaboracions i no li agraden els compromisos
laborals. Amb tot és primmirat i exigent. No tenen nom, són Home 1 i Home 2, però els posarem el
nom real per facilitar la comprensió. L'obra comença mentre observem la intimitat d'en Lluís, que
se serveix una copa i puja el volum de la música, per escoltar-la tranquillament des d'un dels dos
sofàs. Llavors arriba en Manel, possiblement perquè en Lluís li havia dit que tenien una conversa
pendent. I és que un dia li va dir "ta bé això", una petita frase a la que jo no goso posar ni coma ni
punt d'admiració, però que en Lluís interpreta com un menyspreu. I comença una discussió que va
molt més enllà del suposat contingut de la frase. L'espectacle es va veure per primer cop al
Poliorama, interpretada per Juanjo Puigcorbe i Josep Maria Flotats a mitjans dels 80.

"És la lluita entre dos personatges amics des de sempre, que es creuen en llibertat de dir-s'ho tot,
però de vegades això no funciona. A tots ens ha passat, el públic s'hi identifica. La gent surt
discutint qui dels dos té raó. Però malgrat tot, l'amistat és allà. Es diuen el nom del porc però
s'estimen, no volen ni es poden separar. Fins i tot el món no vol que se separin, perquè no es pot
trencar una amistat Per un si per un no!. Però venen de mons diferents... ", diu Simó. L'obra toca
molts temes a més del nucli centrat que es l'amistat. Parla de la capacitat o incapacitat
d'adaptar-se a la realitat, el saber escoltar, la comprensió entre les persones... "L'autora ens dóna
una lliçó de comportament perquè diu queels petits detalls són els que acaben configurant que la
vida sigui més feliç", apunta el director.

L'obra és un homenatge a les paraules, sobretot les que queden soterrades darrere les que sentim
o pronunciem. Un text que avisa de la rellevància d'una coma, uns suspensius o un punt
d'admiració quan parlem. "Ells són dos personatges diferents, amb dues formes de vida oposada i
dos punts de vista sobre el món", exposa Simó. I continua: "Quan un s'entesta en què l'altre l'ha
menystingut i li retreu, es desencadenen un munt de històries. No és una maniobra formal de
llenguatge: és una exposició sintètica i crua de com ens relacionem els uns amb els altres"



Lluís Soler opina que l'obra no pot ser igual perquè "hi ha hagut un 50% de canvi. Si tingués 20
actors i en canviessin 10, es notaria i també seria el 50%" Explica que amb en Xavier Boada es
coneixen des de petits, "tots dos som de Manlleu, havíem tingut contacte amb el teatre amateur
del poble i tots dos vam entrar al professional al mateix moment. Però no havíem coincidit al teatre
fins en aquesta obra. I en la retrobada... tens la sensació que no fas teatre! Això juga a favor o no.
Com que m'agrada tornar als llocs on he estat i també la saba nova, doncs ara ho estem disfrutant
amb en Manel." El Barceló està encantat: "Quan ja et saps el text és fàcil de posar-t'hi i deixar que
corri la relació química! Sarraute li dóna a la persona més convencional el discurs d'enfadar-se per
una bajanada. El públic ho entén però el seu amic no. Això és divertit." En aquest moment en Lluís
rondina: "No és una bajanada! No es pot dir a un amic el que ell em va dir!" Ja veieu que hi ha
veritat i que el conflicte va de debò. No diré com acaba, però si que queda oberta la seguretat de si
continuen amics o no. En Simó, però, creu que si. I si ell ho diu... Però no està clar el que pensa
l'autora.

Per al director:"Si llegeixes el text en profunditat veus que són molt diferents. No trenquen per un
si o per un no, és el món el que els fa creure això. Penso que l'autora va més enllà i el que ens vol
dir és que val la pena decidir les coses en un moment en què tothom ens diu que ja ho decidiran
els altres".

EL PÚBLIC, PARTICIPA

A banda de riure molt de la situació surrealista que s'origina a partir d'una frase tan innocent, hi ha
un moment en què es trenca la quarta paret i demanen al públic que opini sobre qui té raó. "A
l'original van a buscar els veïns, però nosaltres ho fem així. L'altra vegada ja va anar molt bé. El
públic acaba dient frases de la Sarraute!"

Els actors també tenen el seu moment. Quan comença l'espectacle i arriba en Manel, mantenen
una conversa improvisada que no se sent perquè la música està molt alta: "Però ens serveix per
entrar en situació. Tan és el que ens diguem, a mi em va molt bé per continuar després!",
assegura Barceló.


