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Buscant l’ombra dels pins en-
mig de la zona àrida de la Creu
del Perelló, Lluís Soler espera el
seu torn per rodar. Porta una
pròtesi a la cara que recrea la ci-
catriu que dóna nom al maqui
que interpreta, Caracremada.
Parla d’ell com si fos un vell amic.
Una hora i mitja de maquillatge,
explica, però encara no estan se-
gurs de si faran servir aquesta ca-
racterització en un film que bus-
ca, per sobre de tot, la naturalitat.
Parla amb la seva veu impetuosa
i greu, però a la pel·lícula no dirà
ni una sola paraula. 

Com arriba al rodatge de la
pel·lícula Caracremada sobre
Ramon Vila?

Ja fa més d’un any que m’ho
van demanar i em van enviar el
guió. Quan el vaig haver llegit,
vaig veure que tractava molts te-
mes: la vida dels pagesos i de
l’època, la manera de ser del Ra-
mon, el seu estil de vida i el dels
maquis, el joc amb la guàrdia
civil, i com era la supervivència
aquí, als boscos. Vaig creure que
valia la pena. Té moltes coses
bones.

Coneixia el personatge?
La veritat és que poc. N’havia

sentit a parlar, però no havia en-
trat mai en detalls. Està clar que
Ramon Vila no és el clàssic maqui
que es coneix, com podria ser en
Marcel·lí Massana. 

I com és en Ramon Vila?
Tots els maquis, tots els fugi-

tius (que jo no anomenaria ter-
roristes, perquè no ho són, jo en
diria lluitadors) han de fer por per
una banda però han de despertar
amor per l’altra. Això és molt im-
portant. Pel que he llegit, en Ra-
mon era un tros de pa beneït, una
persona més aviat tímida que
feia la seva. Però un gran huma-
nista. Ell creia en l’home i per això
va lluitar a França i durant la Se-
gona Guerra Mundial contra els
nazis... 

I després va tornar. 
Pensa que podent quedar-se a

viure a França o tenint la possi-
bilitat de marxar a viure a Amè-

rica va decidir que volia ser aquí,
a casa seva, al lloc on havia nas-
cut, i incidir en el que estava
passant. El Ramon es coneixia el
terreny com ningú i sabia que era
molt difícil atrapar-lo. Ara potser
seria diferent perquè hi ha altres
mitjans molt més potents tec-
nològicament, però dels  als 
trobar algú al mig del bosc que es
conegués el terreny pam a pam
era pràcticament impossible...
Prendre la decisió de tornar diu
molt d’ell. En lloc d’inhibir-se
continua fent les seves accions. 

Va renunciar a la seva vida
per una causa que molts defi-
nirien com a perduda? 
Potser sí que era perduda, però en
el seu moment va ser capaç de fer
alguna cosa per lluitar contra el
règim dictatorial que hi havia. Va
viure en coherència amb el que
ell pensava. Jo ho trobo molt
equànime amb ell mateix. Feia
accions com podia, per exemple
serrant torres elèctriques i fent-les
caure. És una manera de tocar la
pera a algú que té el poder, i que
el té per la força. Jo ho trobo me-
ravellós. 

I com queda reflectit tot això
a la pel·lícula?

És una pel·lícula que reflecteix
la personalitat d’en Ramon, i uti-
litza la natura per mostrar la seva
manera de ser. El guió és molt es-
pecial, i hi ha molt poc text. Jo no
dic ni una paraula en tota la
pel·lícula! Però això no vol dir res,
no és res ni bo ni dolent. Però sí

que ve a dir que el film busca
molt l’essència dels personatges,
vol anar més enllà, sobretot en el
cas d’en Ramon. 

I és difícil protagonitzar una
pel·lícula sense dir res?

Serveix per adonar-te de què
representa el text, de com et pot
limitar o no... A mi m’agrada. És
una aposta molt natural, perquè
una persona que viu sempre sola
al mig del bosc no pot fer monò-
legs o tornar-se parlador de cop
i volta quan troba algú. Jo ho
veig més com un al·licient posi-
tiu que no pas com un handicap.
N’estic gaudint: és un repte tro-
bar la manera d’expressar-te sen-
se utilitzar les paraules. 

Per a molts dels membres de

l’equip, aquesta és la seva pri-
mera pel·lícula. Es nota?

Sí, es nota que la il·lusió està in-
tacta. L’ofici encara s’està perfi-
lant, però una cosa compensa
l’altra. Moltes vegades, quan ja hi
ha més experiència, en rodatges
més grans, la il·lusió va una mica
coixa... És com una balança. Se-
ria ideal que hi fos tot. Però aquí
hi ha molta meticulositat. En
Lluís [Galter, director del film] té
molt clara la pel·lícula que vol fer.

Havia treballat anteriorment
amb actors amateurs?

Jo mateix vinc del teatre ama-
teur! El primer amateur vaig ser
jo! Però en cinema no, no hi ha-
via treballat mai. Crec que està
molt bé en una pel·lícula com

aquesta, que aposta per la natu-
ralitat. 

I quins projectes té després
del rodatge?

Després del rodatge, vacan-
ces  o  dies. I després, teatre:
el setembre tornarem a fer L'ha-
bitació de Verònica al Teatre Ca-
pitol, una obra de misteri i intri-
ga que ja vam estrenar la tempo-
rada passada. La farem un mes
més. Després estrenaré Alícia al
País de les Meravelles al Teatre
Lliure, dirigida per la Carlota
Subirós. I no ho diguis a ningú,
però sembla que el Tomàs d’El
cor de la ciutat ja ha complert la
seva condemna per violació i té
previst tornar a Sant Andreu a
partir del setembre. 
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Entrevista Lluís Soler
Actor. Lluís Soler encarna el maqui berguedà Caracremada en una pel·lícula poc convencional, sense diàlegs i amb la col·laboració d’actors amateurs, que
es roda durant el juliol i l’agost al Bages, el Berguedà i la Cerdanya. L’equip va escollir l’actor de Manlleu per la seva semblança amb el maqui berguedà

«Els fugitius han de fer por per una banda
però han de despertar amor per l’altra»

Lluís Soler encarna Ramon Vila a la pel·lícula sobre el maqui
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«El Tomàs ja ha complert

condemna i té previst tornar

a El cor de la ciutat a partir

del setembre»

«El guió de la pel·lícula és

molt especial, i busca

l’essència de Caracremada

sense paraules i amb la natura»

«Els maquis no eren

terroristes, sinó lluitadors.

Ramon Vila sempre va ser

fidel a les seves idees»

Lluís Soler (Manlleu, 1954) és
un dels actors més populars

de Catalunya, a causa de les innom-
brables aparicions al cinema, al tea-
tre i a la televisió. Ha treballat amb
directors de teatre com Sergi Belbel,
Calixto Bieto, Orio Broggi i Mario Gas.
Al teatre ha intervingut en obres
com El Mètode Grönholm, i darrera-
ment a Sonata a Kreutzer (en què
interpretava Tolstoi) i L’inspector.
A partir del setembre, se’l podrà veu-
re al Capitol, fent L’habitació de Ve-
rònica.  Se l’ha pogut veure també a
la gran pantalla dirigit per realitza-
dors catalans, com Pau Freixas (Cà-
mara Obscura), Josep Maria Forn (El
Coronel Macià) i a Bienvenido a Fare-
well-Gutmann de Xavi Puebla, en
una interpretació que li va valdre
una nominació a la 1a edició dels
premis Gaudí. A la televisió ha apare-
gut en nombroses sèries, com Se-
crets de família, Laberint d’Ombres,
Psicoexpress, 16 dobles i Zoo. A par-
tir del setembre tornarà a ser el To-
màs d’El cor de la ciutat, el violador
de Sant Andreu en una de les tem-
porades més reeixides de la sèrie.
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