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TEATRE

El Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa munta demà una marató
de teatre: al Teatre Alegria es po-
drà veure seguida la trilogia d’Es-
teve Soler. Es repartiran dorsals i
avituallament als participants.

menges a La Seca de Barcelona
(aprofitant que Contra l’amor s’hi
estrena l’11 d’abril i hi fa temporada)
i es repetirà al Kursaal de Manresa
el 18 de maig.

Les tres obres, més enllà del títol,
tenendiversospuntsdecontactetant
en la forma –l’estructura en set peces
que utilitzen gèneres diferents, i al-
guns tan oblidats com el gran guinyol
o el burlesc– com en el contingut.
Progrés, amor, democràcia “són pa-
raulesqueerenpositives,iquelacon-
temporaneïtat ha anat transformant
en negatives”, explica. “Hi ha gent
que parla del progrés econòmic però
s’oblidadelprogréshumà; es parla de
democràcia i s’oblida la democràcia
real que es va reivindicar el 15-M; i el
consumisme ha afectat també les re-
lacions més íntimes”.

Excitar el sentit crític
Malgrat el títol de la trilogia, Contra,
i malgrat el to lacònic, fosc i apoca-
líptic que poden tenir alguns dels
fragments, Soler assegura que no ha
creat un artefacte ni cínic ni pervers.
Però sí incòmode. “Les obres partei-
xen de la comèdia, però s’hi introdu-
eix un element de terror. Aquest xoc
de gèneres produeix un distancia-
ment brechtià a l’espectador i li ex-

cita el sentit crític. L’objectiu no és
fotre un cop de martell al cap del pú-
blic sinó provocar-li una sèrie de re-
flexions”, afirma l’autor.

Darrere de cadascun dels capítols
hi ha anys de recerca sobre cada te-
ma. Soler, que també és professor de
dramatúrgia a l’Obrador de la Bec-
kett, elabora complexos esquemes
teòrics i després els concentra en te-
sis que serveix amb imatges i recur-
sos escènics originals. “Es tracta de
donar una visió calidoscòpica de ca-
da tema, oferir set punts de vista que
fins i tot poden ser contradictoris
–explica–. Per això és molt sorpre-
nent el ressò que han tingut les
obres, perquè és un teatre més avi-
at underground i està tenint la re-
percussió de teatre comercial”.

La trilogia recupera les dues pro-
duccions ja estrenades a Catalunya
i n’hi afegeix una de nova. Tot i que
tenen dos directors diferents (la pri-
mera, Joan Maria Segura, i les se-
güents, Carles Fernández Giua),
guarden certa coherència estilística.
Però sobretot conceptual.

A Contra el progrés Esteve Soler
es planteja a qui beneficien els
avenços i si són realment bons per
a la humanitat o caldria aturar-los.
Contra la democràcia és un text es-
crit un any abans del moviment
dels indignats però que combrega
amb les seves tesis: posa en qüestió
qui ostenta veritablement el poder
en les nostres democràcies. I Con-
tra l’amor planteja com el materi-
alisme ha objectualitzat les perso-
nes: “Apreciem els altres com si
fossin objectes, i juguem amb les
emocions de manera més egoista i
menys humana”.

Les paraules claus de les obres
són consumisme, velocitat i, sobre-
tot, deshumanització. “Aquest camí
és ferm i devastador, però cal tenir
esperança. Es pot canviar. Mai hem
sigut tan conscients que no estem en
el bon camí. Hem trobat una mane-
ra d’entendre el món que ens destru-
eix i alhora ens satisfà. Estem molt
ben acostumats. I el dia que vulguem
canviar el món haurem de renunci-
ar a coses que desitgem”.e

LAURA SERRA

BARCELONA. La carrera del drama-
turg Esteve Soler va fer un salt mor-
tal el 2007. Va ser seleccionat entre
646 autors per participar en el fes-
tival de teatre més important d’Ale-
manya, el Theatertreffen, amb una
obra escrita en català anomenada
Contra el progrés. De resultes
d’aquella lectura, l’obra es va con-
vertir en un èxit fulgurant a Europa,
tot i que a Catalunya només va acon-
seguir dos petits forats a la cartelle-
ra. Les estrenes es van anar succeint
amb noves traduccions fins a arribar
a les nou actuals: castellà, anglès,
francès, italià, alemany, danès, txec,
romanès i grec.

Soler va escriure després dos tex-
tos més que completen la trilogia
Contra: Contra la democràcia (2011)
i Contra l’amor (escrita el 2009 i es-
trenada el 2012 a Atenes), dues
obres que es van contagiar de l’èxit
de la primera i que ja s’han estrenat
en diversos teatres de tot el món. La
temporada 2012-2013 Soler té 18
produccions en cartell per mig món.
Per primera vegada a l’Estat, dissab-
te es podran veure els tres especta-
cles seguits al Teatre Alegria de Ter-
rassa. Serà una marató de teatre (de
les 5 de la tarda a quarts d’11 de la nit)
en què s’oferirà dorsal i avitualla-
ment als participants (el teatre té
250 localitats). L’experiment ja s’ha
provat a Ginebra amb èxit. Després
de Terrassa es farà durant tres diu-

Contra el progrés va ser el primer espectacle de la trilogia d’Esteve Soler. Es va estrenar
el 2009 a la Sala Beckett i la continua dirigint Josep Maria Segura. CAET

La trilogia ‘Contra’
d’Esteve Soler arriba

sencera al teatre
Terrassa munta una marató de cinc hores

amb tres obres traduïdes a nou llengües

Exercicis de memòria històrica
composició d’imatges, gairebé foto-
gràfiques, que posen llum sobre els
petits i els grans crims del conflic-
te bèl·lic contra la població i la ven-
jança del maleït dictador.

Temps de silenci i d’històries que
no s’expliquen o no es volen expli-
car. Tornero tenia molt material.
Moltes instantànies de memòria, al-
gunes potser pròpies, altres extre-
tes dels llibres, com les bàrbares pa-
raules del psiquiatra del règim Va-
llejo Nájera. No és una obra histo-
ricista –perquè hi ha temes com els
nens robats i imatges actuals que
connecten el passat amb el pre-
sent–, i la seva principal virtut és
també un problema per a l’especta-
dor per la manera com es facilita la
informació: es lliguen els caps de di-

verses històries concurrents. Vir-
tut, perquè hi ha una bona escriptu-
ra que mostra perfectament com
era aquella societat no tan llunyana.
Defecte, perquè l’autora és massa
exigent amb l’atenció de l’especta-
dor, al qual vol introduir en un món
molt personal, en una dramatúrgia
que desconcerta durant massa
temps. Els primers vint minuts no
sabem cap on va l’obra, i el text tam-
poc té prou força. De mica en mica,
però, creix l’interès i ens acaba se-
duint, gràcies, sobretot, a uns bons
intèrprets i una bona direcció d’ac-
tors. Destaquen Oriol Genís, creïble
cent per cent faci el que faci, Àngels
Poch, impecable, i Mireia Gubianas,
que hi aporta, amb més convicció
que eficàcia, un toc d’humor.e

Òscar Castellví i Àngels Poch, part de la companyia
d’actors del T6. DAVID RUANO

Projecció
Aquesta
temporada
Soler té 18
produccions
en cartell per
mig món

Contra la democràcia es va
estrenar al Grec del 2011. CAET

‘No parlis amb estranys’
TEATRE NACIONAL
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SANTI FONDEVILA

Amb No parlis amb es-
tranys, Helena Tornero
liquida un deute moral
amb el seu avi i fa una in-
teressant aportació a la

defensa de la memòria històrica, al
que va significar la Guerra Civil i el
franquisme per a moltes famílies.
L’obra es presenta com un mirall
trencat en el qual es reflecteix una

Crítica


