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La vida humana se sustenta da-
munt fonaments ben inestables.
I la identitat (sexual, cultural,
idiomàtica, relacionada amb
la memòria col·lectiva...) està
sempre subjecta a la seva pròpia
fragilitat. Però que no decaiguin
els ànims! Tal com ens diu Xavier
Albertí, director artístic del TNC,
assumir aquesta fràgil realitat
és precisament l’única cosa que

ens pot fer més forts. És per això
que Albertí ha volgut que la nova
temporada del teatre tingui com
a lema ‘Conquesta i resistència’.
I guiada per aquest lema se’ns
presentarà amb direcció de Joan
Ollé la torturada Mercè Rodoreda
de La mort i la primavera (DEL
24/10 AL 10/11), un relat ple de
sacrificis humans en el qual el
desig i la repressió s’enfronten

constantment. O la Virginia
Woolf que ens permet seguir al
llarg de vint-i-quatre hores totes
les passes i tots els pensaments
deMrs. Dalloway (DEL 12/12 AL
4/1), un personatge encarnat per
Blanca Portillo a l’espectacle que
dirigeix Carme Portaceli: també
la seva només aparentment
plàcida jornada té molt d’acte de
resistència.

Quina gran sala de ball!
Ho va demostrar amb el Pi-
tarra de Liceistes i cruzados
i ho va reafirmar la tempo-
rada passada de forma encara
més transgressora amb el Ru-
siñol d’Els Jocs Florals de
Canprosa: Jordi Prat i Coll
sap com apropar-se als clàs-
sics més nostrats amb respec-
tuós llibertinatge creatiu. I en-
guany li toca el rebre a Josep
Maria de Sagarra, que l’any
1935 va dedicar una obra a La
Rambla de les Floristes. La seva
protagonista, l’Antònia (Rosa
Boladeras), afirma, en uns
versos que es van fer cèlebres
entre les persones acostuma-
des a ramblejar amb delit,
que la Rambla “és la sala de
ball de Barcelona”, on “hi ha
més pelats que rics, més gent
guillada/que gent amb el cer-
vell apuntalat”. I s’imagina
ella mateixa ja molt velleta,
però “fidel a la parada de les
roses, fins que la vingui a re-
collir la mort”.

‘Marxando esa sangria’
És clar que tal com funciona
Prat i Coll, segur que no re-
nuncia a buscar connexions
entre aquella Rambla idea-
litzada que va robar el cor a
l’Antònia –i de la qual Gar-
cía Lorca deia que era “l’únic
carrer del món que voldria que
no s’acabés mai”– i aquest pas-
seig actual del qual reneguen
com si res tants barcelonins.
I potser tampoc no hi ha tan-
tes diferències; al cap i a la fi,
s’ha d’estar una mica guillat,
per cruspir-te una paella de
dubtosa reputació a un preu
inversemblant i a altes hores
de la matinada com fan ara els
nous ramblistes vinguts d’al-
tres latituds. Sigui com sigui,
aquest carrer que de vegades
s’ha tenyit de sang per culpa
de furgonetes assassines o de
bombes Orsini, pel qual han
desfilat des de soldats camí del
front durant la Guerra Civil

fins a unOcaña vestit d’àngel
exhibicionista i que les pros-
titutes han deixat marcat amb
els seus talons, segueix sent
una artèria urbana bàsica per
prendre el pols a Barcelona.
I Prat i Coll pot afegir un toc
de tipologia contemporània a
aquella altra fauna humana re-
tratada per Sagarra.

Si els canvis us provoquen vertigen, ja cal que tingueu amà una pastilla per al mareig: al Teatre Lliure han capgirat

la casa. Tot i que els clàssics com Puccini (Liceu) o Sagarra (TNC) tampoc s’escapen de rebre un bany demodernitat,

la dansa envaeix territoris i els musicals de Broadway esperen el seu torn. RAMON OLIVER

Les paradoxes de la fragilitat

Rosa Boladeras no deixarà que passem pel davant de la seva parada de La Rambla sense comprar-li una floreta. FOTO. WHITE HORSE/TNC

LA RAMBLA DE LES FLORISTES

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. DEL

10/10 AL 24/11.
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