
Diuen que els fills arriben amb
un pa sota el braç. Al dramaturg
manresà Esteve Soler, l’estrena
alemanya de Contra el progrés li ha
coincidit amb la confirmació que
el muntatge es representarà la
propera temporada a Suïssa i  que
el text ha estat seleccionat per
participar en un festival interna-
cional de nous dramaturgs, aquest
agost a França, al costat de disset
autors més. No un pa, sinó dos.
I de moment. A l’espera de la re-
acció de la crítica (l’obra es va es-
trenar dimecres a la nit i ahir a Mu-
nic era festiu), Contra el progrés
continua un viatge que va co-
mençar el  i que ara fa un any,
en ser seleccionada per al presti-
giós festival Theatertreffen de Ber-
lín, va viure un punt d’inflexió
que l’ha portat  fins aquí.

Ahir, el manresà passejava per
Munic, després d’una estrena, di-
mecres a la nit, al Bayerisches
Staatsschauspiel de Munic que es
va omplir per veure el seu mun-
tatge. Per entendre’ns, el Bayeri-
sches Staatsschauspiel seria com

el TNC a Barcelona. I l’obra del
manresà es va posar en escena en
el que seria la sala Tallers, l’espai del
teatre bavarès on «es programa la
nova dramatúrgia». La seva obra es
podrà veure durant tres mesos.

Explicava Soler que la reacció
del públic alemany va ser similar
a la dels espectadors manresans:
una emoció freda. «Les primeres
impressions són positives». A Mu-
nic, el director, Jan Philipp Gloger,
va reforçar els elements religiosos
d’una obra que qüestiona Occi-
dent i el seu concepte de progrés.
«Alemanya té una indústria real i
si el muntatge funciona es posa en
escena en els teatres de repertori». 

Un bon moment? «És massa
poc dir que estic content», asse-
nyalava Soler. Per l’estrena i per les
perspectives que s’obren. A Suïssa
i a França: «que seleccionin el teu
treball per a un festival interna-
cional és una molt bona notícia».
El manresà estarà acompanyat de
Carles Batlle, Lluïsa Cunillé i Pau
Miró. La representació catalana
és la més elevada dels  països
que hi participen.
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«Contra el progrés»,
del manresà Esteve
Soler, s’exporta a
França i a Suïssa

El dramaturg va estrenar dimecres a la nit a
Munic un muntatge que qüestiona Occident
�

Esteve Soler (1976) va escriure l’obra ara fa dos anys
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Una imatge de la versió alemanya de l’obra Contra el progrés
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LA CURSA DE FONS D’UN TEXT TEATRAL El manresà Esteve Soler estava ahir satisfet. En tenia motius. Dimecres al vespre, el
Bayerisches Staatsschauspiel de Munic estrenava Contra el progrés, un text que el dramaturg va començar a fer rodar el 2008. L’any que ve es
representarà a Suïssa i aquest estiu arribarà en una lectura dramatitzada a França, seleccionat per participar en un festival internacional
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Una parella mira la televisió a
casa seva mentre fa zàping. Però
una imatge queda congelada;
és un nen del Tercer Món que
surt de la pantalla i que es
col·loca davant de la parella,
mentre sopen. Ells intenten treu-
re-se’l de sobre però no ho acon-
segueixen. És la primera història
de les set que explica Contra el
progrés. Una situació absurda
però «real. Occident sempre mira
cap a una altra banda. La nostra
mirada s’acostuma a fets que, en

realitat, no són normals», refle-
xiona Soler. Dimecres, a Munic,
el nen que no volia marxar no era
cap ninot, com en les represen-
tacions que de l’obra es van fer a
Barcelona o Manresa; era un
dels  nens que participen en el
muntatge: «el permís perquè po-
guessin sortir a escena va arribar
el mateix dia», deia ahir el man-
resà. «És molt més impactant, és
clar». Segons el dramaturg, el
director, Jan Philipp Gloger, «ha
estat molt respectuós amb el

text, amb les set històries que s’ex-
pliquen, una darrere l’altra, sen-
se mediacions. I  molt fidel al ti-
pus d’estètica que jo tenia al
cap». Satisfet del resultat, Soler,
que exerceix de periodista i és crí-
tic cinematogràfic d’aquest dia-
ri, va arribar a Munic directament
des del festival de Canes: «em van
presentar l’equip artístic de
l’obra» i amb el clàssic punt su-
persticiós, actors, director i autor
es van «conjurar» repartint-se
regals com un punt de llibre.

«El director ha estat molt respectuós
amb el text i amb l’estètica de l’obra»

Ahir al matí, Esteve Soler el pri-
mer que va fer després de llevar-
se va ser visitar la Neue Pinakothek,
una de les tres pinacoteques que
hi ha a Munic, amb la intenció de
veure, per primer cop, cara a cara,
el retrat que l’artista malagueny Pa-
blo Picasso (-) va fer de
la seva besàvia Antònia. Explica
l’autor manresà la «curiosa coin-
cidència», la «casualitat» que va fer
que «a dos carrers del teatre on di-
mecres a la nit s’estrenava la meva
obra, hi hagués el museu que acull
el quadre de la meva besàvia».

La història es remunta a principi
del segle passat. El besavi del man-
resà, Benet Soler, va ser un dels im-
pulsors d’Els Quatre Gats, el local
on Picasso va realitzar les seves
dues primeres exposicions indi-
viduals, el febrer i el juliol  del .
Benet Soler era sastre de professió
i Picasso va immortalitzar  la fa-
mília en tres quadres: la dona,
Antònia; l’home, Benet; i la famí-
lia Soler completa, un quadre on
surt «el meu avi quan era un nen»
acompanyat de les seves tres ger-
manes. Madame Soler és un oli de
l’etapa blava del pintor, signat el
 i que es pot veure a Munic.
Retrat de Soler, el besavi, es pot
contemplar a l’Ermitage, a Sant Pe-
tersburg; i La família Soler, també
del mateix any, es troba al Musée
du Parc de la Boverie de Lieja. És
un quadre que representa un dinar
al camp, un tema que serà tractat
esporàdicament per l’artista al
llarg de la seva producció. 
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La besàvia de Soler,
pintada per Pablo
Picasso, i en una
pinacoteca de Munic


