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Dilluns que ve dia 29 torna al Círcol Maldà la secció dels dilluns que han anomenat Balneari
Maldà, una proposta pensada per omplir de teatre aquest dia de la setmana, destinat al repòs dels
actors i actrius. Aquests mateixos tindran l'oportunitat de descansar d'aquest Balneari veient els
collegues mentre que per altra banda, el públic normalment privat de teatre els dilluns, podrà fer-hi
una cura d'ansietat.

Si la iniciativa ja és bona, el contingut es pot titllar d'excepcional. Els Pirates Teatre han reunit tres
dramaturgs rellevants: Adrià Aubert, fundador de la companyia i director de l'espectacle; Xavi
Morató, Premi Born 2014 i Anna Maria Ricard, Premi Max 2015 per tal que escrivissin els textos en
clau de cabaret, que vol dir esquetxos breus, molt de gest i una forta rellevància musical. Els
autors, inspirats en la proposta Monty Phython Flying Circus, han creat tres Balnearis
especialitzats: al primer es reflexionava sobre La identitat; en aquest actual, que és el segon, es
parlarà de L'educació. I finalment, a la propera entrega, se centraran en El poder. Ahir ens el van
presentar, alhora que ens van parlat també de l'operetta Oh my God Barcelona!, que comparteix
cartell amb el Balneari
(http://www.teatral.net/ca/noticies/17724/la-cia-bratislava-torna-al-malda-amb-0h-my-god-barcelona-de-offenbach#.Vsxre_nhBpg)

L'espectacle combina el teatre de l'absurd amb la música, el text, el gest, el ball i, sobretot, té molt
d'humor. Veurem una professora universitària que ensenya als seus alumnes quin serà el seu futur
professional; una monja que fa una classe de sexualitat; una Consellera d'Ensenyament que
busca referents per crear una nova llei... Per a l'Adrià Aubert: "Els Balnearis no ofereixen
respostes sinó que plantegen preguntes a l'espectador amb ganes d'obrir debat. Nosaltres
exposem gags sobre lEducació i... que pensin ells!" Tot i que es fa en clau de cabaret, es toquen
molts temes que interessen com ara el bulliyng, la sempre nova llei d'Educació-que sol canviar
molt sovint-, com són les escoles privades, o les concertades, la llengua, la religió... "No pretenem
fer cap paròdia sinó posar al davant d'una manera divertida una actualitat atemporal." ·De moment
no tenen previst fer col·loqui, però tampoc faran res per impedir-ho...

L'espectacle està interpretat per quatre actors (Queralt Casasayas, Bernat Cot, Robert González i
Aina Sánchez), i la pianista Ariadna Cabiró, que interpretarà la música composada per Llorenç
González.

El Balneari Maldà 2. L'educació, es podrà veure tots els dilluns fins al 25 d'abril, a les 21 h. Ens
han promès que "és més musical i té més mala llet que el primer!" Animeu-vos depressa que és
l'únic teatre que obre els dilluns i no disposa de gaires butaques!


