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Quèvindrà,ara?Contraquèes-

criuràEsteveSoler,uncopcom-

pletadaunatrilogiad’obresque

lihaobert lesportesdelsescena-

ris internacionals ienquès’hapo-

sicionatContraelprogrés,Contra

lademocràcia iContra l’amor?Ha

deserdifícilposar-seaescriureen

positiuquan,gràciesa l’humorne-

gre i lacomèdiadeciència-ficció

ambelements terrorífics i funci-

onsmetafòriques,Solerhatrobat

lavessantnegativaa tresconcep-

tesglobalment tanbenvalorats

comaraelprogrés, lademocrà-

cia i l’amor.Japosats, i atesosels

tempsquecorren,queesqüestio-

nin lesmanipulablesvirtutsde la

democràcia formal,oqueesposi

endubtesi la ideadelprogrés fa

progressardedebò lahumanitat,

començaaserunacosa forçaha-

bitual.Però, l’amor?Nohavíem

quedatque l’amorera l’únicsenti-

mentqueenspotsalvarunamica

decaureen lamesquinesa?Nore-

presentaque l’amorens famés

nobles,méssensibles,mésoberts?

DoncsaraarribaSoler, amblesset

Obretesburlesques (així lesdefi-

neix)que integrenel seutext, i es

disposaaesmicolar tambéaques-

tamenadefantasiesromàntiques

quenoportenacapaltre llocque

elparany il·lusori.

SIM’ESTIMES, T’ENDEUTARÀS!

En això consisteix el veritable

amor: a agafar compromisos de

futur i firmar totes les hipote-

ques que calgui per fer-los re-

alitat. Desconfia de qui diu que

t’estima però no esmostra gens

disposat a adquirir deutes per

tu! Tant de bo si, com especula

Soler en una d’aquestes obretes

burlesques, visquessim en un

món en què unes pastilletes de

l’amor, sàviament distribuïdes

entre els ciutadans, garantissin

la intensitat del sentiment. Es-

clar que sempre pot sortir el tí-

pic dissident –el noi d’aquesta

història, per posar un exemple–

disposat a demostrar que aques-

tamena de pastilles no són altra

cosa que un instrumentmés al

servei de les forces que prete-

nen controlar-nos. Així, us diran

que l’amor es pot arribar a con-

vertir en un objecte de consum

comqualsevol altre. Però no li

hemde fer cas. Segur que amb

pastilles com aquestes els prota-

gonistes de les altres sis obretes

de Soler (en què hi caben des de

princeses de conte que exigei-

xen brutals proves d’amor fins a

estrelles del porno, tot passant

per astronautes amb l’amor pro-

gramat) tindrienmés clars els

seus sentiments amorosos.

RAMONOLIVER

HIPOTECATS PEL ROMANTICISME
ESTEVE SOLER CONTINUA ANANT A LA CONTRA, PERÒ HO FA AMB MOLT AMOR

TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

FERÉSTECS, PERÒ
DIALOGANTS
Per raons evidents, l’autor Carlo
Goldoni no hi podrà assistir. Però
la resta de l’equip artístic d’Els
feréstecs sí que serà present al
col·loqui sobre l’espectacle que
tindrà lloc al Teatre Lliure el pro-
per diumenge, un cop acabada
la representació. I segur que Lluís
Pasqual us pot explicar tantes
coses sobre l’obra com el mateix
Goldoni. Teatre LliureMontjuïc.
Pg. SantaMadrona, 40.( 93
228 97 47.

AIXÍ S’EXPRESSA EL SERIAL
Quan comença La Riera, ja no
tens temps per a res més. Fins i
tot deixes els plats per fer. Què
ho fa que ens tornem addictes
als serials televisius? Ens ho
explicarà el cap de guionistes de
la ficció de TV3 del 17/4 al 26/6
al curs La felicitat no dóna trama,
que impartirà a l’Obrador de la
Sala Beckett. S’ha compromès
a desvelar tots els secrets del
llenguatge televisiu i els seus re-
cursos narratius.Més informació
a: www.salabeckett.cat.

ELS PRIMERS 100 ANYS
Aquest és el títol de la gran expo-
sició amb què l’Institut del Teatre
celebra el seu centenari. La mos-
tra, que ha estat comissariada
per l’autor i traductor Guillem
Jordi-Graells, està ubicada al
vestíbul de la seu barcelonina de
l’Institut. I no es limita a repassar
la història d’aquesta institució,
sinó que es planteja també quins
són els seus reptes de futur. Ins-
titut del Teatre. PlaçaMargarida
Xirgu, s/n.( 93 227 39 00.
€ Entrada lliure.

LA TRILOGIA, D’UN SOL GLOP
Podrem resistir tanta subversiva
negativitat? És qüestió de fer la
prova. I devorar d’una sola tonga-
da els tres lliuraments d’aquesta
trilogia que ha estat traduïda ja
a deu idiomes diferents i està
arribant a escenaris de tot elmón.
Els diumenges a la tarda us entra
mal rotllo? Doncs ara el podeu
canalitzar posicionant-vos de cop,
en unamateixa tarda, Contra el
progrés (en aquest cas, amb un
muntatge de Teatre del Detall
dirigit per JoanMaria Segura, i
interpretat per Dani Arrébola,
Txell Botey i Xavi Idáñez), Contra
la democràcia i Contra l’amor.
Les representacions tindran lloc
els propers diumenges 21/4 i 5
i 12/5, a partir de les 17h. I tot
plegat, per 26 euros de res.

CONTRA L’AMOR

D’Esteve Soler.Dir.: Carles Fernàndez
Giua. Cia. La Conquesta del Pol Sud.
Int.:Dani Arrèbola, Eva Cartaña, Lar
Martí, GuillemMotos.Data: Fins al
12/5. Lloc: La Seca Espai Brossa. Flas-
saders, 40.d Jaume I (L4).(93 315
15 96.€ 20 euros; dc.,12 euros.CDe
dc. a ds., 21h; dg., 19h.


