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L’estrena de Valentina al

Teatre Nacional de

Catalunya fa pertinent

situar la figura de

Carles Soldevila
en el seu just context,

després de massa visions

reduccionistes o

directament menyspreadores

de la seva vàlua.

(Text: Enric Gallén)

O uan es parla del teatre català i
de la seva tradició, la que arrenca del XIX i arriba
fins poc més enllà de la segona meitat del XX, es
tendeix a situar en una primera línia canònica els
noms de Soler (en tant que creador del teatre
català modern), Guimerà i Sagarra (els indiscu-
tibles, per motius diversos), els sainets de Vilanova,
i algunes obres de Rusiñol, Iglésias, Vallmitjana,
o Puig i Ferreter. És a dir, els representants d’unes
tendències teatrals –sainet, comèdia de costums,
realisme/naturalisme, drama i  poema dramàtic
de base romàntica–, que van aconseguir fidelitzar
uns determinats sectors de la nostra societat en un
moment determinat. Uns sectors populars que
acollien certs nuclis de la classe treballadora fins
a la petita burgesia, i amb una presència més aviat
migrada de la mitjana i sobretot de l’alta burgesia,
que no se sentien gens identificades amb una
producció teatral titllada de local, poc refinada,

poc cosmopolita, en absolut moderna. Un teatre
de faixa i d’espardenya, en definitiva. Tot convida
a pensar que els estaments més benestants, si
assistien a les representacions del teatre professi-
onal barceloní, ho feien a les de les companyies
madrilenyes d’alta comèdia, en les seves visites
periòdiques a locals com el Novetats i el Principal
(en la primera dècada del segle), o el Barcelona de
la Rambla de Catalunya, i el Goya, en els anys
vint i trenta. El gènere de l’alta comèdia, segons
el model del bulevard francès, o representat per
Wilde i Shaw en el teatre anglès, no tenia lloc en
l’escena catalana, quan en canvi el tenia en l’esce-
na espanyola i encarnat per un autor com Jacinto
Benavente.

Així va ser fins a l’aparició de Carles Soldevila
en els anys vint, l’home de lletres que més va
treballar per crear una tradició literària burgesa,
sòlida i eficaç en llengua catalana. S’hi va esforçar

molt, tot i que no va obtenir un èxit rellevant;
probablement per una sèrie de factors, entre els
quals una acollida més aviat limitada a alguns
nuclis de la burgesia catalana. El treball socialit-
zador de Soldevila, prou conegut avui pels histo-
riadors –com Núria Santamaria, excel·lent co-
neixedora de la seva obra–, però no gaire per la
crítica ni pels professionals dels mitjans, va ser
impressionant. Per tirar endavant el seu projecte
culturalitzador, es va servir del periodisme, la
literatura de creació, la traducció, i l’assaig. Un
objectiu, tanmateix, condicionat des dels inicis, i
que es va haver de conformar amb els cercles de
la Lliga, i també d’Acció Catalana. Un clos,
doncs, tancat i excloent. Soldevila era bon conei-
xedor de les dificultats d’incidència del seu pro-
jecte en els altres àmbits conservadors, refractaris
al catalanisme polític. Sense aquesta limitació no
es pot entendre la feina educadora i catalanitza-
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El discret encant d'una
burgesia desnaturalitzada
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dora de Soldevila. A qui, si no, s’adreçaven llibres
com L’home ben educat; La dona ben educada; L’art
d’ensenyar Barcelona. Guia del barceloní que vol
guiar els amics forasters sense massa errors ni vacil-
lacions, o Què cal llegir?. O plataformes com el
magazín D’Ací i D’allà, les activitats del Confe-
rentia Club, els “fulls de dietari”, d’ascendència
orsiana, de La Publicitat, o una obra literària, amb
una potent narrativa de projecció europea, que es
mirava en Schnitzler o Maurois. I l’aposta per les
traduccions en la doble condició de director
literari de la “Biblioteca Univers” de la Catalònia,
i de traductor. Una activitat diversa, a la qual
Soldevila es va dedicar amb passió i sense defalli-
ment fins als primers temps republicans, fins que
gradualment va haver d’afluixar davant de les
dificultats que quallés el programa cultural d’un
franctirador. La guerra i  el que va venir després
va acabar de matar el que havia estat un dels
projectes més ambiciosos i honestos, i tan desco-
negut avui per la societat literària i intel·lectual
del nostre país.

Quin paper hi va jugar el teatre, en tot plegat?
Què podia representar en plena etapa republica-
na l’estrena d’una obra com Valentina, que ara
s’està representant a la Sala petita del TNC? Per
a uns quants, com a màxim, Soldevila era –i és–
l’autor de  Civilitzats tanmateix, un autèntic chef
d’oeuvre, una peça de poc més de vint minuts que
en ser estrenada ja va provocar les reticències del
públic i d’una crítica poc avesada a escoltar un text
que vagament recordava les comèdies de Wilde
però en català! Aquesta va ser l’autèntica creu de
Soldevila, i la va dur amb tota l’educació, confor-
mitat, discreció i fair play inherents al seu taran-
nà. De jovenet, s’havia embadalit amb els textos
del bulevard francès, que havia vist al Principal
sol o amb la família; ben aviat va ser conscient de
trobar-se sol en la defensa d’un model de comèdia
burgesa, inexistent en un teatre català reduït als
productes que es representaven en el Romea. De
res no hi van valer les vetllades de teatre selecte
català i estranger que va organitzar amb Millàs-
Raurell en els anys vint. El públic que hi assistia
no s’hi sentia ni còmode ni identificat amb uns
textos tan distints als que normalment es feien en
català. Sagarra, amb una millor visió de la jugada
que Soldevila, va saber què calia donar a aquell
públic, i també que era amb la novel·la que es
podia permetre certs experiments literaris i so-
bretot determinades llicències en l’ordre moral,
perquè potser el públic lector no era necessària-
ment el mateix que el del teatre. Soldevila, en
canvi, no va establir pràcticament cap diferència
entre la producció teatral i la narrativa. En tot cas,
en la teatral, algun cop va tendir a una certa
democratització, i,  això sí, va donar sempre el seu
personal punt de vista sobre alguns dels debats de
moda entre la classe intel·lectual, com l’art d’avant-
guarda o la moda freudiana en la cultura europea
de finals dels anys vint. Com a exemplificació del
bon burgès, liberal, i obert, però amb cert pòsit

Que l’obra s’estrenés
al marge de l’escena
regular barcelonina
per una companyia
professional de cap de
setmana diu molt de
les misèries del nostre
teatre i de la mala
fortuna de Carles
Soldevila

conservador, Soldevila no es va estar de distanci-
ar-se de l’art d’avantguarda a Bola de neu, i de
posar entre parèntesis les idees freudianes a Va-
lentina. No s’hi va comprometre a cegues. En
relació amb Valentina, Soldevila es va mostrar
reticent amb el corrent dramàtic europeu –“teatre
de l’inconscient”– que feia seves algunes de les
tesis de Freud. Una mostra: va oposar el cas
patològic de Valentina amb la vessant “feliç” de la
seva germana Maria Teresa; una altra: va “justi-
ficar” en termes versemblants l’odi que la noia
sent per Eugeni Baixeres, el seu pare biològic.
Quan Clotilde, la mare, s’hi casa, el pare esdevé
als seus ulls un faldiller sense remissió. L’antic
amant no sap ocupar el lloc del marit, i això
genera la decepció de la dona. D’aquí ve que
l’assassinat del pare per Valentina revesteixi a
l’obra totes les característiques d’un alt gest moral
de càstig. Que l’obra s’estrenés al marge de l’esce-
na regular barcelonina per una companyia pro-
fessional de cap de setmana, habitualment adre-
çada a un públic popular, diu molt de les misèries
del nostre teatre i de les mancances de la nostra
societat,  i també de la mala fortuna de Carles
Soldevila.

El cas és que en l’actualitat pocs escriptors
d’ofici coneixen la producció literària i el paper
culturalitzador de primer ordre que Soldevila va
jugar en una etapa concreta del nostre país. Fins
i tot hi ha qui, com Xavier Bru de Sala, es despatxa
a gust, i desqualifica un autor i una obra que, a
banda del seu indiscutible valor literari, ens ajuda
a comprendre la nostra història cultural i social
contemporània. Perquè Soldevila no es mereix
una valoració com la que segueix, producte d’aquell
esport tan arrelat entre nosaltres, el de l’autoodi
per la nostra literatura. No té pèrdua: “que se
despanzurre el teatro de Carles Soldevila o el de Joan
Oliver, como quien revienta un cojín de guata, me
trae sin cuidado. Los aplausos o su ausencia depen-
derán del resultado, del talento de quien firme la
propuesta, no del talento del hermano (Carles Solde-
vila) mediocre y gallináceo del gran historiador
(Ferran)” (Innovación Belbel, “Culturas” de La
Vanguardia, 26-VII-2006). Sort que, de tant en
tant, hi ha qui n’ha parlat amb coneixement de
causa: “De haber nacido en Francia, Carles Soldevi-
la (1892-1967) habría intercambiado su Eva con la
de Chardonne, bañado su prosa en alcool de mono-
cle, a lo Morand, y estrenado cientos de comedias de
‘boulevard’. ‘Apóstol de la Barcelona moderna’, según
Josep Maria de Sagarra, fue un periodista culto y
refinado; un novelista, cuyo estilo era ‘limpio, trans-
lúcido, fresco, con minúsculas burbujas de gas y el
excitante picor del ácido de un agua mineral acredi-
tada’; un dramaturgo burgués y civilizado que quiso
escribir, a la sombra de Wilde y de Shaw, para un
imposible público civilizado y burgués”. (Marcos
Ordoñez: ‘Paradís’: el infierno de Carles Soldevi-
la”, “Babelia”, 740, El País, 28-I-2006). Aquesta
és la qüestió:  Soldevila o el discret encant d’una
burgesia desnaturalitzada.




