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CULTURES 

és de 16.000 quilòme-
tres recorrerà el dra-
maturg manresà Es-
teve Soler des d’avui i

fins al 27 de juliol. Sibiu (Roma-
nia), Praga (Txèquia), Milà (Itàlia),
Avinyó (França) i Nova York (Estats
Units) són les cinc properes des-
tinacions de les contres teatrals
de Soler (Contra el progrés, Contra
l’amor i Contra la democràcia)
que continuen, inexorablement, la
seva expansió internacional. Ex-
ceptuant Sibiu (on ja ha estat dues
vegades en els darrers dos anys),
el dramaturg viatjarà a la resta de
ciutats. Ahir, preparava novament
la maleta per engegar el que seria
el colofó a una temporada que ha
tingut 20 muntatges diferents en
actiu. Des dels 2009, les contres
han passat per 70 directors. 

▶12 de juny. Barcelona-Sibiu
(1.827 quilòmetres). Amb més de
150.000 habitants, Sibiu és un im-
portant centre econòmic i cultural
de Transsilvània. Explica Soler
que la ciutat exemplifica el «màxim
exponent de l’estima per la cultu-
ra a Romania». Allí, el Festival de
Sibiu, considerat per volum i qua-
litat com el tercer festival de teatre
més important del món (després
d’Avinyó i Edimburg), «on estrena
l’elit del teatre europeu», presen-
tarà avui la trilogia en alemany de
les obres en una coproducció en-
tre el romanès Teatrul National
Radu Stanca i l’austríac Theater
Ecce. Dirigeixen Alexandru Dabi-
ja (Contra la democràcia), Rein-
hold Tritsher (Contra el progrés) i
Marie Hoppe (Contra l’amor). Si-
biu és, remarca Soler, «una ciutat
amb una forta empremta alema-
nya» que es percep en l’arquitec-
tura, els teatres i les llibreries i
amb una aposta per la cultura
«molt superior a la que hi ha a Ca-
talunya». 

▶13 de juny. Barcelona-Praga
(1.354 quilòmetres). Per primera
vegada, al mateix temps, s’estre-
narà la trilogia i la instal·lació Con-
tra la ciutat, que envairà Praga
amb les intervencions urbanes
del manresà i de Jordi Queralt.
Praga serà la segona parada de
Contra la ciutat després de veure’s
a Tàrrega. Soler no hi havia estat
mai a la ciutat de Kafka, capital de
la República Txeca, amb 1, 2 mi-
lions d’habitants, fins fa un mes,
quan va visitar-la per acabar d’ar-
rodonir el projecte. Què té Praga?
D’una banda, diu, «sorprèn fins a
quin punt s’ha convertit en un
parc temàtic d’ella mateixa»; però,
alhora, resulta  «fascinant l’enginy
que tenen per recrear la ficció
d’una manera visualment molt
atractiva». El teatre Divadlo Leti, es-
pecialitzat en dramatúrgia con-
temporània, muntarà les tres
obres al Centre d’Art Contempo-
rani DOX. Serà una posada en es-
cena «molt diferent» que barreja-
rà diferents gèneres: teatre, cine-
ma i titelles. Un projecte ambiciós
amb un equip format per 29 actors,

7 directors, 3 dramaturgs, 3 com-
positors i 5 escenògrafs que faran
de Praga una contra.

▶18 de juny. Barcelona-Milà (726
quilòmetres). «Milà! S’hi menja
molt bé, a Milà! He trobat un res-
taurant molt modest on fan els mi-
llors plats de pasta que he provat
mai». Però, deixant la gastronomia
de banda,  Milà és, diu Soler, «la
ciutat italiana amb més tradició
teatral». El dramaturg arriba al
Teatro I, «una petita institució del
teatre independent» gràcies al
projecte de difusió de la drama-
túrgia europea Fabulamundi, que
a Catalunya té com a soci el Grec
i que ha triat mostrar a Itàlia Con-
tra el progrés. Serà una lectura i el
retorn a Itàlia del dramaturg des-
prés dels muntatges estrenats els
dos darrers anys a Roma, i signats
per Carles Fernández Giua.

▶18 de juliol. Barcelona-Avinyó
(357 quilòmetres). «El millor fes-
tival de teatre del món». Així defi-
neix Esteve Soler el Festival d’Avi-
nyó, la ciutat que va ser la seu dels

papes de l’Església catòlica i que
des del 1947 és reconeguda pel seu
certamen teatral. Amb 90.000 ha-
bitants, per a Soler, Avinyó és al tea-
tre el que Canes és al cinema, el ter-
mòmetre amb què es mesura «les
tendències» del gènere. El festival,
amb la col·laboració de La Char-
treuse, el centre nacional d’es-
criptures per a l’espectacle, pre-
sentarà Contra el progrés,  amb la
direcció de Véronique Bellegarde
i els intèrprets Quentin Baillot,
Sarah Capony i Gérard Watkins. El
dia abans, Soler participarà en
una xerrada sobre la circulació
de textos per Europa. Un incon-
venient? L’idioma francès no és el
seu fort.

▶27 de juliol. Barcelona-Nova
York (6.175 quilòmetres). Nova
York mereix un punt a part (vegeu
desglossat). Però Soler ja va visitar
la ciutat dels gratacels  el 2010 en
el Festival Prelude, que va dedicar
un monogràfic a la dramatúrgia
catalana. Ara participarà en el fes-
tival Between the seas, que cen-
trarà la jornada en la trilogia.
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Les ‘contres’ tornen a fer les maletes

EL REPORTATGE

Susana Paz
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Des d’avui i fins al 27 de juliol, la trilogia teatral del dramaturg Esteve Soler visitarà Sibiu, Praga, Milà, Avinyó i Nova York
Hi haurà sis estrenes i presentacions dels textos A la capital txeca es veurà, també, la instal·lació «Contra la ciutat»



EL RECORREGUT DE LA TRILOGIA

Més de 16.000 km des d’avui i fins al 27 de juliol

18 de juny
MILÀ. Lectura de
«Contra el progrés»
al Teatro I

Sibiu
Praga

Milà

Avinyó

Nova York
12 de juny
SIBIU. Festival de
Sibiu. Representació
dels tres muntatges.

13 de juny
PRAGA. Representació de la trilo-
gia al Centre d’Art Contemporani
DOX i instal·lació de «Contra la
ciutat» pels carrers de Praga

27 de juliol
NOVA YORK.. Festival
«Between the seas»,

sobre cultura mediterrània.
Un dia dedicat a la trilogia

18 de juliol
AVINYÓ. Festival d’Avinyó

amb Le Chartreuse presenten
una lectura dramatitzada de

l’obra «Contra el progrés»

Poca broma. El món és un lloc
sorprenent. El periodista man-
resà Marc Serena viatjava a final
del 2013 entre Marroc i Jordània
quan va conèixer la grega Aktina
Sthataki, responsable del festival
novaiorquès Between the seas,
dedicat a la cultura mediterrània.
Ella es va interessar per llegir
textos que «poguessin funcionar
en el mercat internacional», ex-
plica Serena, i ell no va dubtar a
parlar-li de la trilogia d’Esteve So-
ler. Els textos es poden trobar, tra-
duïts, a la xarxa. I així, Sthataki es
va posar en contacte amb Soler:
«es pot dir que el responsable
que torni a Nova York és el Marc»,
diu el dramaturg. El festival, en
col·laboració amb l’Institut Ra-
mon Llull, dedicarà tota una jor-
nada a xerrades i lectures en re-
lació amb la trilogia que es faran
al teatre Wild Project. Per a Soler,
el «cor de Nova York  és el carrer
de Broadway. Al mig de Times
Square  hi ha una taquilla on es
venen entrades de teatre més
barates. Això ja ho diu tot». Nova
York és la ciutat  amb «la indús-
tria teatral més potent del món
però el que realment impres-
siona al dramaturg «no és el que
veus ni escoltes, sinó el ritme de
la ciutat, intens i addictiu».
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«El responsable
que la trilogia
viatgi a Nova York
és un manresà,
Marc Serena»

El dramaturg Esteve Soler

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Antonio Díaz, el mag del mo-
ment, va recollir ahir a l’Ajunta-
ment d’Igualada el Premi Funda-
ció Catalunya-La Pedrera per l’es-
pectacle La gran ilusión, el més
ben valorat pel públic de La Mos-

tra. El xou, que actualment està
fent temporada al teatre Coliseum
de Barcelona, va obtenir una pun-
tuació de 9,77 sobre 10, i és el que
ha aconseguit una puntuació més
alta en la història del premi.

En l’acte de lliurament, el primer
tinent d’alcalde d’Igualada, Josep
Miserachs, va demanar a Antonio
Díaz que no s’oblidi mai d’Iguala-
da ni de la rialla dels infants mal-
grat tenir una trajectòria «que
cada vegada va més amunt». Mi-
serachs també va demanar al mag

un truc: «volem que La Mostra
continuï molts anys a Igualada».
Díaz va respondre que «no caldrà
cap truc, ja que La Mostra és un es-
deveniment imprescindible per
al sector» i va remarcar que un dels
seus objectius és poder participar
a la fira. Aquest és el segon cop que
el mag de Badia del Vallès rep el re-
coneixement del públic de La
Mostra. El 2012, quan començava
a despuntar mediàticament, va
guanyar el premi amb La asom-
brosa historia de Mr. Snow. 
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La Mostra premia el mag Antonio Díaz
L’espectacle «La gran

ilusión» va ser votat pel
públic com el millor, amb
9,77 punts sobre 10



Antonio Díaz rep el premi de Marga Viza i, al costat, Josep Miserachs

LA MOSTRA


