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La intèrpret va ser cofundadora d'Els Joglars i del Teatre Lliure i sempre va defensar un teatre
independent

Mor Carlota Soldevila, una actriu amb classe

Redacció

Carlota Soldevila, una de les grans del teatre català, cofundadora d'Els Joglars i del Teatre Lliure,
va morir ahir a Barcelona a causa d'una aturada cardíaca motivada per una infecció respiratòria.

Les primeres passes de Soldevila en el món del teatre van començar tard però serien definitòries del
tipus de carrera que portaria més endavant. Lluny de dedicar-se al teatre fàcil, va entrar a formar part de
l'Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB), un dels primers embrions que després desembocarien en
tota una sèrie de companyies capdavanteres en el camp de l'experimentació teatral, i que trencaven
amb la imatge del teatre acomodatici de la postguerra, tals com Els Joglars i la companyia del Teatre
Lliure, dels quals va ser cofundadora. En aquells inicis, Carlota passava de la trentena -l'edat exacta no
la va dir mai, segons unes fonts ara tenia 75 anys, segons d'altres 87- i durant set temporades va
imbuir-se d'una manera molt particular de veure el teatre, a l'europea. Però potser ja li venia de família,
amb un pare escriptor i dramaturg, Carles Soldevila, i neboda de l'historiador Ferran Soldevila; un exili
forçós a París i el retorn a un país que sentia ben seu.
Després de setze anys de matrimoni burgès va començar, però, una nova vida que ella mateixa definia
com a "bohèmia relaxada". Amb Albert Boadella va crear el 1962 Els Joglars, companyia de la qual va
ser actriu durant sis anys i que va deixar perquè volia fer "més teatre de text". El seu caràcter fort i
decidit la va dur a seguir endavant amb el Grup de Teatre Independent (1965), entre els quals hi havia
Ventura Pons, Feliu Formosa i Francesc Nel·lo, i el Teatre de l'Escorpí (1974), grups dels quals també
va ser cofundadora.
I finalment, va arribar el Teatre Lliure, un projecte que des del principi la va seduir i que compartia
plenament amb el seu fundador, el director Fabià Puigserver, gràcies al qual, deia ella, havia esdevingut
finalment actriu. Al Lliure va ser molt més que una actriu que va interpretar una trentena d'obres -
inoblidables Leonci i Lena, La senyora de Sade, Mahagony, Titus Andrònic i Les noces de Fígaro-, va
ser una mare i una mestra, tant d'actors com de públic, per la seva veu magnífica i per una manera de
fer alegre, intensa i lliure.
Amb tot, sempre es va mostrar desenganyada per la política cultural catalana, ja que considerava que
no s'havia fet prou o gens pel teatre català. La seva última aparició en escena va ser la temporada
1997-98 a l'Espai Brossa amb Carrer Sebastià Gasch, dirigida per Hermann Bonnín, que ahir va dir
d'ella que ha estat "el gran eix del millor teatre independent de Catalunya".
El tanatori de Collserola acollirà aquest matí la vetlla per l'actriu i després serà incinerada. Amb ella se'n
va una manera d'entendre el teatre.

ANNA LIZARAN: "Gran dama discreta"

Era una dona extraordinària, una dama del teatre català, discreta, sempre a l'ombra de Fabià
Puigserver, Pep Montanyès o Lluís Pasqual. La Carlota patia molt per tots nosaltres, era com una mare
entregada, en una època en què t'havies d'inventar el teatre cada dia. Sempre hi era quan la
necessitaves, era molt intel·ligent, tenia una visió de la vida molt especial, va ser un honor ser amiga
seva i, en aquest moment de dolor, voldria dedicar-li un somriure.
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Carlota Soldevila, un dels noms clau del teatre català als darrers cinquanta anys.
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