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Les #Històriesdeprop que El Maldà (el que fins a aquest estiu hem conegut com a Círcol Maldà) ha
programat aquesta temporada han començat a viure's aquest mes d'agost amb la companyia la
Calòrica i L'Editto Bulgaro, i tot just acaba d'estrenar-se el concert teatralitzat que Toni Vinyals
oferirà tots els dilluns fins al 5 d'octubre, Balla amb mi. Avui, l'equip que gestiona la sala situada al
carrer del Pi ha presentat els espectacles que acompanyaran a aquests que han obert el curs:
musicals, teatre, dansa, cabaret, espectacles reeixits que es recuperen, d'altres que s'estrenen al
terra de rajoles blanquinegres i la novetat d'un espectacle de gest conformen una programació que
Els Pirates han presentat sense dissimular la il·lusió que els provoca començar el tercer curs al
capdavant d'El Maldà.

N'hi ha per estar contents: la temporada anterior es tancava amb 13.000 espectadors que havien
vist algun dels espectacles, el doble que el curs anterior, i un increment del 5% de l'ocupació
mitjana, fins a assolir el 75%. Alguns dels espectacles que van contribuir a aquest èxit tornen
enguany: és el cas de The Feliuettes, el thriller hilarant amb la Núria Feliu com a convidada
d'honor, que torna a partir del 10 de setembre.

L'octubre, Xicu Masó estrenarà un espectacle revisat que ja va presentar al Temporada Alta fa deu
anys: La mel. En aquest muntatge, revisat amb l'aportació d'elements personals del Xico, l'actor
posa veu i cos a la poesia de Tonino Guerra, poeta i escriptor italià, coguionista de la pel·lícula
Amarcord. Arriba el novembre, i amb ell l'estrena d'un espectacle mínim amb aroma de T de
Teatre: Marta Pérez dirigeix Carme Pla, qui diu els textos plens d'humor absurd de Santiago
Rusiñol, Jesus Moncada, Pere Calders, Josep Carner i Joan Fuster. Les dues "noies T de teatre"
proposen la saludable pràctica de riure's de la vida amb Humor humà.

Els musicals de creació pivoten la programació de la temporada a El Maldà. Un exemple és
l'espectacle Estranha forma de vida, que estrena la Cia En companyia estranya amb textos extrets
de les cartes que l'escriptor portuguès Fernando Pessoa va escriure's amb una jove enamorada, i
quina història d'amor només té aquest testimoni: la correspondència.

La ruta 40 hi torna per celebrar el Nadal

Al desembre i per fi, El llarg dinar de Nadal, el gran èxit de La ruta 40, es podrà veure justament
per Nadal. La família Bayard tornarà a seure al voltant de la taula per celebrar 90 Nadals en
només una hora. L'espectacle comença una gira per Catalunya que per Nadal s'autra a El Maldà. I
al desembre hi aterra també William Shakespeare en format musical. Moisès Maicas dirigeix
Shaking Shakespeare, basat en les composicions inspirades en obres i textos de William
Shakespeare des de l'època elisabetiana fins avui. Amb un format proper al cabaret on sonaran
madrigals i temes del musical contemporani. Un mosaic musicat de Shakespeare, en definitiva.

Els gestors de la sala, Els Pirates, s'instal·len a l'escenari a partir del gener amb l'estrena d'un
espectacle basat en la novel·la de Pere Calders Ronda naval sota la boira. No és una de les peces
més conegudes de Calders, tot i que manté el seu univers i la seva visió subversiva de la realitat. I
en aquest cas, ens trobem davant les peripècies d'un trasnsatlàntic, el Panoràmic, que ha quedat
encallat en uns corrents circulars que el porten irremisiblement al naufragi.



La Cia Bratislava tornar a posar-nos Offenbach en safata, coincidint amb el 150è aniversari de La
vie parisienne, una opereta còmica que critica el turisme de masses i que els de La Bratislava han
adaptat a la realitat barcelonina actual, sota el títol d'Oh, my god, BCN. La ciutat s'ha convertit en
un parc temàtic per a turistes (I la millor mostra la tenim fent un volt per les botigues de les pròpies
Galeries Maldà, plenes de distribuïdors oficials d'articles del Barça, vestits de farbalans i souvenirs
tòpics).

Teatre social

Per cert, que per aquestes galeries es desplaçarà l'actriu Laia Pellejà, protagonista de la proposta
que sota el títol d'Abans fa la Cia Descartable Teatre. Després del bon resultat que a la temporada
anterior va tenir l'itinerant La nit just abans dels boscos, els de Descartable Teatre proposen un
recorregut per les Galeries Maldà i també per les emocions d'una jove aclaparada per la crisi
econòmica. A l'espectacle es recollirà roba per repartir entre les entitats socials del barri.

A la primavera també tornarà el cicle de rondalles mallorquines Al cel mos veiem tots plegats i
s'estrenarà un altre musical de creació fet per David Pintó i Clara Peya: Homes foscos, que parteix
de l'estètica de l'univers de Patricia Higsmith. I per primera vegada, hi haurà un espectacle de
teatre de gest a la programació d'El Maldà dirigida pels Pirates: Esperant-ho tot, de la Cia Vòltala,
qui defineix aquesta peça com "una escudella" quins ingredients són Boris Vien, Samuel Beckett,
Charles Chaplin i jacques tati. Dos vigilants d'un museu esperen dia rere dia que arribi una
preuada peça d'art contemporani.

Durant tot el curs, els dilluns s'obre a El Maldà el Balneari Maldà, un cabaret elaborat pels Pirates
que cada trimestre girarà al voltant dels conceptes "identitat", "educació" i "poder". Els dramaturgs
de tots tres cabarets són Anna Maria Ricart, Xavi Morató i Adrià Aubert. Sempre hi haurà la
direcció artística d'Adrià Aubert i la musical d'Ariadna Cabiró, però el repartiment es renovarà cada
tres mesos.


