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LLOGUERS
Tipus Ubicació Descripció Preu (€)

Apartaments BARCELONA - Zona <M> Torres i Bages estudi amb mobles 375

Apartaments BARCELONA - C/ Ases - Pl. del Palau estudi equipat 725

Apartaments BARCELONA - Av. Can Baró - Pl. Sanllehy moblat, 1 hab. 475

Apartaments BARCELONA - Sant Andreu - Pl. Mossèn Clapés estudis moblats i equipats 375

Apartaments BARCELONA - Guinardó - C/ Garriga i Roca moblat, 1 hab., pàrquing inclòs 450

Apartaments BARCELONA - Berlín - Pl. centre estudi moblat 400

Apartaments BARCELONA - Rabassa - Pl. Rovira moblat, 1 hab. 500

Apartaments BARCELONA - Urquinaona, c/ Sant Pere Mitjà estudi moblat 450

Apartaments BARCELONA - Balmes - Pàdua, c/ Ríos Rosas estudi moblat, àtic, terrassa 500

Apartaments BARCELONA - Av. Vallcarca - Pl. Lesseps moblat, 1 hab. 475

Apartaments BARCELONA - <M> Fabra i Puig, c/ Pare Secchi moblat, 1 hab. 450

Apartaments BARCELONA - <M> Liceu, c/ Petritxol estudi buit 350

Apartaments BARCELONA - Sarrià - Tres Torres, c/ Gósol moblat, 1 hab. 550

Apartaments BARCELONA - Rabassa - Trav. de Dalt moblat i reformat, 1 hab. 550

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - Ali Bei - Lepant 20 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - C/ Atenes 50 m2 300

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Sagrera 70 m2 350

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre 60 m2 300

Pisos ocasió BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia 3 hab., exterior 450

Pisos ocasió BARCELONA - Lepant - Ausiàs March buit, 4 hab., pàrquing 650

Pisos ocasió BADALONA, c/ Sant Joan de la Creu, a prop Coll i Pujol 3 hab. 400

Pisos ocasió BARCELONA - C/ Roger de Flor - Mallorca buit, 3 hab., parquet, calef., pàrq. incl. 1.200

Pisos ocasió BARCELONA - Mare de Déu del Port - Mineria buit, 4 hab. 525
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Després de La rosa tatua-
da a la Sala Gran del TNC,
és molt coherent que la se-
güent referència sigui Do-
ña rosita la soltera. No és
cap casualitat. Si Tennes-
se Williams va desplaçar-
se a Barcelona per imbuir-
se de la poètica de Lorca (a
la ciutat adoptiva, que
amb el padrinatge de Mar-
garida Xirgu el va acollir
amb els braços oberts), el
poeta granadí va trobar en
les floristes de la Rambla
unes còmplices inespera-
des. La setmana passada
el director de la producció,
Joan Ollé, i el director ar-
tístic del TNC, Xavier Al-
bertí, ho van voler recor-
dar fent una visita a Caroli-
na Pallés, la néta de la flo-
rista que tindria per Lorca
un respecte profund. El
drama lorquià, el darrer
que va poder veure estre-
nar, arrenca temporada
aquest vespre a la Sala
Gran del TNC i estarà en
cartell fins al 6 d’abril.

Joan Ollé s’ha convertit
en un autor expert a tras-
lladar poetes a escena. Ja
ho va fer amb Vicent An-
drés Estellés (Coral rom-
put) o Salvador Espriu (El
jardí dels cinc arbres). Ara
té l’oportunitat de presen-

tar el món poètic, però
pensat per a l’escena,
de Lorca. L’obra, escri-
ta en plena efervescèn-
cia de la República, es re-
munta a una època grisa
anterior. La Granada més
tradicional en les etapes
de 1890, 1900 i 1910. És
un passatge d’una noia òr-
fena, que viu amb els on-
cles i que espera amb con-
fiança (i aquests també hi
confien) el retorn del cosí
per casar-s’hi; una dona
que, cap al final de l’obra,
ja s’acosta a la cinquante-
na i fa anys que té l’aixovar
complet, i un oncle que
s’ha arruïnat per pagar-li
un llit de matrimoni. Lor-
ca retrata, com també feia
a La casa de Bernarda Al-
ba (Sala Petita, 2009) o a
Yerma (actualment, al Tí-
voli amb Sílvia Marsó) una
societat empresonada per
uns hàbits caducs. Lorca
manté fins al final la seva
voluntat de fer pedagogia

a través
del teatre adreçant-se a les
classes més populars.

Doña Rosita la soltera
es va estrenar al Teatre
Principal el 1935, amb la
musa Xirgu de protagonis-
ta. Ara és Nora Navas l’ac-
triu que interpreta aquella
dona que està esperant el

retorn del seu xicot de l’Ar-
gentina, davant de la in-
credulitat del veïnat. Tot
i que és poc habitual que
una actriu es vulgui in-
fluenciar per altres artis-
tes que han interpretat el
paper, Navas celebra la ge-
nerositat de Núria Espert,
que li va donar algunes
claus per dur Rosita a es-
cena: el seu personatge
“és ple de vida”. És una pe-
ça coral que es completa
amb Joan Anguera, Mer-
cè Arànega, Marta Betriu,
Enric Cambray, Carme
Elias, Oriol Genís, Laura
Guiteras, Mireia Llunell,
Enric Majó, Victòria Pa-
gès, Alba Pujol, Candela
Serrat i Albert Triola.

Cada vespre Margarida
Xirgu rebia un misteriós
ram de flors d’un anònim.
L’equip artístic va esbri-
nar que, en realitat, eren
les floristes de la Rambla
les que li feien l’homenat-
ge diari. Lorca va decidir
fer una funció dedicada a
les floristes, d’ara fa quasi
80 anys, tot recitant “con
el cariño con que os salu-
do bajo los árboles como
transeúnte desconocido,
os saludo esta noche aquí,
como poeta, y os ofrezco,
con franco ademán anda-
luz, esta rosa de pena y
palabras: es la granadina
Rosita la soltera”. ■

Jordi Bordes
BARCELONA

Rosita s’espera
El TNC reivindica Lorca estrenant ‘Doña Rosita la
soltera’, l’últim drama que va estrenar l’autor

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

13.12.35
Estrena de ‘Doña Rosita la
soltera’ al Principal Palace de
Barcelona (al costat del car-
tell de Gau Sala original).

Joan Ollé, Carolina Pallés (néta de la còmplice de Lorca) i Xavier Albertí, divendres a la Rambla ■ JUDIT TORRES

Cada dia
les floristes
de la Rambla
enviaven
anònimament
un ram a Xirgu

L’univers particular de
Wadji Mouawad es traslla-
da des d’avui i fins di-
umenge al Teatre Lliure.
Ell mateix interpreta el
text que ha escrit i dirigit,
Seuls. Hi manté la seva ob-
sessió per la memòria per-
sonal, les arrels culturals
arraconades per l’assump-
ció d’una nova realitat.
Aquest ADN cultural ver
fortament relacionat amb
la llengua. I és que l’autor,
tot i jugar amb unes esce-
nes pensades quasi per a
cinema (de gran truculèn-
cia i continus canvis d’es-
pais i d’ambients), és un
expert en la capacitat de
narrar oralment, de tras-
lladar el públic amb una
simple i dolorosa narració.

De Mouawad es va co-
mençar a sentir a parlar ar-
ran del fenomen d’Incen-
dis al Teatre Romea, dirigit
per Oriol Broggi (tot i que
anteriorment es produís
un inexplicable malentès
en el festival Grec). La se-
gona part de la seva trilo-
gia La sang de les prome-
ses va entusiasmar. En-
guany, n’estava prevista la
tercera temporada, tot i
que finalment no es pro-
duirà a causa de l’embaràs
de Clara Segura, l’actriu
protagonista. Sí que es va
provar l’any passat la pri-
mera peça, Litoral. I Brog-
gi prepara una quarta pe-
ça relacionada amb la tri-
logia, Ciels, per l’estiu a la
Biblioteca de Catalunya.

Mouawad aprofita l’es-
tada a Barcelona per pre-
sentar la novel·la Ànima di-
vendres a la tarda. L’autor,
nascut al Líban i que ha al-
ternat França i el Quebec,
presenta Seuls en francès,
sobretitulat en català. ■

Wadji Mouawad
interpreta al Lliure
un nou monòleg
sobre la identitat

D’‘Incendis’
a ‘Seuls’

J.B.
BARCELONA


