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Acció plàstica, 
furera i anònima 

contra els 
banquers vampirs 

SANTI FONDEVILA 
 

●● Imatge i paraules. Una imatge 
val més que mil dues-centes seixan-
ta paraules, però de moment aquí 
teniu mil dues-centes seixanta pa-
raules i una foto a la qual no cal títol. 
Està feta al passeig Maragall cap a 
les 11 del matí d’un tranquil diu-
menge de primavera, aquest passat, 
amb el sol il·luminant el carrer i el 
caixer automàtic de l’associació de 
malfactors anomenada Bankia. A 
primer cop d’ull podria pensar-se 
en un assassinat. Però no, no és el 
fruit d’un delicte tipificat al Codi 
Penal, sinó una impressionat acció 
de denúncia del sistema bancari.  
 

●  Guants blancs. El raig de sol es-
calfa dues mans blanques que sem-
blen de guix, com les dels morts o 
com les mans blanques que roben 
legalment. Obertes, com en una es-
tàtua del Renaixement, aguanten 
un cor i un fetge de carn viva (de ve-
della, em sembla) sagnant sobre els 
palmells. El reguerot fa un riu sobre 
el verd metàl·lic i s’obre com un me-
andre en arribar a la vorera. Unes 
quantes mosques d’aquelles que 
cantà Machado, inevitables llami-
neres, s’apropen atretes per la dol-
çor de la sang. A poc a poc la gent 
surt de casa i ho miren estupefactes. 
No cal títol. La majoria hi estan 
d’acord. Arriba la Guàrdia Urbana i 
delimita el perímetre protegint (?) 
l’acció artística d’un anònim indig-
nat que resumeix en aquesta acció 
el sentir i el dir de tanta gent. Ban-
quers vampirs que arrabassen el cor 
i el fetge de la gent, protegits per una 
legislació i uns polítics que no saben 
què vol dir el bé comú. O que tant 
se’ls en dóna. El monument és efí-
mer però en queda la imatge i queda 
el gest poètic de l’artista anònim do-
nant a l’art el sentit de revulsiu que 
tan poc es prodiga en les galeries i 
els museus. És el crit de Munch, el 
crit d’aquesta societat apallissada 
on l’individu és esclafat per l’admi-
nistració i els poders fàctics.e 

El traspunt

Una acció efímera i espontània en 
un caixer barceloní. SF 

ARTS ESCÈNIQUES

Sigui santificat  
el ‘pitarrisme’

vegada és aquest desdeny, la nostra 
tradició més nostrada”.  

A criteri de Soler, la gran virtut 
dels textos de Pitarra és que són 
molt divertits: “Sovint s’oblida que 
fer riure és el fet essencial de l’hu-
morista”. Qüestiona que sovint es 
consideri l’humor com a eina i no 
com a fi en si mateix. També que es 
valori sempre la transgressió i no es 
tingui en compte que transgredir és 
molt més fàcil que fer gràcia. Ex-
pressions com “la cultura del hi-hi, 
ha-ha” o “la conyeta” serveixen ara 
per desacreditar l’humor, com en 
temps de Pitarra es parlava de pitar-
risme com a sinònim de mal gust als 
escenaris. 

Les connexions entre l’obra de 
Frederic Soler i Polònia són, segons 
explica, diverses. Una d’elles és la 
recerca del gran públic i el dinamis-
me creatiu que això suposa. Ell es-
trenava, com aquell qui diu, cada 
setmana. “Vaig demanar als guio-
nistes de Polònia que vinguessin a la 
conferència, però estan mirant el 
debat de Madrid perquè dijous hi ha 
programa”. La missió de l’humor 
–explica– és demostrar que totes les 
causes poden resultar risibles. Tam-
bé rebaixar els fums a la solemnitat 
i qüestionar les veritats absolutes. 
¿Però això com casa amb la perso-
nalitat catalana, amb el tòpic del ca-
talà assenyat i treballador? La res-
posta és la ironia. Un instrument 
molt nostre, que hem sabut posar al 
servei de la sàtira política: Macià i 

Companys, per exemple, ja tenien 
El Be Negre vigilant-los de prop.   

“No he conegut Pitarra a fons i 
tampoc em vaig criar amb Joan Ca-
pri”, conclou Soler. Va créixer ve-
ient Pajares i Esteso, Martes y Tre-
ce. Li agradaven La Trinca, Mikimo-
to i Els Joglars. Va ser guionista 
d’Andreu Buenafuente i amic de Pe-
pe Rubianes. Ara escolta La compe-
tència i La segona hora. “Fa de mal 
dir si tenim coses en comú. L’humor 
és líquid, com els temps que vivim. 
Es mama al carrer, és un element at-
mosfèric de l’ara i l’aquí. Un valor 
absolut”.e

El periodista Toni Soler va participar ahir en 
l’Epicente Pitarra del Teatre Nacional. CÈLIA ATSET

Toni Soler connecta l’obra de Serafí 
Pitarra amb ‘Polònia’ al Teatre Nacional

El TNC aborda el drama i l’odissea de la immigració 
LAURA SERRA 

BARCELONA. Les xifres de l’èxode 
llatinoamericà per arribar a Eldora-
do nord-americà són aberrants: 
70.000 immigrants desapareguts 
en els últims 10 anys. Hi ha 20 mi-
lions d’immigrants als Estats Units, 
un 15% de la població de Mèxic. En 
el segon mandat d’Obama, cada any 
hi ha 2 milions de deportats. I així 
podria continuar Jorge Arturo Var-
gas, desgranant en dades el drama 
quotidià que viu Mèxic com a terra 
de pas. En comptes de girar-hi l’es-
quena, la companyia que dirigeix, el 
Teatro Línea de Sombra, va decidir 
denunciar-ho a l’escena. Fa 5 anys 
van crear un espectacle que recons-
trueix el penós periple d’un immi-
grant a través de les veus dels que el 
van conèixer. Perquè aquest immi-
grant, que els simbolitza a tots, en-
cara no ha arribat al seu destí.  

El Teatro Línea de Sombra debu-
tarà de demà a diumenge al Teatre 
Nacional amb Amarillo, un collage 
de paisatges escènics de gran força 
plàstica i sonora. “Són quadres au-
tònoms a través dels quals creem 

possibles imatges d’una història”, 
explica Vargas. A escena hi ha sis ac-
tors i la sorra groguenca del desert 
en el qual desapareixen els immi-
grants, forçats a buscar les rutes més 
dures per travessar la frontera sen-
se ser interceptats. També hi apa-
reix el kit del viatger: motxilla, vam-
bes, un bidó, una llauna de tonyina, 
pa, llimona i aspirines.  

Amarillo s’inscriu de ple en l’eix 
temàtic de Frontera, una de les no-
vetats que va instaurar el nou direc-

tor del TNC, Xavier Albertí. Sota 
aquest epígraf també s’hi aixoplu-
ga Moro com a país, el text més em-
blemàtic del grec Dimitris Dimitri-
adis, una altra descoberta per a l’es-
cena catalana. Albert Arribas dirigi-
rà del 24 al 27 d’abril un monòleg 
“insuportable”, diu, protagonitzat 
per la infal·lible Màrcia Cisteró. 
Amb el rerefons de la història con-
temporània de Grècia, la guerra i la 
Dictadura dels Coronels, el text, es-
crit el 1978, planteja el final d’una 
societat que s’asfixia per culpa de la 
seva pròpia història, que és incapaç 
d’evolucionar. I la metàfora simbò-
lica que utilitza és la d’una genera-
ció de dones que no tenen fills i atu-
ren, així, la possibilitat de progrés. 
“És la Ilíada escrita per Heiner 
Müller i Pasolini. L’apocalipsi en 
clau moderna”, explica el director.  

El tercer espectacle s’estrenarà al 
maig i serà una producció pròpia ti-
tulada Fronteres, amb textos de Llu-
ïsa Cunillé, Falk Richter i Rafael 
Spregelburd. Un cicle de cinema a la 
Filmoteca, un recital, un col·loqui i 
una conferència de Laurent Muhle-
isen completen el bloc.e 

La mexicana Teatro Línea de Sombra presenta 
Amarillo al Nacional. ROBERTO BLENDA 

Ara i aquí  
“L’humor és 
líquid, com  
els temps que 
vivim. Es 
mama al 
carrer” 

Eldorado 
‘Amarillo’ 
retrata el 
desert mexicà 
com a terra  
de pas 

Crònica

TONI VALL 
BARCELONA 

De cognom Soler i de 
nom Toni. Però els seus 
pares van meditar po-
sar-li Frederic. “Què fa 
en Pitarret?”, feia bro-

ma el seu pare mentre esperaven 
l’arribada del fill. Amb aquesta de-
claració de connexions nominals, 
Toni Soler surt a l’escenari de la Sa-
la Tallers del TNC per glossar la fi-
gura gegant de Serafí Pitarra –pseu-
dònim de Frederic Soler– i, projec-
tant la seva influència a través del 
temps, intentar escatir de què nas-
sos va això de l’humor català i com 
es manifesta a Polònia, tal vegada la 
mostra popular més evident 
d’aquest humor en el present.  

“A la gent de l’humor no ens agra-
da gaire parlar-ne”, comença Soler. 
Considera que està tan lligat a la in-
defensió de les persones com ho es-
tan l’amor i el sexe. No li agrada te-
oritzar sobre una feina que hauria 
d’estar per sobre de fórmules i tèc-
niques. El que ens fa riure està molt 
relacionat amb la nostra tradició: 
“No comparteixo el costum arrelat 
de desdeny a la tradició. De fet, tal 


