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Carles Fernández Giua té tanta
confiança en Esteve Soler que
després de dirigir Contra la demo-
cràcia fa dos anys va decidir repe-
tir experiència amb Contra l’a-
mor i, a més, ser un dels tres pro-
ductors a través de la firma La
Conquesta del Pol Sud juntament
amb el Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa i La Seca-Espai Brossa.  El
tercer i últim lliurament de la tri-
logia de l’autor manresà Esteve
Soler –Contra el progrés i Contra la
democràcia són els títols prece-
dents– està en cartell a Barcelona
fins al proper 12 de maig. 

El ressò que està tenint «Con-
tra l’amor» supera fins ara el de
les dues peces precedents. Hi
veu alguna explicació?

Potser és el fet que les obres so-
bre el progrés i la democràcia par-
laven d’uns temes de dimensió
col·lectiva i l’amor, en canvi, té un
vessant més personal. L’amor ens
toca de prop a tots, i això es nota en
els comentaris que fa la gent.

Com es van conèixer?
El tenia vist i em semblava un

dramaturg tímid. Però el primer
cop que vam coincidir i vam par-
lar va ser abans d’entrar a una re-
unió amb Ricardo Schwarzer, di-
rector del festival Grec, per pre-
parar l’estada a Kadmos, una illa
grega on es fan trobades d’autors
menors de 40 anys de l’òrbita me-
diterrània. Vaig descobrir que els
seus textos estaven en sintonia
amb el teatre que m’agrada. 

Quin teatre és aquest?
La primera obra que vaig dirigir

va ser Contra la democràcia, la més
política de les tres. Els textos de
l’Esteve tenen un to pamfletari,
que no vol dir simplista, i jo sinto-
nitzo amb això perquè, per a mi, el
teatre ha de generar discurs i de-
bat. La crítica que fa és surrealis-
ta, molt emotiva, amb la voluntat
de trencar-ho tot, d’un humor
molt negre.

Abans de conèixer-lo, l’Esteve
ja havia manifestat la satisfacció
que li havia produït l’obra «La
conquesta de pol sud», que va di-

rigir vostè. L’admiració és mútua.
Ens agrada el teatre contempo-

rani que deixa espai per al llen-
guatge escènic. Recordo que vam
anar al festival d’Avinyó (França) i
l’Esteve va portar un esbós de
Contra la democràcia. Se’n va fer
una lectura davant de gent de di-

verses procedències i es van que-
dar a quadres. Vam proposar al
Grec de fa dos anys de portar a es-
cena aquesta obra en comptes de
Contra l’amor, com estava pre-
vist, i el Ricardo va acceptar.

«Contra l’amor» es pot veure
fins al 12 de maig a La Seca de
Barcelona, però es va estrenar
uns dies abans a Terrassa en el
marc d’una marató en què es
van representar les tres obres de
la trilogia. Quines característi-
ques té la darrera?

Segurament és la més oberta de
les tres, conté fins i tot un element
de misteri.

I amb passatges críptics. En
una de les escenes, una dona es
trenca en bocins.

És la idea de les persones com
a maniquins, objectes que es tren-
quen, gent que de mica a mica es
va esquerdant. Contra l’amor té
molt de cinisme, parla d’aquest
amor que és una cosa corcada.

Com les altres «Contres», apli-
ca la lògica del capital, del consum,
a conceptes que tenim per bons?

L’Esteve ens explica com aquests
conceptes s’han pervertit. Què és
l’amor? Significa moltes coses di-
ferents. L’amor és Cary Grant i
Grace Kelly? L’obra és com un
bombardeig, l’Esteve fa neteja pre-
nent la postura de trencar-ho tot a
partir d’analitzar els llocs comuns.

Ja ho feia a les altres obres?
Durant la Revolució Francesa,

conceptes com la llibertat i la de-
mocràcia tenien una definició cla-
ra. Però avui en dia, quan diem
«visca la democràcia!», què es-
tem dient? Aquestes paraules s’han
buidat i l’Esteve somnia que les tor-
nem a omplir. La democràcia no
pot estar controlada per les grans
empreses, i l’amor no pot servir per
vendre pel·lícules. La trilogia ens
mostra com les tres paraules han
caigut en una banalitat esfereïdo-
ra. Es parla de democràcia tant a
la Xina, com a Venezuela i els Es-
tats Units.

L’espectacle dóna una visió
pessimista de l’amor?

No, en absolut. L’Esteve tira
barreres a terra per poder-les cons-
truir de nou. No és derrotista, ell vol
creure en aquestes conceptes.
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Entrevista Carles Fernández Giua
Director teatral. Un dels principals avaladors de la trilogia teatral del dramaturg manresà Esteve Soler és un director amb
arrels italianes. Una adhesió estètica i ideològica que es plasma aquests dies a «Contra l’amor», a La Seca de Barcelona

«L’Esteve Soler no és derrotista, tira
les barreres de l’amor per refer-les»

«Les tres obres tenen un

to pamfletari, que no vol dir

simplista. El teatre ha de

generar discurs i debat»

«Hi ha paraules que s’han

buidat de contingut i els

textos de l’Esteve somnien

tornar-les a omplir de sentit»

«Parlar de democràcia i de

progrés té una dimensió

col·lectiva, però fer-ho de l’amor

ens toca a tots»

Toni Mata i Riu
BARCELONA

Fernández explica les claus de «Contra l’amor», cloenda de la trilogia del dramaturg manresà

L’ESPECTACLE

LLOC: La Seca-Espai Brossa. c. Flassa-
ders, 40. Barcelona. � DIES: fins al 12 de
maig. De dimecres a dissabte, 21 h; diu-
menge, 19 h. Els 5 i 12 de maig es fa la tri-
logia de les Contres. � ENTRADES: 20 euros
(dc., 12 euros). � DIRECCIÓ: Carles Fernán-
dez Giua. � AUTOR: Esteve Soler. � INTÈR-
PRETS: Dani Arrébola, Eva Cartañá, Laia
Martí i Guillem Motos. www.laseca.cat.

CONTRA L’AMOR

L’obra KL Reich: Home vs Camp
tindrà divendres (21 h) una se-
gona funció un cop s’han exhau-
rit les entrades de la funció d’es-
trena de demà, dijous (21 h), a la
Sala Petita del teatre Kursaal de
Manresa. El muntatge dirigit per
Ivan Padilla porta a escena la
novel·la amb què l’escriptor man-
resà Joaquim Amat-Piniella va
relatar la seva experiència als
camps de concentració nazis.
Les entrades tenen un preu de 12
euros.

D’altra banda, el Kursaal tam-
bé ha anunciat una nova funció
de l’obra Confessions de dones
de 30 per al dia 30 d’abril a les 23
h al Teatre Conservatori. Amb
aquest passi ja se’n sumen tres de
l’espectacle que interpreten Me-
ritxell Huertas, Yolanda Ramon i
Ota Vallès  després que exhau-
rissin entrades tant el del passat
2 del març  al Kursaal com el que
tindrà lloc el mateix 30 d’abril a les
21 h. Les entrades valen 15 euros.
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El Conservatori tindrà una
tercera funció de l’obra
«Confessions de dones de
30» el dia 30 d’abril



La Biblioteca Central d’Igualada
és una de les 300 d’arreu de l’estat
que han estat seleccionades pel
ministeri de Cultura del govern es-
panyol com a finalistes dels premis
María Moliners 2012, adreçats a
donar suport a les iniciatives en fa-
vor del foment de la lectura en mu-
nicipis de menys de 50.000 habi-
tants. El projecte que permetrà a la
Central rebre un important lot de
llibres té el títol La col·lecció en
temps de canvis, que es presenta
com un pla de màrqueting que vol
visibilitzar el seu fons bibliogràfic.
Les exposicions i les mostres bi-
bliogràfiques juguen un paper
destacat en aquesta iniciativa que
ha estat recompensada en una
convocatòria a la qual es van pre-
sentar fins a 645 biblioteques.
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La Biblioteca
Central d’Igualada
rep un dels premis
María Moliner 

L’adaptació de
«KL Reich» al
teatre tindrà una
segona funció
aquest divendres

Carles Fernández, al carrer Princesa de Barcelona

T. M. R.


