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L’OBRA
Durada 1h 45min amb entreacte.
Espectacle en català.

El famós actor i cantant Llorenç Gonzá-
lez presenta el recital Comedy tonight, que 
compta amb la presència confirmada de tres 
prestigiosos experts en la matèria del teatre 
musical; Robert Gonzalves, Nuraya Cuyas i 
Lune Pindadeau. Tots quatre faran una anàlisi 
exhaustiva i científica de les arrels del tea-
tre musical i de la veu humana, però ben 
aviat el presentador començarà a dubtar de 
l’autenticitat dels seus convidats… El recital 
ens portarà a la interpretació de conegudes 
peces del panorama musical d’arreu. Peces 
d’autors tant diversos com Gilbert i Sullivan, 
Kurt Weill, Leonard Bernstein, Stephen Sond-
heim. Una cita obligada per tots aquells que 
estimen el musical... però també per aquells 
que l’odien. 

El repertori de Comedy tonight captivarà el 
públic pel record de les cançons de musi-
cals més importants de la història i pel des-
cobriment dels compositors menys populars. 
Es tracta d’un espectacle dinàmic, viu i amb 
grans dosis d’humor, que endinsa als espec-
tadors al món de la música cantada, des de 
l’òpera fins als musicals més moderns, pas-
sant per l’opereta anglesa, el Music Hall, la 
Sarsuela i la Copla, etc.
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PRIMERA PART

SONDHEIM, S. 
Instruccions al públic. (Les granotes)

GONZÀLEZ, Ll. 
El joglar i la princesa. 

MOZART, W. A. 
Cor de turcs. (El rapte de Serrall)

SULLIVAN, A. 
Jo sóc el Mariscal. (The pirates of Penzance)

YESTON, M. 
Folies Bergère. (Nine)

WEILL, K. 
El romanço de Mac el capità. (L’òpera de tres rals)

SONDHEIM, S. 
Johanna (Sweeney Tood)

WEILL, K. 
Duo de la gelosia. (L’òpera de tres rals)

BERG, H. 
Ai, si tingués cinquanta cèntims.

MOLINA, A. 
Como ni España ni hablar.

LLEÓ, V. 
Coro de viudas. (La corte del Faraón)
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NUMEROS MUSICALS
SEGONA PART

BERG, H. 
El desertor.

BERNSTEIN, L. 
El millor dels posibles móns. (Candid)

LOEWE, F. 
Ja ho veuràs, Henry Higgins. (My Fair Lady)

BERNSTEIN, L. 
Amèrica. (West Side History)

EBB, F. I altres, 
Two ladies. (Cabaret)

JOHNSON. 
Rey del Molino

SONDHEIM, S. 
Johanna II. (Sweeney Todd)

GUINOVART, A. 
Himne dels pirates. (Mar i cel)

SONDHEIM, S. 
Comedy tonight. (Golfus de Roma)
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Els Pirates Teatre és una companyia oberta a 
totes les arts escèniques capaç d‘interpretar 
obres de caire i format molt divers, així com 
d’adaptar i teatralitzar textos de la literatura 
catalana i universal. El seu teatre és sem-
pre original i creatiu, amb forts vincles amb 
la música, i proper al públic. Des que es va 
formar el grup l’any 2001 els seus membres 
han compartit les ganes de crear i de jugar 
a dalt de l’escenari. Actualment té en car-
tell Teatre de carrer de Joan Brossa, dirigits 
ambdós per Adrià Aubert. Aquest és un es-
pectacle inèdit de poesia visual per repre-
sentar a l’aire lliure, que s’ha pogut veure als 
festivals Taca d’Oli (Reus, 2008), Barribrossa 
(Brossa Espai Escènic, 2006 i 2007), Tem-
po Mutevole (Venècia, 2007), Megafon (Bo-
chum, 2006) i EYE European Young Expres-
sions (Düsseldorf, 2006); així com a la Sala 
Luz de Gas (2005).
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Des de 2005 col·labora amb Anna Maluquer 
encarregant-se de teatralitzar els itineraris 
literaris sota el títol Sarrià poètic, amb el 
suport de l’Ajuntament de Brcelona, on es 
revisen autors com Foix, Brossa, Riba, Ar-
deriu o Goytisolo. La companyia fou també 
l’encarregada de la creació i interpretació 
de l’itinerari Un volt pel Sant Feliu de Ga-
ziel (2007), dirigit per Llorenç González, el 
qual teatralitzava i aprofundia en l’obra de 
Gaziel, autor nascut a la vila de Sant Feliu 
de Guíxols.

Des de 2003 creen la paròdia electoral Po-
lítics compromesos, adaptada en cada oca-
sió a la cita electoral concreta i a la situació 
política del moment, en col·laboració amb 
5inc Teatre i el grup de música Atzur. 

En el seu afany d’integrar-se al territori so-
cial en què conviuen, Els Pirates Teatre van 
impulsar el 2001 el ressorgiment d’Els Pas-
torets de Vallvidrera, dels quals des de lla-
vors en porten la direcció artística. 

Els Pirates Teatre s’encarrega sovint de la 
idea i execució d’actes com la clausura de 
la 1a Fira de Música Infantil amb Els Jocs 
Florals dels pèlags (Vilobí del Penedès, 
2008); la inauguració del Festival Primavera 
Francòfona (Institut Francès, 2008). També 
és el grup encarregat d’idear, produir i eje-
cutar l’entrega dels premis Jocs Florals del 
Districte Sarrià-Sant Gervasi, a l’Auditori del 
Cosmocaixa.

També ha muntat l’obra L’alegria que passa, 
de Santiago Rusiñol (2004), i el musical Els 
Pirates de Gilbert i Sullivan, de 2001 a 2003. 
Aquest musical els va unir com a grup, i el 
van portar per diversos teatres de Barcelona 
(Sala Luz de Gas), de Catalunya (Arenys de 
Mar, Serra d’Almos), a Perpinyà i a les Illes 
Balears (Teatre de la Mar de Palma i Teatre 
d’Alcúdia).
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ADRIÀ AUBERT I BLANCH, direcció

Barcelona, 1985. Actualment cursa Direcció i dra-
matúrgia a l’Institut del Teatre. Té estudis de sol-
feig i harmonia, és violinista i professor de violí a 
l’Escola Municipal de Música Can Ponsic de Barce-
lona. Té estudis de cant i d’interpretació.

Ha estat ajudant de direcció d’Esteve Polls i Josep 
Lluís Guardiola, i assistent en pràctiques de Xavier 
Albertí i Pep Anton Gómez. Ha dirigit nombrosos 
espectacles com “La ciutat dels ocells”, òpera in-
fantil de Maria Àngels Anglada (2008) o “Parada 
discrecional” de Harold Pinter (2006). Amb Els Pi-
rates Teatre ha dirigit la majoria dels seus espec-
tacles.

Ha fet d’actor protagonista i músic en diversos 
espectacles: “Mozart, una capsa de sorpreses”, 
“Hänsel i Gretel” (Dir. Albert Romaní), “El burgès 
gentilhome” de Molière (Cia. Arlequins i Trivelins), i 
de secundari aI “Pagliaggi” (Gran Teatre del Liceu) 
i “Brundibár” (Mercat de les Flors).

MARIA ALBADALEJO, vestuari

Barcelona, 1988. Té cursos de disseny tèxtil i moda a 
l’escola ESDI. Ha estudiat violí amb Heriberto Fonse-
ca, llenguatge musical i harmonia, i ha estudiat músi-
ca moderna a l’Escola Aula del Liceu de Barcelona. 
És membre de la coral juvenil Sinera des del 2006. 
Ha realitzat cursos de dansa clàssica, contemporà-
nia, jazz i flamenc a L’escola de Dansa Cristina Colo-
mer, i actualment és professora de dansa clàssica i 
psicomotricitat a la mateixa escola.

Ha dissenyat el vestuari en la majoria d’espectacles 
d’Els Pirates Teatre des de 2006.

ANNA ROMANÍ, coreògrafa

Estudia dansa clàssica, contemporània, tradicional 
catalana i d’arreu del món, i dansa antiga, sobretot 
barroca. També estudia violí, flauta de bec i cant, 
incorporant-ho en alguns dels espectacles en què 
ha participat.

És ballarina de la Cie. L’Eventail i de la Cie. Ana Yepes 
(del qual també és ajudant de coreografia). Última-
ment, l’hem pogut veure a “Cadmus et Hermione” 
(Òpera Comique de Paris, amb “Le Poème Harmo-
nique”, dir. V.Dumestre i B.Lazar, enregistrat en DVD 
per “Alpha”).

És coreògrafa de la companyia Els Pirates Teatre i de 
diversos concerts ballats amb el grups “Diatessaron”, 
“Forma Antiqva”, “Ensemble Santenay”, etc..
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ROBERT GONZÁLEZ

Llicenciat en interpretació i teatre musical per 
l’Institut del Teatre. Té estudis de solfeig i clarinet. 
Estudia cant amb Dolors Aldea a l’Escola Superior 
de Cant del Liceu. Membre de la companyia “Dei 
Furbi: Tocatta i fuga” (2005) i “Homes” de Shackes-
peare (Tantarantana, 2008). Ha treballat amb Marta 
Carrasco a “J’arrive”, a l’òpera “Lyophilisé” de Ge-
rard Guix i Ramon Ferrer i l’ópera “Da Ponte” de Bi-
biana Godai. Ha participat en el curtmetratge “Àni-
ma” de Carlos Lascano. Fundador i actor a totes les 
creacions d’Els Pirates Teatre.

NÚRIA CUYÀS

Llicenciada en interpretació per l’Institut del Teatre. 
S’ha posat a la pell de personatges de “Macbeth” 
(Rose Bruford College, London) de “L’òpera de tres 
rals”, “La senyoreta Júlia”, “Yvonne princesa de Bor-
gonya” o “La Belle époque” de la Banda Bonnot 
(Institut del Teatre). Actriu i cantant a “El Mikado” i 
a “Mar i Cel” (Joan Lluís Bozzo i Joan Vives, Dagoll 
Dagom). Ha participat a “La gran nit de Lurdes G” 
(Cristina Clemente i Josep Ma Miró) al Versus Tea-
tre. És fundadora i actriu a totes les produccions 
d’Els Pirates Teatre.

LLORENÇ GONZÁLEZ

Llicenciat en interpretació per l’Institut del Teatre. 
Estudia solfeig i clarinet. És membre de la FEI 
(Factoria Escènica Internacional) des de 2007. En 
teatre, participa a “Els nois d’història” (2009) d’Alan 
Bennett ( dir. Josep Maria Pou), “Què va passar 
quan Nora va deixar el seu marit” (2008) d’Elfriede 
Jelinek, “Fairy” (2007) de Carme Portaceli i Toni 
Martin i “L’agressor” (2006) de Thomas Jonigk, les 
tres sota la direcció de Carme Portaceli. Participa 
també a “J’arrive” (2007) de Marta Carrasco. En te-
levisió col·labora en 4 capítols d’”El cor de la ciutat”. 
Fundador i actor a totes les creacions d’Els Pirates 
Teatre, director de l’obra “L’alegria que passa”, de 
Santiago Rusiñol.



LLUNA PINDADO

Llicenciada en interpretació i teatre musical per 
l’Institut del Teatre. Té estudis de solfeig i harmonia, 
i de clarinet. Cantant solista a “La Flauta Màgica” 
(Els Comediants, Gran Teatre del Liceu), i a les òpe-
res “Brundibár” al Mercat de les Flors, “Eco” i “El 
bosc de Farucárun” al Teatre Lliure i “Lisístrata” al 
Teatre Nacional. Actualment és al Poliorama amb el 
musical “Papanotes”. És fundadora i actriu a totes 
les produccions d’Els Pirates Teatre.

ARIADNA CABIRÓ, piano

Cursant el grau superior d’interpretació de piano a 
l’ESMUC de Barcelona amb Mª Jesús Crespo. En la 
seva formació ha treballat amb L. Vilalta i C. Poch. 
Complementa els estudis de piano amb els de cla-
vicèmbal amb Béatice Martin. Ha realitzat cursos 
amb els pianistes i clavecinistes M. Farré, B. Do-
uglas, R. Coll, K. Weiss i S. Martínez entre d’altres. 

És diplomada en Educació Musical (UAB). També 
ha participat en projectes dins l’entorn coral i s’ha 
acostat al llenguatge del jazz i la música moderna. 
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