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‘Pel davant i pel darrere’ continua provocant catarsis de felicitat entre el públic

T E A T R E

‘Pel davant i pel darrere’

Una paradoxa per
rebentar-se de riure

Juan Carlos Olivares

‘Pel davant i pel darrere’, de Michael
Frayn. Versió: Paco Mir. Direcció:

Alexander Herold. Escenografia: A. Herold.
Vestuari: Montse Alacuart. Il·luminació: J.
A. Blancher. Intèrprets: Abel Folk, Mercè
Comes, Albert Trifol, Mireia Portas, Àlex
Casanovas, Mireia Villanueva, Pep Planas,
Rosa Andreu i Santi Ibáñez. Barcelona,

Teatre Borràs, 15 de novembre.

Alexander Herold, director un altre cop a Barcelo-
na de Pel davant i pel darrere, sentencia que aquesta
hilarant màquina teatral és un clàssic de la comèdia
contemporània. Malgrat que sona a boutade compta
amb el prestigiós aval del Royal National Theatre de
Londres, que el 2000 va estrenar una versió revisada
pel mateix autor, Michael Frayn. Un marxamo de
qualitat indiscutible, amb més pes que els més de
vint anys que porta l’obra provocant autèntiques ca-
tarsis de felicitat entre el públic.

La creativitat està expressament vetada en una
obra que gira sobre les interioritats de la professió
teatral, sobre la quotidianitat de les companyies de
províncies que viuen el teatre com un ofici repetitiu
i claustrofòbic, lligades a una ocupació en què im-
provisar és la manera d’evitar en cada funció el des-
astre i l’avorriment. Cada segon d’aquesta represen-
tació està calculat perquè el públic disfruti amb el

caos. Gràcies a aquesta senzilla paradoxa, Frayn –en
estreta complicitat amb els actors que se sotmeten a
aquesta tortura d’autor– aconsegueix una comèdia
que funciona amb una comicitat incorruptible.

Per a aquesta reposició revisada –que a Barcelona
compta des del començament amb l’al·licient afegit
d’una obra castellana per davant i catalana per dar-
rere–, Herold ha reunit un nou equip d’intèrprets,
amb dues excepcions: Mercè Comes i Abel Folk, que
repeteixen. Entre els nous destaquen Mireia Portas,
Santi Ibáñez i Rosa Andreu. A Mireia Portas li ha tocat
el paper de Cris Crystal, el tros de carn de la compa-
nyia, una rossa oxigenada que és l’antítesi de la in-

terpretació. Difí-
cil és agradar i
més fer-ho ne-
gant fins a l’ab-
solut el talent,
malgrat que sigui
finalment ella
–inamovible al
desànim i al ca-
taclisme, com la
millor de la tel-
lúrica Marilyn–
la que mantingui
una mínima co-
herència en la fa-
se final d’aquesta
funció.

Però qui hi po-
sa el coll a Pel da-
vant i pel darrere és
Abel Folk. El que
fa ja no és entre-
ga, és gairebé fa-
natisme professi-
onal. El desgast
físic que suposa

aquesta representació no afecta un actor que sembla
voler fer mèrits davant l’autor i la posteritat. És im-
pressionant les ganes que hi posa, en el seu perso-
natge, l’energia que estén i que, per contagi, s’apodera
de la resta dels seus companys de batalla escènica.

Potser és pura mecànica, però Pel davant i pel darrere
també és una hilarant i corrosiva anàlisi de la profes-
sió teatral. Textos mimètics per aconseguir efectes
comercials molt concrets, direccions de manual i ti-
telles com a actors. Però aquest automatisme acaba
per xocar amb l’error humà i el geni de la crítica creix
enmig del detritus del pitjor exemple del que també
és teatre.


