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Renoi, deunidó la recompensa!
Però el nostre govern és així
de rumbós. Vosaltres potser
ni heu reparat que ja no hi és,
perquè els barcelonins estem
acostumats a passar pel seu
costat sense fer-ne cas, encara
que l’hàgim vista tota la vida
allà, a la Rambla, entre el
clàssic cafè Cosmos i el teatre
Principal.
Però el cas és que la gran

escultura d’homenatge a Don
Serafí Pitarra que fins ara
s’aixecava impertorbable en
aquell indret, potser cansada
de la indiferència general que
l’envolta, ha decidit fer via i
fugir cames ajudeu-me. I ara
s’ofereix una recompensa de
cent vint-i-tres mil euros a qui
sigui capaç de recuperar-la
i fer-la retornar al lloc que li
pertoca. Esclar que, ben mirat,
potser fóra millor deixar-la
en pau i no retornar-la a un
racó en què d’aquí quatre dies
ens n’haurem tornat a oblidar.
Com diuen Jordi Oriol i Josep
Pedrals, els organitzadors
d’aquest safari que en lloc
de posar-se a recuperar
obres de Pitarra prefereix
reinventar Pitarra escrivint a
la seva manera unes gatades
del tot del nostre temps,
és precisament la cultura
escultura la que no ens porta
enlloc.
La quemonumentalitza el

culte als nostres clàssics i no
ens permet fer amb ells allò
que fem sense manies amb els
clàssics vinguts de fora.
Als de casa, millor no tocar-

los ni un pèl! Fins i tot, encara
que siguin tan bandarres
(l’adjectiu, correspon també
als responsables del safari
literari) com ho va ser en vida
aquell Frederic Soler que ara
se’ns presenta amb la barba
d’un altre Soler amb solera,
l’actor Lluís Soler.

RAMON OLIVER

Un país de vetes i fils
Autodefinits com a famolenc
matrimoni artístic, Oriol
i Pedrals han escrit uns
versets pitarrescos que
diuenmolt d’aquesta mena
d’encarcarament cultural
que pot patir fins i tot qui ha
sigut qualificat sovint de pare
fundador del teatre català.
Com diuen els esmentats
versos: “La immortalitat,
cruel / esdevé com un rancor /
que et magnifica enmodel /
però et treu tot el vigor”. Per
cert, no us malacostumeu:
l’acurada ortografia i sintaxi
d’aquestes paraules no és
altra cosa que l’excepció del
que us trobareu a l’escenari.
El “català que ara es parla”
a què feia referència Pitarra
per qualificar els seus
desgavells lingüístics és el
mateix que faran servir els
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a fer els vetesifils patris de
l’alta cultureta acostumada
a menystenir gatades i
altres jocs verbals d’en
Serafí, sinó que tampoc
s’hi sentiran a gust aquells
de vosaltres que busqueu
sempre desesperadament
una altra mena de fil, el fil
argumental. D’altra banda, qui
conegui el tarannà d’Oriol i
Pedrals –criatures literàries,
poètiques i teatrals a les quals
l’univers Pitarra escau com
un guant i que perpetren des
de sempre amb les lletres i les
seves combinacions les més

dos responsables d’aquest
divertiment impertinent. Si
voleu floritures acadèmiques,
busqueu els jocs florals que us
vinguin més a mà. Aquí, del
que es tracta és de fer riure
sense correcció gramatical,
encara que les paraules puguin
ferir la sensibilitat de les
orelles més fines i provoquin
mal d’ulls a qui les vulgui llegir
com qui llegeix el Pompeu.
I del que es tracta també és
de recordar que, tal com ho
veia Pitarra, “no és un regne
una botiga / de vendre betas i
fils”. Però com que sovint s’hi
assembla massa, cal cridar
a l’ordre els governants del
regne i recordar-los tal veritat.

I ‘luego’, què ve ‘luego’?
Això també ens ho volen
deixar clar els autors; aquí
no solament no hi tenen res

L’escultura barcelonina de Serafí Pitarra cobra vida a través de Lluís Soler en aquesta obra, on es reivindica la reinvenció dels clàssics locals. FOTO:May/Zircus-TNC.

JORDI ORIOL I JOSEP PEDRALS ES POSEN A ESCRIURE GATADES COM LES HAURIA ESCRIT EL MATEIX MESTRE PITARRA

La cultura de l’escultura, batuda
pel català q’antes se parlava

sucoses barrabassades– ja
sap a què atenir-se en aquest
sentit. Per cert: els autors
demanen que en cas que
sigui reubicada al seu antic
emplaçament l’escultura que
ara està sota ordre de crida
i cerca, se la guarneixi en
endavant amb unes quantes
gatades gravades en lletres
d’or al seu voltant, a veure
si així se’ns contagia a tots
l’humor de què va donar bona
mostra el mestre en els seus
anys d’esplendor: sembla que,
amb el temps, fins i tot ell va
fer alguna claudicació.


