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ópresentaci
Vagin entrant, senyores i senyors, a la casa de les feres per veure lluitar l’home o l’animal on 
tan aviat l’intel·ligent és vençut  com el fort és vençut, on l’animal es revela i l’home es subjuga. 
Corren mals temps, la cirsi ens domina, falten aliments i els uns als altres es devoren.

Que fàcil és la vida pel personatge al teatre! Té lloc on dormir i pot menjar encara que la gana 
més terrible envaeixi el món i estigui buit l’estómac de l’actor. Però per aconseguir la grandesa 
en l’art no s’ha de mesurar el seu mèrit en riqueses. Què veieu a les comèdies i les tragèdies? 
Animals  domèstics,  tan  ben  educats,  que  alleugen  la  seva  còlera  amb  tristos  brams 
agradables...  i  vostès,  els  de  baix,  els  sentiu  lamentar-se  en  cinc  actes.  L’animal  real,  el 
salvatge i preciós animal, aquest, senyores i senyors, només aquí el trobaran!

Vagin entrant,  no  s’atreveixen?  Endavant  rèptils  de tot el món,  camaleons,  serps, cocodrils, 
dragons i salamandres! Ja sé que en silenci  se’n buralaran i les meves paraules no  creuran, 
però... Endavant, endavant, vagin entrant!

Basat en el pròleg de Lulu de Franz Wedekind

l'obra

Dues actrius reben el públic a casa seva, que no és res més que un 

petit  espai allargat  en forma d'escenari,  i  el  conviden a espiar  la 

seva existència. La seva realitat trontolla en un fràgil equilibri, penja  

d'un fil.  Un fil per on elles es mouen i es transformen al  trepidant 

ritme  d'un  gramòfon.  La  corda fluixa  és un  espectacle  íntim que 

barreja  un imaginari  construït  a partir de la  paraula,  la  música i  el 

moviment,  on  fragments  d'obres  teatrals  de  tots  els  temps 

conflueixen  amb  el  circpoètic  creant  un  univers  màgic  i  proper, 

d'una  delicadesa  i  una  visceralitat  ben  humanes.  Tot plegat  un 

espectacle  sense  més  argument  que  el  de  la  vida  de  dues 

persones atrapades pel seu ofici i, sobretot, per les seves pròpies 

il· lusions, que ens fascinarà pel poder de les coses petites i de les 

ganes de viure.

Les  dues  actrius  fan visible  cada  transformació  en aquest  teatre 

dins del seu teatre. Els límits s'esborren i les realitats es barregen 

en les  successives metamorfosis de les  dues actrius,  que deixen 

entreveure,  a  cada  minut  que  passa,  que  en  qualsevol moment 

poden perdre l’equilibri… Viuen sobre una corda fluixa.



programa 

Per a aquest espectacle hem extret fragments dels següents textos:

Lulu, Frank Wedekind (1937)

Comedia sin titulo, Federico García Lorca (1936)

Romeu i Julieta, Wiliam Shakespeare (1595)

Así que pasen cinco años, Federico García Lorca (1930)

La gavina, Anton Txèkhov (1896)

Les tres germanes, Anton Txèkhov (1901)

Les noces de Fígaro, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1785)

El público, Federico García Lorca (1930)



la companyia

Els  Pirates  Teatre  va  celebrar  el  2011  els  10  anys  des  de  l'estrena  del  primer 

espectacle. La companyia manté els seus ideals, oberta a totes les arts escèniques  i 

capaç  d'interpretar  obres  de  gèneres  i  formats  molt  diversos,  així  com adaptar  i 

teatralizar textos de la literatura catalana i universal. El seu teatre és sempre original i 

creatiu,  amb forts vincles  amb la  música, i  poximitat amb el  públic.  Des que  es va 

formar el grup l'any 2001 els seus membres han compartit les ganes de crear i jugar 

sobre l'escenari.

Actualment tenen en cartell Comedy Tonight, espectacle de creació, La corda fluixa de 

diversos autors i estan inmersos en la creació d’El darrer triangle de Joan Brossa. En 

l'àmbit de teatre familiar, realitzen les audicions musicals Un viatge pel musical (de 8 a 

16 anys) i  L'aventura del teatre i la música (de 3 a 8 anys), així com també Ulisses, 

una odissea musicall.

També hi  ha  en cartell  l'espectacle  Teatre de carrer de Joan Brossa, dirigit per Adrià 

Aubert. És un espectacle inèdit de poesia visual per a representar a l'aire lliure, el qual 

s'ha pogut veure al Theatre du petit Parmantier de Paris (2009), els festivals Taca d’Oli 

(Reus, 2008), Tempo Mutevole (Venecia, 2007), Barribrossa  (Brossa Espai Escènic, 

2006  i  2007),  Megafon  (Bochum,  2006)  i  EYE  European  Young  Expressions 

(Düsseldorf, 2006); així com a la Sala Luz de Gas de Barcelona (2005).

Oberts a totes les arts escèniques i 
capaços d'interpretar espectacles de 

gèneres molt diversos, hem presentat 
aquesta temporada fins a 3 espectacles 

en sales barcelonines, infantils i per a 
públic adult.

Desde 2005 col·labora amb Anna Maluquer  encarregant-se de teatralizar els itineraris 

literaris sota el títol Sarrià poètic, junt amb el Districte de Sarrià-Sant Gervasi i la Xarxa 

de Patrimoni Literari de Sarrià, on es revisen autors com Foix, Brossa, Riba, Arderiu o 

Goytisolo. La companyia va ser també l'encarregada de la creació i interpretació dels 

itineraris Un volt pel  Sant  Feliu de Gaziel (2007), Joaquim Ruyra  a Blanes  i  Ángel 

Guimerà  al  Vendrell   (2009-2010)  dirigides  per  Llorenç  González  i  Maria  Canelles. 



Actualment  estem confeccionant  l’itinerari  de Mercè Rodoreda encarregat  també pel 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Des de 2004 creen la paròdia electoral Polítics compromesos, adaptada a cada ocasió 

a la cita electoral concreta i a la situació política del moment, en col·laboració amb 5inc 

Teatre i el grup de música Atzur. Amb la intenció d'integrar-se al territori social en què 

conviuen,  Els Pirates Teatre van impulsar el 2001 el ressorgiment d’Els Pastorets de 

Vallvidrera, dels quals des d'aquell moment en porten la direcció artística.

Els Pirates Teatre s'encarrega sovint de la idea i execució d'actes com la cloenda 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), etc..També 

és el grup encarregat  del lliurament  de premis dels Jocs Florals del  Districte Sarrià-

Sant Gervasi, a l’Auditori del Cosmocaixa. 

La  companyia  també ha  fet  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 dugueren 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), encara com a companyia no professional.

En la temporada 2011-12, s'han pogut veure  a les cartelleres barcelonines,  diverses 

produccions de la companyia: Ulisses, una odissea musical al Teatre Regina; El darrer 

triangle a La Seca Espai Brossa, i La corda fluixa, a Els Lluïsos Teatre.



íequip art stic

àadri  aubert

Violinista  i  director  d’escena,  Barcelona,  1985.  Cursant  
Direcció escènica i dramatúrgia a l'Institut del Teatre.
Fundador de la companyia Els Pirates Teatre, on ha dirigit i 
és dramaturg d’espectacles com El darrer Triangle basat en 
l’obra  de  Joan  Brossa  (2011),  La  corda  fluixa  (2010), 
Comedy  Tonight  (2009)  i  Comedy  Tonight,  segona  versió 
(2011),  Un  viatge  pel  musical  (2009),  L'armari  de  Yukio 
Mishima  (2008),  Teatre de carrer de  Joan Brossa  (2005), 
etc. Amb altres companyies ha dirigit diversos muntatges on 
destaquen Electra de Llorenç  Moyà al Teatre Principal  de 
Palma (2011), Una altra Cenerentola, òpera de Pere Cowley 
i Cristina Cordero (2011),  o Parada discrecional  de Harold 
Pinter  (2006).  Ha  fet  d'ajudant  de  direcció  de  Pep Tosar 
(Molts records per  Ivanov,  Somnis  de somnis,  Tot  és just, 
Nocturn, La casa en obres...), Esteve Polls (Shakespeare vs 
Sagarra) i Josep Lluís Guardiola (La danserie de l'Arxiduc), i 
assistent  en pràctiques  de Xavier  Albertí (Soterrani)  i Joan 
Anton Gómez (Nine). Ha estat director i actor d'espectacles 
infantils,  on  destaca  l’òpera  infantil  inèdita  La  ciutat  dels 
ocells,  de  Maria  Àngels  Anglada  (2008),  a  l’Àtrium 
Viladecans.

maria albaladejo

Barcelona,  1988.  Té  cursos  de  disseny  tèxtil  i  moda  a 
l’escola  ESDI.  Ha  estudiat  violí  amb  Heriberto  Fonseca, 
llenguatge musical i harmonia, i ha estudiat música moderna 
a l’Escola Aula  del Liceu de Barcelona. Ha realitzat cursos 
de dansa clàssica, contemporània, jazz i flamenc a L’escola 
de Dansa Cristina  Colomer,  i actualment  és professora de 
dansa  clàssica  i  psicomotricitat  a  la  mateixa  escola. 
Actualment  cursa  els  estudis  superiors  en  escenogràfia  i 
vestuari a ESAD de Institut del Teatre.



íenric roman

Barcelona,  1984.  Estudia  Arquitectura  a  la  UPC  de Sant  
Cugat  i  s'especialitza  en  Arquitectura  Efímera  a  l'Escola 
d'Art i Disseny  de Deià.  Té estudis de solfeig i harmonia a 
l’Escola Municipal  de Música Can Ponsic de Barcelona. És 
clarinetista  i  ha  estudiat  amb  els  mestres  Albert  Gumí  i 
Francesc Vidal.
Ha ideat l’escenografia de la majoria dels espectacles d’Els 
Pirates Teatre des de 2001.

marina  marcos

Llicenciada  en  Comunicació  Audiovisual  per  la  Universitat 
Autònoma  de  Barcelona,  posteriorment  cursa  estudis  de 
Postgrau en Gestió Cultural.
En  els  darrers  anys  ha  treballat  en  la  producció  i  la 
comunicació  de  projectes  culturals  com
MECAL,  -  Festival  Internacional  de  Curtmetratges  de 
Barcelona,  Curt  Ficcions,  el  Centre  de  Cultura  de  Dones 
Francesca Bonnemaison i el Centre Cultural Golferichs.
Actualment  treballa  com a  productora  teatral  en diversos 
projectes a la ciutat  de Barcelona: el Círcol Maldà, sala de 
teatre i concerts, i les companyies Els Pirates Teatre, Teatre 
de l'Enjòlit i The Zombie Company. 



repartiment

laura aubert

Barcelona, 1987. Llicenciada en Interpretació per l'Institut 
del Teatre de Barcelona. Estudia violí amb Santi Aubert. 
Cant amb Dolors Aldea i Elisenda Arquimbau.
Actriu principal a la minisèrie Barcelona Ciutat Neutral 
(Sònia Sánchez. TV3)
Actriu a Molts records per Ivanov i Somnis de Somnis (Pep 
Tosar), El Casament d'en Terregada (Joan Castells, TNC), 
Teoria de Catàstrofes (Moïsès Maiques), Electra (Adrià 
Aubert), diferents espectacles de Els Comediants.
Actriu i fundadora d'Els Pirates Teatre participant a la 
majoria dels seus espectacles.
Tallers de l'Institut del Teatre amb Xicu Masó, Teresa 
Vilardell, Pep Anton Gómez, entre d'altres.
Cantant solista a La Flauta Màgica (Els Comediants, Gran 
Teatre del Liceu), membre del cor infantil a Turandot (Núria 
Espert, al Liceu) i a I Plagliaggi (Liceu). Actriu i cantant a 
Brundibár (Mercat de les Flors), El bosc de Farucárun (J. 
Fondevila, Teatre Lliure).

queralt casassayas

Queralt Casasayas Reguant  es llicencià en art dramàtic per 
l'Institut del teatre de Barcelona l'any 2009, a l'opció de text. 
Durant  la carrera cursa intensius  d’altres especialitats com 
pantomima  amb  Joan  Cusó,  siglo  de  Oro  amb  Roberto 
Quintana,  clown  amb  John  Davidson,  biomecànica  teatral 
amb Moreno Bernardi,  entre d'altres. Algunes  de les obres 
més destacades en les que ha participat són: Fora de joc de 
Sergi  Belbel,  amb  direcció de Cristina  Clemente,  al teatre 
Capitol durant  el  festival  Grec 2010.  Lectures de diferents 
òperes al Liceu 2010-2011. La corda fluixa,  espectacle  de 
creació dirigit per Israel Solà i Adrià Aubert, estrenat al Circol 
Maldà al Juny del 2010. El perfecto equilibrio, amb direcció i 
dramatúrgia d'Isabel Díaz, estrenada al Desembre del 2009 
a  la  Francesca  Bonnemaison.  Espectres  H.Ibsen  sota  la 
direcció  de  Magda  Puyo  al  teatre  Romea.  L'agressor  de 
Thomas  Jonigk  amb  direcció  de  Carme  Portaceli. 
Actualment és membre de la companyia La pell, dirigida per 
Anna Estrada. 



èfitxa t cnica

óIl·luminaci

Control i dimmer

Taula il· luminació

Aparells

12 PC 300-1.000W

2 Retalls ETC Fins a 650W

So

1 Reproductor música CD / DVD

2 P.A.

2 Monitors

Altres

Espai escènic 6m amplada, 4m fons i 3m alçada

Temps de muntatge 2h – col·locació il· luminació

6h – memòries il· luminació

1h – espai escènic



altres espectacles

comedy tonight. El famós actor 

i  cantant  Llorenç  González  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, Lune Pindadeau, Bernard 

Coat.  Tots  quatre  faran  una  anàlisi 

exhaustiva  i  científica  de  les  arrels  del 

teatre 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.  Una cita obligada per  tots aquells 

que estimen el musical... però també per aquells que l’odien.  

teatre  de  carrer  (joan 

brossa).  Teatre  de  carrer  és  una  

obra pensada  per  fer en  un  edifici,  en 

un espai no convencional. Possiblement 

aquesta convenció ja està superada, de 

bon  tros,  però  si  a  més  li  sumem  la 

màgia de  les  paraules  i  el  surrealisme 

de  Joan  Brossa,  l’humor  dels  seus 

personatges  i  la  frescor  del  teatre  de 

carrer,  el  resultat  serà  una  obra 

totalment innovadora i atractiva.



ulisses,  una  odissea 

musical.  Una  versió  lliure 

de l'Odissea  d'Homer convertida  en 

un  espectacle  musical  per  a  tota  la 

família.  La  proposta  serveix  per 

apropar-nos  a  la  història  d'un  dels 

personatges  més  rellevants  de 

la mitologia  grega.  Amb 7  actors-

cantants  i  un  pianista a  dalt  de 

l'escenari,  l'espectacle  té  un  alt  nivell 

musical i coreogràfic. Els actors, tots ells formats a l'Institut del Teatre (la majoria d'ells 

en l'especialitat  musical)  recreen  la  Odissea  amb divertits  personatges  que actuen, 

canten i ballen.

el darrer triangle

El  Darrer  Triangle  és  un  espectacle  que 

recupera el cabaret literari i visual mitjançant 

l'homenatge a la vida i obra de Joan Brossa. 

Amb un  dels  seus  personatges,  actuant  de 

mestre de cerimònies, descobrim ingredients 

com l'humor sarcàstic i absurd, la paraula, la 

imatge, la música, el clown, l'striptease...



contacte

Direcció artística: Adrià Aubert 
Producció: Marina Marcos Aixalà
Tlf. 617 086 820
www.elspiratesteatre.com
produccio@elspiratesteatre.com
C/Trinxant 58 - 60 Baixos 2, 08026 Barcelona


