
Hi ha setanta mirades a la trilogia teatral del dramaturg manresà Esteve Soler,
setanta maneres d’enfocar les escenes de «Contra el progrés», «Contra la de-
mocràcia» i «Contra l’amor». L’autor presenta una selecció de les escenografies
que més l’han captivat de les setanta produccions que dels seus lloats textos ja
s’han fet en diferents països, sobretot arreu d’Europa. Text: Toni Mata i Riu
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Escena 
CONTRA TOTA
IGUALTAT

ELS CARTELLS

Esteve Soler ha escrit
tres obres crítiques amb

la perversió que els
grans conceptes patei-
xen en la materialista

societat occidental

 obre gustos no hi ha res escrit i
l’Esteve Soler n’està encantat.
La vida del dramaturg manre-
sà es va accelerar fa gairebé

set anys quan el prestigiós festival Thea-
tertreffen de Berlín va premiar un text seu
crític amb la idea materialista de progrés.
Hi havia sis centenars i mig de candidats
d’arreu del continent, però la seva idea era
tan potent que va superar totes les selec-
cions i es va convertir en una de les cinc fi-
nalistes. No va guanyar el primer premi,
però tan poc li va faltar que el jurat va con-
cedir-li una menció especial que li permetia
estrenar al principal teatre de Munic.
Aquella gala del maig del 2007 va ser l’ins-
tant zero d’una trajectòria que ha conver-
tit Soler, crític cinematogràfic de Regió7, en
un dels comptats directors catalans que ex-
porten les seves creacions.

«Les meves Contres s’han representat
fins ara en dotze idiomes i gairebé setan-
ta directors les han portat a escena», explica
Soler, autor de l’aclamada trilogia que for-
men «Contra el progrés» (2009), «Contra
la democràcia» (2011) i «Contra l’amor»
(2013) –les dates són de les estrenes a Ca-
talunya. «Ja s’han anunciat nous muntat-
ges. Aquesta darrera setmana s’ha fet una
nova producció de ‘Contra la democràcia’,
a Bucarest, Romania, i de  ‘Contra el pro-
grés’, al Teatre Nacional de Split, a Croàcia»,
explica el dramaturg, que també té cons-
tància que Salzburg (Àustria) programarà
la trilogia sencera –com l’any passat ja
van acollir Manresa, Terrassa, Barcelona,
Ginebra i Atenes– el proper mes de febrer.

Per a una ment brillant i inquieta com la
de Soler és un plaer assistir a les estrenes
i comprovar com ha resolt cada producció
l’escenografia de les set escenes de què es
compon cadascuna de les tres Contres. «Jo
mai no intervinc en la posada en escena. El
director i l’escenògraf han de fer-se seva l’o-
bra. Són la mirada que arribarà a l’espec-
tador, que la traduirà a un públic deter-
minat, a una cultura concreta. Sé que hi ha
dramaturgs molt intervencionistes, però
per a mi no té gaire sentit ficar cullerada en
aquesta mirada. És la seva», afirma Soler,
i afegeix que «afortunadament, no he tro-
bat cap muntatge que hagi pensat que era
un desastre. He discrepat seriosament so-
bre alguns, però en general sempre trobo
equips molt motivats. Per fer una de les me-
ves obres has de voler fer-la, són tan fortes,
per contingut i forma, que si no t’agraden
ja no t’hi poses».
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HEILBRONN (ALEMANYA)
Una obra de teatre per carregar
contra el materialisme 

Un dels principals elements icò-
nics de la primera de les tres obres,
«Contra el progrés», és la poma que
s’apareix a uns personatges descon-
certats. En aquest text, Soler pre-
senta set fragments que denuncien
l’ús materialista i capitalista que
s’ha fet en les societats avançades
de la idea de progrés, desproveint-la
de tota raó humanista i degradant-la
a la condició de mercaderia. Aquesta
poma de la imatge és de Heilbronn,
«el darrer muntatge que s' ha fet a
Alemanya» fins ara, explica el dra-
maturg. «És una poma amb història
perquè en el blog del teatre feien
veure que tenia vida i explicava la
seva experiència als assaigs. Molt di-
vertit», afegeix Soler.
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BARCELONA (CATALUNYA)
Cartell amb una fruita que trepitja
la gran ciutat

La companyia Teatre al Detall va
ser pionera en la producció de les
peces d’Esteve Soler a Catalunya.
Estrenada a la Sala Beckett, «Contra
el progrés» ja mostrava la seva vo-
luntat de provocar des del mateix
cartell, amb una poma gegantina.



CARACAS (VENEÇUELA)
Les pometes més petites per a
una idèntica perplexitat

«Cada director opta per crear
una imatge de poma gegant a la
seva manera», explica Soler de la
proposta veneçolana. «El més im-
portant en el teatre és que les coses
passin dins el cap de l' espectador i
no damunt de l' escenari», apunta. 



BIEL I SOLOTHURN (SUÏSSA)
Estupefacció màxima per la poma
de mida més gran

«Aquesta és la poma més gran
que s' ha fet en un muntatge de
‘Contra el progrés’», comenta Soler.
«Vaig quedar amb una cara sem-
blant a la del personatge quan la
veu», afegeix sobre la primera posa-
da en escena a Suïssa, als teatres de
Biel i Solothurn.



Pomes de totes les mides a «Contra el progrés»
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La parella

El matí de final de maig del 2011 que
els Mossos d’Esquadra van fer fora de la
plaça de Catalunya de Barcelona els
darrers indignats que hi continuaven
acampats, Esteve Soler va sortir del seu
pis a la capital catalana i se’n va anar al
lloc dels fets. Faltaven només un parell de
mesos per a l’estrena del segon lliurament
de la trilogia   –«Contra la democràcia»– en
el marc del festival Grec i la realitat de la
repressió de la revolta contra la gran es-
tafa econòmica i social li estava donant
la raó. Potser per això, un dels grans
avaladors de les obres de l’autor manre-
sà és el públic d’Atenes, víctima de les bat-
zegades inclements de la crisi.

«No sempre em conviden a les estre-
nes, però intento anar-hi. He estat en ga-
irebé totes les que s’han fet». A hores d’a-
ra, les criatures de Soler caminen soles i
s’espavilen de meravella. Països com
França, Alemanya i Grècia han vist di-
verses produccions de les obres... però a
Espanya no se n’ha fet cap. Soler expli-
ca que «Salva Bolta va aprofitar alguns
fragments de Contra el progrés per al seu
muntatge Ustedes perdonen. Però enca-
ra no hi ha hagut cap muntatge d’una
Contra a Espanya». No obstant això, «hi
ha una actriu-productora que hi va al dar-
rere, vam estar molt a punt d’estrenar-la
al centre de Madrid. Però si s’ha de fer, ja
arribarà el seu moment».

Si enllà de l’Ebre i de la Franja desco-
neixen l’obra de Soler, no es pot dir que
Catalunya hagi estat gaire més generosa.
L’èxit que va assolir de seguida a Alema-
nya arran del premi que va merèixer Con-
tra el progrés a Berlín, no va tenir el seu
corresponent ressò a casa nostra. Però la
qualitat de la proposta havia de caure pel
seu propi pes, i l’estrena l’any passat de
Contra l’amor i la celebració de maratons
amb tot el conjunt en vetllades de sis ho-
res van merèixer l’atenció unànime de la
premsa i del públic. En l’edició de la Fira
de Teatre al Carrer de Tàrrega celebrada
el setembre passat, Soler i Jordi Queralt
van crear Contra la ciutat, un conjunt
d’instal·lacions arreu de la ciutat basades
en l’esperit de la trilogia que incitava els
vianants a reflexionar sobre diversos te-
mes d’índole social.

TRES PECES
QUE ESPANYA
ENCARA NO
HA VIST

Els astronautes

BARCELONA (CATALUNYA) / 
TARGO MURES (ROMANIA)
«Contra l’amor»

La dels astronautes és una de les seqüències més
colpidores de la trilogia, «segurament és el text indi-
vidual del qual més content estic», afirma Soler.
«Les reaccions sempre són molt bones, l’escena de-
fineix molt bé la resta de l’obra». Dos personatges
als quals no es veu el rostre sembla que xerrin men-
tre s’asseuen de costat. El desenllaç és impressio-
nant. «Recordo mentre l'escrivia que vaig pensar en
una discussió que tenen dos personatges de ‘Watch-
men’, d’Alan Moore, i que té lloc també a Mart», as-
segura l’autor. La posició dels dos protagonistes de
l’escena marca la diferència entre ambdues mostres.



BUCAREST (ROMANIA) / BARCELONA (CATALUNYA)
«Contra el progrés»

En l’escena final, Soler canvia els rols i unes foques adul-
tes maten cries humanes. L’escenografia de Teatre al De-
tall jugava amb el color vermell, una opció tan vàlida com
d’altres executades en les diferents produccions realitza-
des. En la imatge de l’esquerra es veu el crim sense ambi-
güitats, en tota la seva crueltat.



Les foques
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2008
Èxit a Berlín
Esteve Soler va ser un dels cinc drama-

turgs europeus escollits per participar en el
reputat festival de teatre de Berlín. Hi havia
646 candidats. El 8 de maig es va fer la lec-
tura pública del text de «Contra el progrés»,
i just una setmana després, el manresà es
va convertir en el primer autor català i de
l’estat de ser premiat en el certamen. La
seva recompensa va ser la producció de l’o-
bra en un teatre de Munic.

2009
Primera estrena a Barcelona
La companyia Teatre al Detall va portar a

l’escenari de la Sala Beckett,  durant el mes
de febrer, el text que ja s’havia estrenat a
Munic. D’aquesta manera, la peça va tornar
als seus orígens, la lectura dramatitzada del
gener de l’any anterior a l’Obrador de l’em-
blemàtica sala barcelonina. Enmig de l’esta-
da al teatre gracienc, l’obra es va represen-
tar al Kursaal de Manresa.

2010
D’Avinyó a Kadmos
El prestigiós Festival d’Avinyó (França)

acull una lectura dramatitzada de «Contra la
democràcia». Soler reescriu el text durant
l’estiu a l’illa de Paros, en el marc del projec-
te «Els viatgers de Kadmos», on coneix el
director Carles Fernández Giua, qui el con-
venç de representar «Contra la democràcia»
al festival Grec i no pas «Contra l’amor»,
com Soler ja havia acordat amb el certamen.

2011
Un any mogut i indignat
Dos mesos després de l’esclat del feno-

men dels indignats i el moviment del 15-M,
el Grec estrena «Contra la democràcia», un
text que assoleix una vigència roent. La
Beckett novament és l’escenari del muntat-
ge, en coproducció amb el festival.

2012
Ginebra veu la primera trilogia
La localitat suïssa es converteix en la pri-

mera on es poden veure les tres obres, un
cop incorporada «Contra l’amor» a la trilogia.

2013
Es completa la trilogia a Catalunya
El 6 d’abril s’estrena a Terrassa «Contra

l’amor», que finalment arriba a Catalunya,
en una vetllada on prèviament es represen-
ten les dues peces anteriors. La peça fa
temporada a La Seca-Espai Brossa. Un llibre
recull els textos de totes tres obres.













CRONOLOGIA

AACHEN (ALEMANYA)
«Contra el progrés»
«Aquesta imatge és de l’escena de la parella

que espera el tren i que acaba la seva relació
perquè ho diu el seu contracte matrimonial»,
en paraules de Soler. «És divertit veure que els
directors porten més enllà la lògica surreal de
les històries», afegeix, i ho remata dient que
«en aquest cas, l'escenografia hi ajudava».



ATENES (GRÈCIA)
«Contra el progrés»
Una professora explica el conte de la caput-

xeta vermella als seus alumnes mentre es
transformen en llops. «L’espai era impressio-
nant i embolcallava l’actriu en unes parets de
terra que tenien llum a l’interior. L’espectador
seia a dins de la classe. Semblava sortit d’una
pel·lícula de Tim Burton o Guillermo del Toro».



BARCELONA (CATALUNYA) / TARGU MURES (ROMANIA)
«Contra l’amor»

Una parella delerosa de sexe discuteix perquè ell vol
fer-ho sense... pastilles. Concretament, pastilles per a l’e-
namorament. «La versió de Barcelona tenia un punt més
innocent i adolescent, i en la de Romania es jugava amb
una major fascinació sexual adulta. En ambdós casos, els
personatges són víctimes del pot de pastilles», diu Soler.



Sis escenes per a tres «Contres»

BUCAREST (ROMANIA)
«Contra el progrés»

Monòleg de la foca, al teatre Bulandra.
«Tota l’escenografia consistia només en cinc
cadires, però jugades amb total imaginació. Al
final, només poden acabar d'aquesta manera».
La fotografia es pot comparar amb les de la pà-
gina anterior, en què l’escena es resol amb més
d’un actor sobre l’escenari.



GELSENKIRCHEN (ALEMANYA)
«Contra el progrés»
El muntatge del Consol Theater «és el de

més èxit» per la relació de premis obtinguts, un
degoteig que continua. El més sorprenent, per
a Esteve Soler, és que la producció «va dirigida
a adolescents, una intenció que jo mai no hau-
ria imaginat». Un text punyent contra l’endor-
miscament moral d’Occident.



TARGU MURES (ROMANIA)
«Contra l’amor»
La foto mostra «l’escena de l’home que ob-

serva com la seva dona es trenca com un mi-
rall», explica Soler. «Totes les escenes d’aquest
muntatge semblen petites performances amb
validesa artística pròpia. Segurament és el que
m'ha afectat més a nivell emocional. Vaig ne-
cessitar uns dies per recuperar-me», confessa.



GINEBRA (SUÏSSA)
«Contra la democràcia»
El dramaturg manresà revela que «en el

muntatge de Ginebra de Contra la democràcia
van apostar per reduir l’escenografia i jugar no-
més amb projeccions i sumar el major nombre
d’intèrprets possible». Una opció estètica amb
dimensió simbòlica, «imagino que, com a la de-
mocràcia, com més s’hi sumen, millor».



ATENES (GRÈCIA) / BARCELONA (CATALUNYA)
«Contra la democràcia»

La primera escena de la segona de les obres per
ordre d’estrena a Catalunya presenta un matrimoni
dins d’uns capolls, que no els deixen moure’s ni veu-
re’s entre ells. «Curiosament, ara a Bucarest han fet
una versió que em recorda molt l’opció de direcció
d’Atenes, que ja m’agrada», comenta Soler, i afegeix
que «en tot cas, l’impacte a Barcelona era impressio-
nant». Esteve Soler recorda que l’escenògraf de la
posada en escena del festival Grec de l’any 2011, el
reputat Eugenio Szwarcer, fins i tot «va anar al zoo
de Barcelona per enregistrar una aranya de debò».
Les dues propostes aquí presentades, ben diferents
en la resolució, mostren unes persones que se sen-
ten atrapades, metafòricament i de forma real.



Els cucs
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