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CONTRA OCCIDENT la tercera pota de la trilogia teatral del dramaturg manresà, «contra l’amor,» es va estrenar dissabte a la nit a terrassa.
abans, el públic va tenir l’oportunitat de recuperar «contra el progrés» i «contra la democràcia» en una vetllada en què es va posar de manifest
la capacitat crítica de Soler per analitzar tres termes que les elits de les societats avançades han potinejat per sotmetre-les a la lògica del capital
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l moment dolç de la
tarda el va posar la xo-
colata desfeta del pri-
mer entreacte. La res-

ta de la vetllada va ser àcida, cor-
rosiva, servida amb gotes d’humor
negre per fer digeribles les bombes
de precisió que Esteve Soler llen-
ça a l’espectador en la seva aplau-
dida trilogia teatral: Contra el pro-
grés, estrenada el 2009, Contra la
democràcia (2011) i Contra l’a-
mor, la novetat de la jornada del
dissabte al teatre Alegria de Ter-
rassa. Les 237 butaques del recin-
te es van omplir gairebé totes en un
acte cultural insòlit, una marató es-
cènica en que per primer cop a Ca-
talunya es van poder veure les
tres obres d’una tirada, amb l’al·li-
cient de l’estrena absoluta de la ter-
cera. Vint-i-una escenes, en total,
carregades d’ira contra la lògica ca-
pitalista que ha pervertit concep-
tes en origen positius.

«La vida no és rendible», asse-

gura un dels personatges emergits
del talent narratiu de Soler. Una
premissa que legitima que tot-
hom és susceptible de ser mani-
pulat com a mà d’obra –barata i
obedient– bé de consum. A major
glòria del capital. Indignat per la
brutal deshumanització de les re-
lacions socials que manufactura el
sistema imperant a Occident, el
dramaturg manresà, crític cine-
matogràfic de Regió7, va comen-
çar l’any 2008 a posar fil a l’agulla
d’unes peces teatrals d’una hora i
quart, aproximadament, cadas-
cuna per reflexionar sobre l’ús i l’a-
bús de la noció de progrés, vio-
lentada per un materialisme alie-
nant; sobre la desvirtuació de l’es-
sència de la democràcia, pèrfid es-
cenari dels jocs d’interessos del po-
ders polític i financer; i dels camins
tòxics empresos per la innocència
perduda de l’amor, coagulades les
seves bondats en benefici del con-
sum voraç dels afectes. El fast food
del cor en una societat que es va-
nagloria de la seva llibertat.

Contra l’amor va exhibir les
mateixes virtuts que els títols pre-
cedents: una àmplia gamma de te-

mes i matisos, personatges tortu-
rats i astorats per un món que no
entenen, l’estètica de grand guignol
amb els seus blancs, negres i rojos
de cortines que s’obren i es tan-
quen, situacions que voregen –i so-
vint hi salten per sobre– el surrea-
lisme. I una novetat: la música.
Love is in the air, Parole, parole, pa-
role,  Whithout you... van embol-
callar una nova dosi de mala llet
que palesa com la mercantilitza-
ció de la condició humana també
ataca immisericordiosament el
més noble dels sentiments.

En una de les escenes, dos ado-
lescents discuteixen per què el
noi no vol prendre les pastilles
d’estimar que tothom ingereix de
forma natural. Una referència a la
soma del 1984 d’Orwell i, sense
anar més lluny, un tema que tam-
bé va tractar fa ben poc un altre
manresà, Pep García Pascual, a Pell

de mercuri, on en un planeta post-
apocalíptic els humans s’empassen
solucions químiques per oblidar
els seus records. La capacitat in-
dividual de decisió davant el pilot
d’afusellament.

Un actor porno superat per la
mala consciència social del seu ofi-
ci –tot i ser una de les indústries
més lucratives de la contempora-
neïtat– i dos astronautes que ten-
sen la corda de l’amor al límit són
altres protagonistes d’una peça
que a partir de dijous es repre-

sentarà a La Seca-Espai Brossa
de Barcelona. Tota la trilogia tam-
bé es podrà veure en aquest lloc els
dies 21 d’abril i 5 i 12 de maig, i el
18 de maig al Kursaal de Manresa.

La jornada va ser una gran fes-
ta del teatre. El Centre d’Arts Es-
cèniques de la capital egarenca fins
i tot va repartir dorsals per crear en
el públic sentiment de pertinença
comunitària d’una gesta: pren-
dre part en una marató de més de
cinc hores en què el més important
va ser riure, reflexionar i participar.
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Crònica

El dia que Esteve Soler s’ho va carregar tot
L’estrena de «Contra l’amor» a l’Alegria de Terrassa es va sumar a la

representació de les altres dues peces de la trilogia teatral de l’autor
manresà fent de la marató una àcida crítica a la societat de consum



Dani Arrébola i Txell Botey, dos dels intèrprets de «Contra el progrés»
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TORCIDOS
Directors: Karl Stets, Tere Celis i Pili

Serra. Intèrprets: Ruth Gascón, Asvin Ló-
pez, Famara Pardo i Oriol Pita. 5 d’abril.
Teatre Conservatori. Manresa.

a programació de Platea
Jove va portar divendres
a l’escenari del Conser-

vatori la companyia de circ Estro-

picio amb el muntatge Torcidos,
una reflexió al voltant dels equili-
bris físics i psíquics. Quatre per-
sonatges, cadascun amb el seu
desequilibri personal, coincideixen
en un espai incert i inconcret. La
relació social que s’establirà entre
cadascun i l’adaptació del seu es-
pai propi al dels altres s’expressa-
rà a través dels complexos exerci-
cis que els quartet va fent sobre l’es-
cenari, i que es converteix en el
prim fil argumental, però pres-
cindible, de Torcidos.

Ruth Gascón, Asvin López, Fa-
mara Pardo i Oriol Pita, sota la di-
recció de Karl Stets, Tere Celis i Pili
Serra, van donar bona mostra de

les seves habilitats, que aviat van
arrencar els aplaudiments del
nombrós públic assistent. El que
certament van exhibir és la bona
entesa, l’homogeneïtat i la con-

nexió en un treball en que cada un
d’ells va tenir el seu moment, i que
reflectia un bon treball en equip.

Torcidos gaudeix de ser un cor-
rectíssim treball escènic de circ al

que potser se li han cercat exces-
sives vies d’interpretació o de nar-
ració i que, en massa moments,
són distorsionadors i alenteixen o
dilaten la bona exhibició dels ex-
ercicis. Números amb pal, dansa
acrobàtica, trapezi...  esdevenen
suficients per fer una bona mostra
del treball emergent i ben enca-
minat de la companyia, però
aquesta trama narrativa de rere-
fons tampoc esdevé altament ac-
tiva pel desenvolupament del
muntatge, sinó complexa i difícil.
Torcidos va gaudir, des de bon
inici, del favor dels assistents, amb
una bona presència de ferms se-
guidors de la jove companyia, que
van donar força i dinamisme du-
rant cada un dels números ex-
ecutats sobre l’escenari. 
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un bon exercici de
circ a platea jove

L’espectacle «Torcidos», de la companyia Estropicio, va
oferir números circenses interessants, però el fil argmental
va ser distorsionador per a la bona marxa de la funció
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CIRC CRÍTICA

El muntatge fa una reflexió
sobre els equilibris psíquics i
físics a partir de les tècniques
pròpies del món del circ

El Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa va repartir dorsals
per simular una marató i va
repartir xocolata a públic

Número de trapezi de l’espectacle de divendres al Conservatori
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