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Les floristes de la Rambla
“venen flors per a les san-
tes, venen flors als pecadors,
venen flors per a conques-
tes de joves malgastadors”.
Això diu la lletra de la cançó
queMiquel Porter i Moix
els va dedicar l’any 1962, i
de la qual el mateix Serrat
va fer una popular versió. I
amb aquest tema amb què
el cofundador d’Els Setze
Jutges va aconseguir que
tan carismàtiques venedores
s’escolessin també a la Nova
Cançó, inicia Jordi Prat i
Coll un muntatge de l’obra
que, per la seva banda, els va
escriure Sagarra l’any 1935.
Les floristes (i els floristes,

que ara també en tenim uns
quants) de la Rambla estan,
aquests mateixos dies, tan
enfadades amb l’Ajunta-
ment que, segons informava

La Vanguardia el 7 d’octubre
passat, es plantegen deixar
de decorar el passeig en fes-
tes assenyalades si el consis-
tori no comença a atendre les
seves reivindicacions.
Doncs, per compensar-ho, el

TNC no tan sols els ofereix el
seu gran espectacle inaugu-
ral de temporada, sinó que es
compromet que tot Catalunya
es transformi en una prorro-
gació de la Rambla amb una
extensa gira –la primera que
fa el teatre des de fa anys– del
muntatge: enguany hi haurà
flors escèniques per a tothom!

Poètic i antinatural
Que l’espectacle comenci
amb una cançó no vol pas
dir que Prat i Coll ens hagi
preparat un musical a l’estil
d’aquells reeixits Jocs Florals
de Canprosa. I és que amb
la musicalitat continguda als
versos d’una obra que el direc-

RAMON OLIVER tor considera del tot perfecta
en el seu gènere, ja n’hi ha ben
bé prou. Sagarra afirmava que
si escrivia sempre en vers era
perquè ell veia sempre totes
les coses (també les més gro-
tesques, vulgars o còmiques)
amb un color poètic, de la ma-
teixa manera que reivindi-
cava el caràcter merament
artificial i antinatural del
teatre. Però de l’artifici poètic
n’acaba sortint quelcom que,
com diu el director, resulta
divertit i desolador alhora, i
suggereix “allò que no es veu
però que hi és”.
La mort es passeja de ma-

DESPLAÇAMENT VARIABLE
Alguns van arribar a ser repre-

sentats. D’altres es van quedar

fantasmagòricament classificats a les

prestatgeries. Però tots formen part

de l’arxiu videogràfic del Mercat de

les Flors, en el qual s’ha capbussat

el coreògraf Quim Bigas per donar

forma a aquesta proposta que es

mou entre l’acadèmia i l’escena.

Tres intèrprets posaran el seu cos al

servei de 38 solos nascuts al llarg

de les darreres quatre dècades, que

trobaran un fil de continuïtat entre

lamemòria, l’oblit, el present i el

passat.MERCAT DE ELS FLORS. DATA:

DEL 17 AL 20/10. HORARI: 20H; DG.,

18H. PREU: 16€.•Mercatflors.cat

NOM’OBLIDEUMAI
JJJa sabeu com funcionen les coses al

Teatre Verbatim: del que es tracta

és de recollir el testimoni directe, la

paraula literal. I, en aquesta propos-

ta de Llàtzer Garcia, Elies Barberà

i MartaMontiel, els testimonis i

les paraules ens condueixen cap al

dolorós tema del suïcidi de joves

i menors. Un tema el tractament

del qual sovint obre polèmiques

intenses: recordeu el cas de la sèrie

‘13 ReasonsWhy’. Però que, alhora,

demana a crits que s’abordi amb

sensibilitat. I parantmolt l’orella al

que diuen aquests adolescents als

quals els costa trobar sentit a una

vida que encara tenen al davant.

SALA BECKETT. DATA: FINS AL 20/10.

HORARI: DE DJ. A DS., 20H; DG., 18H.

PREU: 10-15€.• Salabeckett.cat

ESCENA POBLENOU.
HABITACIÓ 1: ULTIMA THULE
El Festival de Creació Contemporània

Escena Poblenou arriba a la 18a

edició. I, curiosament, lamajoria

d’edat li ha obert les portes del TNC,

coproductor d’aquest espectacle

d’Atresbandes que ens recordarà

com, sovint, el punt més llunyà

de l’univers es troba just en el

lloc més ocult dels nostres propis

pppeeeenssssaaaameeeenttttssss.... UUUUnaaaa bbbboooonaaaamaaaaneeeeraaaa

+ estrenes

Ramblejant en
vers entre roses

i clavells

Aquesta imatge estilitzada de la Rambla es passejarà ben aviat pels escenaris de tot Catalunya. FOTO: MAY/ZIRCUS

Voleu sabermés coses d’aquesta

obra de teatre? Seguiu les
instruccions que detallem al sumari!

nera latent de bracet amb la
vida, per aquesta Rambla que
va arribar als escenaris pocs
mesos després que Companys
proclamés l’Estat català, i
l’acció de la qual té lloc just
quan s’estava gestant aque-
lla revolució coneguda com
La Gloriosa que va portar la
reina espanyola Isabel II cap
a l’exili. Prat i Coll ha tingut
present aquestes dues dates,
sense oblidar-se tampoc
d’aquell matí del 18 d’agost
del 2017 en el qual ell mateix
va recórrer colpit el passeig
que hores abans havia quedat
tacat de sang.

JOSEP MARIA DE SAGARRA I JORDI PRAT I COLL OBREN LA TEMPORADA DEL TNC I ES TROBEN A

L’EMBLEMÀTIC PASSEIG BARCELONÍ QUE SEMPRE FA OLOR DE FLORS PER ALS VIUS I PER ALS MORTS

LA RAMBLA DE LES FLORISTES

DE JOSEP MARIA DE SAGARRA. DIR.: JORDI PRAT I COLL. INT.: ROSA BOLADERAS,

XAVIER RIPOLL, CLARA ALTARRIBA, DAVID ANGUERA, ALBERT AUSELLÉ. TEATRE

NACIONAL DE CATALUNYA (SALA GRAN). PL. DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1).

TEL.: 933 065 700. DATA: FINS AL 24/11. HORARI: DJ. I DV., 20H; DS., 19H; DG., 18H.

PREU: 14,50-29€. ENTRADES A 13€. Entradasdevanguardia.com
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Atresbandes

obre Escena

Poblenou al TNC.

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e



Q
U
È
FE
M

11
/1
0/
20
19

15

Podeu consultar totes les estrenes
d’aquesta setmana al web
Lavanguardia.com/cultura/teatro

Quin embolic de casori!
JOEL JOAN I HÈCTOR CLARAMUNT AMARGUEN EL PASTÍS DE NOCES A UN INFIDEL JOAN PERA

Recordeu l’Spencer Tracy
de la primera versió d’El
pare de la núvia, o l’Steve
MMMMMaaaaarrrrrtttttiiiiinnnnn qqqqquuuuueeeee vvvvva interpre-
tar-ne el remake? Hi ha
pares que no porten gaire

bé això de perdre les filles
en braços d’un altre, en-
cara que es tracti del millor
(com millor, pitjor) gendre
imaginable. Però els mal-
sooonnnnnsssss ddd’aquell parell no són
res al costat del que li tocarà
viure a Francesc Ramon
Pujols-Pinyol. I això que ell
sí que estava ben content amb

uesta boda que
li està costant

un ull de la
cara (fins
i tot ha

contractat una orquestra sim-
fònica, per a la nena tot és
poc!) i amb la joia d’home
que li ha tocat com a gendre!

I si el noi és el meu nen?
El problema és que de vega-
des allò de no perds una filla,
sinó que guanyes un fill es
pot transformar en una re-
alitat gens metafòrica. Crec
que no cal entrar en detalls,
perquè ja us heu fet una idea
de la mena de sorpresa que
Joel Joan i Hèctor Claramunt

han preparat a Joan Pera a
l’hora d’escriure-li una co-
mèdia que, encara que com-
parteixi títol (el títol va ser
l’única cosa que els va venir
marcat), no comparteix ar-
gument amb les pel·lícules
esmentades.
Una comèdia que, tot i que

està feta a mida per al ta-
lent còmic de Joan Pera,
tampoc no renuncia a l’estil
característic dels autors de
la sèrie El crac i l’obra tea-
tral Escape Room.

d’introduir-se en aquest festival, en

el qual també trobarem Societat

Doctor Alonso lliurada a l’‘Anarchy’,

Ada Vilaró demostrant-nos que

un cos pot perdre ‘360 grams’ i

continuar sent bell, i Lali Ayguadé i

JJJoana Gomila reinventant el folklore

balear amb ‘Samateixa’. TNC. SALA

TALLERS. DATA: DEL 17 AL 20/10.

HORARI: 20H; DG., 18H. PREU: 10-20€.

Entradasdevanguardia.com

BONA GENT
Potser vosaltres no la trobeu així

com així, però la (molt) bonnaa ggeenntt llii

surt sota les pedres a QuimMasfer-

rer, que ha recorregut bonaa part de

la nostra geografia amb ‘El foraster’.

I de bona gent n’ha trobat ttambé

sempre, en Quim, quan ha parlat

amb els espectadors abans o després

d’una funció. Així, doncs, jaa tocava

retre-li un homenatge i atorgar a

aquesta bona gent el protagonisme

que esmereix, mitjançant uuna

proposta en la qual el pati dde

butaques i la seva singularittat, que

canvia cada dia, marcaran lla pauta.

CLUB CAPITOL. DATA: FINS AL 8/12.

HORARI: DJ. I DV., 20.30H; DSS., 18 I

20.30H; DG., 18H. PREU: 18,440-24,80€.

• Grupppbalana.com

R. OLIVER

EL PARE DE LA NÚVIA

DE JOOOOOEL JOAN I HÈCTOR CLARAMUNT. DIR.: JOEL JOAN. INT.: JOAN PERA, PEP SAIS,

MAIFFFFFE GIL, ANNA CARREÑO. TEATRE CONDAL. AV. DEL PARAL·LEL, 91. METRO:

P AL·LEL (L2, L3). TEL.: 934 423 132. DATA: A PARTIR DEL 12/10. HORARI: DE DT. A

DV., 20H; DS., 18 I 21.30H; DG., 18.30H. PREU: 21,20-30 €.• Teatrecondal.catEl nuvi (Oriol Casals), el pare (Joan Pera) i la núvia (Anna Carreño).
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