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La comèdia i la desolació de ‘La Rambla de les Floristes’, de JosepMaria de Sagarra, inaugura la temporada del teatre

LaRamblabaixapelTNC
JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
l TNC repeteix ju-
gada. L’any passat va
aconseguir un èxit
enormeobrint la tem-
porada amb la versió

irreverent, transvestida, musical,
d’Els Jocs Florals de Canprosa, de
Santiago Rusiñol, que va muntar
Jordi Prat i Coll. I avui el Teatre
Nacional de Catalunya torna a
confiar l’oberturade la temporada
–es preveu la presència de mitja
Generalitat, encapçalada per
Quim Torra– al mateix director i
perquè torni a fer una versió d’un
altre clàssic modern del teatre
català: La Rambla de les Floristes,
de Josep Maria de Sagarra. Es
tracta d’una peça en què Rosa Bo-
laderasdonavidaalaprotagonista,
l’Antònia, a la seva parada de flors
delcordeBarcelona,veientpassar
la vida i també la història en una
obraquebarreja lacomèdiaambla
desolació.
Prat i Coll explica que feia molt

temps que volia portar l’obra de
Sagarra a escena. Quan era jo-
venet, recorda,miravauna vegada
iunaaltra laversióqueRosaMaria
Sardà va protagonitzar a la tele-
visió,que justamentelva impulsar
a fer teatre. Després, fa dos anys,
hi va haver l’atemptat terrorista
a la Rambla, un carrer a prop d’on
ell estava fent un cafè en aquell

moment. Va ser una última em-
penta que, amb l’èxit d’Els Jocs
FloralsdeCanprosa, haaconseguit
que la seva versió de l’obra de Sa-
garra pugi a l’escenari principal
delTNCiquehofaciamblavolun-
tat denoparlar “nomésde les per-
sonesvivesquehabiten laRambla,
sinó tambéde lesmortes, ambuns

esperits que també hi transiten”.
L’obraconstitueixunretratdela

societat catalanaa travésd’undels
seussímbolsprincipals, laRambla,
i l’acció se situa al 1867, poc abans
de la Revolució Gloriosa, que va
destronar Isabel II. No només ai-
xò,LaRambla de les Floristes s’es-
trena el març del 1935, uns mesos

després que Lluís Companys pro-
clami l’Estat Català. Són dos mo-
ments estructurals de la història
recent que ressonen a la peça, en
quèlaRamblaésunespaidelliber-
tat. Es tracta d’una peça escrita
com un sainet, com una obra me-
nor, però que ésmoltmés. “Ha es-
tat fàcil posar-li l’etiqueta d’autor

lleuger, frívol, veloç o costumista,
peròSagarraésmoltméscomplex,
moltmésprofundimoltmésdifícil
delque lihemsabut llegir finsadia
d’avui”, remarcaAlbertí.
Ambelseuhabitualjocdebarre-

ja escènica d’espais, temps, estils i
referències històriques i culturals,
Prat i Coll infon nova vida a una

obra en què, diu, “Sagarra porta al
cimmésalt lasevavisiód’unteatre
popular en vers”. Una obra on,
apunta, tots els personatges estan
excepcionalment ben dibuixats,
però enquè l’Antònia “és unapro-
tagonistaa l’alturad’unSenyorEs-
teve”.Justamentexplicaques’han
centrat en els seus personatges,
“dedonesfortesihomescalavera”,
i diu que els seus sentiments s’ex-
pressen mitjançant flors, com a
l’obradelmateixanydeLorca,Do-
ñaRosita la soltera. PerRosaBola-
deras,elseupersonatge, l’Antònia,
és “una dona que reivindica una
manera d’estimar sense renunciar
a ella mateixa, una cosa que en la
sevaèpocaera impossible”.c

MAY ZIRCUS/TNC

Rosa Boladeras en una escena de La Rambla de les Floristes, al TNC

L’obra s’ambienta
abans de la Revolució
Gloriosa, i la Rambla
hi apareix com
un espai de llibertat
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