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� Lluís Soler és la veu
greu del teatre català ac-
tual. La seva presència, al-
tiva, contrasta amb una
manera d’entendre la vida
i la feina, modesta, humil.
És un actor versàtil, res-
pectat i que, tot i la possi-
ble frivolitat que podria
donar-li la televisió, es de-
canta per projectes pro-
funds de vers i matisos.
Aposta per un teatre que
busqui un públic nou i que
es construeixi segons les
seves possibilitats.

–Fa anys que arrosse-
ga El comte Arnau, una
lectura d’un vers de Sa-
garra, escoltat pel direc-
tor Antonio Calvo.

–«La cèl·lula mare de
l’espectacle arrenca el
1991, arran d’un encàrrec
a Manlleu, on recitava ver-
sos de Sagarra. Fa tres
anys, vaig obrir el Festival
Lola d’Esparreguera i, poc
després, el director del
Grec de llavors, Borja Sit-
jà, m’oferia la possibilitat
d’interpretar-lo a l’Amfi-
teatre Grec. Calvo és de
gran ajuda perquè, sense
ell, tindria la tendència a
dir el vers de la mateixa
manera. Quatre ulls veuen
més que dos, sobretot si
dos ho escolten i ho miren
des de fora.»

–El poema èpic recull
molts personatges. No
seria millor representar-
lo amb un repartiment
d’actors més ampli?

–«Sagarra tenia moltes
ganes d’escriure un vers
d’aquesta magnitud. Per
això tria el mite més antic.
Ell hi aboca la seva capaci-
tat teatral i, per això, hi in-
corpora personatges sha-
kesperians que havia tra-
duït. Darrere el poema hi
ha una obra de teatre ama-
gada.»

–Manté l’espectacle
en cartera. Ha canviat
molt amb els anys?

–«La peça ha canviat, en
tot cas, en maduresa. La
forma deu haver canviat
perquè el fons és més se-
gur. Fer d’actor és un ofici
que es va coneixent a me-
sura que actues.»

–Té pendent la gira A
la Toscana i l’estrena de
L’home de la flor a la
boca, que també es farà
a la Biblioteca.

–«Sí, la peça d’en Bel-
bel ha anat molt bé al TNC
i ara farem gira per Catalu-

nya. Després la traduirem i
farem un mes de gira per
l’Estat espanyol i quinze
dies al Teatro de la Aba-
día, a Madrid. El comte
Arnau és un espectacle
que recupero quan puc.»

–Vivim una bona èpo-
ca dramatúrgica. Sem-
bla que hi ha molt inte-
rès a donar-la a conèi-
xer.

–«És interessant el que
surt i, com que venim de
poca quantitat de drama-
turgs de fa uns anys, ajuda-
rà que floreixi alguna cosa
a Catalunya. És molt inte-
ressant però no és l’únic
que s’ha d’anar a buscar.
També s’ha de treballar
perquè la gent tingui ganes
d’anar-les a veure. Encara
és poca la gent que va al
teatre. Un exemple molt
vàlid és Temporada Alta,
que ha aconseguit captar el
públic. També és bona la
feina que poden fer els al-
tres centres d’arts escèni-
ques [a Reus i a Terrassa]
que han de tenir la preten-
sió de mantenir una obra
tres setmanes en cartell.»

–Falten espectacles
per al gran públic com
El mètode Grönholm?

–«Sí, calen títols que
pensin en l’espectador, un
text que no sigui egoista,

que es pugui fer d’una ma-
nera fresca i entenedora.
Ara no es pot fer teatre
com fa anys. El teatre, com
el món, evoluciona a la ve-
locitat de la llum.»

–Actors amb trajectò-
ria de dècades lidereu
projectes creatius perso-
nals. Ricard Borràs
apel·la a la il·lusió dels
primers treballs.

–«És veritat que t’en-
carreguen molts papers i
alguns els reps amb més

bona cara que d’altres. Pe-
rò com a professional, crec
que l’ofici és defensar tots
els textos i aconseguir que
el públic hi connecti. Ser
actor és un ofici artesanal.
Com fer de fuster: com
més treballes, més en saps.
Com a actor, hi ha un
abans i un després dels tres
anys fent El mètode Grön-
holm. Segur que ens
convenia un descans, al fi-
nal. Hi havia diumenges
que costava posar-s’hi. Pe-

rò al final, el teatre té un
punt narcisista.»

–El comte Arnau és
un exercici de producció
i creació personal?

–«Es podria dir que
aquesta obra no té conno-
tacions econòmiques: el
podria fer a casa teva, a
canvi d’un sopar. Tampoc
es tracta ara de passar-me
tot l’any fent 365 funcions
als menjadors particulars,
ara (riu). Suposo que no el
faria si no fos en vers.
També compta l’interès de
no haver de dependre de
ningú. Pel que fa a la crea-
tivitat, ja procuro disfrutar
només pujant a l’escenari.
Pots tenir el somni de tota
la vida de fer un Hamlet i
t’ofereixen un Macbeth,
de seguida et qüestiones
com el faries. Habitual-
ment, el text t’interessa.
Però, si no és així, m’inte-
ressarà la forma. A El mè-
tode... hi havia una rèplica
que picava la mà i deia
«tots al carrer». Si sonava
sonor la gent reia, si no, el
públic quedava callat.
Això demostra que la
forma i el fons són el ma-
teix.»

–A la Toscana repetiu
bona part del reparti-
ment. Operació de màr-
queting?

–«Segur que sí que ha
servit com a reclam. Però
crec que pesen més les ve-
gades que hem treballat
junts. Conec en Belbel i sé
què em demanarà; es par-
teix d’una confiança ante-
rior.»

–Defensa el valor de
les companyies, doncs.

–«No es pot pretendre
que avui hi hagi grups com
el Lliure, Comediants o els
Joglars. Ajuda que el tre-
ball parteixi d’un altre es-
glaó. I que el públic ja sà-
piga què esperar-se. Avui
és impossible mantenir-ho
perquè l’eina del teatre és
l’actor i aquest es busca la
manera de sobreviure
apostant allà on aconse-
gueixi major rendiment.»

–Els empresaris es
freguen les mans de l’èx-
it d’ocupació dels últims
anys. Vostè té una lectu-
ra pessimista.

–«Per aconseguir captar
el mateix públic que un
únic dia en un capítol de
serial, calen 25 anys ac-
tuant. Hi ha un nucli d’es-
pectadors que va molt al
teatre, però la majoria hi
van molt puntualment.»

–Però hi ha un públic
nou, forçosament, amb
els macromusicals o La
Cubana.

–«Sí, però també hi ha
moltes estrenes de petites
produccions. El nombre
absolut ha augmentat, pe-
rò seria desitjable que fos
major. Això ens ho hem de
guanyar la gent de teatre.
Jo, amb El comte Arnau
procuro fer-ho de tal ma-
nera que l’oïda de l’espec-
tador del 2008 se senti cò-
mode.»

–Falten circuïts per
mostrar tot allò que s’es-
trena a Barcelona?

–«En pocs anys han mi-
llorat molts els teatres com
a equipaments. Però no hi
ha encara la tradició des-
centralitzada.»

–El TNC i les grans
productores copen el
mercat.

–«No ens hauríem de
prendre el pa els uns els
altres. Com a actor (qui ho
diria fa uns vint anys que
jo m’hi podria dedicar
professionalment!) ten-
deixes a buscar la manera
de sobreviure. El nostre és
un ofici com els altres. I els
altres no els subvencionen
pas. S’han de fer les
produccions a mida.»

JORDI BORDES / Barcelona

Amb una veu greu que s’identifica amb les telenovel·les de sobretaula és un veterà que combina produccions al teatre públic i al privat. La
setmana vinent reprèn la seva aventura particular amb el poema «El comte Arnau» de Sagarra. Serà a la Biblioteca de Catalunya.

«Els oficis no se subvencionen pas»

Lluís Soler. ACTOR I PROTAGONISTA D’«EL COMTE ARNAU»

L’actor Lluís Soler, en una imatge d’arxiu. / DAVID RUANO
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«A El mètode Grönholm hi havia

una rèplica que picava la mà. Si

sonava sonor la gent reia, si no,

el públic quedava callat. La

forma i el fons són el mateix»

FALTA NOU PÚBLIC

«Calen 25 anys fent teatre per

tenir el mateix públic que un únic

dia en un capítol de serial»




