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ATENES. PUNT I SEGUIT El dramaturg manresà Esteve Soler torna avui a la capital grega i ho fa per
presentar l’edició impresa de la trilogia que formen Contra el progrés, Contra l’amor i Contra la democràcia, 
una iniciativa de l’editorial de la Universitat de Tessalònica. A les llibreries catalanes no les busquin, no hi són



Atenes és darrerament per al
dramaturg manresà Esteve Soler
una parada obligatòria. I no per
una qüestió de crisi. Més aviat
per al contrari. Després d’estrenar
el 2010 Contra el progrés i el febrer
passat Contra la democràcia, al
Teatre Epikolono –on s’ha repre-
sentat durant dos mesos i on tor-
narà el setembre–, avui es pre-
senta l’edició impresa de la trilogia
de les contres, formada per Contra
el progrés, Contra l’amor i Contra
la democràcia. L’acte es farà a
l’Institut Cervantes de la capital
grega en un acte organitzat con-
juntament per l’ambaixada espa-
nyola a Atenes, l’Institut Cervan-
tes i Teatre Pasión, una web dedi-
cada al teatre contemporani es-
panyol, hispànic i català. La pu-
blicació és de l’editorial Universi-
ty Studio Press de Tessalònica.

Però si bé els grecs poden llegir
la reeixida trilogia, i els alemanys
la primera obra, Contra el pro-
grés, editada pel festival Theater-
treffen, els textos del dramaturg ca-
talà no es poden trobar a les lli-
breries del país: no han estat pu-
blicats en català. De fet, a Catalu-
nya i de manera regular, única-
ment hi ha dues editorials que en
els darrers anys hagin editat dra-
matúrgia: Arola Edicions (que po-
sava a l’abast dels lectors el textos

de la sala Beckett) i Proa (que edi-
tava els autors que es representa-
ven al TNC). Però ara mateix tota
l’edició teatral, explicava ahir So-
ler des d’Atenes, «està encallada».
Tot i això, el manresà, que va rebre
el mes de maig passat el premi Ser-
ra d’Or de teatre, reconeixia que ha
començat a moure fils per tal que
les obres es puguin trobar en ca-
talà. Això sí, qui vulgui llegir-les en
alemany, romanès, anglès, francès
o castellà, les pot buscar al portal
Catalandrama, dedicat exclusiva-
ment a les traduccions de textos
dramàtics catalans a altres llen-
gües. Per al manresà, l’important,

evidentment, és que «les obres es
representin, però el paper continua
tenint un pes específic. Qualsevol
cultura normalitzada publica els
seus autors. Però ara, l’edició de
textos teatrals està sota mínims».

La presentació de la trilogia, a la
qual assistirà avui Soler, convidat
per l’ambaixada espanyola, anirà
a càrrec d’Eleni Guini, professora
de la Facultat de Llengua i Cultu-
ra Espanyola de la Universitat
Oberta de Grècia.  També hi as-
sistiran els directors Yolanda Mar-
kopúlu i Mijalis Palilis, que han di-
rigit Contra el progrés i Contra la
democràcia, i l’acte es tancarà amb

la lectura de diferents fragments
de les obres del manresà.

La traducció al grec de les obres
de Soler està vinculada al grup de
traducció Els de Paros, nascut el
2009 a la Casa de Literatura d’E-
kemel, a l’Illa de Paros, fruit d’un
seminari de traducció teatral
del català al grec i viceversa, co-
ordinat per María Jatziemanuíl.
Soler va  escriure Contra la demo-
cràcia allí, l’estiu del 2010. María
Jatziemanuíl i Dimitris Psarrás –in-
tegrants del grup– signen, per ex-
emple, la traducció de Contra la
democràcia. Els de Paros han tra-
duït fins ara 4 obres de teatre ca-
talà al grec: Oblidar Barcelona i
Temptació, de Carles Batlle; Con-
tra l’amor, de Soler; i Dues dones
que ballen, de Benet i Jornet. Pre-
paren Hikikomori, de Jordi Faura.
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La trilogia teatral d’Esteve Soler s’edita
en grec però no es pot trobar en català
El manresà presenta a l’Institut Cervantes d’Atenes el volum publicat per la Universitat de Tessalònica 

El manresà Esteve Soler, ahir, a Atenes. Al fons, l’Acròpolis

ARXIU PERSONAL

Cosmina Stratan: premi a Canes
i intèrpret de «Contra l’amor»

L’actriu romanesa Cosmina
Stratan, que diumenge es va

endur el premi femení d’interpretació
al festival de Canes pel seu treball a
Beyond the Hills, de Cristian Mungiu,
és una de les intèrprets que va posar
en escena Contra l’amor a Bucarest,
fa tres setmanes.



LA CURIOSITAT

Berga i Avià acolliran quatre
dels vint-i-vuit concerts del Festi-
val de Música Antiga dels Piri-
neus. Les dues localitats bergue-
danes formen part dels municipis
que enguany participen a l’orga-
nització d’aquest certament que
celebra la seva segona edició, amb

més concerts i més municipis que
l’any passat. 

Dins de la programació, la ca-
pital del Berguedà i Avià aporten
quatre de les actuacions durant els
mesos d’estiu. Concretament, el
Teatre Municipal de Berga serà l’es-
cenari d’una de les sessions del
concert inaugural, el 13 de juliol  a
les 10 de la nit, amb l’Ensemble
Diatessaron, que s’haurà pogut
escoltar el dia abans a la Seu d’Ur-
gell. La segona cita pels seguidors
de la música antiga a la comarca,
serà el 21 de juliol a les 7 de la tar-
da a l’Ateneu d’Avià, amb l’actua-

ció del Cor Vivaldi i  el Cor Infan-
til la Unió, juntament amb l’or-
questra de cambra de Granollers. 

Els dos concerts restants del
festival al Berguedà seran a Berga
durant el mes d’agost. El penúltim,
tindrà lloc el  14 d’agost i estarà pro-
tagonitzat per la Camerata Bocc-
herini. El darrer, i que també ser-
virà per tancar el festival d’engua-
ny, serà el 25 d’agost amb l’actua-
ció del grup Intonationes. 

El preu de les entrades antici-
pades és de 16 euros i es poden
comprar a l’Oficina Municipal de
Turisme de Berga. Les entrades a

taquilla valdran 20 euros, i hi hau-
rà descomptes per als majors de 65
anys, als menors de 25 i pels socis
de l’entitat Amics del Festival. 

Amb la incorporació del Ber-
guedà al festival intercomarcal,
Berga recupera els concerts de
música antiga durant l’estiu, des-
prés que l’any passat se suspengués
el Festival de Música Antiga de Ber-
ga. El motiu va ser l’elevat cost eco-
nòmic que comportava el cicle,
que era de 30.000 euros. Després
d’un any sense celebrar-se, Berga
recuperarà aquesta oferta cultural
reduint l’aportació econòmica a
per la seva organització, ja que els
concerts que es podran escoltar al
Berguedà, seran compartits amb
altres municipis participants, fent
que sigui més barat pagar el catxet
dels grups. 
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La capital del Berguedà
acollirà una de les sessions
del concert inaugural el 13
de juliol al Teatre Municipal



Berga i Avià aporten quatre concerts al
Festival de Música Antiga dels Pirineus

L’Auditori del Conservatori Mu-
nicipal de Música de Manresa
acull avui (20 h) el concert del
cor de noies Mädchen Kantorei St.
Johanees Bad Saulgau, de la ciutat
alemanys de Bad Saulgau, que fa
estada a la capital del Bages con-
vidat pel cor juvenil del Conser-
vatori. El curs vinent és prevista la
visita a Alemanya del cor juvenil
manresà.
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El Conservatori de
Manresa ofereix avui el
concert d’un cor alemany

El duet manresà Bob&El Lladre
i la formació terrassenca Sense
Sal són els dos grups seleccionats
en el marc de la primera edició de
L’Aglà’12. Mostra d’artistes, que
tocaran a les Vesprades sota l’Al-
zina de Fonollosa. La comissió
organitzadora ha triat els dos grups
d’entre els 29 que s’havien inscrit
en el procés de selecció. Bob&El
Lladre, o Xavier Collado i Carles
Ladrón de Guevara, es definei-
xen com els Simon&Garfunkel
manresans i amb les seves guitar-
res actuaran el dissabte 30 de juny,
just abans de L’Anna Roig i L’om-
bre de ton chien. Sense sal, grup de
pop-folk format per vuit joves, ac-
tuarà el dissabte 21 de juliol, com
a prèvia d’Els Miralls de Dylande
Gerard Quintana i Jordi Batiste. 
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Bob&El Lladre i
Sense Sal, grups
seleccionats per
actuar a l’Alzina
de Fonollosa

Els manresans Bob&El Lladre
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Sense sal, formació de Terrassa 
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