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Esteve Soler és de viatge. Després 
que Contra la democràcia es 
convertís en una de les sorpreses de 
públic i crítica del passat Grec, ara li 
ha arribat l’hora de presentar a 
l’estranger una altra obra de la seva 
trilogia àcrata (a més de la 
democràcia, Soler també renega del 
l’amor i del progrés). El passat 
dimarts Contra l’amor  va obrir el 
festival francès La Mousson d’Eté, i 
dimecres se’n podrà veure la segona 
representació. I al setembre, 
participarà a l’Internationales 
Literaturfestival de Berlin. I,encara, 
al novembre  haurà d’anar a Grècia. 
S’hi estrena un muntatge de Contra 
l’amor. 

Mentre que la Mousson d’Été es 
pot veure com un model de l’Obrador 

d’Estiu de la Sala Beckett,  el teatre 
no és el centre de la cita berlinesa, tot 
i que aquesta trobada internacional 
també posa atenció sobre els nous 
dramaturgs europeus. Amb tot, no és 
la primera vegada que senten a 
parlar de Soler. El 2009 va participar 
al Theatertreffen de Berlin, on el van 
seleccionar entre 650 propostes. “No 
saps mai que en trauràs d’aquestes 
experiències”, explica. “Participar al 
Theatertreffen va desencadenar 
muntatges a Xile , Caracas i a la 
mateixa Alemanya. Em va acostar a 
la professionalitat. Si no hagués 
sigut pel Theatertreffen no s’haurien 
fet muntatges d’una obra meva en set 
llengües”, afirma. 

No és l’únic dramaturg català jove 
que ha  travessat fronteres. Fa dos 
anys ja va acudir a La Mousson 
d’Été amb Pau Miró, Carles Batlle i 
Lluïsa Cunillé. A més de projecció 
internacional, aquest encontre 
permet un gran intercanvi entre els 
autors que hi participen “Hi ha una 
nova generació que està fent les 
coses ben fetes, les obres d’Helena 

Tornero, Guillem Clua o Marc 
Rosich estan a nivell mundial”. 
Aquests dramaturgs, que ja es 
mouen amb la mateixa fluïdesa als 
teatres locals com als internacionals, 
agafa el relleu d’autors com Jordi 
Galceran o Sergi Belbel. Crida 
l’atenció, però, que el nom d’una 
dramaturga com Lluïsa Cunillé 
aparegui al costat d’escriptors als 
quals encara els queda molt camí 
per recórrer. 

A Catalunya, la jove dramatúrgia 
s’està tractant com cal? És cert que 
hi ha institucions com la Sala 
Beckett, que coordina el programa 
de traduccions del Catalandrama, 
que la mimen. El mateix Soler ha 
rebut encàrrecs del Teatre Lliure i 
del Teatre Nacional, casa del T6. I ell 
mateix creu que “anem cap a una 
normalització de la dramatúrgia 
catalana, però encara manca una 
aposta més decidida pels joves 
autors. Cal potenciar que des de fora 
se’ns vingui a buscar i dinamitzar la 
jove dramatúrgia als teatres 
catalans”. Dankeschön, Herr Soler.

Esteve Soler participa en el 
festival francès La Mousson 
d’Été i a l’Internationales 
Literatufestival berlinès. Per 
Antoni Ribas. 

Guten morgen, Herr Soler
Em el futur, algun avió portarà el nom d’Esteve Soler o el d’un jove dramaturg català d’ara.

Brutus

 Doncs ja els tenim aquí, la 
nova fornada de talents que, 

gràcies a la gràcia del benaurat 
Teatre Provincial, podran muntar 
els seus espectacles amb tots 
els ets i els uts. Són Marc 
Angelet, Nao Albet-Marcel 
Borràs, Jordi Faura, Helena 
Tornero, Marilia Samper i Jordi 
Oriol. Són els nous T6 del TNC, els 
últims integrants del qual han 
trencat totes les barreres de 
taquilla possibles, amb dades 
d’ocupació que en molts casos 
s’han acostat al 90%. Són joves i 
tenen un públic en formació que 
els segueix i demana a les 
institucions teatrals que els 
donin més oportunitats. Olé.

 Alguns els coneixeran per 
haver muntat algun sarao 

important, i per tenir unes ganes 
terribles de disposar d’una veu 
pròpia, cosa gens menystenible 
en aquesta època del tallar i 
enganxar i fes el que puguis. N’hi 
ha de clàssics, no es pensin, i 
d’altres que han gaudit del 
vistiplau d’alguna empresa 
privada i que el públic li ha girat 
l’esquena, sovint amb raó. 
Perdonin que em posi dolentot.

 Aquest traïdor, ja ho saben, 
senadors il·lustres, té una 

dèria especial pel duet Albet-
Borràs, i per Oriol. No perquè 
hagin descobert la sopa d’all, 
sinó perquè són de tendència 
suïcida. Vaja, que es llancen a la 
piscina des d’un setè pis sense 
saber si hi ha aigua. 

 L’art, senyories, demana 
risc, convicció i unes ganes 

terribles de treballar sense parar. 
I n’hi ha més d’un en aquesta 
republiqueta teatral nostrada 
que viu apoltronat en el, amic, 
torna’m a fer aquell espectacle 
de fa vint anys que nosaltres 
t’aplaudirem.

 Una altra cosa és que 
‘obliguin’ als nois a  

muntar una obra amb una 
companyia que no és la seva. 
Però d’això ja en parlarem...? 
–Andreu Gomila 
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