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Ingmar Bergman havia estre-
nat sovint al prestigiós teatre Baye-
risches Staatsschauspiel de Munic.
Un cineasta i un autor a qui el  dra-
maturg manresà Esteve Soler
() té «especial adoració». I un
dels noms que ràpidament li vénen
al cap perquè, avui, Soler estrena
també al mateix equipament ale-
many. Contra el progrés, o Gegen
den Fortschritt, títol alemany de l’o-
bra, arriba a l’escenari bavarès
després que l’any passat fos selec-
cionada entre  textos d’autors
de tot Europa per participar en el
Theatertreffen, el principal festival
de teatre d’Alemanya, celebrat a
Berlín. Seleccionada i, posterior-
ment, premiada amb l’estrena i es-
tada durant tres mesos en un dels
principals teatres de Munic. Este-
ve Soler és, avui, un home feliç.

Motius? Uns quants. L’arribada a
Munic és la culminació d’un pro-
cés llarg encetat el , quan des
de la sala Beckett es va proposar a
Soler escriure un text per al cicle
«Tot un any de dramatúrgia cata-
lana»; la lectura dramatitzada de
l’obra es va fer el gener del ;
Contra el progrés no va quedar al
calaix sinó que va ser selecciona-
da per participar al Theatertreffen
i Soler  es va enfilar al capdamunt
perquè va esdevenir el primer di-
rector català premiat en aquest fes-
tival amb l’estrena del seu text a
Munic. I avui ( h) arriba la cire-
reta del pastís, l’esperada posada
en escena  i l’estrena del dramaturg
a Alemanya, un «luxe» que han tin-
gut «pocs» autors catalans. De fet,

Soler entra a formar part d’una nò-
mina escassa amb noms com Ser-
gi Belbel i Benet i Jornet. 

El muntatge, del qual es va fer
una lectura a Berlín, es va poder
veure el febrer passat a la barce-
lonina sala Beckett, on es va re-
presentar durant un mes, i en
dues sessions al teatre Kursaal de
Manresa en un muntatge del sant-
vicentí Joan Maria Segura i la com-
panya Teatre al detall.

Fredor i cruesa a l’escenari
Explica Soler que la dramatúrgia
de l’obra a Alemanya, a càrrec
d’Andrea Vilter, serà «més freda i
crua que en la posada en escena
catalana», dos aspectes que con-
corden amb la definició que de l’o-
bra se li va fer a Berlín: «un bloc de
gel contra el públic». De fet, més
propera a com Esteve Soler va
concebre un text («que enllaça
amb un determinat tipus de
dramatúrgia germànica»)

que posa en dubte els suposats be-
neficis del progrés, «aquest avenç
industrial que ens ha de redimir i
que, en el fons, ens deshumanit-
za». Una obra que reivindica la tra-
dició artística surrealista d’Iones-
co o Buñuel. El realisme impera en
la versió alemanya amb un esce-
nari absolutament blanc, esquit-
xat del vermell de la sang i amb un
poma gegant com a elements es-
cenogràfics. Una adaptació i una
posada en escena «diferent» de la
que van poder veure els especta-
dors catalans: «Joan Maria Segu-
ra, amb molt bon criteri, va portar
el text cap al públic d’aquí» en
una aposta per  atorgar a l’argu-
ment una visió metafòrica i sim-
bòlica «que jugava amb la con-
venció del teatre». Més humor i
menys horror.

El Bayerisches Staatsschaus-
piel programarà Contra el progrés
durant els propers tres mesos de
manera interrompuda, «a l’estil
dels teatres de repertori alemanys,
i dins la seva programació de tea-
tre contemporani». I el millor és,
precisament, «que no maten rà-
pidament les obres. És una manera
diferent d’entendre la programa-
ció. Segurament més cara per al
mateix teatre, però que ofereix
més facilitats a públic i crítica per-
què tenen més temps i per tant
més possibilitats de veure el mun-
tatge». Durant aquesta mateixa
temporada, al mateix
equipament i al

costat de Soler, es poden veure
obres de Sarah Kane (a qui el ma-
teix Soler ha traduït al català), Ro-
land Schimmelpfennig i Mark Ra-
venhill, entre altres.

«Que el públic no surti indife-
rent. Que es qüestioni el que ex-
plica l’obra». Aquesta seria la mà-
xima a la qual aspiraria Soler.
Aquesta i, evidentment, «que la pu-
guin veure molts programadors
alemanys i que els agradi».  No tant
per fer gira, com s’estila aquí, sinó
perquè els teatres de repertori,
com el mateix Bayerisches Staat-
sschauspiel, «la incloguin en la
seva programació». La història del
teatre estatal de Baviera s’inicia
l’any  i ha estat responsable
durant la seva llarguíssima tra-
jectòria de muntatges teatrals lle-
gendaris amb directors de la ca-
tegoria d’Ingmar Bergman, Peter
Zadec, Luc Bondy i Frank Castorf.
Gegen den Fortschritt el dirigirà Jan
Philipp Gloger i tindrà les inter-
pretacions d’Ulrike Arnold, Kat-
harina Hauter, Marcus Calvin i
Jörg Malchow. «Gloger», explica
Soler, «és un director que està es-
trenant molt i amb un reparti-
ment solvent. Tinc la sensació
d’estar ben envoltat».  

I si avui l’estrena és la culmina-
ció d’un procés («toco fusta»),
Contra el progrés continua el seu
viatge. Després de representar-
se a Santiago de Xile, dirigit per
Monika vn Moldoványi, es prepa-
ra la seva estrena en dues ciutats
europees: «estem en fase de pre-

producció. Què puc dir? Que
estic sorprès i agraït».

SUSANA PAZ | MANRESA 

«Contra el progrés» ja parla en alemany
El manresà Esteve Soler estrena avui a Munic l’obra amb què va ser premiat al prestigiós Theatertreffen berlinès�

Tres imatges dels assajos a Munic de l’obra del
manresà Esteve Soler. «Contra el progrés» s’estrena
avui amb la direcció de Jan Philipp Gloger. El muntatge
estarà en cartell durant tres mesos. FOTOS: THOMAS DASHUBER
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Acabada de sortir del forn,
Contra l’amor és la nova obra de
Soler: «em vaig sentir molt còmode
amb l’escriptura de Contra el
progrés així que he tornat als
mateixos paràmetres, tant estètics
com de contingut. Ionesco, Buñuel,
Topor, Magritte... Tots tenim autors
predilectes i jo intento treure dels
meus tota la influència possible».
Soler, llicenciat en Art Dramàtic
(direcció i dramatúrgia) per l’Institut
del Teatre (2003), ha estrenat Jo
sóc un altre! (Sala Tallers del TNC);
Davant de l’home (Teatre Lliure) i
Contra el progrés (Sala Beckett).
Exerceix de periodista (és crític
cinematogràfic de Regió7) i de
professor de dramatúrgia a
l’Obrador de la sala Beckett. 

�

«Contra l’amor» és el
títol de la nova obra
del manresà

El dramaturg manresà entra a
formar part d’una escassa
nòmina d’autors catalans que
han estrenat a Alemanya

«Contra el progrés» es va
poder veure el febrer passat a
la barcelonina sala Beckett i al
Kursaal de Manresa

Gegen den Fortschritt es
programarà al Bayerisches
Staatsschauspiel durant els
tres propers mesos


