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arcelona és la ciutat corejada pels
turistes però que cada cop és menys
habitable pels barcelonins. Sense

establir cap fil dramatúrgic, Tosar va encar-
regar a cinc companys de vida, narradors
professionals (Miquel de Palol, Flavia
Company, Julio Wallovits, Monika Zgusto-
va i Eduardo Mendoza), que provessin el
salt al teatre amb una peça breu. Tots cele-
braven fa uns dies haver acceptat la invita-
ció. Company, per exemple, ja treballa en
una segona peça, que ja té possible compa-
nyia que la posi en escena. La producció
més ambiciosa del Maldà també té cinc di-
reccions diferents (Xavier Albertí, Jaume
Mallofré, Eduard Fernández, Evelyn Aré-
valo/Adrià Aubert i Rosa Novell, respecti-
vament). El músic Jordi Gaspar serà la
crossa eficaç perquè Tosar faciliti les transi-
cions, d’una dècada a l’altra.

Es parlava de representar una Barcelona
el més humanista possible durant les dèca-
des del 70 fins a l’actualitat amb dos actors
a escena. Les normes són per saltar-se-les i,
per això, varia el nombre d’intèrprets en
cada fragment. Palol imagina tres joves tra-
çant el seu futur amb la mort del dictador,
la restauració de la democràcia i de l’estat
d’autonomia com a futuribles assegurats.
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Cant a
l’exili
barceloní
Pep Tosar implica cinc
escriptors que fan un retrat
de cinc dècades de la
Barcelona menys ‘cool’

Company s’enfanga als 80 amb el desen-
cant polític i amb el flagell de l’heroïna que
va delmar el talent més jove juntament
amb la sida. Wallovits, més enllà dels Jocs
Olímpics, impacta amb una escena de la
Barcelona turística que no sempre coinci-
deix amb la realitat. Zgustova es desencan-
ta per la crisi tot traçant una frontera entre
l’ètica i la crisi econòmica. Finalment,
Mendoza tanca l’obra amb Adéu, que fa
una reflexió sobre què és l’estimada Barce-
lona avui. Ho reflexiona un actor (Víctor
Pi) que ja dubta si ell és personatge o actor,
si el que pensa és fruit seu o només és una

rèplica més de la persona que interpreta.
Aquestes cinc històries de Barcelona cons-
taten la contínua evolució d’una ciutat ca-
da cop més difícil d’habitar.

El Maldà, de fet, volia ser un espai íntim,
confortable, que reconciliés la ciutat amb la
cultura. Tosar, que gaudeix d’un extens
currículum de produccions d’èxit i de pre-
mis honorífics que l’honoren (només cal
comptar els tres de la crítica i dos Serra
d’Or, per exemple), va reobrir el Maldà
convençut que el seu teatre tan premiat i
amb un públic fidel ajudaria a fer tangible
l’aventura. Un espai tan petit ha repetit

Compte
enrere
El programa del
Círcol Maldà
comença el compte
enrere. La incertesa
s’ha acabat. Des de
bon principi,
l’aventura
romàntica de
refugiar autors i
públic d’un teatre
que no es programa
a Barcelona patia
per quadrar
pressupostos.
D’aquí un any, no
es renovarà el
contracte de lloguer
amb els propietaris.
L’actor Pep Tosar,
desenganyat del
tot, plega.

Amics i col·laboradors. Pep Tosar posa a la foto amb els autors i directors de l’aventura/ MALDÀ
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Cristina Clemente porta a
escena el text finalista del
Torneig de Temporada Alta

Amb ganes
d’agradar
intactes

l Torneig de Temporada Alta de
l’any passat ja va demostrar la capa-
citat dels autors de casa contempo-

ranis (més o menys joves) d’agradar al pú-
blic. Sense manies. Aquella comèdia amb
què Cristina Clemente va quedar finalista
de la primera edició del concurs (l’èxit va
obligar que ara es faci, ja, la segona edició
quasi tots els dilluns a la sala La Planeta) ha
esdevingut realitat. És una peça que té molt
de circumstàncies, d’imatges fàcils, de fu-
tur amb un punt de sornegueria. Els objec-
tius vitals, les champions particulars, van
variant (tot i que no ho especifiquin els
personatges) a mesura que avança la rela-
ció. Primer, és ser pares (per la insistència

E de la sogra). Després, és tenir la parelleta.
Aprendre a conviure amb tres nens, els avis
que s’hi han instal·lat, el gos, el sofà de la
terrassa, els Jocs Olímpics que sembla que
mai es faran a Madrid i el Girona que acaba
substituint el Barça en la seva croada per la
Champions amb entrenadors que van ser
exjugadors del Barça de Messi, això sí.

La posada en escena és tan simple com
efectiva. Els dos pares conviuen amb cana-
lla i altra fauna conversant amb elements
de joguina, un joc que també practica l’es-
pectacle Oxígen, creat en paral·lel a l’aven-
tura de la Champions particular, aquest
muntatge que també va fer estada al TGB,
casualment.


