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1. Àrea d’identificació  

1.1 Codi de referència  

FP FS (2017) 

 

1.2 Nivell de descripció  

Fons  

 

1.3 Títol  

Frederic Soler (Serafí Pitarra) 

 

1.4 Data/dates  

Dates de creació:  1864-1895 

Predomina: 1870-1895 

 

1.5 Volum i suport  

Pre-tractament (format/presentació en què arriba el fons): 

     

Tipologies predominants al fons: 

Text manuscrit i mecanoscrit,  correspondència . I en menor mesura objectes museístics 

 

Post-tractament arxivístic: 

Metres lineals: 2 m aprox. 

Quantitat: 6 caixes d’arxiu + 50 volums de manuscrits + 5 volums d’epistolari + 19 objectes + 2 

pintures + 5 documents impresos de gran format     

Total d’unitats/sèries documentals:  72 sèries documentals i 72 unitat   

 

2. Àrea de context  

 

2.1  Nom del/s productor/s   

Frederic Soler i Hubert 
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2.2  Història dels productors /organisme 

Frederic Soler i Hubert, conegut també pel pseudònim de Serafí Pitarra (Barcelona, 9 

d'octubre de 1839 – Barcelona, 4 de juliol de 1895), fou un dramaturg, poeta i empresari 

teatral. 

 

De família humil, fou posat a l’empara del seu oncle matern, Carles Hubert, d’ofici rellotger, i 

completà el seu ensenyament primari amb lectures molt diverses. Als quinze anys actuà en 

agrupacions d’afeccionats que representaren les seves primeres peces; féu amistat 

amb Eduard Vidal Valenciano i Conrad Roure, amb els quals col·laborà sovint, i reivindicà un 

teatre popular escrit “amb el català que ara es parla”, enfront de l’idioma més culte i arcaïtzant 

dels intel·lectuals fundadors dels jocs florals. Amb el pseudònim Serafí Pitarra estrenà entre 

d’altres Jaume el Conquistador, “peça bruta” que més tard rebutjà; La botifarra de la 

llibertat i Les píldores de Holloway o la pau d’Espanya(1860), en què satiritza la campanya 

menada a l’Àfrica pel general Prim i els voluntaris catalans. 

 

La primera estrena pública fou la de L’esquella de la torratxa (1864), d’èxit esclatant. Fundada 

la societat La Gata, li lliurà obra rere obra amb el títol de gatades i alternà la paròdia de les 

actituds heroiques, tan cares al Modernisme —El castell dels Tres Dragons (1865), Els herois i 

les grandeses (1866), en col·laboració amb Enric Carreres, El cantador (1866), en col·laboració 

amb Conrad Roure, etc.—, amb els quadres de costums, obres publicades amb el títol 

de Singlots poètics; mentrestant, col·laborà en diversos periòdics: Un Tros de Paper, Lo 

Xanguet, Lo Noy de la Mare, La Barretina, Lo Gai Saber, etc. L’estrena de Tal faràs, tal 

trobaràs (1865), d’Eduard Vidal i Valenciano, l’estimulà a incorporar-se al drama i guanyar el 

favor d’un públic burgès, que fins llavors havia menystingut. A partir de l’estrena de Les joies 

de la Roser (1866) es convertí en el màxim representant del teatre romàntic català. Es féu 

empresari del Teatre Romea (1867) i alguns dels seus drames foren traduïts al castellà. 

 

Entre els seus èxits cal remarcar Les heures del mas (1869) i, en col·laboració amb Josep Feliu i 

Codina, Lo Pla de la Boqueria o Lo rovell de l’ou (1869) i La Rambla de les Flors (1870), Lo rector 

de Vallfogona (1871), L’àngel de la guarda (1872), La dida (1872), La creu de la masia (1873), 

en col·laboració amb Manuel de Lasarte, El ferrer de tall (1874), La filla del marxant (1875), Lo 

didot (1876), Senyora i Majora (1886), etc.  

Bé que inicialment simpatitzà amb la Revolució de Setembre, aviat es decantà envers posicions 

més conservadores, i rebé amb conformitat l’adveniment de la Restauració. No abdicà, per 

això, del seu catalanisme liberal: el 1882 fou un dels fundadors del Centre Català. L’Academia 

Española el reconegué com a autor en atorgar-li el 1888 un premi extraordinari pel 

drama Batalla de reines. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/9_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/9_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1839
https://ca.wikipedia.org/wiki/4_de_juliol
https://ca.wikipedia.org/wiki/1895
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0070426.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0057067.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0052729.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0029386.xml
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0056664.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0026367.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0026367.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0055144.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0055024.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0016932.xml
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 Com a poeta, assolí un lloc destacat en els jocs florals: el 1872 guanyà la flor natural i el 1875 

la flor natural i l’englantina, i fou proclamat mestre en gai saber, i el 1882 en fou el president. 

Els darrers anys visqué amargat per la por de perdre el favor del públic, i assajà d’incorporar-se 

als corrents nous, sense gaire fortuna, ja imitant l’estil d'Echegaray, ja provant d’emular els 

èxits del jove Àngel Guimerà;  Judas de Kerioth (1889), Les claus de Girona (1893) i Jesús (1894) 

són obres representatives d’aquesta darrera etapa. 

Després de la seva mort s’estrenaren encara El Comte Arnau i El campanar de Palma. Publicà 

diversos volums de poesia: Poesies catalanes (1875), Nits de lluna (1886), si bé obtingué més 

difusió com a poeta satíric. Com a narrador, el 1874 publicà el fulletó L’any 35 en La 

Renaixença. El mateix any la Biblioteca Catalana li edità un volum de Narracions. Usà també, 

bé que de manera esporàdica, els pseudònims de Jaume Giralt  i Simon Oller.  

Fou el dramaturg més ben dotat de la seva generació, i les seves obres, juntament amb les 

de Josep Maria Arnau, assentaren les bases del teatre català modern. 

 

2.3  Història arxivística  

L’any 1923 Carlos Serraclara Hubert, gendre de Frederic Soler que es va casar amb la seva filla 

Blanca Soler de las Casas el 17 de març de 1904, dona 37 peces, impresos interessants i 

curiosos, que segurament corresponen als documents registrats amb números de registre  

inferiors al 20.000.  

 

L’any 1936 la sra Rosa Hernan, que  convisqué amb el fill de l’escriptor, l’artista Soler de les 

Cases,  vengué els documents que conservava del seu sogre i del seu home quan, en morir ell, 

es va trobar sola amb prop de 70 anys, a una edat que li impossibilitava el treball  i havent de 

viure de la commiseració dels coneguts i de l’assistència pública.  Així, oferí a la Generalitat la 

donació, a canvi d’una pensió que pogués alleujar a l’ofertora l’estat d’indigència en què es 

trobava.  El conjunt documental inclogué bastants manuscrits, alguna obra inèdita i records 

personals d’una vàlua intrínseca considerable del fundador del Teatre Català. La majoria 

d’aquesta documentació està registrada entre els números de registre 22.000 i 24.600.  

 

Als anys 70, una part dels manuscrits originals de Pitarra i d’altres autors d’aquest donatiu es 

cedí a Can Pitarra de Campins, que es volia convertir en casa museu de l’autor. Una llista 

completa apareix al llibre de Carme Morell (1995), pàgines 54-58; al nostre arxiu administratiu 

es conserva un llistat, segons Carme Morell, incomplet. 

 

Entre 1966 i 1967 es registren  uns retalls de premsa amb el número 37977, molts d’ells amb 

anotacions manuscrites d’Ernest de les Casas, que amb molta probabilitat pertanyen al fons 

ingressat el 1936.  També entre 1966 i 1967 Maria Vallès, hereva de la família Soler, i masovera 

de la casa de Campins, també coneguda com Can Pitarra, propietat de la família Pitarra des de 

l’any 1886, dóna el títol de sepultura de Frederic Soler i la clau de la sepultura de 1964. 

 

Entre 1970 i 1988, els manuscrits que romanien a l’Institut varen ser descrits en fitxes manuals 

i incorporats al catàleg bibliogràfic.  

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0023408.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0031692.xml
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L’any 1992 Anna Vázquez, classifica i descriu tota la correspondència d’Ernest de las Casas i de 

Frederic Soler en un únic epistolari que ocupa 9 volums.  

Per últim, el fons que va quedar pendent de registrar, i el registrat que pràcticament tot 

correspon al que no és obra dramàtica s’ha descrit entre 2017 i 2018  en aquest inventari i 

correspon a les caixes de topogràfic E. 

 

La major part  del fons està registrada en els llibres de registre de museu.  El material gràfic 

s’ubica en topogràfic de fons fotogràfic d’arxiu i els objectes i pintures  a les reserves de 

museu.  

 

2.4  Dades sobre l’ingrés  

1- Data d’entrada:  1923 
Persona transmissora:  Carlos Serraclara Hubert 
Vincle o lligam amb el productor:  gendre 
Fórmula jurídica d’ingrés:  donació 
 
2.Data d’entrada:  desembre 1936   (DOGC, nº 346, de 9-12-36 pàg.952) 
Persona transmissora:  Rosa Hernan i Lloret 
Vincle o lligam amb el productor:  va conviure amb el fill fins a la seva mort 
Fórmula jurídica d’ingrés:  donació a canvi de rebre pensió vitalícia  
 
3. Data d’entrada:  Entre 1966 i 1967 
Persona transmissora:  Maria Vallès 
Vincle o lligam amb el productor:  Hereva de la família Pitarra 
Fórmula jurídica d’ingrés:  donació    

 

 

3. Àrea de contingut i estructura   

 

3.1  Abast i contingut   

Al fons trobem gran quantitat de textos manuscrits, correspondència i premsa, principalment, 

que aporten informació sobre l’autor i la seva obra dins el context del teatre popular català del 

segle XIX. En menor volum trobem fotografies, obres d’art i objectes. 

 

3.2  Informació sobre avaluació, tria  

No s’escau 

 

 3.3 Increments  

No es preveuen increments. 
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3.4  Sistema d’organització    

ACTIVITAT PERSONAL I FAMILIAR 

 Documentació laboral 

 Documentació sobre gestió de béns 

 Documentació personal i familiar 

 Records i objectes personals i familiars 

ACTIVITAT CREATIVA 

 Obra dramàtica 

 Prosa 

 Poesia 

 Crítica literària i assaig. Obra periodística 

 Discursos, congressos i conferència 

 Escrits diversos (fragments i materials de treball) 

ACTIVITAT PROFESSIONAL. 

Direcció artística del Teatre Romea de Barcelona 

ACTIVITAT ASSOCIATIVA, SOCIAL I POLÍTICA 

 Actes socials: invitacions, programes, etc. 

CORRESPONDÈNCIA 

 Correspondència rebuda 

 Correspondència enviada 

 Correspondència entre tercers 

RECONEIXEMENT I CRÍTICA 

 Articles, estudis, ponències, etc. sobre el personatge i la seva obra 

 Homenatges 

 Premis i nomenaments 

FOTOGRAFIES I IL·LUSTRACIONS 

BIBLIOTECA I ARXIU PERSONAL 

 

4. Àrea de condicions d’ús i accés    

 

4.1 Condicions d’accés   

El fons és d’accés públic però cal formular la petició per escrit, d’acord amb la normativa del 

fons de reserva. 

 

 

4.2 Condicions de reproducció   

Autoritzada amb finalitats docents, d’investigació, per publicacions i documentals  d’àmbit 

cultural. En cas de voler-ne un ús comercial cal, quan els documents estan subjectes a drets de 

propietat intel·lectual, demanar-los a qui els tingui. 

 

4.3  Llengües  i escriptures dels documents 

Català, castellà, francès. 
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4.4  Característiques físiques i requeriments tècnics   

No es requereix cap aparell especial.  Estat físic bo 

4.5 Instruments de descripció    

Inventari  

 

 

5. Àrea de documentació relacionada  

 

5.1 Existència i localització dels originals 

Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques 

 

5.2 Existència i localització de reproduccions 

 Es desconeixen 

 

5.3 Documentació relacionada    

Documents del fons descrits a Escena Digital     

Documents del fons descrits a Biblioescènic 

Fons a altres entitats:   

Arxiu Pitarra a l’Ateneu Barcelonès 

 

5.4 Bibliografia  

 Exposició "Frederic Soler, Pitarra, i la seva obra" (1972) 

 Butlletí dels Museus d’art de Barcelona. Vol. VIII. Núm.71 (abril 1937) pàg. 125 

 Vázquez, Ana. Catàleg bibliogràfic dels manuscrits i de les obres impreses d'en Frederic 

Soler Hubert (Serafí Pitarra) existents a la Biblioteca i Museu de l'Institut del Teatre. 

1978. 44 p. 

 Seixanta-vuit comèdies inacabades de Frederic Soler / Josep M. Poblet. Barcelona : 

Rafael Dalmau, 1970. 56 p. 

 Morell, Carme (1988). Documentació de Frederic Soler (Serafí Pitarra). 9 f. Arxiu 

Administratiu del MAE. 

 Morell, Carme (1995). El teatre de Serafí Pitarra: Entre el mite i la realitat (1860-1875). 

Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. p.39-58. 

 

6. Àrea de notes      

 

6.1 Notes  

 

http://colleccions.cdmae.cat/catalog?utf8=%E2%9C%93&sort=identifier_topografic+asc&utf8=%E2%9C%93&y=0&x=0&q=frederic+soler&source_=search&id=bdam%3A476610&search_field=fons&f%5Bcollection_type_facet%5D%5B%5D=
http://cataleg.cdmae.cat/search/query?facet_ud50=Frederic+Soler+%28Seraf%C3%AD+Pitarra%29&sort=dateNewest&theme=teatre
https://www.ateneubcn.org/noticies/ateneu-barcelones-salva-arxiu-pitarra
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7. Àrea de control de la descripció     

 

7.1 Autoria i data/es   

Rosa Isart, Juny 2017. Carme Sáez, juny 2018. 

 

7.2 Fonts    

Enciclopèdia Catalana: 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0063412.xml [consulta 14-08-2017] 

 

Institució de les Lletres Catalanes: 

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/index-d-autors/item/soler-i-hubert-frederic  

[consulta 14-08-2017] 

 

Escriptors.cat: 

http://www.escriptors.cat/autors/pitarras/pagina.php?id_sec=2769 [consulta 14-08-2017] 

 

Institució del Teatre. Museu. Ingresos 1936: 5. (1936). Arxiu administratiu del MAE. 

 

Obres de l’arxiu de Frederic Soler “Pitarra” que es guarden al  “Mas Pitarra” de Campins. Arxiu 

administratiu del MAE. 

 

 

7.3 Regles i convencions     

Nodac 

 

7.4  Paraules clau     

Frederic  Soler ; Pitarra ; dramaturg ; poeta ; director artística, empresari teatral; teatre 

romàntic ; teatre popular català ; Teatre Romea ; S. XIX  

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0063412.xml
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/index-d-autors/item/soler-i-hubert-frederic
http://www.escriptors.cat/autors/pitarras/pagina.php?id_sec=2769
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_despublicada/norma_de_descripcio_arxivistica_de_catalunya/arxius/nodacpublicada.pdf

