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DE FIL DE VINT

Un fet
repugnant

Isabel-Clara
Simó

Fa pocs dies policies marro-
quins van interrogar una
noia de setze anys a Al-
Aaiun. Al-Aaiun és la capi-
tal de la República Àrab
Democràtica Sahrauí, i els
abusos policials hi són fre-
qüents: de vegades hi ha
gent que mor, o que desa-
pareix, o que és torturada
pel simple fet de ser sahra-
uí. Les denúncies que fan
diverses organitzacions no
serveixen de res. L’Estat
espanyol, el més implicat
en aquest afer de tot Euro-
pa, calla i continua fent la
farina blana al govern de
Rabat. Però els fets que
conto són especialment re-
pugnants. La noia va ser
interrogada a propòsit
d’unes banderes del Front
Polisario. La van segrestar
quan sortia de casa, sense
tenir cap ordre de detenció
ni cap indici de cap delicte.
Un cop interrogada, la van
violar, analment, amb una
porra. Les protestes de
l’Organització de Defen-
sors dels Sahrauís (ODS)
no han servit de res, car la
impunitat dels policies
marroquins és total. El fet
ha merescut un curtíssim
comunicat de premsa a la
secció de successos inter-
nacionals. I cap dels abran-
dats defensors dels drets
humans que menen països
amb l’ample somriure de
posseir la justícia i la veri-
tat no mourà ni un pèl de la
cella per l’adolescent sah-
rauí. El ministre Morati-
nos, si de cas, enviarà una
tendra abraçada al rei del
Marroc reiterant la fervo-
rosa amistat del govern es-
panyol i l’emocionada
amistat de la Corona.

Aquestes coses fa dèca-
des que duren. I els juristes
més conspicus aixequen el
dit i ens adverteixen que
els drets humans són indi-
viduals i no col·lectius, i
que no afecten els drets
dels pobles. L’adolescent
violada és, però, una perso-
na concreta. Una persona
humiliada, destrossada i
aterrida de qui es devien
riure molt els seus tortura-
dors. Impunement.

Escriptora

Com ha anat que s’hagi estrenat una obra seva
a Alemanya abans que aquí?
La Theatertreffen (la fira de teatre més im-
portant del món germànic) contacta cada any
amb centres com la Beckett o el Royal Court
de Londres, és a dir, amb els centres més
grans de dramatúrgia d’Europa, i els demana
que la seva gent aporti obres per ser seleccio-
nades. Quan hi vaig participar hi havia 646
textos i se’n van escollir cinc, escrits per una
noia de Sevilla, una belga, un alemany, un rus
i la meva. Després d’un procés de selecció,
Contra el progrés va ser premiada amb el
muntatge al Bayeridsches Staatsschauspiel,
un teatre entranyable que va dirigir durant
anys Ingmar Bergman. S’hi estrenarà al maig.

En quina llengua es va presentar?
La gran sorpresa que vaig tenir és que se la van
llegir en català, perquè tenen lectors de català.
Després de llegir-les, fan un informe de les
obres que els han interessat per ser traduïdes.
És un procés molt llarg. Des que s’envia l’obra
fins que es fa una representació per al jurat,
pot passar un any sencer. Pensa que han de
traduir de moltes llengües d’Europa...

El muntatge de Berlín que es va fer per a la se-
lecció, ¿és molt diferent del que s’ha pogut
veure –fins demà– a la sala Beckett?
Si, allà és molt més freda. Fa riure per la ma-
teixa tensió. En canvi aquí es juga més amb
gags. La versió que ha fet Joan Maria Segura
(Ruddigore o la nissaga maleïda), el director,
és molt més propera a l’ànima mediterrània.
A Centreeuropa reaccionen a coses diferents.
Un dels comentaris que va sortir a la premsa
durant els dies de la fira de Berlín deia que
aquesta obra es podrà representar en molts
llocs i de maneres molt diferents, suposo que
perquè les històries són especials. I el públic
també és diferent.

L’obra premiada, Contra el progrés, explica set
històries diferents. Tenen algun nexe comú?
Totes plantegen la visió crítica d’un cert hor-
ror. El nexe comú és que qüestionen la idea
del progrés de diferents maneres. Per exem-
ple, a una parella, enmig del seu avorriment
quotidià, de cop i volta se’ls fa realitat el con-
tingut que apareix a la televisió; o una noia es
nega a auxiliar un ferit per una sèrie de mo-
tius que ella mateixa exposa. També hi ha dos
empresaris que valoren si pot ser rendible que
la seva empresa tingui trets religiosos, i així
els vagin aplicant als treballadors. Ve a dir que
cada cop les empreses són més inhumanes. Jo
penso que fa vergonya la manera com ens

“Lahumanitat
necessitaun
canviperpoder
entendre’ns”

tracten les empreses, els bancs... I sorprèn
que ningú no s’aixequi i digui: “Però escolteu,
no us esteu passant?”.

I això que la va escriure abans de la crisi!
És que ara tenim una crisi econòmica, però la
crisi de valors ja fa molt de temps que l’arros-
seguem! Una altra història parla d’una mes-
tra que llegeix un conte i el conte adquireix
vida pròpia; i d’una poma gegantina que neix
en un menjador... Al final, una raça animal se
subleva davant la raça humana i diu “Prou!”.

Que la humanitat fa mal ús del progrés ho
sabem des d’Einstein o abans. Quina és l’apor-
tació que fa el seu text?
És que no es refereix a un progrés tecnològic o
relacionat amb la productivitat. Posa l’èmfasi
en un progrés humà. Certament els governs
parlen del progrés en termes de vendre o ex-
portar moltes coses o fer créixer el producte
interior brut. Jo penso que aquest no és el pro-
grés que hauria d’interessar prioritàriament.
Ens afecta també un altre progrés, el més
emocional.

Les històries que explica tenen trets
surrealistes. L’espectador alemany,
més sec, ¿entendrà bé que clamen
contra el progrés?
Una de les meves obsessions és que
la gent s’adoni que són històries ve-
ritablement contemporànies, que
estan passant ara. Vull incidir en la
idea que la humanitat necessita un
canvi per poder-nos entendre i
això és molt clar en tots els contes i
serveix per a totes les cultures.
Aquí s’ha fet una dramatúrgia de
progressió a mesura que avancen
les escenes. Els personatges cada
cop es van allunyant més de la rea-
litat. De fet, els límits de la realitat
es van perdent.

Als autors contemporanis els agra-
da ficar cullerada en els assajos. A
vostè també?
És millor que els dramaturgs no hi
siguem gaire, als assajos. Tu tens la
teva visió al cap i, per força, el di-
rector en té una altra. És una altra
feina. El millor que pots fer és con-
fiar molt en un director. En el meu

cas he deixat a Josep Maria Segura que faci la
seva. Un altre ho faria diferent, segur. I a Ale-
manya no hi he intervingut per res.

Tinc entès que Tamzin Townsend li va fer canvi-
ar un final...
Ah, sí. A Jo sóc un altre! la Tamzin va voler
portar l’obra a un tipus de comèdia molt estri-
pada que és la seva especialitat i ho fa molt bé.
Ella tenia una visió del text que sabia que
agradaria molt, però li veia un final massa
amarg i em va demanar de canviar-lo, o man-
tenir-lo, però en to de comèdia. El vaig canvi-
ar jo mateix. Està bé que es produeixin aques-
tes coses en el procés de creació. Jo sempre
penso que, si esculls o et proposen un direc-
tor, és perquè hi confies. Pensa que si li deixes
el teu nen, és perquè saps que te’l portarà cap
al camí més adient.

❝El millor que pots fer és
confiar en el director. Si
li deixes el teu ‘nen’ és
perquè saps que el
portarà pel bon camí
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Esteve Soler (l’Hospitalet,
1976) forma part d’aquesta fornada de re-
velacions de la dramatúrgia catalana que
s’escolten més a fora que a dintre. La seva
obra Contra el progrés, fins demà a la sala
Beckett, va ser seleccionada a la Theater-
treffen,lafiradeteatremésimportantdel
món germànic. El premi és l’estrena al mes
de maig en alemany al prestigiós Baye-
ridschesStaatsschauspieldeMunic.Abans
s’havistaBerlínenunmuntatgeperalase-
lecció,desd’onhasaltataSantiagodeXile.

L’entrevista
Esteve Soler Autor de l’obra teatral ‘Contra el progrés’ estrenada a Alemanya i Xile TeresaBruna
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