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da pel mateix Frederic Soler, que 
baixa del pedestal de la seva estàtua 
a les Rambles per fer un viatge al·lu-
cinat per situacions de plena actu-
alitat. El safari passa per una gala 
televisiva, un viatge en AVE, un ac-
cident de cotxe i una festa de l’espu-
ma, entre altres lloc exòtics, sempre 
amb l’objectiu de desfer un malefi-
ci xinès. “Tenim els serveis jurídics 
preparats”, bromejava el director 
del Teatre Nacional, Xavier Albertí.  

Per embolicar la troca, és Lluís 
Soler qui interpreta Frederic Soler, 
que representa que és un actor en 
decadència que fa d’estàtua huma-
na de les que cacen turistes al cen-
tre de Barcelona. L’acompanyen 
dos nens orfes (els actors Nao Al-
bert i Marcel Borràs, alter egos dels 
dramaturgs) que, en la recerca del 
seu pare, acaben descobrint i accep-
tant que sigui ell, Pitarra. També hi 
apareixen dues assistentes (Paula 
Malia i Aina Sánchez). “Jo desco-
neixia Pitarra i estudiar-lo m’ha fet 
obrir els ulls i entendre d’on vinc. 
L’humor del meu avi era el de Pitar-
ra i els seus coetanis. Ja dúiem Pi-
tarra a dins”, explica Oriol. “Des del 
bressol, ve sol”, arrodoneix Pedrals. 

Pitarra ha sortit, doncs, de mane-
ra natural. L’autor ho posa fàcil, si no 
es té por. De la mateixa manera que 
Pitarra va ser criticat al segle XIX 
per utilitzar al teatre el llenguatge 
que llavors es parlava al carrer, Pe-
drals ha optat per fer el mateix i re-
córrer a un registre vulgar o esquit-
xar el text amb barbarismes i frases 
inacabades si calia. En realitat han 
sigut fidels a l’original seguint la se-
va “llibertat total”, el fet que el dra-
maturg era “antipolíticament cor-
recte” i buscant “el seu geni de la 
llengua, l’aforisme, la frase feta”. 
També han mantingut l’atracció per 
l’escatologia: “Si ell feia singlots po-

ètics, nosaltres hem fet un rot poè-
tic”, diu Pedrals. Però un rot que du-
ra una hora i tres quarts i és una pa-
ròdia –“brillant”, “singular”, afegeix 
Albertí– de la societat actual.    

“El que més ens ha interessat 
són les gatades, que també en deia 
joguines dramàtiques o bromades. 
Són les més presents en la memò-
ria col·lectiva però s’han condem-
nat com a art menor i eren difícils 
de trobar editades. Nosaltres rei-
vindiquem l’art menor des de l’art 
major”, defensa Oriol. La paraula 
elevada i el vers, els heptasíl·labs 
pitarrians, aquí estan al servei de la 
banalitat i de la broma.e

Lluís Soler canvia el seu registre habitual i protagonitza una sàtira 
política esbojarrada al Teatre Nacional. MAY ZIRCUS

El TNC porta Pitarra de 
‘Safari’ gamberro pel segle XXI

Lluís Soler interpreta l’estàtua de Frederic Soler
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Després del cicle que el Teatre Na-
cional ha dedicat aquesta tempora-
da a Frederic Soler, Pitarra, haurà 
quedat fixat com un afegitó al seu 
nom el concepte de pare del teatre 
català. Ja és prou. Però el problema 
amb els pares, els clàssics i els cà-
nons sol radicar en el fet que, a l’ho-
ra de posar-los en escena, el respec-
te institucional acaba donant lloc a 
un monstre o antiquat o lleugera-
ment maquillat. L’operació Albertí 
per rescatar-lo pretenia anar més 
enllà. Per això va encarregar la cire-
reta d’aquest cicle a Jordi Oriol i Jo-
sep Pedrals, que s’han posat a la pell 
de Pitarra per imaginar com seria 
una de les seves gatades al segle 
XXI. “No volíem fer una revisió de 
Pitarra agafant-lo amb pinces. La 
volíem fer sense venerar-lo, fugint 
de la cultura de l’escultura, que veu 
els clàssics com una cosa morta, de 
museu”, diu Oriol.    

Safari Pitarra –només en cartell 
de l’11 al 22 de juny a la Sala Tallers– 
és una sàtira política protagonitza-
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Atrevit 
“Volíem 
revisar Pitarra 
fugint de la 
‘cultura de 
l’escultura’, 
diu Jordi Oriol  


