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La identitat explicada en un cabaret

referents quotidians, sinó que es 
pretén “reflexionar més enllà del 
que llegim al diari cada dia”. 

La primera part del tríptic Balne-
ari Maldà, titulada directament La 
identitat, és un “espectacle còmic 
amb humor absurd”. Aubert reco-
neix que s’ha escollit aquest tema 
per la situació política que el país es-
tà vivint actualment, ja que s’hi fa 
referència a la llengua i a la identitat 
nacional. “Parlem del conflicte Ca-
talunya-Espanya des de l’humor ab-
surd”, precisa el director. Però tam-
bé s’hi aborden molts altres temes 

lligats al concepte de la identitat, 
com ara el gènere i els rols socials i 
familiars. 

Jordi Llovet, un dels actors del 
primer espectacle, considera que 
“cada escena té una certa tempera-
tura, com les aigües d’un balneari”. 
D’altra banda, el fet d’estar dins un 
suposat balneari permet al públic 
veure les coses des d’un punt de vis-
ta més relaxat, perquè “els especta-
dors se sentin acollits i puguin pas-
sar-s’ho bé i deixar-se anar”. Però, 
alhora, l’obra també vol motivar la 
reflexió, no només el riure.e

Els protagonistes de la nova obra d’Els Pirates Teatre, Balneari Maldà. ELS PIRATES TEATRE

Els Pirates s’inspiren en el Monty Python’s Flying Circus al ‘Balneari Maldà’

ARTS ESCÈNIQUES

La identitat, l’educació i el poder 
són els eixos de Balneari Maldà, el 
nou espectacle d’Els Pirates Teatre 
que fa temporada al Maldà de Bar-
celona cada dilluns. El nou muntat-
ge de la companyia que gestiona el 
teatre barceloní està inspirat en el 
Monty Python’s Flying Circus: és 
un cabaret construït a partir d’es-
quetxos que cada trimestre canvia 
de tema. El primer reflexiona sobre 
la identitat. Tot i que el reparti-
ment es renova a cada obra, els tres 
espectacles mantenen un mateix to 
que combina el teatre de l’absurd, 
la música, el ball i l’estriptis.  

Balneari Maldà l’han creat Adrià 
Aubert, que també dirigeix l’obra, 
Xavi Morató i Anna Maria Ricart. 
Els tres dramaturgs han treballat en 
els tres espectacles i reconeixen que 
ha sigut complicat barrejar els gui-
ons per crear personatges nous amb 
els matisos que ha aportat cadascú, 
però estan “molt orgullosos del re-
sultat”. Un altre dels referents de la 
companyia és Joan Brossa, perquè 
el poeta intentava inserir els espec-
tacles de varietats en un nivell més 
poètic, que és un dels propòsits 
d’Els Pirates Teatre. 

Transcendir l’actualitat 
Segons Adrià Aubert, han escollit 
la identitat, l’educació i el poder 
perquè són temes que “transcen-
deixen l’actualitat” i permeten par-
lar de “les coses que ens passen de 
manera genèrica”. L’objectiu és 
abordar cada tema des d’una visió 
més llunyana, ja que no s’utilitzen 
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Passatge Insòlit, deu anys 
recuperant les arts del firaire

formin cues. Segons Banús, el fes-
tival es concep com “una fira artís-
tica” on el públic té accés a una sèrie 
d’atraccions mecàniques i a petites 
carpes que ofereixen espectacles 
curts que se succeeixen simultània-
ment i es repeteixen durant tot el 
dia. És una “programació oberta” 
que dóna al públic “llibertat de des-
cobriment”.  

Els espectacles tenen uns preus 
d’entre 1 i 5 euros, de manera que 
amb 15 euros es poden veure totes 
les activitats, tant de companyies 
nacionals com també holandeses. 
Circusdrome presenta Bombardo: 
l’home bala; Lejo proposa un nou 
concepte de teatre de marionetes 
amb Hands up!; la companyia de 
Manolo Alcántara ofereix el circ ín-
tim de Rudo; Ymedioteatro repre-
senta el teatre sobre rodes Sie7e; Ne 
Me Tittere Pas mostra Circumlo-
qui, un espectacle de titelles al cap-
damunt d’un tricicle motoritzat, i 
Avalot presentarà Dia de pesca, que 

és alhora una atracció, un joc i un 
espectacle participatiu.  

A l’Estat no hi ha cap altre festi-
val especialitzat en les arts del fira-
ire com Passatge Insòlit ni tampoc 
cap que tingui una direcció artísti-
ca, assegura l’associació Denomina-
ció d’Origen Santa Coloma. Des de 
l’Ajuntament de Santa Coloma va-
loren aquesta “proposta de qualitat 
amb personalitat pròpia” com una 
“producció 100% colomenca amb 
projecció metropolitana”.e

Rudo, de la Cia. Manolo Alcántara, és un dels 
espectacles del Passatge Insòlit. CIA. MANOLO ALCÁNTARA

La nòria clàssica d’Antigua & Bar-
buda, on els adults fan la força per 
fer girar els petits dalt de l’atracció, 
s’instal·larà el cap de setmana que 
ve als Jardins de la Torre Balldovi-
na. Passatge Insòlit, el festival de 
Santa Coloma de Gramenet dedicat 
a les arts del firaire, torna els dies 
23, 24 i 25 d’octubre. La fira acollirà 
cinc espectacles de petit format, di-
verses atraccions artístiques i una 
exposició dels trenta anys de la 
companyia colomenca Avalot.  

Andreu Banús, director artístic 
de Passatge Insòlit, explica que en 
deu anys “el projecte ha crescut ar-
tísticament”, però també reconeix 
que no volen créixer en “dimensi-
ons i ocupació”, ja que la majoria 
d’activitats es desenvolupen en bar-
raques que tenen un aforament 
d’unes 30 persones i no volen que es 
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Fugit, de la companyia 
barcelonina Kamchàtka. SYLVIE BOSC

Un Festival 
Escena Poblenou  

amb “caràcter 
social i reflexiu”

Artistes emergents, activisme soci-
al i reflexió educativa són alguns 
dels elements que caracteritzen la 
catorzena edició del Festival de Cre-
ació Contemporània Escena Poble-
nou, que se celebrarà en diferents 
espais d’aquest barri barceloní del 
22 al 25 d’octubre. “És un festival 
d’arts escèniques amb la vocació 
d’acostar el públic a les propostes 
artístiques contemporànies, inno-
vadores, arriscades i comprome-
ses”, explica la directora artística 
d’Escena Poblenou, Ada Vilaró. 
“Aquest any acollim més projectes 
de comunitat sobre el territori i el 
barri”, afegeix el coordinador del 
festival, Sergi Estebanell, que asse-
gura que aquesta edició tindrà “un 
marcat caràcter social i reflexiu”.  

Teatre, dansa, poesia visual, circ 
i performance comparteixen una 
programació que dedica un espai re-
llevant, la secció Embrions, a “inici-
atives d’artistes emergents en estat 
de gestació”. Precisament dos pro-
jectes seleccionats l’any passat hi 
presentaran els treballs acabats: En-
tre tazas, d’Eléctrico 28, i I-GUA, de 
Niko & Berto. 

A més d’Embrions, la programa-
ció del festival –que aquest any ha 
rebut la Medalla d’Honor de la Ciu-
tat de Barcelona– inclou la secció 
Escena +Dones –que dóna suport a 
l’escena femenina–, residències de 
creació artística, projectes d’educa-
ció i comunitat i un altre dedicat al 
territori. Entre els espectacles pro-
gramats hi ha Fugit, de la compa-
nyia Kamchàtka, realitzat amb la 
col·laboració de Metges Sense Fron-
teres i l’Ajuntament de Barcelona. 
És una obra “lamentablement molt 
actual”, diu Vilaró, ja que tracta so-
bre gent que ha d’abandonar “casa 
seva sense voler-ho”. També passa-
ran pel festival Ocells al Cap, Las XL, 
Javier Refoyo, Diana Gadish, Joan 
Català i Roser Tutusaus.e
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Reflexió  
L’obra parla 
del conflicte 
Catalunya-
Espanya “des 
de l’humor 
absurd”

Celebració 
Una exposició 
recorda els  
30 anys de la 
companyia 
Avalot


