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La Renaixença catalana
s’identifica amb el vers La
pàtria, d’Aribau. Ningú ho
discuteix. Però el director
artístic del TNC, Xavier Al-
bertí, pretén fer justícia a
la clara voluntat política
d’un dramaturg misteriós,
que signava com a Serafí
Pitarra i evitava sortir a
saludar el públic en les es-
trenes, de situar “el català
que ara es parla” a escena.
El 1863 menys d’un 9% de
la cartellera era en català,

segons calcula Albertí. El
1866, gràcies a l’impuls de
Pitarra i les seves gatades
(peces satíriques coents
amb el poder), el català va
començar a ser hegemò-
nic. El TNC impulsa el ci-
cle Epicentre Pitarra amb
una edició amb el català fa-
brià de totes les peces cò-
miques (singlots poètics)
de Frederic Soler, Pitarra.
També hi haurà conferèn-
cies, una exposició i les re-
presentacions de L’esque-
lla de la torratxa (del 7 al 9
de març, amb Egos Tea-
tre), El cantador (del 2 al

13 d’abril, amb la Jove
Companyia del TNC), Li-
ceistes i cruzados (del 16
al 18 de maig) i Safari Pi-
tarra (del 5 al 22 de juny). 

Avui fa 150 anys i qua-
tre dies que es va estrenar
L’esquella de la torratxa.
Va ser l’embrió per reivin-
dicar el teatre popular
amb el català popular. Per
Albertí, Pitarra supera el
català dels Jocs Florals i es
fixa en el que es parla al
carrer. Així, la colla capita-
nejada per Pitarra és la
primera baula per aconse-
guir que el català sigui avui

“una llengua normal”.
L’Epicentre Pitarra del
TNC també es revela al
plantejament que el rei-

vindica a partir de Les jo-
ies de la Roser, un intent
de traslladar el drama ro-
màntic d’Echegaray poc
reeixit. Albertí és defensor
del teatre popular, tot i
que sigui voluntàriament
de traç gros.

L’esclat del teatre de Pi-
tarra coincideix amb un
moment clau a Barcelona:
la fi del monopoli teatral.
Fins al 1833 només es po-
dia fer teatre en públic al
de la Santa Creu. Amb la
desamortització de Men-
dizábal, i coincidint amb
les pressions burgeses que

volien disposar d’un teatre
nou s’obren les opcions a
noves veus teatrals. Fins
llavors, s’havia fet teatre
als palaus, de manera pri-
vada: amb nous títols però
contractant els actors de
la Santa Creu. Posterior-
ment, es creen unes socie-
tats amb les quals lloguen
teatres, com el de l’Odeon
els dimarts per fer funci-
ons únicament per als so-
cis. L’èxit de L’esquella de
la torratxa fa que l’empre-
sari opti per fer-ne més
sessions al seu compte i,
posteriorment, que Joan

Terratrèmol Pitarra
Jordi Bordes
BARCELONA

El TNC reivindica Frederic Soler com el primer autor que va traslladar el català
als escenaris populars per refermar la presència de la llengua en l’àmbit públic

Foto de família d’artistes que
intervenen en l’‘Epicentre Pitarra’
del TNC, ahir als peus de l’escultura
que hi ha a la part de baix de les
Rambles ■ ALBERT SALAMÉ

‘L’esquella de la
torratxa’, escrita
per ser vista en
un palau, va fer 
75 funcions als
jardins de Gràcia

El teatre català reivindica Serafí Pitarra 150 anys després



EL PUNT AVUI
DISSABTE, 1 DE MARÇ DEL 2014 | Cultura i Espectacles | 31

Al fossar de les
moreres no...

L’APUNT durat. ¿Sabien que és l’autor de L’esquella de la Tor-
ratxa, que les “gatades” provenien del nom de la se-
va companyia, o que els versos cèlebres “Al fossar
de les moreres no s’hi enterra cap traïdor; fins per-
dent nostres banderes serà l’urna de l’honor”, perta-
nyen a un dels seus poemes? Lliurepensador, n’hi ha
molts que encara no li perdonen l’èxit.David Castillo

La repercussió que ha tingut l’obra de Frederic Soler, Pi-
tarra, ha estat extraordinària, sobretot en el record po-
pular. Hem de valorar que va morir el 1895; per tant, se
l’hauria de considerar una figura vuitcentista, sobretot
en un país que no destaca precisament per la seva me-
mòria ni per la cultura. Alguns el van considerar com
l’exemple del que no ha de ser, però l’herència ha per-

Sariols hi compongués
quatre cançons. A l’estiu,
als jardins del passeig de
Gràcia, on es traslladava el
teatre, la peça va fer fins a
75 representacions: “Era
inèdit”, insisteix Albertí.

Per la directora de la
Institució de les Lletres
Catalanes (ILC), Laura
Borràs, que ha participat
en l’edició de totes les pa-
ròdies, “l’humor necessita
l’altre, cal trobar referents
comuns i, en aquest sen-
tit, la llengua és un ele-
ment imprescindible”.
Fins ara, només hi havia
l’opció de trobar en llibres
de vell planxes que Inno-
cenci López va editar en
català prefabrià. Ara s’ha
optat per un vers que man-
té l’heptasíl·lab i procura
fer-se entenedor avui.
També la ILC col·labora en
una exposició, que serà iti-
nerant per biblioteques,
teatres i salons de lectura,
sobre l’autor.

El TNC també trenca
amb la tesi que Pitarra

correspon als espectacles
de joventut, als paròdics, i
que Serafí Soler signarà
els seus drames, d’un tall
més conservador i bur-
gès, després de les seves
núpcies. L’autor opta per
recuperar el sobrenom
per recuperar els favors
del públic. 

Pitarra, també per als
amateurs. El TNC triarà
quatre títols per presen-

tar-los un cap de setmana.
Albertí vol que Pitarra tor-
ni a ser al repertori, també
dels grups amateurs. ■

La rebotiga de Fre-
deric Soler, Pitarra
b Anselm Clavé i Valentí Al-
mirall van ser alguns dels
autors que van freqüentar la
rebotiga de la rellotgeria de
Pitarra. Van fer el corpus
d’un corrent que faria habi-
tual el català als escenaris
pels volts del 1865.

Josep Sampere
b Són els artistes els que
tornen a situar el català als
teatres, ara al Paral·lel, la no-
va punta de llança d’una
ciutat que ha passat de
400.000 habitants al milió.

Joan Capri
b El còmic troba els favors
del públic amb monòlegs
fets a mida que esclaten
amb el Dr. Caparrós als anys
setanta a TVE.

Josep Maria Benet i
Jornet
b Dramaturg de resistèn-
cia, lidera la presència dels
serials de televisió a les so-
bretaules de TV3.
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Revitalitzadors
del català a
l’escena grisa

El TNC escollirà
quatre
companyies
amateurs que
representaran
obres de Pitarra

Pocs barcelonins van tenir
dubtes de què estava pas-
sant aquell 26 de gener del
1939. En la seva entrada
triomfal, els franquistes
deixaven al seu pas mun-
tanyes de cartells –Ha lle-
gado España– i de fulls vo-
landers amb lemes esfere-
ïdors: Soldado rojo, pien-
sa lo que será de ti...

Barcelona havia caigut.
Començava així el seu pe-
ríode més negre del segle
XX. L’any zero d’una ciu-
tat que veuria com li es-
combraven els seus signes
de catalanitat i obrerisme.
Anys dramàtics que enca-
ra custodien secrets. Hi ha
una història per fer. I per
explicar amb tota la seva
cruesa a les noves genera-
cions, un compromís que
assumeix l’exposició que
s’inaugurarà demà al cas-
tell de Montjuïc, Barcelo-
na en postguerra. 1939-
1945, resultat d’un treball
de recerca de la Fundació
Carles Pi i Sunyer a partir
de documents inèdits o
molt poc coneguts de l’Ar-
xiu Municipal.

Per exemple, un tene-
brós repertori de fotogra-
fies de les visites que van
fer els líders nazis i feixis-
tes a Barcelona. Heinrich
Himmler, màxim respon-
sable de les SS, hi va arri-
bar el 23 d’octubre del
1940. Es va allotjar a l’ho-
tel Ritz i no es va estar de
res, com demostra la fac-
tura que va enviar a l’Ajun-
tament, de 14.367 pesse-
tes. Encara més ostentosa
havia estat l’estada del
comte Galeazzo Ciano, mi-
nistre d’Afers Estrangers
d’Itàlia, el juliol del 1939.
Durant anys, els prove-
ïdors van estar reclamant
el pagament de les factu-
res al consistori.

Mentre Barcelona rega-
lava luxe a aquells sinis-
tres convidats, el seu poble

es moria de gana. El racio-
nament establia que una
persona només tenia dret
a 12 quilos de pa al mes.
Però el menjar gairebé mai
arribava a les botigues.

Abans es desviava al mer-
cat negre.

Així van anar les coses
durant la immediata post-
guerra a Barcelona, i així
les van patir la gran majo-
ria de barcelonins. Aques-
ta és una de les raons de
ser de l’exposició: “Expli-
car com va ser la vida de la
gent des de la caiguda”,
emfasitza un dels comissa-
ris, Francesc Vilanova. La
reconstrucció s’ha fet a
partir dels fons de l’Arxiu
Municipal tot assumint
que hi manca material que
els franquistes no van vo-
ler conservar o van ama-

gar. No hi ha imatges dels
afusellaments del camp de
la Bota. Una mentalitat
ben diferent de la dels na-
zis, que es van fer farts de
retratar els camps de con-
centració. Les fotografies
més fortes de la repressió
franquista pertanyen a la
presó Model, amb 10.000
persones amuntegades.

La mostra – fins al 30 de
juny– escodrinya els cinc
primers anys de postguer-
ra, que són alhora els del
mandat del primer alcalde
que va designar el règim,
Miquel Mateu i Pla. “Va ser
un dels grans alcaldes del
franquisme, el preferit del
dictador, però és poc cone-
gut”, explica Vilanova. Ma-
teu era franquista fins al
moll de l’os, però va inten-
tar a la seva manera pro-
jectar la ciutat. “No volia
que fos una simple capital
de províncies”, assegura
Vilanova. Un dels seus
plans estel·lars va ser la
Nova Pompeia, la recupe-
ració del conjunt monu-
mental de la plaça del Rei,
“un dels pocs projectes cul-
turals que es van concebre
durant la República i que la
dictadura va mantenir”. ■

Una exposició al castell de Montjuïc reconstrueix 
els primers temps de la postguerra a Barcelona

1939: any zero
Maria Palau
BARCELONA

Desfilada de la Victòria a Barcelona ■ AUTOR DESCONEGUT

El nazi Himmler va visitar Barcelona l’octubre del 1940 ■ PÉREZ DE ROZAS (AFB)

‘Ha llegado
España’ era el
lema dels
vencedors quan
van entrar a
Barcelona
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