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XIFRES DE VERTIGEN... I PUJANT Com es mesura l’èxit? Jordi Purtí suma més de 230 representacions d’«Operetta», estades a París i gires per Europa
amb un muntatge de llarga vida que ja té plans fins a la temporada 2014-2015. Esteve Soler manté 18 muntatges en actiu, també a Europa i a Amèrica del
Sud, de la trilogia formada per «Contra el progrés», «Contra la democràcia» i «Contra l’amor». Si l’èxit és això, els dos manresans en són clars exponents
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Han creuat fronteres. I han ex-
portat teatre. Esteve Soler, amb 18
muntatges en actiu a Europa i Sud-
amèrica de la trilogia de les Contres
durant la temporada 2012-2013, i
Jordi Purtí, amb més de 230 repre-
sentacions d’Operetta (Premi Buta-
ca), que inclouen una estada a París
i una gira de 80 bolos per teatres pú-
blics de França, Alemanya i Suïssa
fins a l’abril de l’any que ve. A ban-
da de les representacions «a casa». I
en perspectiva, per a la temporada
2014-2015, una nova gira per països
francòfons com Canadà. Són les
credencials de dos manresans que
han trobat fora del país (i de l’estat)
potents circuits per estrenar i difon-
dre els seus treballs teatrals en ple-
na crisi. Crisi de model, crisi de sec-
tor, crisi de tot.

El dramaturg Esteve Soler  (1976)
i l’autor i director teatral Jordi Purtí
(1960) se saluden efusivament a
l’entrada del teatre Kursaal de Man-
resa. No és fàcil trobar-los a casa. Ca-
dascú sap de l’altre, què fa i per on
passa. Facebook és una bona eina.
L’esperit de clown de Purtí se li es-
capa fàcilment i li acaba tras-
passant la rialla sorneguera a

Soler. El dramaturg creu que, tot i que
es podria pensar que ell i l’autor
d’Operetta –l’estrena 50 de Purtí– se
semblen tant com «un ou a una
castanya», poden posar sobre la tau-
la vincles comuns. Per exemple, «el
punt gamberro que té Purtí ja des
dels Joglars». La necessitat, en defi-
nitiva, de tocar temes poc lleugers
(l’òpera, en el cas de Purtí o el qües-
tionament de grans idees com el pro-
grés, l’amor, o la democràcia, pel que
fa a Soler), però fent-ho amb humor,
amb un punt fins i tot grotesc, des-
sacralitzant, secularitzant.

Purtí ha estat profeta a casa seva.
Des de la primera Operetta, el maig
del 2011 a Girona (el Cor de Teatre és
de Banyoles, on viu actualment Pur-

tí amb la seva parella), passant pel
TNC, el muntatge s’ha pogut veure
en una quarantena de ciutats cata-
lanes, ha fet temporada al Teatre An-
toine de París a l’estiu i ha aconseguit
arribar a més de 80.000 especta-
dors. L’autor manresà va decidir «re-
galar-se» Operetta després d’haver
«aparcat» el teatre durant dos anys
mentre treballava en una producció
televisiva «amb un horari i un sou fix
per primer cop a la meva vida». Una
experiència que li va servir per re-
afirmar-se: «el meu ofici és un altre».
Soler se’l mira:«la teva carrera re-
cent s’ha enlairat després del pas

pel Nacional», li diu a Purtí, «en
canvi», continua el dramaturg, «jo
vaig trigar tres anys a tornar a escriure
després d’haver estrenat al TNC».
Parla de Jo sóc un altre, un èxit de pú-
blic i un fracàs de crítica, que li van
encarregar directament de l’equi-
pament («Esteve, vols estrenar al
Nacional? I qui li diu que no al prin-
cipal aparador teatral del seu país?»,
confessa). Era la primavera del 2006.
«Vaig fer una comèdia per agradar i
no va funcionar. Al final, i encara que
sembli una sentència d’autoajuda,
has de ser tu mateix».

«A mi», continua Soler, «em van
salvar els alemanys».  El maig del

2008, el festival Theatertreffen de Ber-
lín va escollir d’entre 645 textos Con-
tra el progrés (2007) –que s’havia es-
trenat el gener amb una lectura dra-
matitzada a la Beckett– i es va obrir 
la llauna d’internacionalització d’un
text al qual van seguir Contra l’amor
(2009) i Contra la democràcia (2010),
traduïdes a hores d’ara a 12 idiomes:
alemany, castellà, francès, anglès,
grec, danès, italià, romanès, txec,
hongarès, croat i rus.

L’atzar, subratllen tots dos, no té la
darrera paraula però potser sí la pe-
núltima. En el cas d’Operetta, expli-
ca Purtí, «si no haguessin vingut al
Teatre Victòria uns productors fran-
cobelgues als quals els va interessar
el muntatge segurament no hau-
ríem estrenat al Festival Off d’Avinyó
el 2012, i d’aquí no hauria sortit l’es-
tada a París i les gires». De fet, a l’es-
tranger i a França, en concret, «es tre-
balla amb temps. Aquí, no. Deu dies
abans d’un bolo de vegades encara
t’ho han d’acabar de confirmar»,
diu Purtí. És la diferència entre, re-

bla Soler, «tenir una indústria
cultural al darrere o no te-

nir-la». 
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Talent manresà que creua fronteres 
El director Jordi Purtí i el dramaturg Esteve Soler expliquen com i per què «Operetta» i les «Contres» han triomfat a l’estranger 

Esteve Soler i Jordi Purtí fa uns quants dies al Passeig de Manresa

El TNC va ser la cara per a Purtí
i la creu per a Soler: «després
de ‘Jo sóc un altre’ va trigar tres
anys a tornar a escriure»


