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CONTRA TOT La trilogia formada per Contra el progrés,Contra l’amor i Contra la democràcia, signada pel manresà Esteve Soler, va caure
davant de Barcelona en la gala dels màxims premis de l’escena estatal, celebrats ahir a Madrid amb una controvertida cerimònia a la qual, això sí,
no va mancar el ritme i que va coronar l’obra Un trozo invisible de este mundo.També, el seu autor i intèrpret, Juan Diego Botto.
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A mig camí de l’estètica futuris-
ta Mad Max i de l’histrionisme de
la Fura dels Baus en format caba-
ret gamberro, la gala dels premis
Max -controvertida i discutida en
unes xarxes socials que bullien- va
repartir ahir els seus premis en el
Teatro Circo Price de Madrid. El
manresà Esteve Soler va quedar a
les portes com a millor autor tea-
tral per les contres en una ceri-
mònia que va coronar Juan Diego
Botto i Un trozo invisible de este
mundo,  escrita i protagonitzada
per ell. Favorita a l’avançada amb
sis nominacions i, finalment, gua-
nyadora de la nit amb quatre pre-
mis Max: millor espectacle de
teatre, millor autoria revelació;
millor actor i millor disseny d’il·lu-
minació, per a Valentín Álvarez. 

El manresà Esteve Soler, a qui es
va poder veure aplaudint el seu di-
recte rival, Pere Riera, quan l’a-
nunciaven com a guanyador del
Max d’autoria teatral per Barcelo-
na, tenia clar que era «difícil»
guanyar el màxim guardó de l’es-
cena estatal davant d’uns con-
trincants com Riera i Juan José Mi-
llás,  «tot i que mai se sap. Una
cosa, com un premi, que depèn de
l’atzar, la pots agrair però no de-
sitjar», explicava el manresà des-
prés de la gala. Per a Soler, els Max
han estat «un aparador excepcio-
nal i ara toca continuar enda-
vant».

Barcelona, la segona obra més
nominada dels Max d’enguany, es
va estrenar a la Sala Gran del TNC

ara fa un any. Ahir  es va endur un
segon Max en la figura de la millor
actriu Emma Vilarasau, absent
de la gala. Va recollir el seu premi
el director del TNC, Xavier Al-
bertí.

Organitzats per la Fundación

SGAE des del 1998, i en clau cata-
lana, la 17a edició d’aquests pre-
mis va deixar ahir cinc guardons
per a les produccions i professio-
nals catalans, lluny de les 21 can-
didatures presentades. A banda de
Barcelona, Forest de Calixto Biei-

to es va endur els premis de millor
composició musical per a Maika
Makovsky i millor escenografia
per a Rebecca Ringst. La compa-
nyia Dei Furbi va aconseguir el
Max de millor espectacle musical
pel muntatge La flauta màgica. 
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Esteve Soler queda a les portes del Max
Pere Riera s’endú el premi a la millor autoria teatral per «Barcelona» Botto es converteix en el guanyador de la nit

L’ESPECTACLE ÉS EL MÉS VALORAT DE LA HISTÒRIA DEL PREMI.
Antonio Díaz, el mag del moment, ha estat l’escollit pel públic per guanyar el
Premi Fundació Catalunya-La Pedrera al millor espectacle de la 25a edició de
La Mostra d’Igualada – Fira de Teatre infantil i juvenil. L’espectacle La gran
ilusión, que després de La Mostra està fent temporada al teatre Coliseum de
Barcelona, ha obtingut una puntuació de 9,77 sobre 10. És l’espectacle que
ha aconseguit la puntuació més alta en la història del premi. Fins ara, el
rècord el tenia Sense solta, dels manresans Teatre Mòbil, que l’any passat va
obtenir un 9,45. Aquesta és la segona vegada que el mag de Badia del Vallès
rep el reconeixement del públic de La Mostra. L’any 2012, quan just
començava a despuntar mediàticament, va actuar a la fira per primera vegada
guanyant el premi amb l’espectacle La asombrosa historia de Mr. Snow. Dos
anys més tard, Díaz, premi nacional de màgia, tornarà a recollir un guardó
dotat amb 1.200 euros.



El mag Antonio Díaz guanya per
segon cop el premi del públic de la
25a edició de la Mostra d’Igualada

Ara fa sis anys, Esteve Soler va
ser un dels cinc dramaturgs eu-
ropeus seleccionats -de 646- per
participar en el prestigiós Thea-
tertreffen de Berlín, un dels cer-
tàmens teatrals més importants
del continent. Era el març del
2008 i, al gener, Soler havia es-
trenat la lectura dramatitzada
de la mateixa obra, Contra el
progrés (2007) a la sala Beckett. A
Berlín, Soler intuïa que la parti-
cipació en el Theatertreffen po-
dia ser «un aparador excepcio-
nal». I no es va equivocar. El
maig, Soler es convertia en el pri-
mer autor català i de l’estat a ser
premiat en el festival amb l’es-
trena de l’obra a Munic. Des de
llavors, la internacionalització,
primer de Contra el progrés i, pro-
gressivament de la trilogia, Con-
tra l’amor (2009) i Contra la de-
mocràcia (2010) ha estat impa-
rable. Dues dades: el 2012, nou
muntatges de les contres viatja-
ven en un mes a sis països; i a fi-
nal de l’any passat, hi havia 18
muntatges en actiu a Europa i
Sud-amèrica.  I anar sumant.
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Berlín va donar 
el tret de sortida
internacional a
una trilogia
que no s’atura

LA MOSTRA/MARC VILA

ACN/ARXIU MARTA PICH

DUES OBRES QUE S’HAN POGUT VEURE A MANRESA El director i autor teatral, Pere Riera, va assistir ahir als
premis Max acompanyat de l'equip de Barcelona, que es va endur dos guardons. Juan Diego Botto en una escena
de Un trozo invisible de este mundo, que es va veure a Manresa el mes d’abril El dramaturg manresà Esteve Soler3
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