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CULTURES 

L’estrena de «Contra l’amor a Manresa» i la revisió en forma de marató dels textos del dramaturg
manresà Esteve Soler convencen el públic de la Sala Petita del teatre amb el seu humor amarg


n escenari quasi buit
com a metàfora per-
fecta d’allò que està a
punt d’arribar: una ses-

sió de teatre amb el text i les inter-
pretacions com a principal arma i
nu de tota mena d’artificis inne-
cessaris. La Sala Petita del teatre
Kursaal va acollir, divendres al ves-
pre, l’estrena a Manresa de la tercera
part de la trilogia del dramaturg Es-
teve Soler, la peça Contra l’amor. 

Aquesta tercera entrega, però, no
va arribar tota sola. Ja des de mitja
tarda, l’equipament cultural man-
resà havia encetat tota una marató
escènica en la qual també es van re-
presentar les altres dues obres que
formen el conjunt: les imprescin-
dibles Contra el progrés i Contra la
Democràcia, peces que tot i que ja
s’havien posat en escena a la ciutat,
encara no ho havien fet de mane-
ra conjunta, com sí que ja s’havia
pogut veure, en canvi, al teatre l’A-
legria de Terrassa el passat mes
d’abril. Aquest fet va provocar que,
tot i que les entrades dels especta-
cles es podien adquirir separada-
ment i el fet que les obres no segu-
eixin un fil argumental, alguns dels
espectadors que dissabte es van
apropar fins al Kursaal ho fessin per
seguir tota la saga completament.
Saga que, a la sortida, alguns dels
presents van definir com «incisiva,
punyent i que fa pensar», mentre
que altres li retreien un cert her-
metisme que feia que de vegades
«fos una mica difícil d’entendre,
motiu pel qual està bé veure-les
més d’una vegada», afegien entre
somriures. 

Tot i la presència en escena dels
altres dos textos, el més esperat pel
públic va ser, sense dubte, el capí-
tol dedicat a l’amor. Seguint un es-
quema d’esquetxos independents
articulats al voltant d’un eix comú,
tal i com ja succeeix a les dues en-
tregues precedents, Contra l’amor
s’erigeix com una intensa reflexió al
voltant de les relacions de parella
observades des d’una actualitat
inquietant. En conjunt, set històries
diferenciades però amb nombrosos
elements en comú que les situen en
un terme mig, algunes estones,
entre la comèdia i el cop de puny
emocional a l’estómac. Narracions
que, al mateix temps, presenten tra-
mes que, sota una màscara parò-

dica oculten conflictes d’allò més
quotidians que en més d’una oca-
sió van fer emmudir la Sala Petita
del Kursaal en un silenci tens i ex-
pectant. Entre aquestes últimes,
destaquen la colpidora trama dels
dos astronautes aïllats en un pla-

neta remot, així com la sorprenent
escena final, que va deixar la sala
glaçada just abans que la melodia
de fil musical romàntic que va
acompanyar les diverses escenes
tornés el públic a la realitat. 

A la intensitat i el treball de text
de Contra l’amor, cal afegir-hi la tas-
ca del quartet protagonista, for-
mat per les actrius Eva Cartañà i
Laia Martí i els actors Dani Arrébola
i Guillem Motos, sota la direcció de
Carles Fernández Giua. Entre tots
quatre van donar vida a una sèrie
de personatges esperpèntics i al-
hora quotidians, propis de l’univers
de Soler, en tots els seus diversos re-
gistres, tan allunyats com propers
al mateix temps a tots nosaltres.
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Crònica

Un actor maratonià
Si pels espectadors la marató
teatral de dissabte va ser d’allò

més intensa, encara ho va ser molt
més per l’actor Dani Arrébola, qui va
participar en tots tres muntatges
fent diversos papers en cada un. 



L’ANÈCDOTA

La tercera part de l’entrega del dramaturg Esteve Soler va ser estrenada al teatre Kursaal de Manresa

SALVADOR REDÓ

La trilogia indignada sacseja el Kursaal

a música va ser, dis-
sabte a la nit, trending
topic gràcies al festival
d’Eurovisió. Espanya

va tornar a fracassar estrepitosa-
ment, desafinant davant de tot Eu-
ropa i quedant penúltima. Però
així és un país que ignora que, a
principis d’any, el madrileny Jor-
ge Pardo va ser considerat per l’a-

cadèmia francesa com a millor
músic de jazz europeu. Curiosa-
ment, a la mateixa hora de la ver-
gonya multitudinària, Pardo ac-
tuava davant d’un centenar de
persones a la sala El Sielu de
Manresa.

El saxofonista, flautista i com-
positor ha compartit escenaris
amb Paco de Lucía, Chick Corea
o Carles Benavent. Aquest cop el
centre de l’atenció era ell i els
seus dos discos en solitari: Vien-
tos flamencos i Huellas. Per l’oca-
sió es va acompanyar del contra-
baixista Martín Leiton i del per-
cussionista Jose Manuel Ruiz El
bandolero, que tocaven junts per
primera vegada.

En el repertori va combinar
estàndards de jazz amb diverses
melodies flamenques: alegrías,

bulerías i soleás. Llargues impro-
visacions, solos interminables i
aplaudiments constants entre-
mig de les seves interpretacions.

Entre el retard inicial, la mitja
part que van fer i que s’ho van
prendre amb calma, el concert va
acabar més enllà de la mitjanit,
quan n’hi havia que ja havien
marxat. Alguns es van perdre l’ú-
nic cantecito de la nit, una im-
provisació del cantaor barceloní
Juan Manuel Galeas, que ahir ac-
tuava a La Peixera de Manresa in-
augurant un cicle de flamenc.

El concert també va ser seguit
per una vintena de persones des
de dalt mateix de l’escenari, on as-
seguts en una taula anaven picant
i fent una copa de vi, també de ca-
tegoria. En aquest cas, era del Pla
de Bages.
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Anàlisi

El saxofonista, flautista i
compositor Jorge Pardo va
ser dissabte a la nit a la sala
El Sielu de Manresa 



Jazz i flamenc de ‘pata negra’

Paco Pardo, acompanyat del contrabaixista Martín Leiton al Sielu
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Breus

La llibreria Petit Parcir de Man-
resa (c/Carrasco i Formiguera, 16)
acollirà dijous a les 8 del vespre la
presentació del llibre Escola nova,
poble lliure. 1492 dies a educació.
Disculpeu les molèsties (RBA), que
signen Ernest Maragall, exconse-
ller d’Educació de la Generalitat
amb Francesc Colomé, qui va ser
el seu secretari de Polítiques Edu-
catives. L’acte serà presentat pels
seus autors i per Dolors Collell, ex-
directora dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a la Catalunya
Central. La presentació l’organit-
za la mateixa editorial, Òmnium
Bages i Llibreria Parcir. 
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Presentació del llibre
de Maragall i Colomé

LLETRES

Els germans Coen van deixar
ahir un bon gust de boca  a Canes
amb Inside Llewyn Davis, una
pel·lícula intimista, plena de mú-
sica folk i malenconia en la qual
destaca la gran actuació del pro-
tagonista, Oscar Isaac, i els carac-
terístics tocs d'humor surrealista
dels realitzadors de Minneapolis.
«Ens agrada aquesta història per-
què sempre ens ha agradat molt el
Village del 61, el renéixer d'a-
questa música», va explicar ahir Et-
han Coen en la presentació d'a-
quest film, que participa en com-
petició. La cinta recrea l’ambient
heterogeni del Greenwich Village
novaiorquès de finals dels cin-
quanta i començaments dels sei-
xanta. L'època que va marcar el re-
néixer de la música tradicional
americana.
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Els Coen deixen bon
sabor a Canes

CINEMA


