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ópresentaci

El  primer  Brossa  de  La 
Seca  recupera el  cabaret 
literari i visual, homenatge 
a l'autor

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...

A  través  de la  poesia  escènica  brossiana  ens  endinsarem  al  seu  món,  amb un 

espectacle  fresc  i  proper.  Un teatre  viu,  que Brossa ens  concreta en  una època 

determinada sabent que serà útil sempre. Personatges que es transformen davant de 

l'espectador, per ensenyar-nos que res és el que sembla i que tot podria ser diferent.

l'obra

Teatre de carrer va ser la primera aproximació a Joan Brossa d’Els Pirates Teatre, i 

curiosament el  nostre pas cap a la  professionalització. El  text  de l’autor  que hem 

admirat sempre, ens va permetre obrir-nos al món de la creació artística i arribar a un 

públic  ampli  i internacional.  L’espectacle  Teatre de carrer  no només va tenir  bona 

acollida a Catalunya (especialment al Festival Barribrossa 2008 i 2009, entre d’altres), 

sinó que a més ens va permetre portar la poesia catalana a l’estranger, fins al punt de 

visitar quatre països diferents parlant en la nostra llengua en diferents ocasions. Teatre 

de carrer és un text brillant  que ens vam afanyar a posar en escena, sinó que a més 
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vam  descobrir  amb  estupefacció  la  immensitat  de  l’obra  desconeguda  i  mai 

representada de Joan Brossa. Des de llavors Brossa s’ha convertit en un dels nostres 

referents per a la creació, i per posicionar-nos a l’hora d’entendre el teatre.

Amb Joan Brossa hi compartim l’interès en donar a conèixer els gèneres escènics més 

maltractats,  les  ganes  de  viure  l’art  com  a  unió  entre  diferents  disciplines,  el 

reconeixement de la cultura de carrer i específicament de la nostra cultura i llengua, i, 

evidentment, el seu estil i llenguatge poètic, al nostre entendre universal.

El  darrer  triangle  serà  un  espectacle 

basat  en  l’obra  de  l’autor,  on  ens 

endinsarem dins de la  seva poètica per 

anar una mica més enllà, demostrant que 

gran part del seu discurs que en moltes 

ocasions no va poder portar a escena és 

encara  representable  i  vigent.  La 

dramatúrgia  que  presentem  vol 

reivindicar  la  seva obra actualitzant-la  i 

apropant-la  als  nostres  temps,  un text 

que  en  potenciarà  la  seva  poètica  i 

discurs.

L’espectacle inclou textos com La tercera orella, El Déu del tant per cent i Presèpius , 

com a mostra dels seus anomenats “monòlegs de transformació”; Striptease 1900, El 

darrer triangle,  inclosos dins  del  “teatre  irregular”;  i alguns  fragments de les seves 

“accions musicals” com Concert en tres temps, per representar, Suite bufa  i Concert 

irregular. Es tracta doncs d’un espectacle construït a partir de petites peces i fragments 

de l’autor unides per un dels seus personatges que actua com a narrador de la seva 

pròpia obra, amb breus apunts biogràfics de l’autor que l’ha creat. 
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Així,  El Darrer Triangle explora diversos gèneres i formes a l'escenari a través de la 

música, les titelles, el clown, les projeccions en súper 8mm, etc. La suma d'aquests 

elements amb els petits fragments de l'obra brossiana i els seus poemes ens porten a 

fer un espectacle amb molt sentit de l'humor basat en l'absurd i en la crítica social.

L’espectacle, doncs, té un aire de documental poètic i de ficció, de manera que també 

s’han utilitzat per a la dramatúrgia  nombrosos poemes de l’autor, imatges, i estudis i 

llibres biogràfics de l’autor. És evident també l’homenatge que es fa a Joan Brossa i la  

reivindicació com a poeta de l’escena i ideòleg encara vigent,  així com també a un 

gènere teatral fins fa poc força oblidat.
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la companyia

Els Pirates Teatre celebra 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 proximitat 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 El darrer triangle, basat en l'obra de Joan Brossa, Comedy 

Tonight  i  Comedy Tonight,  segona part, espectacles de creació i  La corda fluixa de 

diversos autors.  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 musical, que es va poder veure aquesta mateixa 

temporada al Jove Teatre Regina.

Deu anys després del nostre 
primer espectacle sobre l'autor, 
tornem a posar la vista en l'obra 

de Joan Brossa

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 
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(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).

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. 

S'han afegit  recentment els  itineraris sobre Jove Rodoreda,  encarregat  també pel 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i El Sitges de Rusiñol.
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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 Castel ls, 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).

ú àn ria  cuy s

Llicenciada en Interpretació (Art  Dramàt ic) per l’Institut del 
Teatre de Barcelona,  amb formació musical i corporal.  És 
fundadora i actriu a totes les produccions d’Els Pirates 
Teatre (“El Darrer Triangle”,  “Comedy Tonight”,  etc).  Ha 
treballat  amb els Comediants (“Skribo”),  amb Dagoll Dagom 
(“El Mikado” i “Mar i Cel”).  També ha actuat  a “La gran nit de 
Lurdes G”, de Cristina Clemente i Josep Ma Miró, a “Nada” 
de Carmen Laforet (Txell Roda), “Macbeth” (Rose Fruford 
College, London),  “Tina, la bruixa fina” (Frederic Roda),  “La 
Senyoreta Júlia” i “L’òpera de tres rals ”, entre d’altres. 
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édavid marc

Neix a Esponellà, prop de Banyoles, i s’inicia en el teatre a 
través de l’Aula Municipal de Teatre de  Banyoles amb 
professors  com Joan Solana o Xicu Masó. D’allà en sortirà la 
companyia Popcapuc Teatre,  de la qual és membre 
fundador.

L’any 2004 es llicencia en Comunicació Audiovisual a la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Això el porta a 
treballar en tasques de producció, continguts i direcció en 
àmbits  tan diversos com la premsa escrita, la ràdio o la 
televis ió. D’aquesta etapa destaquen el seu pas pel Diari de 
Girona,  el Mundo Deportivo,  Televisó de Catalunya, o el 
Terrat  Produccions. 

Després d’aquests anys treballant darrera la càmera,  i sense 
perdre el contacte amb el món de la interpretació, inicia el 
estudis d’Art  Dramàtic a l’ Institut del Teatre de Barcelona, el 
mateix any que estrena “Ulls de bruixa” al Teatre Gaudí.  Els 
estudis d’art dramàtic el posen en contacte amb Gemma 
Beltran i la Cia Dei Furbi,  amb qui estrena al 2009 “Asufre!” 
al Teatre Tantarantana i al Teatre Capitol. Al llarg d’aquests 
últims anys l’hem pogut  veure,  també,  a “H13” capitol pilot 
presentat al FesTVal de Vitòria, “Quòniams” capitol pilot del 
Màster de Realització de TVC, o “La mujer olvidada” tvmovie 
de Laura Mañá.

Actualment compagina l’últim tram d’estudis amb diferents 
feines com a actor. El podem veure periòdicament al Club 
Super3 o a la gira de l’espectacle “Truca un inpsector” de 
Josep Maria Pou que, després d’estar 5 mesos al Teatre 
Goya de Barcelona i un mes i mig a Madrid,  segueix omplint 
platees en la gira catalana.  Pròximament,  el veurem a “Olor 
de colònia” una minisérie de Televisió de Catalunya dirigda 
per Lluís Maria Güell. 
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laura pau

Barcelona, 1985. Estudia Interpretació a l'Institut del Teatre 
de Barcelona i cant amb diversos professors. És llicenciada 
en Periodisme. És reportera de televisió i locutora de ràdio. 
Ha actuat a curtmetratges premiats  a nivell  nacional i 
internacional ("La asombrosa composición del átomo", "La 
muerte pálida",  "Dropped"). En teatre ha actuat a Barcelona, 
Bèlgica, França,  Itàlia i Alemanya. Ha treballat  en programes 
de televisió (Comunicàlia),  en sèries (Antena3,  Barcelona 
Televisió) i en publicitat. 
www.laurapau.com      

bernat cot

Llicenciat en interpretació i teatre musical per l’ Institut del 
Teatre.  Estudis de solfeig i violí amb Santi Aubert. Ha estat 
protagonista al curt “La muerte pàlida” (Natàlia Ojeda i 
Xavier  Lorenz, 2008).  Ha actuat  al Versus Teatre a “La gran 
nit de Lurdes G” (Cristina Clemente i Josep Ma Miró) i al 
Poliorama amb el musical “Papanotes” (Lluís  Juanet). 
Actualment actua al Teatre Nacional amb “l’Inspector”,  de 
Nikolai Gogol. 

Fundador i actor a totes les creacions d’Els Pirates Teatre.
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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 òperes  “Brundibár” al Mercat de les 
Flors, “Eco” i “El bosc de Farucárun” al Teatre Lliure, 
“Lisístrata” al Teatre Nacional i el musical “Papanotes” al 
Poliorama. És fundadora i actriu a totes les produccions 
d’Els Pirates Teatre.
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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  infanti ls,  on destaca 
l’òpera  infantil  inèdita  La  ciutat  dels  ocells,  de 
Maria  Àngels  Anglada  (2008),  a  l’Àtrium 
Viladecans.
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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.
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íanna  roman

Estudia dansa clàssica, contemporània, tradicional catalana i 
d’arreu  del  món,  i  dansa  antiga  (Renaixement  i  Barroc). 
També  estudia  violí,  flauta de bec i cant,  incorporant-ho en 
alguns  dels  espectacles  en què ha  participat.  Combina  els 
estudis  de  coreografia  a  l'Institut  del  Teatre  de  Barcelona 
amb  l'activitat  professional  com  a  ballarina  de  la  Cie. 
L’Eventail  i  de  l 'Ensemble  Donaires .  L’hem  pogut  veure  a 
“Cadmus et  Hermione”  (Òpera  Comique  de Paris,  amb “Le 
Poème Harmonique”,  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”,  "Il  profondo"...  i 
fundadora de "Xuriach".

àblai tom s

Format  a  l’Escola  Superior  de  Cinema  i  Audiovisuals  de 
Catalunya (ESCAC),  ha estudiat  també  forografia  i  direcció 
de  fotografia  a  la  Mallorca  Film  Academy  (MFA). 
Recentment  ha  treballat  coma  càmera  de  la  premiada 
pel·lícula  “Pa  negre”  (2010)  dirigida  per  Agustí  Villaronga, 
amb qui  ha  col·laborat  en altres  ocasions,  com a càmera  i 
realitzador.  És  realitzador  habitual  als  espectacles  de  Pep 
Tosar, amb qui ha fet  “Poseu-me les ulleres” (Romea,  2011), 
“Molts records  per Ivanov”  (2010),  “Nocturn”  (2010),  etc. Ha 
treballat  com a realitzador,  director de fotografia i càmera en 
nombrosos  espectacles,  films,  audiovisuals,  publicitat,  etc. 
Ha  treballat  com  a  fotògraf  independent  en  diverses 
exposicions.

àester c novas

Barcelona, 1985.  Actualment  treballa com a encarregada de 
producció  del  festival  de  dansa,  teatre  i  música  “Festival 
Ulls” i com a cap de  producció de la Companyia Els  Pirates 
Teatre.  Combina aquestes  feines amb  altres  festivals,  com 
“L'Alternativa,  festival de Cinema Independent de Barcelona” 
i  amb  treballs  d'auxiliar  de  muntatge  audiovisual.  És 
llicenciada  en  Comunicació  Audiovisual,  té  el  màster  en 
Muntatge  Cinematogràfic  de  l 'ESCAC i actualment  cursa  el 
postgrau en Gestió i Producció d'Espectacles a la Universitat 
de Barcelona.  Es combina  feines  de  muntatge  audiovisual 
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amb la gestió cultural.

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. 
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Què fem, gener de 2012
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Andreu Sotorra

http://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre/laseca.html 

«El darrer triangle». Basat en textos de Joan Brossa. Dramatúrgia d'Adrià Aubert. 
Intèrprets: Laura Aubert, David Marcé / Bernat Cot, Núria Cuyàs / Lluna Pindado 
i Laura Pau. Escenografia: Enric Romaní i Magalí Lladó. Vestuari: Maria 
Albadalejo. Coreografia: Anna Romaní. So: Blai Tomàs. Direcció: Adrià Aubert. 
Companyia Els Pirates Teatre. La Seca Espai Brossa, Barcelona, 1 febrer 2012.

La temptació d'acostar-se a la creació multidisciplinar de Joan Brossa (Barcelona, 
1919-1998), segons en quines mans cau, corre el perill de confondre o alterar 
l'essencia de l'obra de l'autor. És reconfortant constatar que no és aquest el cas de 
la companyia Els Pirates Teatre, jove iniciativa que commemora precisament deu 
anys de feina feta i que, en aquest decenni, ha aportat al sector espectacles per a 
tots els públics com 'Ulisses, una odissea musical', i espectacles de gourmet com 
'Comedy Tonight'  i 'La corda fluixa', peces de petit format que han passat per 
diversos escenaris, com el muntatge 'Teatre de carrer', que ja es basava en l'obra 
de Brossa igual que l'actual 'El darrer triangle', que va veure's primer al Círcol 
Maldà, i que ara s'ha presentat a l'escenari de La Seca, l'espai més emblemàtic de 
Barcelona dedicat a la memòria de l'autor, malgrat que el fons del seu llegat hagi 
trobat recentment el seu lloc dins la blancor del Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona (Macba).

Amb una sensible i profunda subtilesa sobre les intencions dramatúrgiques de 
Joan Brossa, els quatre intèrprets d''El darrer triangle' s'impregnen de l'esperit 
poètic i teatral de l'autor i, sense caure en sofisticacions innecessàries, en un 
escenari gairebé com si fossin al menjador de casa —com segurament Joan 
Brossa imaginava les seves accions dramatúrgiques— executen, reinterpreten i 
donen vida a una sèrie de personatges d'època, de situacions quotidianes, 
d'accions absurdes, iròniques, matisades pel sarcasme, l'humor i el fregolisme.

Un paravent, una tauleta amb un aparell de ràdio de 'nostalgerie', transistors, 
cassets, un projector de Súper 8 de cinema mut... i no cal gaire cosa més perquè el 
que desprèn el muntatge és molta energia actoral, fins al punt que una de les 
primeres escenes multiplica els personatges a ritme trepidant, entrant i sortint de 
darrere el paravent amb canvis de vestuari a cent per hora.

El muntatge aplega textos de Joan Brossa que els espectadors poden reconèixer o 
descobrir, gràcies al programa de mà degudament repartit a tothom per un —o 
una, que en qüestió de fregolisme res és el que sembla— mestre de cerimònies 
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que presenta i condueix l'espectacle. S'hi inclou i s'hi fon: 'Viatge', poesia; 'La 
tercera orella', fregolisme; 'Un home reparteix fulls clandestins', poesia; 
'Striptease 1900', 'Jornada', 'Rifada al balneari de Canopus', fregolisme; 'Concili',  
fregolisme; 'Agafo el mot', poesia; 'Teatre de carrer', poesia escènica; 'Saltamartí', 
poesia; 'Farce et attrape', fregolisme; 'Concert irregular', 'Concert en tres temps' i 
'Suite bufa', accions musicals; o 'El darrer triangle', un striptease singular que 
dóna nom a l'espectacle, per tancar amb un 'Epíleg' e caràcter menestral.

Una hora de generositat escènica i d'una bellesa plàstica a partir de la senzillesa 
brossiana —l'espectacle ha estat polit i reduït en una mitja hora des de la seva 
proposta inicial—, gairebé sense paraules, amb homenatge al gest, l'expressió 
corporal, la música o fins i tot unes fugaces interaccions amb els espectadors, 
fent-ne canviar un parell de la seva butaca per necessitats escèniques o intentant 
trobar entre tots el punt just per afinar un violí abans de donar la nota.

Un espectacle com aquest, qualificat com a cabaret literari, ni que La Seca, 
l'antiga fàbrica de moneda, no sigui precisament un cabaret, no només recupera 
una obra i un teatre massa temps ignorats sinó que el revitalitza fent que 
personatges i situacions humanes d'un altre temps, dibuixades per Brossa a mitjan 
segle passat —per exemple: la noia que ha d'empenyorar o vendre's el vestit i la 
roba interior, i gairebé la pell, per quatre 'quartus'— siguin també personatges i 
situacions humanes d'avui mateix. 
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fer.

--Núria . I, molt important també, que sempre els hem agraït, és el suport logístic, 
perquè llavors cap tenia carnet, quan havíem de fer una bolo ens venien a buscar, ens 

ajudaven a carregar i descarregar…

--Laura Aubert. I fent els decorats i tot, a casa d'uns, dels altres. I a nivell econòmic 

també.

--Laura Pau. Jo crec que a nivell de diners tampoc ens han hagut d'ajudar, perquè de 
seguida vam començar a fer bolos i a fer diners. A partir d'un moment donat, deu fer ja 

set anys, vam decidir crear una associació perquè qualsevol que volgués, amics, família o 

gent que ens començava a seguir, es poguessin fer socis i amb una quota de 25 euros l'any 

tenen descomptes en les nostres representacions. Sempre ens hem finançat sense haver 

de posar nosaltres diners. Hem tingut molt poques subvencions. Quan érem petits en 
demanavem i ara hem tornat a demanar-ne, però hem estat molts anys sobrevivint del 

que guanyàvem en els bolos, que tampoc era tant; i ara fa dos anys que hem llogat el 

local, que suposa moltes despeses més, malgrat que tenir un local estable on assajar ens 

ha fet créixer com a companyia.

"Tots hem de fer molts esforços per viure d'això"

--¿Dóna per viure el teatre?

--Laura Pau. Si, dóna per malviure, no per fer-se ric.

--Nuria . Home, en aquests moments, nosaltres no podem viure de la companyia.

--Laura Aubert. Estem invertint en un projecte per poder viure de la nostra companyia 
en el futur.

--Adrià. Tot i això, en general, és molt difícil viure del teatre. Hi ha molta gent del món 

del teatre que no pot viure d'això.

--Laura Pau. Però més o menys, tots anem vivint d'això, treballant també fora de la 

companyia.

--Nuria . El que si que és veritat és que tots hem de fer molts esforços per viure d'això.
--Bernat. A la vegada, tenir una companyia ara a Barcelona, on no hi ha molta gent que 

cregui una per produir les seves obres, és una cosa positiva d'‘Els Pirates', que vam 

començar sense pensar-nos-ho i hem acabat tenint una companyia, que és un valor dins 

del panorama.

--Adrià. Ara sembla que floreixen més, però nosaltres ja portem 10 anys amb això.
--Bernat. I és apostar també per una forma de fer teatre, des del grup i des d'una sèrie 

d'idees que tenim conjuntes.

--Laura Pau. El fet que portem 10 anys ha fet que hàgim crescut junts teatralment, 
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tenim unes manera d'entendre-ho comuns. Ens hem anat convertint en actors junts, dels 

15 als 25.

"Hem crescut junts teatralment, tenim unes manera d'entendre-ho comuna"

--Clar, perquè, teatralment, us heu anat formant junts, no?

--Quòrum. Totalment.
--Adrià. Tots vam decidir dedicar-nos a això quan ja estàvem dins d''Els Pirates' i tots vam 

decidir entrar a L'Institut del Teatre.

--Laura Aubert. A mi, personalment, si em pregunten quin dia vaig decidir fer-me actriu, 

no ho vaig decidir, crec que va ser amb Pirates, que era com una inèrcia. Tots anàvem 

entrant en L'Institut, ens ho passàvem bé amb això i al final acaba sent una cosa 
professional.

--En tots aquests anys, la dificultat de les obres haurà anat en augment, com feu per 

triar les obres?

--Adrià. Al principi també era difícil, però érem molt més inconscients. I de cop ens 

trobem que ens anem conscienciant del que hem fet i del que anem fent. No és el mateix 
el rigor que li posem ara que quan començàvem. La il·lusió contínua, però hi ha una 

tècnica que hem après, una responsabilitat que abans no hi era…
--Laura Pau. Si, però, normalment, les idees sorgeixen d'Adrià, que és el director. De vegades 

provenen d'un programador, que ens demana alguna cosa, però també hi ha coses que ens 

interessen més  a tot el grup.

--Adrià. En el cas concret del Brossa, va estar per casualitat que ens trobéssim amb 
"Teatre de carrer", que és l'altre espectacle del Brossa que hem fet, però de seguida vam 

veure que connectàvem molt bé i que era un tipus de teatre que volíem explorar. 

Després de 10 anys està bé recuperar la figura de Brossa, que ens ha donat una manera 

de fer diferent del que teníem abans.

--En l'obra us endinseu en el 'món de Brossa'. Com definiríeu aquest món per a la gent 

que no el coneix?

--Adrià. Per començar, és molt particular, l'estètica que ell dibuixa és molt concreta, 

sembla una cosa situada en una etapa determinada, de quan ell vivia, o fins i tot 

anterior, però al final, en essència, toca temes molt vigents, extratemporals. Podem 
trobar-nos amb temes universals. És un món de personatges solitaris, tancats, atrapats 

alguns pel seu passat, uns altres pel seu present. Tots, o alguns, volen escapar-se. Els 

que intenten fer-ho es veuen impedits per poders superiors o gent superior. És a dir, 
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ningú pot prosperar en aquest món.

--Laura Pau. Jo crec que ell també fa una crítica social en totes les seves obres. Hi ha 
crítica a tots els poders, tant a l'església com als polítics, i que ho fa d'una manera que té 

un punt còmic, perquè hi ha vegades que és exagerat, i a través d'una manera molt 

poètica. La seva poesia és la seva particularitat.

--Adrià. En la seva obra hi veus bastant la  seva manera de ser. Era un persona molt 

tancada en el seu àmbit, però alhora tenia un imaginari immens, com es veu en la 'Poesia 
visual', que és molt més coneguda que el teatre. Per molt que visqués com reclòs, el seu 

imaginari anava molt més enllà i sempre estava parlant de la societat que l'envoltava. 

D'una banda molt apartat i per una altra molt integrat i molt visionari de tot el que havia 

de venir.

--Aquesta obra ja la vau estrenar a l'abril, com va anar?

--Laura Pau. Vam fer una estrena al Festival Barri Brossa, però era només una funció dins 

del festival.

--Adrià. Amb el públic vam connectar-hi bé, de fet, tothom que va venir estaven molt 

contents, especialment, gent coneixedora de l'obra de Brossa, que també ens va dir que 
havíem entès bé el seu món.

--Bernat. Gent que li havia conegut.

--Núria . També va ser com una prova de foc, el fet de ser un espectacle que no està 

tancat, que l'hem creat nosaltres, doncs el teatre es fa per al públic. Vam veure coses 

que es poden millorar, coses que funcionaven.

"Aquestes obres fan més por que una obra convencional"

--Heu fet molts canvis en l'obra?

--Adrià. Són petits canvis, sobretot hem pogut seguir treballant, que l'altra vegada vam 
arribart justs, però hem pogut perfilar molt més el camí pel qual volíem anar.

--Beñat. L'obra de Brossa no és teatre convencional, per la qual cosa necessitàvem posar-

ho davant del públic per veure com responia. Va ser com una primera prova davant del 

públic del que hem anat reunint de diferents obres de Brossa posades a la nostra manera.

--Laura Aubert. Aquestes obres fan més por que una obra convencional.

--Núria . Clar, corres més riscos.
--Adrià. Tot i això, és un espectacle molt pensat per tots. Moltes vegades es veuen coses 
de Brossa, bé, poques vegades, perquè es fan molt poques; però es veuen coses de Brossa 
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que agafen més aquesta faceta surrealista i poc entenedora que té. En canvi, nosaltres 
hem volgut remarcar la proximitat de Brossa amb el més quotidià. Aquest és un dels 
factors que fa que funcioni bé davant del públic.
--Laura Pau. També que hi ha moments de tot, uns d'humor i uns altres molt més 
dramàtics. Passa per tots aquests punts i a més, no es queda en un aspecte de Brossa, 
com poden ser peces de jocs musicals o de paraules, sinó que també toquem altres 
temes.
--Bernat. El que crec que hem volgut fer és ensenyar tots els tipus de teatre de Brossa.
--Adrià. El que fa és agafar tots els gèneres menors, que diu ell, com el circ, els 
pallassos, el streptease fins i tot… i posar-los a un nivell de teatre convencional. Això no 
sempre és fàcil i xoca en un primer moment...
--Laura Pau. ...perquè en aquesta obra fem streptease, però no és com ho concebem, 
per excitar al públic, sinó que hi ha streptease dramàtic.
--Adrià. Ell veu la teatralitat en tot. Curiosament, la  seva obra teatral és molt més 
extensa que l'obra plàstica, però és molt més desconeguda.
--Núria . Però també és més fàcil conèixer l'obra plàstica, perquè és molt més fàcil 
accedir a elles. Les obres de teatre sempre han creat por a representar-les.
--Laura Aubert. Vaig llegir l'altre dia un article en el diari Ara, en el qual deien això, que 
fins i tot els altres poetes coetanis seus li deien el dramaturg. I a ell no se'l coneix com a 
dramaturg.
--Adrià. ‘Teatre de Carrer', que és l'espectacle que ja vam representar del Brossa, té un 
fort component de paraula, per una costat, però també visual, i això va fer que 
l'espectacle s'entengués millor  fora que aquí. Anàvem a l'estranger i l'espectacle els 
encantava, aquí agradava, però no amb el mateix entusiasme. S'entenia de maneres 
diferents.
--Laura Pau. Si, perquè el llenguatge que utilitza el Brossa és moltes vegades poètic i de 
vegades arriba a ser críptic, amb una presència de les metàfores i les imatges poètiques…
--Núria . Més que res, perquè la gent no està acostumada i no ho entén.
--Adrià. En aquest aspecte, ‘Teatre de Carrer' era més dur, perquè en ‘El Darrer Triangle' 
ho introduïm d'una manera més amena i clarificadora.

http://www.catalunyapress.cat/cat/notices/2011/06/_brossa_ens_ha_donat_una_manera_de_

treballar_diferent_51062.php
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altres espectacles

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.

la corda fluixa. L’espectacle que us 

presentem  és  un assaig  sobre la  fragilitat. 

Dos personatges del món del circ carreguen 

amb el pes d’haver de representar escenes 

d’obres de teatre d’autors clàssics cada nit, 

sota  les  ordres  de  dos  personatges 

inquietants.  Però  és  possible  suportar  la 

càrrega de passar per tants estats diferents 

cada nit? 
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