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LICEISTES I CRUZADOS
Del 16 al 18 de maig
Jordi Prat i Coll dirigeix
aquest enfrontament
d’aristòcrates i burgesos

EL CANTADOR
Del 2 al 13 d’abril
Xicu Masó dirigeix
la Jove Companyia
del TNC en aquesta
gatada de Pitarra

PITARRA 1864-66
Des del 28 de març
Mostra al vestíbul del
TNC sobre els tres anys
clau per al català del tea-
tre de Serafí Pitarra

SAFARI PITARRA

Del 5 al 22 de juny
Jordi Oriol i Josep Pedrals
estan creant aquest especta-
cle ambientat en un futur
en el qual hi ha un safari
per la Rambla que visita
l’escultura de Pitarra

L’ESQUELLA
DE LA TORRATXA
Del 7 al 9 de març
Egos teatre escenifi-
ca el sainet que va
catapultar Pitarra

Obres, mostres, xerrades i llibres reivindiquen
la seva obra i l’impuls a la llengua

ElTNCreviu
Pitarra,pare

del teatrecatalà

El monument a Pitarra a la Rambla de Barcelona

El teatre català no existia i a
sobre l’idioma no era tant afi-
nat com es mereixia i era exigi-
ble. Les condicions polítiques
tampoc no afavorien el seu ús
públic, sinó més aviat el con-
trari. El destí va tenir l’encert
d’inspirar el barceloní Frede-
ric Soler, rellotger, ja que ell
sol va trencar el cercle infer-
nal i es va instal·lar amb autori-
tat en la història com a Serafí
Pitarra. Dotat d’imaginació i

facilitat versificadora, es va
convertir en un torrent crea-
dor. Va crear incomptables
obres amb “el català que ara
es parla”. Es va adonar que era
necessari una mica més, i va
passar a ser també director. I
va rematar després l’operació:
es va imposar com a empresa-
ri del Romea. Per si fos poc, va
afegir un element més: escriu-
re a mida d’un públic menes-
tral; tant, que va arribar a l’ex-
trem de corregir el curs de la
comèdia sobre la marxa,
d’acord amb les reaccions que
evidenciaven els espectadors.
Va aconseguir que els qui om-

plien la sala s’ho passessin bé i
va començar a córrer la veu de
“tots a riure al Romea”, que es
va revelar com una publicitat
irresistible. En resum, Pitarra
va crear el teatre català i li va
posar uns fonaments que es
van revelar prou sòlids per
assegurar el futur. Malgrat que
no era mundanal i patia timide-
sa, es va guanyar una populari-
tat enorme i el reconeixement
a la seva tasca va ser immedi-
at, la qual cosa li va valer un
monument per subscripció
popular. La seva vigència de-
pèn del que s’esculli i de com
es representi.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
ls que tenen sang ca-
talana a les venes,
tots els que parlen el
català deuen sentir
una pena profunda

aquests moments. Frederic Soler
hamort i amb ell desapareix la fi-
gura de més relleu del renaixe-
ment de la llengua i de les tradici-
ons catalanes”. Així acomiadava
La Vanguardia el 5 de juliol del
1895 Frederic Soler,Pitarra, l’ho-
me que en només tres anys va
capgirar completament la carte-
llera barcelonina. Si el 25 de fe-
brer del 1864, quan va estrenar el
sainet líric L’esquella de la torrat-
xa a l’Odeón, tot just el 9% de les
obres a la cartellera eren en cata-
là, després de successius triomfs
el 1866 havia aconseguit que fos
la llengua hegemònica al teatre
de la capital catalana.
“Encara recordem els deli-

rants aplaudiments que ressona-
ven al teatre en acabar els seus
drames. Encara sembla que sen-
tim les rialles estrepitoses amb
què el públic acollia els acudits
de les seves peces còmiques. La
multitud que anava a sentir les se-
ves comèdies i drames, el munt
anònim, el poble en definitiva,
comprenia que Soler era el seu
poeta, que vivia la seva vida”, con-
tinuava l’obituari de La Vanguar-
dia, tot i que no l’encertava del
tot quan deia que “el temps, que
destruiràmoltes reputacions sus-
tentades sobre la movedissa sor-
ra de la moda i de l’aplaudiment
mutu, engrandirà la de Soler”.
No comptava, entre d’altres

obstacles, amb una guerra civil i
unadura postguerra que trencari-
en la línia que Pitarra iniciava. I
ara el Teatre Nacional de Catalu-

nya de Xavier Albertí s’ha decidit
a recuperar-la. I de veritat, no
amb un homenatge per cobrir
l’expedient. Recuperar-lo no no-
més com a pare del teatre català
sinó també comahome fonamen-
tal per a la recuperació popular
de la llengua.
En col·laboració amb la Institu-

ció de les Lletres Catalanes –amb
la qual munta una exposició al
vestíbul del TNC dels tres anys
clau del teatre de Pitarra, entre el
1864 i el 1866–, amb Arola Edi-
tors –que publiquen els Singlots
poètics de l’autor– o amb la UB
–que ofereix un curs d’estiu so-
bre Pitarra–, el TNC emprèn tota
una operació de rescat del crea-
dor que suposarà ni més ni
menys que quatre representaci-
ons a la Sala Tallers: tres obres
del mateix Pitarra –començant
del 7 el 9 de març per L’esquella
de la torratxa i seguint per una al-

tra paròdia, El cantador, i per Li-
ceistes i cruzados, sobre els en-
frontaments entre els partidaris
del Liceu i els del teatre de la San-
ta Creu, entre la vella aristocrà-
cia i la nova burgesia– i a més
una obra sobre ell, Safari Pitarra,
de Jordi Oriol i Josep Pedrals,
ambientada en un escenari futu-
rista en el qual un safari visita l’es-
tàtua de Pitarra a la Rambla.
“Us he de convèncer que això

no és una obsessió personal, sinó
nacional”, advertia ahir Xavier
Albertí en la presentació de l’am-
pli programad’activitats, i confes-
sava que se sentia nerviós perquè
creu que en la recuperació o no
de Pitarra i la seva obra “ens ju-
guem alguna cosa molt impor-
tant”. En tots els sentits. Segons
Albertí, hem sentit a parlar molt

sobre l’impuls de Bonaventura
Aribau i la seva Oda a la pàtria
per a la Renaixença i poc del pa-
per de L’esquella de la torratxa.
De fet, Albertí es va preguntar
què hauria estat la Renaixença
sense Frederic Soler. “Potser ens
trobaríem com l’occità”, que va
tenir un Nobel però la llengua
allunyada del dia a dia. “Sense Pi-
tarra, el català seria una llengua
allunyada de la praxi”. Amb la se-
va aposta pel “català que ara es
parla”, el va “connectar amb les
classes populars i això ha permès
la seva salut actual”, va afirmar.
I va dir que “no hem sabut

col·locar Frederic Soler al lloc
que li correspon”. En les últimes
dècades, va lamentar, “ha estat
un fantasma als nostres escena-
ris”. Així que busca canviar la si-
tuació. Amés, recorda, Pitarra co-
incideix no per casualitat amb
l’enlairament del catalanisme po-
lític. “El gènere paròdic que con-
rea no és àton a nivell ideològic:
L’esquella de la torratxa és una pa-
ròdia de La campana de la
Almudaina, obra d’inflamació pa-
triòtica del romanticisme espa-
nyol. I és Pitarra qui lliura en mà
el Memorial de Greuges a Alfons
XII, el que exemplifica la seva ac-
titud de revolta. No ens podem
permetre no recuperar-lo. És el
nostre Escurçó Negre abans que
el de la televisió britànica”.c

‘Tots a riure alRomea’

MARC ARIAS

Lluís Permanyer

“Es parla molt del
paper d’Aribau a la
Renaixença i poc del
de ‘L’esquella de la
torratxa’”, diu Albertí

‘OperacióPitarra’ al TNC
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