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La plaça d'en Capri

Lluís-Anton Baulenas

Barcelona és un milió de coses, a més a més de La Cosa d'aquests dies. Per exemple, les queixes de
comerciants i veïns sobre el retard en l'acabament de les obres de l'entorn del mercat renovat de Santa
Caterina. N'hi ha una que, si tot va bé, no s'endarrerirà: la inauguració d'una placeta dedicada a Joan
Camprubí, Capri. És un espai guanyat al mercat, que mossega la cantonada formada pels carrers de
Colomines i de Giralt el Pellisser.

Aquest còmic català va marcar tota una època a Barcelona. Cal deixar de banda els seus últims temps,
temps de depressió, malaltia i autodestrucció. Cal recordar el Capri que, enllà de les seves
intervencions com a actor, va ser l'inventor, com qui diu, del monologuisme càustic que tant s'ha posat
de moda. De fet, el mateix Andreu Buenafuente no ha negat mai la influència de Capri a l'hora de
compondre el seu personatge de monologuista. L'existència de còmics com ell l'únic que fa és remarcar
més l'absència de còmics com en Capri. No pas per mancances del nostre fenomen televisiu nacional,
sinó perquè representen coses diferents. Haurien fet un bon tàndem. Capri ocuparia l'espai del còmic
que s'adreça a l'auditori de més edat, el que, si cal, es fa tots els envelats de les festes majors sense
deixar-se'n ni un. Buenafuente -només cal observar les llegendàries cues d'admiradors que se li formen
per Sant Jordi- recull un tant per cent elevat d'auditori jove, o molt jove.

Sempre hem sospitat que els famosos monòlegs d'en Capri, d'un humor tan quotidià que acabava per
ser surrealista, no van tenir excessius problemes amb la censura franquista perquè eren en català.
Devien pensar: total, per quatre gats que es compraran els discos... Després no van ser quatre gats,
sinó quatre mil, i ja no hi van ser a temps. Els discos d'en Capri s'esperaven com a Itàlia s'esperen els
de Mina. En Capri era l'equivalent a la Nova Cançó, però en popular. Ja ho diu la introducció al llibret del
disc de Joan Manuel Serrat Banda sonora D'un temps, d'un país (1996). Parla dels inicis de la Nova
Cançó i afirma que, a finals de la dècada dels cinquanta, "si bé hi havia un docte Institut d'Estudis
Catalans, la cultura popular era sempre rebuda en castellà, excepció feta de Joan Capri, els Pastorets i
alguns versos de Sagarra o Verdaguer". No calia ser intel·lectual, doncs, per escoltar les històries d'en
Capri. Ni tampoc lletraferit o de la ceba. S'inventava situacions properes a la gent i les explicava amb un
barceloní popular que avui pràcticament ja no existeix. Podia estar-se vint minuts explicant com es podia
anar de Barcelona a Montgat, un divendres al vespre, amb cotxe, sense gastar ni una gota de benzina.
El mateix embús del cap de setmana t'hi portava. Només havies de deixar el vehicle en punt mort i el
cotxe del darrere, a força de copets, ja et faria anar avançant.

Humor blanc, doncs, com a vehicle per fer crítica social i de costums. Humor blanquíssim, però
disparant amb bala. Tal com han fet els còmics de fa cinc-cents, mil, mil cinc-cents, dos mil anys. En el
fons, tal com es demana que facin els grans humoristes. Ja ho deia Maria Aurèlia Capmany als anys
seixanta, que en destacava la qualitat de fenomen popular i ferotgement independent "en la línia d'un
Charlot o d'un Buster Keaton, Capri ofereix una individualitat irreductible a cap altra i alhora
representativa" (Serra d'Or, octubre de 1964).

Quan el còmic va morir, el 2000, la junta directiva de l'Associació Santa Caterina, formada pels veïns i
els comerciants d'aquest barri, va presentar la petició a l'Ajuntament. Com que Capri posseïa la Medalla
d'Or de la ciutat, no calia esperar els cinc anys de precepte per dedicar-li un carrer o una plaça (tot i que
a l'hora de la veritat, gairebé hauran passat, ja que es va morir el 4 de febrer) i l'acte oficial, segons ha
informat l'Ajuntament, serà el 25 de novembre.

Trobem del tot oportú que Barcelona dediqui una plaça a la memòria de Capri en aquests temps de
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triomfalisme globalitzador. Capri encarnava el contrari de l'ideal olímpic. Per això, posar-nos a parlar de
Capri en plena època Fòrum ens fa esbossar un mig somriure perquè ja ens imaginem el que aquest
actor i humorista n'hauria fet. Ja ens l'imaginem inventant-se un monòleg darrere l'altre dedicat
especialment al Fòrum i a les anècdotes que aquest esdeveniment provoca amb una cadència gairebé
diària. Ens cal un Capri, a la vida.

I ara de debò: la setmana que ve, parlarem del Fòrum.
Joan Camprubí, Capri, tindrà una plaça a
l´entorn del mercat de Santa Caterina.
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