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‘Déjà vu’. La  
història es repeteix

L
a història s’entesta a repetir-
se. Una sensació de continu 
déjà vu fa que ens sentim 
com ínfimes partícules dins 

d’un bucle sense final. Per exemple, 
ara a Budapest (Hongria) passa una 
cosa que sembla una còpia exacta, 
fins i tot amb lleugeres diferències 
en els matisos, del que va passar aquí 
fa 17 anys amb motiu de la posada 
en marxa del Teatre Nacional de 
Catalunya.
 Va ser el mes de novembre del 
1996. El TNC que dirigia Josep 
Maria Flotats va iniciar les seves ac-
tivitats amb la inauguració de la Sa-
la Tallers (RIP, ¡que poc que dura 
l’alegria a la casa del pobre!) i l’es-
trena d’Àngels a Amèrica, de Tony 
Kushner. Van ser temps de tensió i 
de polèmica extrema. A favor i en 
contra del projecte de Flotats, abans 

de l’estrena. A favor i en contra de 
l’obra elegida per Flotats, després 
de l’estrena. Recordo haver viscut 
aquells dies amb enfrontaments so-
brats de passió per les dues parts, 
amb mentides i difamacions, amb 
veritats dites a mitges, amb declara-
cions interessades. Ja sabem com es 

va acabar: amb la defenestració de 
Flotats i amb moltes ferides ober-
tes, algunes encara per cicatritzar. 
Però em vull quedar amb un altre re-
cord: el d’una Sala Tallers plena dià-
riament d’un públic dret aplaudint 
–¡victorejant!– un esplèndid espec-
tacle i una obra molt necessària. Ce-
lebrant el teatre, en definitiva. 

Govern conservador

Ara, a Budapest, ciutadans i Govern 
estan a mata-degolla per la matei-
xa funció i gairebé per una situació 
idèntica. Angels in America s’està re-
presentant al seu Teatre Nacional 
amb l’aprovació d’un públic que 
ha esgotat totes les localitats fins al 
dia 30 de juny (fet que fa que la re-
venda es cotitzi a l’alça, molt a l’al-
ça, al mercat negre), que ja l’ha con-
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‘Angels in America’  
crea avui a Budapest 
la mateixa controvèrsia 
que el 1996 a Catalunya

vertit en l’èxit més gran de la histò-
ria del teatre d’aquell país (la seva 
premsa dixit) i que al final de la re-
presentació s’aixeca com un sol ho-
me, no només per aplaudir els artí-
fexs de l’espectacle sinó, sobretot, 
per mostrar públicament el seu su-
port a Robert Adolfi, director artís-
tic del teatre i responsable d’haver 
programat una funció que desagra-
da profundament a un Govern con-
servador que ja l’ha acomiadat i que 
ha nomenat en el seu lloc un nou di-
rector, que, en les seves primeres de-
claracions, assegura «que retornarà 
al Teatre Nacional la dignitat perdu-
da fins a convertir-lo una altra vega-
da en un lloc sagrat, i que tornarà, 
per fer-ho, a les autèntiques arrels 
del teatre hongarès». 
 El que ja he dit, déjà vu. 
 I por, molta por. H

punta

MARTA CERVERA
BARCELONA 

Jordi Comellas (baix de viola), 
Juan Carlos de Mulder (tiorba i 
guitarra barroca) i Ignasi Jordà 
(clavicèmbal) van transportar el 
públic a la França de finals del se-
gle XVII i principis del XVIII. La 
sala Alicia de Larrocha de l’Audi-
tori gairebé es va omplir de fans 
de la música barroca per disfru-
tar amb un programa que va evi-
denciar les diferències entre dues 
concepcions musicals a través de 
les obres de Monsieur de Marchy 
i les de Marin Marais, deixeble de 
Saint Colombe, entre altres.
 L’exigent Suite en Re menor de 
Marchy, on els sons greus i as-
pres de la viola acaben convertits 
gairebé en laments, va contras-
tar amb la fluïdesa de les obres de 
Marais. El públic va aplaudir en 
especial la deliciosa Suite en Sol me-
nor que va obrir el concert i dos 
moviments de la Suite d’un gôût 
étranger, en què la viola de gamba 
s’enriquia amb el so de la guitar-
ra barroca en el primer, i amb el 
de la tiorba en l’altre.

DOLCES MELODIES / El virtuosisme 
dels músics va brillar en els solos, 
especialment Juan Carlos de 
Mulder i la seva tiorba en la inter-
pretació de Les Sylvains de Mr. Coupe-
rin, de Robert de Visée. Les dolces 
melodies de l’obra van contrastar 
amb la Suite en re menor, de Jean-
Henry d’Anglebert, interpretada 
al clavecí per un inspirat Ignasi 
Jordà. Totes dues van evidenciar el 
debat sobre la concepció musical 
viscut a la cort del rei Sol. H

  

Comellas 
ofereix 
contrastos 
i bellesa
CRÒNICA Lliçó 
sobre el barroc 
francès a l’Auditori

EXPERIMENT ESCÈNIC AL TEATRE ALEGRIA DEL CAET

dez Giua per a Contra la democràcia i 
Contra l’amor). Només un intèrpret 
(Dani Arrébola) repeteix en totes 
tres. Avui, l’Alegria de Terrassa (237 
butaques) ofereix l’opció de veure 
una, dues o tres obres. Serà entre les 
17.00 i les 22.15, amb 45 minuts en-
tre l’una i l’altra, amenitzats «amb 
xocolata i melindros i algun entre-
teniment musical», explica Pep Pla, 
el director del CAET. Els preus van 
de 24,5 euros el triplet a 10 per una 
obra. Els alumnes dels tres instituts 
amb batxillerat artístic de Terrassa 
tindran un preu especial: 9 euros 
per tot l’intensiu. 
 Contra l’amor farà temporada a 
La Seca de l’11 d’abril al 12 de maig. 
Només els diumenges 21 d’abril, 5 i 
12 de maig s’oferirà la marató (per 
26 euros) des de les cinc de la tarda i 
amb 20 minuts entre cada obra. Per 
a l’avituallament. H

El Teatre Alegria de Terrassa (avui), 
La Seca-Espai Brossa (21 d’abril, 5 i 
12 de maig) i el Kursaal de Manresa 
(18 de maig) seran escenaris d’una 
marató escènica amb aura mira-
culosa. Es pot aplicar l’adjectiu 
amb un dramaturg català contem-
porani, menys conegut que altres 
col·legues, que ja ha estat traduït 
a 10 idiomes. És el cas d’Esteve So-
ler (1976), un autor barceloní veí 
de Manresa. Han estrenat les se-
ves obres uns 50 directors de paï-
sos com Alemanya, els Estats Units, 
França, Suïssa, Àustria, Grècia, Ve-
neçuela i Xile.
 Soler viurà aquestes setmanes 
una espontània reivindicació de 
la seva obra a partir de la presen-
tació sencera de la trilogia antisis-
tema que li ha donat fama. Serà 
amb una marató (que ja s’ha rea-
litzat a Ginebra i Atenes) auspicia-
da per l’estrena catalana de Contra 
l’amor (escrita el 2009), que segueix 
les de Contra el progrés (acabada el 
2009 i estrenada un any després) 
i Contra la democràcia (2010 i 2011). 
El Centre d’Arts Escèniques de Ter-
rassa (CAET) és un dels coproduc-
tors de Contra l’amor, i com La Seca-
Espai Brossa, ha apostat per la revi-
sió d’una tacada d’aquesta trilogia 
aïrada, pròpia de dies de revolta.

Catapultat des de Berlín

«Les tres peces neixen de l’obser-
vació que el capitalisme consu-
mista deforma les paraules fins a 
convertir-les en negatives. El pro-
grés econòmic no és humà. La de-
mocràcia és fictícia, i l’amor és una 
cosa cada dia més material», sub-
ratlla Soler. La loteria li va tocar al 
dramaturg, i també comentaris-
ta de cine al diari Regió 7, quan va 
ser seleccionat per a una lectura de 

«M’avorreix molt el teatre. I jo em 
sento fracassat si un espectador 
s’avorreix. És per això que plantejo 
les obres com un bombardeig sen-
se treva». Assetjament que es mani-
festa en forma de tres obres de 70 mi-
nuts de durada cada una i dividides 
en set esquetxos de 10 minuts. Mate-
màtica pura.
 La logística de la marató té una 
complexitat inevitable amb tres 
elencs diferents a càrrec de dos di-
rectors (Joan Maria Segura Bernadas 
per a Contra el progrés i Carles Fernán-

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

33 L’última estrena 8Eva Cartañà, Dani Arrébola, Guillem Motos i Laia Martí, l’elenc de ‘Contra l’amor’.
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Les obres, que han 
estat traduïdes a 
10 idiomes, fan  
una crítica àcida
del capitalisme

Marató teatral antisistema
Terrassa presenta la trilogia d’Esteve Soler amb ‘Contra el progrés’, ‘Contra la democràcia’ 
i ‘Contra l’amor’ H La Seca-Espai Brossa oferirà l’intensiu el 21 d’abril i el 5 i 12 de maig

Contra el progrés al prestigiós festival 
Theatertreffen de Berlín.
 Aquest trampolí el va portar a 
una estrena del muntatge a Munic 
i mesos després a Santiago de Xile. 
L’èxit li ha permès perfilar un estil 
d’escriptura molt particular, «que 
busca el contrast, el xoc, entre la co-
mèdia i l’horror absolut». Aquest es-
til l’ha situat en una via particular 
en la seva escriptura i el mateix So-
ler se sent còmode amb la tesi de Fa-
brice Corrons. «Tota la dramatúrgia 
catalana d’avui ve de Benet i Jornet 
o de Sanchis Sinisterra. Excepte Es-
teve Soler, que té Boadella i Brossa 
com a referents», afirma l’estudiós 
francès. L’al·ludit es reconeix en «la 
mordacitat» del fundador de Joglars 
i en el «simbolisme i l’abstracció» del 
poeta, dramaturg i artista plàstic.
 La seva dramatúrgia es defineix 
també per una màxima xocant: 


