
El Maldà presenta la temporada 2019-20
original

El Maldà, la sala gestionada per Els Pirates Teatre, ha presentat la seva setena temporada on
segueix apostant per un teatre d’històries reals i properes. No en va Històries de prop  segueix
sent el lema del projecte d’aquesta sala.

La programació de la temporada 2019-20 convida a reflexionar sobre temes com la
gentrificació, les desigualtats de gènere, la situació dels refugiats, conviure amb les
discapacitats o els abusos de poder.
La programació compta amb 7 espectacles d’estrena, 4 èxits de la sala i 2 espectacles que
faran temporada després del seu pas per altres teatres, de manera que alhora que aposta per
espectacles de nova creació reposa èxits de la temporada anterior.
Com a novetat per aquesta temporada per facilitar la tria als espectadors s’han creat tres
itineraris:
Dones amb històries, que inclou els espectacles Barbes de Balena, Desvariacions d’Otel·lo, El
silenci dels telers  i Akelarre.

Històries musicals amb Una habitació buida, El temps que no tindrem i Mistela candela sarsuela.
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Històries d’avui  amb les obres Una altra nit, Alhayat o la suma dels dies, Sacarina  i  Boira a les
orelles.

A la vegada continuen els cicles habitualsde la sala: Maldà 1700  (cicle de música antiga i
xocolata), el cicle de rondalles mallorquines Al cel ens vegem tots plegats  i el festival Maldà
enDansa, que enguany oferirà residències a les companyies que hi participin per tal que
puguin tenir un espai d’assaig
Pel que fa a les companyies programades per a aquesta temporada destaquen L’Excèntrica
que ha iniciat la temporada amb  Peter Pan,  la nova companyia Cia. Llançat que presenta el
seu primer espectacle Una habitació buida, un musical dels autors Marc Artigau i  Clara Peya
amb direcció de Joan Maria Segura i Miquel Tejada., o  The Feliuettes que tornen amb el divertit
i reivindicatiu cabaret feminista Akelarre.

Epidèmia Teatre  torna per segona vegada amb l’estrena d’un musical basat en textos de Serafí
Pitarra, i companyies amb llarg recorregut com La Ruta 40  i Els Pirates Teatre portaran,
respectivament, un text contemporani de  Davide Carnevali amb  Sacarina  i la nova dramatúrgia
de creació col·lectivaBoira a les orelles.

Per una altra banda, tornen èxits de la sala com El temps que no tindrem, i  Nadales  amb
Josep Pedrals, Iban Beltran i  Carles Pedragosa.

Creant el teu usuari gaudiràs de sortejos i promocions, podràs valorar espectacles i deixar els
teus comentaris, accedir al Calendari TB amb tota la programació i rebre el nostre newsletter
setmanal amb tota l'activitat teatral de la ciutat de Barcelona.
Información básica sobre protección de datos: Responsable: Escenes i Publics, SL. Finalidad:
desarrollar su actividad comercial, cumplir las contrataciones realizadas por los usuarios y
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remitir comunicaciones comerciales personalizadas en base a un perfilado a los usuarios (en
caso que nos autoricen a ello). Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios:
Escenes i Publics, SL y proveedores legitimados externos. Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional.
También se puede instar reclamación ante la agpd.es.
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