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Mor l’escriptora i editora  
Ana Maria Moix
La poeta, narradora i editora Ana Maria 
Moix (Barcelona 1947) va morir ahir a la 
seva ciutat natal després d’una dura llui-
ta contra el càncer. La germana del tam-
bé escriptor Terenci Moix va ser una de les 
muses de la Gauche Divine i va iniciar la se-
va carrera literària de molt jove amb au-

tors i editors de la talla de  Carlos Barral, 
Esther Tusquets, Pere Gimferrer, Félix de 
Azúa y Ana María Matute. Als 22 anys va 
debutar amb el poemari Baladas del dulce 
Jim. Va publicar una quinzena d’obres i va 
ser guardonada amb el premi Ciutat de 
Barcelona en els anys 1985 i 1995.CULTURA

L’APOSTA DEL TNC 

Objectiu: 
Pitarra

 
El Teatre Nacional comença di-
marts el cicle Epicentre Pitarra, 
que inclourà quatre obres, una ex-
posició, dues conferències i l’edició 
dels Singlots poètics. El propòsit és 
redescobrir un clàssic menyspreat.

a posar Pitarra en escena en un te-
atre professional, al Lliure, el 2007, 
amb el popurri Assajant Pitarra.  

Però el director és conscient que 
els textos originals necessiten un 
cert entrenament del públic actual 
perquè “s’han trencat les lògiques de 
recepció” del teatre popular fa 150 
anys. Per això el Teatre Nacional ha 
posat en marxa una operació d’en-
vergadura que ha anomenat Epicen-
te Pitarra i que suposa l’aproximació 
a una època i a un autor a través de 
píndoles teatrals, de xerrades, d’una 
exposició itinerant, d’una ruta i de la 
reedició dels Singlots poètics, entre 
altres activitats que s’allargaran des 
d’aquest mes de març fins al juny. 

Tres anys que canvien el teatre 
L’èxit de Frederic Soler i els seus 
acòlits –que es reunien a la reboti-
ga de la seva rellotgeria al carrer Es-
cudillers– s’explica per un context 
concret. A la segona meitat del segle 
XX hi va haver una ràpida expansió 
demogràfica. El teatre era una forma 
d’oci popular, però el públic poten-
cial no connectava amb aquell teatre 
elitista que es feia en castellà. Els sai-
nets, satírics i lleugers, “en vers y en 
catalá del que ara’s parla”, especifi-
cava l’autor, van entusiasmar.  

Aquestes obres es van començar 
a representar en privat, en societats 
recreatives on es permetien altes 
dosis de crítica política. “Si fos avui, 
Pitarra seria un votant de les CUP”, 
deia Albertí, que també el connecta 
amb “l’articulació del catalanisme 

polític”. Una de les obres primeren-
ques, escrita a moltes mans, va ser 
Jaume I el Conqueridor, un sainet 
que, es diu, van escriure sucant la 
ploma en els seus excrements. L’èxit 
de les obres va fer que entitats com 
La Gata lloguessin teatres cada vega-
da més grans per fer-hi els especta-
cles. El gran salt va ser l’estiu del 
1864 amb L’esquella de la torratxa, 
que va arribar a fer 75 funcions als 
teatres a l’aire lliure del passeig de 
Gràcia. Els empresaris de l’època, 
com Dimas, de l’Odeon, es van ensu-
mar el negoci i el van subvencionar. 
Innocenci López li va publicar aque-
lles gatades en quaderns que s’ano-
menarien Singlots poètics. D’alguns 
en va arribar a editar 16.000 exem-
plars. En només dues temporades, la 
cartellera passa de tenir nou obres 

LAURA SERRA 
BARCELONA. A les escoles i instituts 
de secundària hi ha una data clau 
que s’ha d’aprendre de cor, com 
l’antiga llista dels reis gots. El 1833 
es publica Oda a la pàtria, de Bona-
ventura Carles Aribau, i s’inicia la 
Renaixença. Ningú recorda, ningú 
ensenya, ningú aprèn que el 1964 es 
va estrenar L’esquella de la torratxa, 
una obra de Serafí Pitarra –llavors 
encara no havia descobert al públic 
el seu nom real: Frederic Soler– que 
suposaria el primer gran revulsiu 
del teatre català i que, de retruc, 
contribuiria de manera essencial a 
la normalització de la llengua en 
amplis sectors socials.  

Hi ha experts que apunten, fins 
i tot, que sense el teatre de Pitarra 
i els seus coetanis el català s’hauria 
convertit en una mena d’occità mo-
dern, “una llengua tancada als ar-
maris d’una vella Europa, allunya-
da d’una cultura viva”, tal com des-
crivia ahir el director del TNC, Xa-
vier Albertí. Per això exclamava: 
“Tinc la sensació que us he de con-
vèncer que això de Pitarra no és una 
dèria personal, sinó una dèria naci-
onal!” Des del 1982 només ell i Llu-
ïsa Cunillé s’havien atrevit a tornar 

Un cicle recupera i reivindica Frederic 
Soler com el pare del teatre català modern 

Aproximacions a un univers irreverent i satíric

Un sainet per a EGOS 
La companyia de teatre musical 
EGOS teatre s’encarregarà de po-
sar en escena L’esquella de la tor-
ratxa (del 7 al 9 de març), un sainet 
líric que retrata la corrupció políti-
ca. El 1864 va ser un èxit popular 
sense precedents.

‘Liceistes i cruzados’ 
Pitarra va portar a escena el 
xoc de dues faccions teatrals: 
els burgesos progressistes que 
anaven al Liceu i els nobles mo-

nàrquics que es trobaven al 
Principal. Jordi Prat i Coll diri-

geix l’obra del 16 al 18 de maig.

S’estrena la Cia. Jove 
L’estrena de la gatada El canta-
dor de Pitarra –del 2 al 13 
d’abril, dirigida per Xicu Masó– 
suposarà el debut de la Jove 
Companyia del TNC, que neix 
per recuperar els codis interpreta-
tius de l’actor clàssic català. 

UNA FIGURA OBLIDADA 
Els artistes que participaran en el cicle, reunits 

ahir davant l’estàtua de Pitarra a la Rambla. C. CALDERER

Una relectura actual 
Josep Pedrals i Jordi Oriol tenen 
l’encàrrec de fer una relectura 
contemporània de Pitarra. Del 5 al 
22 de juny, proposen un SAFARI 
Pitarra, un viatge futurista escrit 
en català antic per la Rambla, sota 
el monument a l’escriptor. 

‘Boom’ 
En dues 
temporades 
la cartellera 
passa de 9 
obres en 
català a 75

a tenir-ne 75 en català. Convertit en 
fenomen, quan va estrenar Les joies 
de la Roser, el 1966, un nou camí te-
atral cap al drama romàntic, Pitar-
ra es va veure obligat a desemmasca-
rar-se i revelar el seu veritable nom. 
“Ell va construir el públic del teatre 
català”, diu Albertí.     

No va ser fàcil. Parafrasejant un 
dels seus títols (Liceistes i cruza-
dos), hi va haver batalla entre flora-
listes i engatats. Els militants nou-
centistes dels Jocs Florals conside-
raven que els sainets eren “atzaga-
iades que embrutaven la llengua”, 
segons diu Albertí. Però Pitarra “va 
obrir el camí de la normalització de 
la llengua i l’escena contemporània, 
va crear públic i consciència empre-
sarial”. “És el nostre Escurçó negre”, 
conclou Albertí. e
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Corella avorta el projecte 
de dansa de Figueres
Ángel Corella renuncia al projecte de l’Esco-
la de Dansa de Figueres. La dissolució de la 
companyia de Barcelona per problemes eco-
nòmics i la impossibilitat de fer-ne una de 
clàssic al Liceu han portat Corella a abando-
nar l’escola perquè “seria estúpid formar ba-
llarins perquè marxin a  l’estranger a actuar”.

La galeria Joan Prats 
tanca la seu històrica
La galeria barcelonina Joan Prats s’ha vist 
obligada a tancar la seu històrica de la rambla 
de Catalunya i traslladar-se al carrer Balmes. 
El canvi es deu a la pujada dels lloguers deri-
vada de la llei d’arrendaments urbans. Faran 
una última mostra per recordar els seus 38 
anys de trajectòria.

L’Any Espriu es posa 
una “boníssima nota”

 
L’Any Espriu ha organitzat gairebé 
800 activitats. Segons la conselleria 
de Cultura, el públic assistent frega 
les 1.400.000 persones. A més, 
s’han venut més de 21.000 llibres 
dedicats al poeta de Sinera. 

JORDI NOPCA  
BARCELONA. “L’Any Espriu ha ser-
vit per enlairar l’obra de l’escriptor, 
per tornar-lo a posar d’actualitat, 
reactualitzar-ne el llegat i aconse-
guir que el perfil de la seva obra s’ha-
gi precisat”, deia ahir Ferran Mas-
carell, el conseller de Cultura de la 
Generalitat. Una mica abans, el co-
missari de l’efemèride, Xavier Bru 
de Sala, en repassava les principals 
fites: s’han organitzat 779 activitats 
–de les quals 739 han estat a Catalu-
nya i 40 a l’exterior–, hi han col·la-
borat més de 300 organitzacions di-
ferents, entre institucions públi-
ques i privades, i el públic assistent 
ha estat d’1.377.826 persones. 

Des d’una triple capitalitat –Bar-
celona, Arenys de Mar i Santa Co-
loma de Farners– s’han coordinat 
conferències, exposicions, clubs de 
lectura, tallers, rutes literàries, con-
certs i representacions teatrals. 
“Objectivitzant les dades, podem 
dir que l’Any Espriu tanca amb una 
boníssima nota –va assegurar Mas-
carell–. Estic convençut que marca 
una tendència, una manera d’arti-
cular els operadors que durarà molt 
de temps”.  

Segons el dossier presentat ahir, 
el cost de les activitats, que ha estat 
de 933.468 euros, s’ha de ser divi-
dir entre l’aportació del departa-
ment de Cultura (473.468 euros) i el 

que s’ha aconseguit a través 
d’aportacions de patrocinadors 
(460.000 euros). Hi ha un segon 
apartat de patrocinis en forma de 
serveis d’activitats que sumen 
634.300 euros, i en el qual queda-
rien incloses les banderoles a la 
ciutat de Barcelona (8.000 eu-
ros), la retransmissió a TV3 del 
concert del centenari a Arenys 
(114.400 euros) i la frase del dia 
present en diversos mitjans de 
comunicació (507.900 euros), 
una activitat que ha tingut un im-
pacte estimat de 159 milions. “La 
frase del dia és el que potser ca-
racteritza més l’Any Espriu. Vaig 
passar molts caps de setmana se-
leccionant-ne”, va dir Bru de Sa-
la, que va afegir que el material 
espriuà hauria donat “per a deu 
anys més de frases”.  

Salvador Espriu a Can Barça 
També l’activitat editorial en re-
lació a Espriu ha augmentat. 
S’han posat a la venda una vinte-
na de títols, entre reedicions i no-
vetats, i se n’han venut 21.681 
exemplars. El llibre que ha tingut 
una repercussió més gran ha es-
tat la biografia d’Agustí Pons, Es-
priu, transparent (3.266 exem-
plars). De l’obra d’Espriu, els lli-
bres més venuts han estat Antí-
gona (2.184 exemplars) i el recull 
inèdit de pròlegs Ocnos i el parat 
esglai (1.913 exemplars). En 
l’apartat expositiu, la mostra més 
popular ha estat, observant no-
més les xifres, Espriu, escriptor, 
instal·lada al Camp Nou, al costat 
de les copes del Barça, per on han 
passat 943.893 persones.e

Un dels moments del concert del centenari d’Espriu que es va fer a 
Arenys el dia 10 de juliol del 2013. CRISTINA CALDERER

A les gairebé 800 activitats programades 
hi han assistit gairebé 1.400.000 persones

Mostra de teatre amateur 
El TNC acollirà el 28 i 29 de juny 
quatre muntatges de companyies 
d’aficionats, escollides dins la Fe-
deració de Grups Amateurs, que 
posaran en escena obres de Pitar-
ra, un autor molt representat fora 
dels circuits oficials.  

Els ‘Singlots poètics’ 
amb el català d’avui
Fins avui, si es volia llegir Pitarra, 
només es podia fer recorrent als 
dificultosos textos originals que 
havia editat Innocenci López –fun-
dador dels setmanaris satírics La 
Campana de Gràcia i L’Esquella de 
la Torratxa– des de la llibreria Es-
pañola i que havien sigut un cert 
fenomen editorial. Arola Editors 
publica ara de nou els Singlots po-
ètics (1864-1867), divuit comèdies 
que suposen els dos primers vo-
lums del teatre complet de Serafí 
Pitarra revisat –com ell hauria de-
fensat– amb el català que ara es 
parla perquè sigui més entenedor. 

Una imatge de la pel·lícula ‘La ladrona de libros’,  
la banda sonora de la qual és de John Williams. FOX

Per a més informació 
Participeu en l’interactiu ‘El joc dels Oscars’ 

www.oscars2014.ara.cat

CapalsOscars

Els compositors nominats 
a l’Oscar agafen la batuta

L’Acadèmia va celebrar ahir un recital amb orques-
tra simfònica dirigit pels cinc autors de les bandes 

sonores nominades. Pel Royce Hall hi van passar el 
francès Alexandre Desplat (Philomena), el dotze ve-
gades nominat i mai premiat Thomas Newman (Al en-
cuentro de Mr. Banks), el debutant i tanmateix favo-
rit Steven Price (Gravity), els indies Owen Pallett i Wi-
lliam Butler (Her), i el veterà i reverenciat John Willi-
ams (La ladrona de libros). Per torns, cadascú va dirigir 
una suite de la banda sonora nominada.  

Entre peça i peça també van sonar les quatre can-
çons nominades, però no amb els intèrprets que actu-
aran diumenge a la gala: la cantant Jill Scott va fer el 
Happy de Pharrell Williams, l’actriu Cristin Milioti va 
cantar The Moon song, un concursant de The Voice va 
interpretar l’Ordinary love dels U2 i l’autora de Let it go, 
Kristen Anderson-Lopez, va cantar el seu propi tema.

I ara neixen els premis  
a les millors localitzacions

Ja ho deia Woody Allen a Annie Hall: “Per què do-
nen tants premis a Los Angeles? Aquí sempre es-

tan donant premis. Millor dictador feixista: Adolf Hit-
ler”. En els últims anys, l’obsessió per recompensar 
les pel·lícules s’ha contagiat al conjunt dels Estats 
Units i ara, durant els mesos anteriors als Oscars, no 
hi ha dia sense notícies sobre un nou premi, ja sigui 
de la crítica d’Alabama o Dakota del Sud, o d’un dels 
sindicats de guionistes, directors de fotografia o de 
tècnics de so. Però ahir la febre dels premis va arri-
bar a un punt sense retorn amb l’anunci de la prime-
ra edició del premi del Location Managers Guild, és a 
dir, del sindicat dels caps de localitzacions, que s’en-
carreguen de trobar els exteriors reals on es filmen 
algunes pel·lícules i sèries de televisió i aconseguir 
els permisos per accedir-hi. Entre els nominats, òb-
viament, no hi podia faltar Nebraska: un film que re-
coneix la importància de les localitzacions en el seu 
títol és, clarament, el gran favorit d’uns guardons 
que s’anunciaran el 29 de març. La gran pregunta és 
ara quant trigaran a organitzar els seus premis el sin-
dicats d’elèctrics, el de foquistes o el de scripts. 
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