
DEL TEATRE AL CINE Una de les escenes més afortunades de l’obra «Contra la democràcia», en què uns pares anuncien al seu fill que tenen
intenció de matar-lo, es podrà veure a la pantalla gran. Gerard Quinto, David Torras i Esteve Soler dirigeixen un curtmetratge que ahir va viure
el rodatge amb tres actors a Manresa. Encara no hi ha data ni lloc per a l’estrena, però els responsables de la cinta volen fer-la rodar per festivals
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No és gens habitual –ni recoma-
nable– que una mare confessi al
seu fill que és fruit «d’un coitus in-
terruptus mal resolt». Una conver-
sa que inclogui aquesta frase té tots
els números per acabar com el ro-
sari de l’aurora però en el particu-
lar univers teatral d’Esteve Soler és
una de les nombroses píndoles
disperses per les vint-i-una esce-
nes de la trilogia de les Contresque
han fet fortuna en les setanta repre-
sentacions, fins ara, que se n’han
fet arreu del continent. La dife-
rència entre la interpretació que va
protagonitzar ahir l’actriu catala-
na Rosa Cadafalch i totes les que
l’han precedida als escenaris és
que al davant hi havia una càme-
ra de cine enregistrant-la i l’únic
públic eren els membres de l’equip
de rodatge. De la mà de tres man-
resans inquiets com Gerard Quin-
to (Premi Tendències Regió7 i
TVM), David Torras i el mateix So-
ler, una de les escenes de Contra la
democràcia adoptarà format de
curmetratge per a la gran pantalla.

Interior. Família és el títol del
nou projecte que ahir va cremar
una de les etapes més importants,
l’enregistrament amb els tres actors
contractats per a l’ocasió. Un re-
partiment curt i de nivell va inter-
pretar l’escena en què uns pares ex-
pliquen al seu fill que l’han de ma-
tar perquè la concepció no va ser
desitjada. Francesc Orella –fa quin-
ze dies se’l va veure a Manresa en
l’obra Un aire de famíliaal Kursaal–
i Rosa Cadafalch (Pedra de tarte-
ra,Ball de titelles,La rosa tatuada)
són els cònjuges que, impàvids,
donen la mala notícia al noi, a qui
posa cara Adrià Díaz, conegut per
les seves actuacions amb la com-
panyia Parking Shakespeare.

La barreja àcida d’humor i cru-
eltat de les tres obres d’Esteve So-
ler –Contra el progrés, Contra la de-
mocràcia i Contra l’amor– es va
sotmetre ahir a un registre diferent
de l’habitual. L’autor va canviar de
rol i va assumir la llarga jornada de
gravació, en una finca particular a
la perifèria de la ciutat, declamant
allò tan característic de l’imaginari
del setè art de «seqüència 3, pla 2,
presa 1. Acció!». Amb Quinto con-
trolant el so i Xavi Gil maniobrant

la càmera en la seva condició de
director de fotografia del
film –Anna Lafont completa l’e-
quip en tasques de producció–, el
rodatge es va perllongar des de pri-
mera hora del matí fins entrada la
nit. El posterior muntatge enlles-
tirà el curtmetratge, que és previst
que tingui una durada aproxima-
da de  deu minuts.

De la fusta al plató
La trilogia d’Esteve Soler es va
posar a caminar l’any 2008 amb l’è-
xit assolit per la lectura dramatit-
zada de Contra el progrés, i des del
2009 fins al 2013 s’han estrenat a
Catalunya tant aquest títol com els
altres dos. Rosa Cadafalch recor-
da com a «molt divertida» la vet-
llada del mes d’abril passat en
què el Teatre Alegria de Terrassa va
programar per primer cop al país
la trilogia sencera d’una tirada.
Davant de l’autor dels textos, ahir
reconeixia que «no acostumo a

pensar si una obra es pot dur al
cine, de fet, quan sóc espectado-
ra i veig una pel·lícula faig el pro-
cés a la inversa».

Per a l’actriu vallesana, la d’ahir
va ser la primera experiència se-
riosa en el gènere, a diferència
d’un Francesc Orella que es mul-
tiplica tant al teatre com a les pan-

talles. Durant la pausa del dinar  va
explicar que, tot i que en els dar-
rers anys no ha participat en cap
curt, fins i tot en va dirigir un,
amb el títol de Letargo (2009).
L’actor va estar recentment un pa-
rell de mesos a São Felix do Ara-
guaia amb l’equip de rodatge de la
sèrie de televisió Descalç sobre la
terra vermella, que se centra en la
vida al Brasil del bisbe balsare-ny-
enc Pere Casaldàliga. TV3 pro-
jectarà el resultat a principi de
març, però el dijous de la setma-
na vinent, dia 20 de febrer, es viu-
rà una preestrena a Manresa a
càrrec de Bages Centre i Regió7.

En el seu moment, Orella  no va
tenir ocasió d’assistir a cap funció
de les Contresperò ahir va adme-
tre que «m’agrada l’humor negre,
i aquí n’hi ha molt. El guió és con-
tundent, se’n pot treure molt suc.
Hi ha crítica ferotge, però en clau
d’humor». Adrià Díaz, en canvi, es-
tava familiaritzat amb l’escriptura

de Soler per haver-la treballat en
uns tallers a l’Institut del Teatre.
«Els textos són molt bons. Fins al
punt que comences a riure i de cop
et preguntes per què estàs rient si
allò que se’t diu és molt dur». 

Estrena per decidir
El futur del curtmetratge un cop
s’hagi enllestit la producció és a ho-
res d’ara una incògnita. Esteve So-
ler té clar que «ens tocarà iniciar el
recorregut per festivals», per donar-
lo a conèixer. Tampoc és clar on
s’estrenarà. Atesa la procedència
manresana dels tres directors es
podria imaginar una posada de
llarg a la capital del Bages. Fins i tot
a càrrec de Cineclub, del qual tots
tres formen part, però encara està
per veure on s’exhibirà Interior. Fa-
mília per primer cop. «La nostra
intenció és tenir el curtmetratge
acabat ben aviat», apunta Soler
d’un projecte que perllonga la
vida de la seva gran obra.
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Un curtmetratge converteix en cinema una
escena de la trilogia teatral d’Esteve Soler

Els actors Francesc Orella, Rosa Cadafalch i Adrià Díaz van rodar ahir a Manresa una part de «Contra la democràcia»

Gerard Quinto, David Torras i
Esteve Soler són els directors
d’un projecte que porta a la
gran pantalla una peça teatral

Xavier Gil i Anna Lafont són
els altres dos membres de
l’equip d’una iniciativa que
encara no té data d’estrena

Francesc Orella, Adrià Díaz i
Rosa Cadafalch van participar
ahir en el rodatge en una
finca particular de Manresa

MIREIA ARSO

EL RODATGE D’AHIR Rosa Cadafalch i Francesc Orella repassen el
guió D’esquerra a dreta, Esteve Soler, Gerard Quinto, Adrià Díaz, el càmera
Xavier Gil, Cadafalch i Orella Cadafalch en ple rodatge3
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