
Primer va carregar contra el pro-
grés, després va pintar la cara a la
democràcia i l’excavadora ame-
naça ara amb enderrocar l’amor. El
dramaturg manresà Esteve Soler
avança impertorbable en la seva
crítica a la societat del consumis-
me desmesurat i demà a la nit es-
trena Contra l’amor a Terrassa,
com a culminació d’una marató
teatral que començarà a les 5 de la
tarda amb Contra el progrés (2009)
i seguirà dues hores més tard amb
Contra la democràcia (2011). Im-
mersió a pit descobert en l’escrip-
tura irònica i punyent de Soler, crí-
tic cinematogràfic de Regió7,que
es repetirà les properes setmanes
tant a La Seca de Barcelona com al
teatre Kursaal de Manresa.

Què li ha fet l’amor? 
El vincle que uneix les tres ob-

res és parlar de com el consumis-
me ha alterat paraules que hem as-
sumit com a positives. El progrés
econòmic està a molta distància
del concepte humanista d’aquest
terme. Els polítics vetllen pel pro-
grés de les institucions econòmi-
ques, però no del benestar de les
persones. També hi ha diferència
entre la democràcia real i la con-
temporània, que té molt poc de de-
mocràcia ...

No és molt agosarat dient això? 
Només cal mirar el que passa a

casa nostra, cap on va la gent, i el
que fan els polítics, que pensen
molt poc en el que desitja la ciu-
tadania. El seu objectiu és aturar la
veu del poble perquè donar-li res-
sò va contra els seus interessos.

Els dos conceptes són socials.
Però l’amor és un fet privat. Qui-
na crítica en fa?

Equiparo l’amor al concepte de
consumisme. Estem en una so-
cietat que imposa una lògica del
consum arreu, fins i tot a les emo-
cions íntimes i privades. Cosifi-
quem les altres persones i dei-
xem de considerar-les com a tals,
atorgant-los una dimensió mate-
rial. La meva intenció és demostrar

les contradiccions que pateix
aquesta paraula avui en dia.

I se serveix de set escenes com
en les dues obres precedents?

Sí, és el mateix format, una bar-
reja de comèdia i horror, en aques-
ta ocasió més musical. Hi ha una
versió del Without you de Nilsson.
La idea de la cançó romàntica és
present a tota l’obra.

Quins arguments posa en joc?
Les relacions efímeres, la porno-
grafia, els contactes a través dels
xats...?

Tot això, certament. En una es-
cena, un home veu com la seva
dona es trenca a pedaços. En un al-
tre, un actor porno reflexiona so-
bre l’amor. Dos adolescents prenen
unes pastilles que els permeten
continuar enamorats, ... Són his-
tòries que creuen la línia del re-
alisme buscant la paradoxa. A mig
camí de l’horror i la comèdia, amb
intenció que el riure que provo-
quen sigui glaçat. A Ginebra, Su-
ïssa, ja es va fer programar la tri-
logia i després de veure-la tinc
clar que és la més contundent i
brutal de les tres. En l’amor, tots hi
estem implicats. 

L’espectador pot pensar que

vostè és un home molt torturat!
O que vol deixar d’estar-ho. Les

tres obres es qüestionen coses
que porten a la tortura, al patiment,
a una societat deformada pel con-
sum. Jo ho vull plantejar-ho i bus-
car una solució. I per fer-ho, com
en les tragèdies clàssiques, cal
anar cap el xoc.

Quin teatre li agrada?
El que jo faig és diferent al tea-

tre d’entreteniment pur, busco
anar més enllà. Per mi, l’èxit és que
després de la funció la gent conti-

nuï donant voltes al que ha vist. Si
l’espectador no necessita xerrar de
l’obra és un fracàs.

S’hi ha trobat?
Sí, i tant. Són obres que generen

inquietud, que lluiten contra la in-
diferència. Vull que la gent s’ho
passi bé ... però que  s’enduguin
deures a casa.

És pessimista sobre el futur?
Més enllà de si ho sóc o no, el

que tinc és la voluntat de pregun-
tar. El teatre té sentit en tant que
ens preguntem coses, és un acte de
comunitat i un espectacle en viu,
un espai de reunió que serveix per
avaluar moralment allò que ens
passa. Per mi, el teatre és filosofia
per sobre de qualsevol altre cosa.

«Contra el progrés» és un text
del 2008 fet producció el 2009. La
seqüència de «Contra la demo-
cràcia» és del 2010 i es va estrenar
al Grec del 2011. I «Contra l’a-
mor» és del 2009 però no veu la
llum fins ara. Gràcies a la mara-
tó, ha tingut la temptació de re-
escriure les obres anteriors?

Jo ja no sóc la persona que va es-
criure, el riu flueix  i sóc un altre. Al-
gunes escenes d’aquestes obres
provenen de contes que vaig re-

dactar amb disset anys. Hauria
pogut fer modificacions, però ja
està bé el que vaig escriure en el
seu moment. Al dramaturg nord-
americà Edward Albee li han de-
manat a vegades d’actualitzar els
seus textos, però ell diu que la
persona que va escriure fa temps
ja no existeix, ara és algú altre. Si to-
ques el passat, el que fas és des-
virtuar-lo.

Carles Fernández Giua torna a
dirigir el seu text després de fer-
ho també amb «Contra la demo-
cràcia». Com es van trobar?

Per al Grec de fa dos anys vaig
proposar Contra l’amor i el direc-
tor, Ricardo Schwarzer, ho va ac-
ceptar. Aleshores vaig conèixer el
Carles a Grècia, participàvem en el
programa Els viatgers de Kadmos,
i va conèixer el text de Contra la de-
mocràcia i li va agradar. Vem pen-
sar de fer el canvi pel Grec i el fes-
tival va dir que sí. L’estrena a la Sala
Beckett va tenir lloc molt poc des-
prés de l’esclat del fenomen dels
indignats.

L’actualitat del text, escrit
temps enrere, era innegable.

I al Carles li va agradar tant que
ara, amb l’empresa La Conquesta
del Pol Sud, ja és coproductor de
Contra l’amor, juntament amb el
Centre d’Arts Escèniques de Ter-
rassa i La Seca-Espai Brossa de Bar-
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 TRILOGIA TEATRAL 

Entrevista Esteve Soler
Dramaturg. La mercantilització de l’amor és la diana sobre la qual un dels escriptors teatrals catalans més representats fora del país llança els seus dards.
El Teatre Alegria de Terrassa acollirà demà, dissabte, la seva trilogia, formada per les reposicions de «Contra el progrés» i «Contra la democràcia» i el debut
als escenaris de casa nostra de «Contra l’amor». Una vetllada que es repetirà posteriorment a La Seca de Barcelona i al teatre Kursaal de Manresa

«Fracasso si la gent no parla de les obres»

Toni Mata i Riu
MANRESA

«Més apreciat fora que a

dins? Sí. Peròno puc dir que

no em senti estimat a casa

nostra, tot el contrari»

«Cosifiquem les persones

i deixem de considerar-les

com a tals, atorgant-los una

dimensió material»

«El nus entre les tres

obres és aquesta lògica del

consum que ha alterat el sentit

de conceptes positius»

L’autor manresà estrena «Contra la democràcia» a Terrassa en el marc d’una marató amb les altres dues «Contres»

LA MARATÓ TEATRAL

Teatre Alegria. c. Gaudí, 15. Terrassa. 
� DIA: dissabte 6 d’abril. � HORARI: «Con-
tra el progrés«, 17 h; «Contra la demo-
cràcia», 19 h; «Contra l’amor», 21 h.
� ENTRADES: 1O euros cada obra. Abona-
ment de 24,50 euros per la trilogia. Ven-
da a Tel-entrada. www.caet.cat.
� AUTOR: Esteve Soler. 
«Contra el progrés»: Joan Maria Segu-
ra (director) i Dani Arrebola, Txell Botey
i Xavi Idàñez (actors). 
«Contra la democràcia» i «Contra l’a-
mor»: Carles Fernández Giua (director) i
Dani Arrebola, Guillem Motos, Laia Martí
i Eva Cartaña. 

CONTRA EL PROGRÉS / CONTRA LA
DEMOCRÀCIA / CONTRA L’AMOR

Esteve Soler combina l’humor amb l’horror en les escenes que formen la seva trilogia teatral

MARTA PICH



celona. La veritat és que sóc afor-
tunat, he trobat producció per als
tres espectacles. Avui en dia, amb
la que cau, gairebé és un miracle.
I jo he vist tres miracles. I els estic
molt agraït. Fins i tot, l’Hermann
Bonnin, director de La Seca, va
proposar de fer la trilogia d’una ti-
rada abans que se sabés que es fa-
ria a Ginebra.

És un autor perepunyetes?
No, no m’agrada estar a sobre

del director als assaigs. La meva
implicació en els muntatges que es
fan a l’estranger és d’assessoria. Si
em pregunten algun dubte, els
responc. Aquí tinc contacte amb el
Carles i la meva relació amb el tre-
ball que fan és més intensa, però
a mi m’agrada que el director es
faci seu el text, que ofereixi la seva
visió. Aquesta temporada, hi ha di-
vuit Contres en cartell: tres a Ale-
manya, Romania, Suïssa, Barce-
lona, dues a Grècia, i una a Fran-
ça, Anglaterra, Àustria i Venezue-
la. No ho veig tot, però sempre hi
estic en contacte i tinc la sort que
la gent que se’n fa càrrec és molt
sensible, d’esperit jove i amb ganes
d’interactuar.

Com estan tractant «Contra
l’amor» les produccions que s’es-
tan fent a l’estranger?

El Carles va dirigir la versió ita-
liana amb actors joves, molt im-
plicats, cent per cent energètics, i
va funcionar molt bé. En la d’Ate-
nes també hi ha gent molt jove, i a
Catalunya és el mateix. Crec que
aquesta és l’aposta bona.

El ressò que obté la seva obra
a l’estranger contrasta amb la
poca atenció mediàtica que se li
ha prestat fins ara a Catalunya. Se
sent poc estimat aquí?

No puc dir que no em senti es-
timat, tot el contrari. Aquest abril
s’estrena una obra i es reposen les
altres dues, i sortirà el llibre En con-
tra. 23 contes teatralitzats, a l’edi-
torial 3 i 4. Ara bé, més apreciat fora
que a dins? Sí. A Atenes m’han ar-
ribat a reconèixer pel carrer! Però
això no vol dir que aquí no me’n
senti, d’apreciat. El que passa, pot-
ser, és que el meu teatre no és prou
comercial.

Té un agent que vengui el seu
producte?

Aquí a Catalunya, en el terreny
literari sí que hi ha agents, però en
el camp del teatre no. A Anglater-
ra, en canvi, sí que estic en carte-
ra d’una agència, la International
Perfoming Rights, que em mou
aquests temes. És la mateixa que
porta el director danès Lars von
Trier ... em fa gràcia explicar-ho
perquè és un cineasta al qual ad-
miro molt.
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La marató teatral d’aquest
dissabte al Teatre Alegria de

Terrassa promet emocions fortes a
l’escenari i festa a l’exterior. El di-
rector del Centre d’Arts Escèniques
de la localitat vallesana, el recone-
gut actor Pep Pla, va explicar ahir
que fins i tot hi haurà una xocolata-
da per aquells valents que s’apun-
tin a fer tota la cursa. Cada peça té
una durada d’una hora i quart i du-
rant les pauses s’amenitzarà la vet-
llada. El recinte té un aforament de
237 localitats i, segons Pla, «ja
està molt ple». El responsable del
CAET va comentar que «ens esti-
mem molt l’Esteve, sempre ha por-
tat les seves obres a Terrassa. I a
nosaltres ens ha fet molta il·lusió
poder participar de la coproducció
de ‘Contra l’amor’». Segons Pla,
«els seus textos parlen del mate-
rialisme que se’ns menja».

4

Emocions dins i fora
de l’escenari

Dissabte, 6 d’abril
 Representació de la trilogia al
Teatre Alegria de Terrassa.
De l’11 d’abril al 12 de maig
 «Contra l’amor» fa estada durant
un mes a La Seca-Espai Brossa de
Barcelona.  
11 d’abril i 5 i 12 de maig
 Representació de la trilogia a La
Seca-Espai Brossa de Barcelona.
18 de maig
 Representació de la trilogia al
Teatre Kursal de Manresa.

CALENDARI DE FUNCIONS

El Saló del Còmic de Barcelona,
que aquest any té com a eix els vin-
cles entre vinyetes i western, no ha
pogut obviar la crisi que afecta el
país i ha organitzat una exposició
sorpresa, L'humor no es retalla, una
perspectiva il·lustrada d’aquesta re-
cessió sense fi. El director del cer-
tamen, Carles Santamaría, va ex-
plicar ahir en roda de premsa que
la mostra és una selecció de les vi-
sions més acerades amb les quals
dibuixants nacionals estan narrant
el que passa amb el fràgil estat del
benestar, especialment a través
de les vinyetes publicades a la
premsa diària i de les quals es
presentaran diversos originals,
també algun procedent del diari
francès Le Monde.

Això no obstant, i malgrat la
seva innegable actualitat, la crisi no
és aquest any la protagonista del
saló, que se celebrarà de l’11 al 14
d’abril al recinte firal de Montjuïc.
Aquest paper es reserva al món del
western, que serà objecte d'una
«exposició espectacular» centrada
en els vincles de la historieta i el llu-
nyà oest, i que sota el títol Per un
grapat de còmics oferirà més de
230 dibuixos originals, de perso-
natges com el tinent Blueberry
(en la versió de Jean Giraud i pos-
teriors) i l’impassible Lucky Luke.

«Serà l’exposició més impor-
tant dedicada a aquesta relació»,
va assegurar Santamaría, que va
apuntar que hi haurà també di-
buixos d’autors espanyols, com
Víctor de la Fuente, que van ser
grans seguidors d’un gènere tan
prolífic. En la seva edició número
31, el saló comptarà amb 141 ex-
positors (front als 143 de l’any
passat) repartits en els 20.000 me-
tres quadrats que ocuparan el pa-
velló 8 de la fira de Barcelona i en
què s’espera arribar o superar els
108.000 visitants del 2012.

Aquest esdeveniment, el més
important a Espanya d’un sector
que factura uns cent milions d’eu-
ros cada any, oferirà un programa
«extens i intens», va dir el seu di-
rector, que creu que satisfarà tant
al públic més fan com als curiosos
que s’acostin per primera vegada.
Una de les segures estrelles del saló
serà el canadenc Guy Delisle, au-
tor que sobresurt del panorama de
la novel·la gràfica, i creador de la
genial Piongyang, una obra im-
millorable per conèixer la realitat
de Corea del Nord i que serà adap-
tada al cinema en una superpro-
ducció dirigida, si no hi ha canvis
d’última hora, per Gore Verbinski.

Entre la nòmina de professio-
nals que han confirmat la seva pre-
sència també hi ha l’il·lustrador

nord-americà Adam Hughes (co-
negut per les seves estilitzades
heroïnes), el noruec Jason (creador
d’un món de lacònics gossos an-
tropomòrfics) i Kevin Eastman,
amb tants detractors com segui-
dors per la seva inefable sèrie de
Les tortugues ninja.

A més de la del western, el pro-
grama inclou altres exposicions:
una dedicada als cent anys del nai-
xement d’Ambros, pare del Capi-
tán Trueno; una altra centrada en
els 75 anys de l'aparició de Super-
man el 1938 en la revista Action co-
mics, així com la mostra home-
natge al plorat editor Josep Maria
Berenguer, i als guanyadors dels
premis del saló el 2012 i els can-
didats d’enguany, entre d’altres.

El saló té 700.000 euros de pres-
supost (front als 4 milions que té el
prestigiós saló d’Angouleme), dels
quals un 11% procedeix de sub-
vencions públiques (Generalitat,
Ajuntament de Barcelona, Minis-
teri de Cultura i, aquest any per pri-
mera vegada, la Diputació de Bar-
celona). El conseller de cultura
de la Generalitat, Ferran Mascarell,
va defensar les ajudes que s’ofereix
al saló perquè el còmic és un llen-
guatge «permeable i dinàmic» i un
dels mecanismes «que millor in-
daga i investiga el món, de forma
local i internacional».  

EFE | BARCELONA

El ‘Saloon’ del Còmic de
Barcelona reivindica que
«l’humor no es retalla»

L’edició d’enguany, que està dedicada a la relació entre el western i
les vinyetes, inclourà de l’11 al 14 d’abril una exposició sobre la crisi 


L’actriu Txell Botey, en una funció de «Contra el progrés» al Kursaal
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