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EDUARD MOLNER

Esteve Soler (Barcelona, 1976) és
un dramaturg abocat a l'exporta-
ció. La seva trilogia de la Contra:
Contra el progrés (2009);Contra la
democràcia (2011) i Contra l’amor
(2013), ha estat traduïda a nou idio-
mes (anglès, francès, alemany, cas-
tellà, grec, italià, danès, romanès i
txec), i ha estat presentada en
gairebé quaranta muntatges dife-
rents a Grècia, Alemanya, Estats
Units, França, Suïssa, Àustria, Ve-
neçuela i Xile. Hem referit les da-
tes d'estrena a Catalunya, però de
fet, les seves peces s’han vist pri-
mer fora i després a la sevaCatalu-
nya natal. Ara s'estrena Contra
l'amor a La Seca-Espai Brossa, que
es podrà veure entre l’abril i maig,
i en caps de setmana successius es
podran veure en el mateix teatre
les altres dues peces de la trilogia,
ambun esforç de producció i exhi-
bició del Centre d’Arts Escèniques
deTerrassa, la companyia LaCon-
questa del Pol Sud, Teatre al De-
tall, i naturalment La Seca, que
acull tots els muntatges.
Parlem d'un dramaturg abocat a

l'exportació perquè Soler ha estat
rebut amb molt més entusiasme a
l'estranger que al seu propi país.
Noméspel que fa a aquesta tempo-
rada 2012-2013 s’han exhibit quin-
ze muntatges internacionals de
l'autor, i els mateixos represen-
tants artístics de Lars von Trier
porten els drets de les obres a An-
glaterra. Anem a veure quines són
les claus del fenomen.
Recentment hem lamentat la

desaparició de Stéphane Hessel
(1917-2013), autordel best seller in-
ternacional, Indigneu-vos!, unpam-

flet polític, per tant una obra breu,
concisa i clara. Simplificadora
d'una realitat complexa, com ho
són tots els pamflets, i alhora útil,
pel seu efecte mobilitzador, per la
capacitat de traslladar unmissatge
precís a unes majories socials ne-
cessitades de copsar l'essència dels
problemesmés enllà del sorollme-
diàtic, ple de contradiccions i infor-
macions interessades i tergiversa-
dores. Doncs bé, el teatre de Soler,
un teatre explícitament polític,
s'empara en la farsa, una forma de
teatre senzilla i directa, que pot
funcionar amb enorme eficàcia, ai-
xí com elmanifest o el pamflet són
accionsmoltmésdirectes i contun-

dents que la literatura o l'assaig.
Un tipus temible, amb caçadora

i bat de beisbol, seu tranquil·la-
ment i descansa, després d'haver
fet el que ell considera una bona
feina. Es dirigeix a un pocapena
vestit amb corbata, amb aspecte de
venedor porta a porta fracassat,
amb sentències com aquesta: “La
democràcia és com McDonalds,
poques franquícies han aconseguit
tan d’èxit”. L’aspirant a venedor
ha de ser l’home de palla, el polític
escollit pel poble, però triat pel po-
der real, i entomaels consells (o or-
dres) de l’home del bat: “Només
hem de permetre aquelles críti-
ques que siguin críptiques i subtils,
que ningú les entengui”. Contra la
democràcia (Set obretes de Grand
Guignol), se’n riu de la paternitat

esperançada amb dos pares atra-
pats en la teranyina d'un aràcnid
enorme, es mofa d'uns veïns que
no sabencomptar fins a set (la igno-
rància del poble), o dels poderosos
aristocràtics d'abans, i els menys
elegants d'ara, que fan exhibició de
massacres al tercer món.

A Contra el progrés (Set obretes
surrealistes) són les foques que ex-
terminen els cadells humans, uns
500.000cada anyperquèés unaes-
pècie que cal controlar, prolifera
massa, l’any 2050 van arribar a
8.000 milions d’individus i podri-
en desolar la Terra. Així doncs, la
imatge que veiem en escena no és
la d’un humà botxí que colpeja el

cadell de foca, la típica imatge ser-
vida per Greenpeace per tal de fo-
mentar la consciència ecològica, si-
nó una foca enorme que massacra
unnenpetit. Els extrems són la na-
tura d’aquest teatre. Amb la farsa
l’espectador es venja de la realitat i
de tot allò que el sentit comú dóna
per raonable, és així que es pot alli-
berar de l’angoixa tràgica, “sota la
màscara de la bufonada i la llicèn-
cia poètica” (Patrice Pavis dixit).
I la farsa és ben entesa fora. A

Alemanya està tan assumida en ar-
tistes i públic que ha estat el llen-
guatged’algunsdels seus grans cre-
adors en les darreres dècades, com
ara Frank Castorf. Allà la farsa fou
el gènere per excel·lència de la se-
va edat mitjana, i després, fou hà-
bilment recollida i reconduïda per

autors comBüchner a la sevaLeon-
ci i Lena, per exemple. Un gènere
proper, parent de les titelles, pa-
rent del guinyol. Contra l'amor
(Set obretes burlesques) s'inicia pre-
cisament ambunapetita peçade ti-
telles, extremadament cruel, en la
que una princesa es mostra dispo-
sada a casar-se amb un camperol,
si el pobre pagès li porta el cor ar-
rencat de la seva pròpia mare. Les
fidelitats degudes, l'egoisme de
l'amor, la necessitat de la possessió
absoluta. L'amor entès com una
mena de tirania.
També hi entra la ciència ficció.

Enun altre d'aquestes obres curtes
una parella es disposa a fer l'amor,
però ell ho vol fer per primera ve-
gada sense prendre's “les pastilles
de l'amor”, queels són subministra-
des alsmateixos centres de treball.
Com el soma d'Aldous Huxley
d’Unmón feliç, la droga que garan-
teix la felicitat i l’ordre social: “No
ensensenyen a controlar les emoci-
ons perquè volen que en depen-
guem”; ell i ella viuen en un siste-
ma en què, si demostres que et
prens una caixa sencera de pasti-
lles de l'amor, el banc et fa una hi-
poteca d'immediat.
Tot allò que, fins fa quatre dies,

semblava sòlid, s'està esvaint en
l’aire, com preveia fa més de 150
anys el barbut de Trèveris, ell tam-
bé autor de manifestos. Esteve So-
ler fa un teatre que creiem més a
prop de l’esquetx televisiu, on ma-
na la immediatesa de l’anècdota,
que de l’absurd reflexiu de Iones-
co. Però això no el desmereix, no-
més ens assenyala les formes d'una
escena d'urgències per a un temps
d'emergències. |

Esteve Soler
Contra l’amor

LA SECA (BARCELONA)/
CAET (TERRASSA)

Direcció: Carles
Fernández Giua.
De l’1 d’abril al 12
de maig (La Seca) i
la trilogia completa
el 6 d’abril al Teatre
Alegria de Terrassa
i els diumenges
21 d’abril i 5 i 12
de maig a La Seca.
www.caet.cat
www.laseca.cat

TeatreEstrenade la tercerapeçade la trilogia ‘Contra’, una fórmula de teatre senzilla però eficaç,
equiparable almanifest o al pamflet polític, queha aconseguit el reconeixement internacional

EsteveSoler contra tot

A les imatges,
alguns dels cartells
de produccions
internacionals de
la trilogia ‘Contra’:
‘Contra el progrés’
a Alemanya, ‘Con-
tra l’amor’ a Grècia
i ‘Contra el pro-
grés’ a Suïssa i
Àustria

El d’Esteve Soler és un teatre explícitament
polític, i s’empara amb la farsa, una escena
d’urgències per a un temps d’emergències


