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Nao Albet i Marcel Borràs en una escena de Safari Pitarra
MAY/ZIRCUS-TNC

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Quèmillor per reivindicar la figu-
ra de Frederic Soler, de Pitarra,
del pare del teatre català, del que
defensava “el català que ara és
parla” i va crear un humor que
perviu encara avui, que fer elma-
teix que feia ell? Què feia? Paro-
diar el món que veia. Així, la seva
famosa obra L’esquella de la tor-
ratxano era sinó unadivertida ca-
ricatura d’un drama romàntic ti-
tulat La campana de la
Almudaina, de Joan Palou i Coll.
El que en aquesta obra en caste-
llà de Palou eren conflictes d’ho-
nor, a la de Pitarra es convertia
en la denúncia risible d’un siste-
ma polític on encara manava el
caciquisme. El mateix faria de
nou Pitarra a l’obra El cantador,
paròdia del drama romàntic El
trovador, convertint en còmic tot
allò que a l’obra d’AntonioGarcía
Gutiérrez era honra i honor.
I des de demà dos fills, dos he-

reus dePitarra, dos creadors sem-
pre disposats a jugar amb humor
amb el llenguatge, el poeta Josep
Pedrals i el dramaturg, director i
actor Jordi Oriol, porten les gata-
des pitarresques a la Barcelona
del segle XXI. I ho fan amb Safa-
ri Pitarra, una embogida comè-
dia protagonitzada per Lluís So-
ler, Nao Albet i Marcel Borràs
que es representa fins al dia 22 a
la Sala Tallers del TNC. Una obra
que dóna nova vida metafòrica i
real al pare del teatre català: la se-
va estàtua a la Rambla, que ara
mateix, recorden Pedrals i Oriol,

“és només un pixador i ningú no
sap ja de qui és”, reviu. I patirà
tota una sèrie de peripècies amb
dos orfes que, potser, són hereus
seus. Perquè d’això, de l’herència
de Pitarra, de ser els seus fills en-
cara avui –“la cultura catalana és
molt pitarresca”, diu Pedrals–,
tracta en el fons aquesta peça
amb la qual el TNC conclou l’am-
pli programa de representacions
i conferències que ha dedicat a
Frederic Soler.
I per ser els fills de Pitarra, es-

clar, Pedrals explica que han “rea-
litzat una readaptació delmónpi-
tarresc al segle XXI”. “Hem par-
tit de la llibertat estilística que uti-
litzava, de la idea de paròdia cons-
tant d’altres obres, prenent frag-
ments i elements de peces seves i
creant-ne una altra de nova”. Una
creació que, esclar, “està plena de
referències al que està passant en
la política actual, perquè ens ho
han posat en safata: de fet, Pitarra
és cada cop més d’avui mateix”,
remarca Pedrals. Però amés de la
política tampoc s’escapa d’aquest
safari el món teatral, des de Flo-
tats a Joan Pera.
Com no podia ser de cap altra

manera, els dos joves autors tam-
bé han apostat pel “català que ara
és parla”, portant al vers hepta-
síl·lab pitarrià anglicismes, barba-
rismes i altres expressions per
crear, més que els singlots poè-
tics de Pitarra, “un immens rot
poètic”, ironitza Pedrals, que diu
que volen acabar amb el marmo-
ri i arqueològic i baixar l’autor
del pedestal de pedra de la Ram-
bla per mostrar que, “si és actual,
és perquè és teu, perquè ens agra-
da. Era un cachondo”. Amés, asse-
nyala que tot, lamúsica, l’esceno-

grafia i fins i tot la mateixa histò-
ria han estat creats alhora, orgàni-
cament, com feia Pitarra amb la
companyia La Gata.
Oriol, que és un dels creadors i

també el director de Safari Pitar-
ra, conclou que, a més, l’obra és
una reivindicació de les comè-
dies, del gust pel joc de paraules,
de l’humor, de la sàtira del pre-
sent i la paraula viva, sense preju-
dicis, rebutjant la idea comuna
de la “cultura com a escultura”
que diu que les coses són estàti-
ques i no es poden canviar.c
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Pedrals iOriolposenaldia
les ‘gatades’ a ‘SafariPitarra’
El TNC conclou el seu rescat del pare del teatre català

Lluís Soler, Nao Albet
i Marcel Borràs donen
vida a una sàtira de
l’actualitat que explora
l’herència de Pitarra


