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EDUARD MOLNER

Potser el millor homenatge que es
pot fer a un autor històric de qual-
sevol cultura de la representació
no és (només) recuperar en escena
les seves peces, sinó aconseguir
que l’esperit que animava la seva
obra torni a escena a través d’un
muntatge de nova creació, a través
del teatre contemporani. Aquesta
és l’opció de Jordi Oriol Canals i
Josep Pedrals amb Safari Pitarra,
la resposta dels joves autors al
desafiament plantejat per Xavier
Albertí des de la direcció del TNC:
treballar a partir del llegat de Fre-
deric Soler, més conegut com Se-
rafí Pitarra.

Safari Pitarra és el nucli d’un
dels eixos de la programació del
TNCd’aquesta temporada, la recu-
peració de l’obra de Pitarra, entesa
com amoment germinal del teatre
català modern. El programa ha in-
clòs conferències (de l’humorista
Toni Soler, per exemple), exposi-
cions, rutes literàries, el muntatge
deduespecespitarrenques comLi-
ceistes i cruzados (Jordi Prat i Coll)
i El cantador (Xicu Masó), i també
unamostra de teatre amateur amb
la representació de quatremuntat-
ges sobre l’obra de Pitarra. Això
darrer no és gratuït, en el llarguís-
simoblit enel qual lesdiferents for-
mes de cultura oficial catalana han
soterrat Frederic Soler, el teatre
amateur ha estat el seu únic refugi;
si la flamadePitarra no s’ha apagat
del tot en la cultura popular catala-
na el mèrit ha estat dels no profes-
sionals.

I això perquè?Per què elmenys-
teniment d’un home que, com as-
segura Jordi Oriol, va nodrir la
llenguadeFabra, comhova ferVer-
daguer? Vegem què deia Carles
Capdevila, autor, actor i periodista,
prohom de la cultura catalana dels
anys trenta. Comentant el perquè
dels gustos del públic català, que
ell jutjava vulgars: “Ningú no en té
la culpa en particular; tots, però, no
hem pogut desarrelar del nostre
esperit la trista ascendència de les
gatades; i autors, comediants, em-
presaris i públics, respirem en les
sales de teatre català residus d’a-
quella atmosfera insubstancial i
plebea que ens perpetua, a desgrat
nostre, la funesta afició al teatre
d’afeccionats”. Som al març de
1932, i això es podia llegir a la revis-
taMirador. No era només ell, Joan
Cortès (“De Pitarra al pitarrisme”,
Mirador, gener del 1932) també
acusava l’anomenat fundador del
teatre català d’haver malmès per
sempre la mirada del públic català.
Com és sabut, Mirador va ser als
anys trenta del segle XX un dels

principals i més prestigiosos refe-
rents de la cultura catalana. I d’allò
d’abans a això d’ara.

Per això és interessant l’opera-
ció Pitarra del Nacional, la reivin-
dicació i el coneixement de la seva
obra, però sobretot el que ha fet
Jordi Oriol Canals amb l’ajuda del
poeta JosepPedrals: crear obrano-
va a partir dePitarra. “Pitarra tam-

bé feia el que jo faig, crear els tex-
tos sobre la marxa dels assajos,
rebent aportacions dels meus ac-
tors i de tot l’equip creatiu”, ens co-
menta en Jordi Oriol. El director i
dramaturg assegura que en el pro-
cés d’investigació per crear l’obra
no només ha trobat llocs comuns
amb la manera de fer de Frederic
Soler, també el seu humor ve de

lluny. “Jo no ho sabia, no n’era
conscient, però el meu humor, que
a casa em diuen que em ve de l’avi,
té molt de pitarrenc”.
Efectivament, Oriol ha parodiat

molt i Pitarra va ser el gran paro-
diador del teatre català del segle
XIX. Un teatre que gràcies a ell, i a
uns quants més, va trencar l’en-
cartonament romàntic, precisa-
ment en el període de les gatades
(1860-1866), que tan menyspre-
arien Capdevila i d’altres dècades
després. Les gatades eren vida per
a una escena somorta i també per a
una llengua jocfloralesca, elitista,
volgudament antiga que no tenia
res a veure amb el “català que ara
es parla”, amb el qual Pitarra i els
seus companys escrivien el seu tea-
tre menor. Més tard vindria l’abdi-
cació, la traïció del mateix Pitarra
a tot allò que el seu teatre havia es-
tat, el decantament envers aquell
teatre romàntic, políticament inno-
cu, i tot plegat també queda reflec-
tit a Safari Pitarra.
Però Safari Pitarra és una farsa.

Una farsa política. Valenta, comho
eren les petites peces pitarrenques

al seu temps. És un text que no ca-
lla noms, els noms de la vergonya
d’unpaís, el d’avui, que s’ha acostu-
mat a la corrupció, el clientelisme i
la venalitat, i ha atrofiat demanera
premeditadaelsmecanismesdede-
puració per no pertorbar la situa-
ció d’un establishment a qui ja li va
béaquestamenadepassotisme ins-
tal·lat en la societat catalana. Per
això JordiOriol s’ha ajudat d’un al-
tre habitant dels marges, Josep Pe-
drals.Els dos entenenque “la cultu-
ra no pot esdevenir una escultura”,
quelcom fossilitzat, de pedra, una
cosaper a sermiradaperòno inter-
vinguda. Pedrals i Oriol han estat
honestos saquejadors de la tradi-
ció perquè la tradició no mori.
Per això la metàfora de l’estàtua

dePitarra. Aquella escultura del fi-
nal de la Rambla d’un home que
ningú no sap qui és i que a Safari
Pitarra retorna a la vida per tornar
a burxar, evidentment. Lluís Soler,
qui segons Oriol s’ha revelat com
un actor mal·leable i impúdic, en-
carna aquest Frederic, també un
Soler, envoltat d’actors joves que
hanbregat ambel vers d’avuid’Ori-
ol i Pedrals, el millor homenatge
als heptasíl·labs pitarrencs d’ahir. |
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Creació i
dramatúrgia:
Jordi Oriol i Josep
Pedrals. Direcció:
Jordi Oriol.
Del 5 al 22 de juny.
www.tnc.cat

‘Safari Pitarra’ és una
farsa política, valenta,
com ho eren les petites
peces pitarrenques
al seu temps

Teatre

Homenatge aPitarra

A dalt, Jordi Oriol,
creador i director
de l’obra; a la
dreta, retrat de
Frederic Soler,
‘Pitarra’
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