
Propers espectacles 

Product

de Mark Ravenhill

direcció de Julio Manrique  

de l’11 de març al 12 d’abril de 2009

l’Obrador de la Sala Beckett

Tallers i seminaris 

Escriptura teatral (Iniciació): 

Iniciació a la dramatúrgia 

amb Lluís Hansen 

del 16 d’abril al 18 de juny de 2009

Exercicis d’escriptura teatral 

amb Victoria Szpunberg

del 20 d’abril al 22 de juny de 2009

Escriptura teatral (avançat):  

Seminari avançat de dramatúrgia 

amb Paco Zarzoso

del 18 de maig al 9 de juny de 2009

Treball actoral:

Juego y compromiso. 

El procedimiento

amb Javier Daulte

del 6 al 8 i del 14 al 18 d’abril de 2009

Curs d’interpretació

amb Silvina Sabater

maig 09 de 2009

Direcció d’actors:

Introducció a la direcció escènica

amb Glòria Balañà

del 21 d’abril al 21 de maig

Informació: www.salabeckett.cat  

o al 932854499

Inscripcions: envieu cvv 

a obrador@salabeckett.cat

Preu per espectacle: 16 euros 

Horari: de dimecres a dissabte a les 22 h  

i diumenges a les 19 h.

Venda d’entrades a la taquilla de la sala, 

Caixa Catalunya i Tel-Entrada

Telèfon: 902 10 12 12

www.telentrada.com 

Sala Beckett

Carrer Alegre de Dalt, 55 bis

08024 Barcelona

Telèfon: 93 284 53 12

Fax: 93 219 79 27

info@salabeckett.cat

www.salabeckett.cat

Metro: Línia 4 (Joanic o Alfons X) 

Autobusos més propers: 24, 31, 32, 39, 55, 

74, 92, 114, 116

Parades de Bicing més properes: plaça 

Rovira, plaça Joanic, carrer Secretari Coloma 

(entre carrers Providència i Legalitat) i carrer 

Balcells (amb carrer Secretari Coloma).

 

Servei de bar i cafeteria: obert els dies de 

funció, abans i després dels espectacles. 

Entrepans fets al moment. Gaudeix de 

l’ambient de la Sala Beckett.

Sala subvencionada per: Amb la col·laboració de:

05/02-01/03/2009

d’Esteve Soler 
direcció Joan Maria Segura Bernadas
companyia Teatre al detall

Contra el 
progrés



Text Esteve Soler 

Direcció Joan Maria Segura Bernadas 

Amb: 

Dani Arrebola

Txell Botey 

Xavi Idàñez

Escenografia Fortià Coromina 

Vestuari Teatre al detall

Il·luminació Jordi Llongueras

Elaboració titella Txell Botey

Espai sonor i composició musical 

Xavier Mestres 

Estudi gravació La Rulot

Una producció de Teatre al detall  

Agraïments Abel Garcia, Albert Mora, Esteve 

Miralles, Estudi Nancy Tuñón, Formigons Tenes 

SL, Jaume Comas, La Rulot, Leo Quintana, Marc 

Plans, Maria Santallusia, Nati Catà, Quim Botey, 

Manresana d’Equipaments Escènics, Yvonne 

Büdenhölzer i Helena Tornero.

Disseny gràfic Enric Jardí

Durada 70 min aprox.

Contra el progrés va ser seleccionada entre 

646 textos pel festival Theatertreffen de Berlín 

i premiada amb un muntatge al Bayesrisches 

Staatsschauspiel (Munic).

>> Fitxa artística

>> Del 5 de febrer a l’1 de març de 2009

d’Esteve Soler

Contra 
el progrés

Sinopsi

Contra el progrés són set petites obres que 

barregen horror i comèdia, set moments tan 

estranys com pròxims, set visions surrealistes  

i contundents sobre el progrés que no avança,  

el progrés que menysprea, el mateix progrés  

de sempre. 

principal festival de teatre alemany, que es va 

celebrar durant el següent mes de maig a 

Berlín. Esteve Soler va ser convidat a assistir 

a la presentació del text, una mise-en-scène 

que va dirigir Lars-Ole Walburg amb un 

repartiment format per Margit Bendokat, 

Sandra Hüller, Alexander Khuon, Wolfram Koch 

i Michael Schweighöfer. 

Durant la celebració del palmarès del 

festival, el jurat va decidir que Contra el 
progrés seria premiada amb un muntatge al 

Bayerisches Staatsschauspiel, un dels 

principals teatres de Munic, que va dirigir 

durant anys Ingmar Bergman. Gegen den 

Fortschritt, traducció alemanya de Contra el 
progrés, s’estrenarà el proper mes de maig 

amb direcció de Jan Philipp Gloger. L’obra 

també s’ha pogut veure a Santiago de Xile,  

en un muntatge de Monika Von Moldoványi al 

teatre de la Deutschen Schule.

Fragments de les crítiques aparegudes a la 

premsa alemanya, arran del festival Theater-

treffen de Berlín (Berlín, 8 de maig de 2008)

 “Esteve Soler escriu amb un llenguatge 

incisiu, poètic. En les seves escenes burles-

ques desemmascara les monstruositats 

generades pels temps en què vivim. Les 

exageracions de Soler i el seu humor negre 

inciten el riure, però sempre es queda glaçat 

per la seva cruesa.”

Hinrike Gronewold, Weltexpress 

“...la manera d’esquinçar las capes de la 

realitat del dramaturg català Esteve Soler, 

nascut el 1976, amb recursos propers al 

còmic, té un gran atractiu.”

Esther Slevogt, Nachtkritik

“Mort i comèdia, humor i horror caminen de la 

mà en les fantàstiques escenes de Soler, 

mentre llueix la contemporaneïtat del seu 

contingut. (...) L’obra està carregada d’una 

dimensió existencial... (...) Les escenes 

tenen lloc una rere l’altra com si fossin petits 

contes de fades. Simples, estranyes, memo-

rables i arquetípiques, generen una forta 

atracció. (...) El diàleg d’Esteve Soler 

condueix el conjunt cap a la universalitat. Un 

pot imaginar-se Contra el progrés a l’escenari 

de qualsevol lloc i amb interpretacions molt 

diferents...”

Ilona Goyeneche, Berliner Zeitung

Esteve Soler

(L’Hospitalet, 1976) és llicenciat en Art 

Dramàtic (Direcció i Dramatúrgia) per  

l’Institut del Teatre. Entre les seves obres tro-

bem Runes, publicada per l’Institut del Teatre; 

Jo sóc un altre!, estrenada al Teatre Nacional 

de Catalunya i publicada per Proa; Davant de 
l’home, una dramatúrgia sobre textos de 

Thomas Bernhard realitzada dins  

el programa d’assaigs oberts del Teatre Lliure, 

i Contra el progrés, que arriba a la Sala 

Beckett després de participar en el 

Theatertreffen, el principal festival de teatre 

alemany, i abans d’estrenar-se en el 

Bayerischen Staatsschauspiel, de Munic.  

Ha traduït dues obres de Sarah Kane: Les 
psicosis de les 4’48 (estrenada a la Sala 

Beckett) i Purificats (estrenada al Teatre 

Estudi de l’Institut del Teatre). En l’àmbit  

periodístic, exerceix de comentarista cinema-

togràfic al diari Regió 7 i a COM Ràdio, i és 

membre del consell de redacció de la revista 

teatral Pausa, editada per la Sala Beckett/

Obrador Internacional de Dramatúrgia. 

Sobre l’obra: 

Contra el progrés va néixer com un encàrrec 

per a la Sala Beckett i el seu cicle 2007: tot 
un any de teatre català contemporani. 
Presentada en una lectura dramatitzada el 30 

de gener de 2008 a l’Obrador de la Sala 

Beckett, l’obra estava dirigida per Antonio 

Calvo representada pels intèrprets Jordi Andújar, 

Nao Albert, Cristina Gámiz i Nies Jaume.  

Poc després, el text va ser seleccionat entre 

646 obres d’autors europeus per a participar 

en la secció competitiva del Theatertreffen, el 

“Les set estranyes escenes del text són com petits retrats en 
miniatura amb un contingut enormement pertorbador que esclata 
enmig d’una situació quotidiana. Aquesta explosió es troba 
connectada amb la mort o el desconegut, i força els personatges 
a afrontar la pregunta de qui o què volen ser quan s’enfronten a 
decisions sobre el destí, la vida i la mort. Un recull d’ enginys ple 
d’imatges contundents que empeny els límits de la realitat més 
lluny a cada nova escena, aproximant-se amb una subtilesa 
irònica al concepte de progrés. A qui pertany el progrés que 
tenim? A qui beneficia? Existeix realment? És un triomf per a la 
humanitat? Ens farà millorar o caldria aturar-lo? El to de Contra 
el progrés és lacònic fins a l’extrem, i ens proporciona un 
intel·ligent i maliciós pronòstic d’allò que estem a punt de 
trobar-nos en girar la cantonada”. 
Viola Hasselberg. Directora del Theater Freiburg.


