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Divendres comença una nova
edició del Tradicionàrius. Ja
en porten 22, una xifra sim-

pàtica, la dels dos aneguets. Si des-
prés de dues dècades els organit-
zadors encara han de lluitar contra
les inclemències mediàtiques, es fa
difícil imaginar com era de crua la
travessa musical per un desert de
silenci en aquell hivern del 1988.
Per sort, ara són un festival de re-
ferència, encara que no signaran el
conveni fins a les acaballes

Seguir sumant

d’aquest mes. I, afortunadament,
ara compten amb un CAT nou de
trinca, amb aire condicionat i pre-
parat amb la tecnologia adient per
fer transmissions en directe via in-
ternet, com és el cas de demà pas-
sat amb l’espectacle inaugural, Ve-
llut, de Miquel Gil, Manel Camp i la
Factoria Mascaró.

Per combatre la crisi, han rebai-
xat els preus de les entrades per
als espectacles que oferiran les
dotze setmanes que durarà el pro-

grama. Acabaran el 3 d’abril, amb
una festa de cloenda que deixarà
la plaça Rius i Taulet per centrar-se
en el seu estimat CAT, i en aquest
trimestre es podrà sentir l’avant-
guarda de la música tradicional del
país i també d’altres indrets, com
Irlanda. Tornaran a creuar la Dia-
gonal per presentar tres xous a
L’Auditori, un d’ells dins el Festival
de Percussions.

En Jaume Arnella i en Joan
Serra proposaran un aurresku a la

catalana, els dissabtes al migdia
ompliran els mercats de Gràcia, re-
cuperaran el punt de trobada dels
dilluns amb les jam-folks com
feien anys enrere, i el ball serà el
plat fort dels divendres. El Tradici-
onàrius truca a la porta de les car-
telleres en el retorn a l’espai natu-
ral dels hiverns després de l’expe-
riència primaveral de l’any passat
per exigències del guió de les
obres del nou centre. Són 22 edici-
ons, i pensen seguir sumant.

El Tradicionàrius
engega la 22a edició
amb l’espectacle
‘Vellut’, de Miquel Gil,
Manel Camp i la
Factoria Mascaró

TosarllogaelMaldà
L’actormallorquíagafaambganesel timódel teatretdel carrerdelPide
Barcelonaambla intencióde fer-hipecesdepetit format, cabaret,música ipoesia

Andreu Gomila
BARCELONA

Feia temps que Pep Tosar
en duia una dins del cap, i
no era altra cosa que dispo-
sar d’un espai a Barcelona
on oferir al públic tot allò
que existia i gairebé no
existeix a la cartellera tea-
tral: peces de petitíssim
format, cabaret, música i
poesia. Per això ha llogat el
Círcol Maldà, el petit tea-
tret del carrer del Pi de
Barcelona, propietat de la
família del músic Alfonso
de Vilallonga, obert i reo-
bert infinitat de vegades en
l’última dècada, però que
mai no ha trobat una direc-
ció ferma i una programa-
ció prou atractiva per man-
tenir-se en vida sense ne-
cessitat de reanimació.

“Tenia ganes de tenir una
sala”, ens diu l’actor i direc-
tor mallorquí. A finals d’a-
quest mes de gener engega-
rà la programació del nou
Círcol Maldà.

“Vull recuperar algunes
coses perdudes”, indica To-
sar, fent referència als
muntatges que pensa pro-
gramar. Espectacles que ell
mateix ha dirigit o inter-
pretat, com Somni de som-
nis (Sala Muntaner, 2007),
Sa història des senyor
Sömmer (Sala Muntaner,
2004), La casa en obres
(Romea, 1999) i Esquena
de ganivet (Sala Muntaner,
2004), van en la línia del
que portarà al Maldà, obres
dels seus estimats Antonio
Tabucchi, Patrick Süskind,
Blai Bonet i Damià Huguet.
“El Maldà és un espai de

proporcions petites [uns
70 espectadors] i la gent in-
teressada en aquesta mena
d’espectacles existeix”, afe-
geix. Blai Bonet serà, preci-
sament, l’encarregat de
donar el tret de sortida a la
nova programació de
l’espai.

Sempre en crisi
Tosar, de fet, no farà altra
cosa que dotar de persona-
litat pròpia un indret que
sempre ha seguit la línia
que ell reivindica, “els es-
pectacles de cabaret relaci-
onats amb la bona música
i la poesia”. A Barcelona,
actualment, hi ha pocs es-
pais que ofereixin alguna
proposta semblant. El Al-
maZen, Conservas, La
Puntual i L’Antic Teatre
(en obres) sobreviuen com

poden. I no proposen res de
semblant al que pretén por-
tar a terme Pep Tosar al
Maldà.

La crisi que vivim, diu
l’actor, no l’afectarà. De fet,
afirma, “el teatre no es res-
sent d’una crisi com aques-
ta, perquè està en crisi per-
manent”. “L’objectiu pri-
mordial dels teatres és la
taquilla i això vol dir fer te-
atre majoritari. El públic
està molt avesat a veure la
tele i els teatres fan servir
un llenguatge que no els
allunyi molt d’això, i no són
gaire atrevits”, analitza
Tosar. La seva proposta per
al Maldà buscarà tornar al
llenguatge propi de les arts
escèniques, a voltes canalla
i a voltes líric. I ell ha de-
mostrat amb els especta-
cles que ha protagonitzat

que aquesta manera de fer
té, a més, un públic.

El nou Círcol Maldà con-
viurà, replà per replà, amb
l’acabat d’obrir Maldà Arts
Forum (MAF), un cinema
llogat per la productora de
Ramon Colom, Sagrera, a
l’empresari indi Shankar
Kishnani. “A la força ens
espera un camí de veïnat-
ge: tenim un parentesc ob-
vi, ja que fan cicles de di-
rectors abandonats, un-
derground”, admet Tosar.
El que realment els preo-
cupa tant a ell com als ges-
tors del MAF és que els bar-
celonins sàpiguen que a
l’espai del carrer del Pi ja
no hi fan cinema de Bolly-
wood i que ara, a més de
films independents i d’au-
tor, hi haurà un teatret que
ens farà, segur, somiar. ■

El Círcol Maldà va viure la seva última etapa activa el 2004 i 2005 amb espectacles de titelles i cabaret, i ara Pep Tosar vol tornar-lo a posar en marxa ■ XAVIER CARRION / JOSEP LOSADA

“La gent
interessada en
aquesta mena
d’espectacles
existeix”,
assegura Tosar


