Josep Pía
entre els seus

V

aig vcLirc la primera rcprcscnlació —rcsii-cna iiiunílial. en cicicii— de l'obra de
Flotáis sobre textos de Pía al tcatre Poliorania de Barcelona, en un clima d'csdevenimeni eiiltiiral t]Lie tenia iiioll. també, de fesia social. La represenlació va
discórrcr. impecable, enniig d'un gran silenci que era d'alcnció. de curiosiiat i
d'inlcrés, pero que nomcs en un parcll d'ocasions es va Irencar amb discrclcs mostrcs sonoros d'una certa complieitat. En acabar, els aplaiidinienls van sonar educáis i compactes, pero
no van ser cxccssivanieni pcrllongats i només van augmentar de to quan. a la ("i. Fluíais va
algar enlairc i es va posai- sobre el cor un liibre que lothoni va suposar que era de Pía.
L'cndcma. els cn'iics teairals van dir loi el que calia sobre l'obra i la seva represenlació.
Al cap d'un mes, amb el record molí viu d'aquella primera sessió gaircbé académica, vaig
repetir rcxperiencia en l'ambient tolalment tlivers de Palafrugell. Alia, en un Centre
Fraternal vell i tiestartalat. s'hi respirava lui clima d'envcíai en tlia de (esta major. L'escenari
era pclit i les butaques incomodes, pero el local vcssava de gcnt. rexpcclació era total i la
complieitat va ser absoluta. Cada frase de Pía. potenciada per la dicció i el gesl de Flotáis.
trobava immcdialamcnt el re.sso de la rialla. del somriure. del cop de cap arirnialiu coni a expressió d'ima conrormilal generalil/.ada. Les páranles de Pía. les mínimes
refcréncies planianes de Tatrezzo. I'escenografja i el
vestuari. eonneelavcn amb un món espes de records personáis, d'anücdotes escoltades o viscutles. de eoncixen(;a
0 de veVnatge. Les múltiples al.Uisions del lext al paisatge i a la geni del rodal eren rcbudes amb gencroscs mostrcs de sati.sfacció. Alguncs frases concretes —aixo suceceix sempre amb Pía— s'adeqLuiven com un guant al
niomcnl presenl, lalment com si haguessin esiai escritos
01 dia abans. D'enlic ellos, los referidos a l'ambii ninnicipal osdcvenien saicasliqucs a la llum do les aeluals
evidencies; llavors la riallada general era enorme, punyoni. Aixi, els assislents —autocions n foraslers—. que
per arribar al Fraternal havien hagul de Iravessar la remotlolacla Pla(;a Nova, es podien idcnlificar amb aquella
sentencia: "A rAJuntament de Palatrugell tolhom parla
trestetica. i ara matoix no es pot passar per cap carrcr de
la ciutal". AfirnKició que venia rcrermada per una allra
que Flolats deixava anar poc dcsprés: "La oaraolorística
de l'arquitectura moderna és la prclensió. l'cnravenameni
sistemalic; es una obra de tlbals".
I així fins a rinfinil. en un clima casóla, cálid. ínlim.
La geni oscollava molí, pero tampoe no s'eslava de tossir, com si los a casa sova. De fora estanl arribaven els
crits d'algun brélol nocturn, els lladrucs insistents d'un
gos; tot plegal posava un Ibns familiar i realista ais niols
insuperables do Pía sobre el paisatge de cada dia: el mas,
Boet, la carretera de Sant Sebastia. la pineda. I'ermila, el
mar, els ccnienliris deis qualre pobles voins. No calia ni
L|ue Flotáis es poses la gavardina i la boina; quan ho va
fer. foia ostona que Jo.scp Pía era alia, entro els seus.
Havia tornal de lluny. com d'un llaiguíssim viatge. a
aquell "local que duran! anys i anys havia estal l'agora
do PalalVugoll" i on "la concenlració humana era tan cspessa i alapoVda que hi havia vist suar los paréis". Aquell
era el sou nión. el sen país, i —com dcia la frase final do
l'obra— "explicar mes coses seria ínnccessari".
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