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Ulisses és una versió lliure de l’Odissea d’Homer convertida 
en un espectacle musical per a tota la família. La proposta ser-
veix 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 jove Ulisses, un guerrer d’Ítaca vencedor de la guerra de 
Troia decideix tornar a casa després d’anys de no veure la seva 
estimada Penèlope, que l’espera a Ítaca. Però un malentès 
terrible amb el déu dels mars, Posidó, farà que el seu viatge de 
retorn amb el seu company Àjax sigui més complicat del que 
es pensava. Les seves peripècies el duen conèixer Polifem (el 
monstre d’un ull al mig del front), les sirenes que atrapen to-
thom qui sent els seus cants, Circe, la bruixa que no ho sem-
bla; Calipso, que fa anys que no veu ningú...

Mentrestant Antínous intenta aconseguir casar-se amb Penèlo-
pe disfressant-se de molts personatges diferents. Aconseguirà 
Ulisses tornar a casa seva, a Ítaca?

PRESENTACIÓ

L’OBRA
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Els Pirates Teatre és una companyia d’arts escèniques ca-
paç d’interpretar obres de caire i format molt divers així com 
d’adaptar i teatralitzat textos de la literatura catalana i univer-
sal. El seu teatre és però sempre original i creatiu, amb forts 
vincles amb la música, i pròxim al públic. Des que es va formar 
el grup l’any 2001, aquest ha anat adaptant-se a cada projecte 
de forma flexible i els seus membres han compartit les ganes 
de crear i de jugar a dalt de l’escenari.

Amb l’obra “Teatre de carrer” de Joan Brossa, dirigida també 
per Adrià Aubert han pogut actuar a diversos festivals catalans 
Taca d’Oli (Reus, 2008) i Barribrossa (Brossa Espai Escènic, 
2006 i 2007) i a diversos festivals europeus Tempo Mutevo-
le (Venècia, 2007), Megafon (Bochum, 2006) i EYE European 
Young Expressions (Düsseldorf, 2006); així com al Théâtre du 
Petit Parmentier de Neully sur Seine (París, 2009).

LA COMPANYIA
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L’EQUIP ARTÍSTIC

ADRIÀ AUBERT I BLANCH, direcció

Barcelona, 1985. Actualment cursa Direcció i dramatúr-

gia a l’Institut del Teatre. Té estudis de solfeig i harmonia, 

és violinista i professor de violí a l’Escola Municipal de 

Música Can Ponsic de Barcelona. 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 infantil de Maria Àngels Anglada (2008) 

o Parada discrecional de Harold Pinter(2006). Amb Els 

Pirates Teatre ha dirigit la majoria dels seus espectacles.

Ha fet d’actor protagonista i músic en diversos espec-

tacles: Mozart, una capsa de sorpreses, Hänsel i Gretel 

(Dir. Albert Romaní), El burgès gentilhome de Molière 

(Cia. Arlequins i Trivelins), i de secundari a I Pagliaggi (Li-

ceu) i Brundibár (Mercat de les Flors).

CRISTINA CORDERO, ajudant de direcció

Estudis en curs de Direcció i Dramatúrgia a l’Institut del 

Teatre. Estudia solfeig, piano i cant. És membre de la Cia. 

Som-n’hi de teatre musical des del 2001 i des del 2007 

en porta la direcció amb espectacles com “La Botiga 

dels Horrors” o “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré”.

Ha participat en nombrosos cursos i seminaris especialit-

zats de dramatúrgia organitzats per l’Obrador de la Sala 

Becket. També ha fet diverses masterclass d’interpretació 

musical.

Com a dramaturga, és responsable de la dramatúrgia de 

l’espectacle “L’Ombra de’n Jan”, presentat al 2009 i del 

que també en va fer la direcció escènica, i de “L’Ofici de 

Somiar” on va fer l’assistència de direcció.

També ha intervingut com a ajudant de direcció a”El Ball”, 

dirigit per Sergi Belbel, estrenat al TNC al 2009. Com a 

dramaturga ha escrit, conjuntament amb Núria Vizcarro, 

“La Llei dels Grimm”, espectacle estrenat al Teatre de 

Manacor a l’agost del 2009 amb la companyia Buits i 

Nous i reposat al gener del 2010.
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FRANCESC HERNÁNDEZ, autor

Graduat en l’Institut de Teatre de Barcelona tant en 

l’especialitat d’Interpretació com d’Escriptura Dramàti-

ca, s’ha decantat més per la dramatúrgia, creant diversos 

espectacles per escoles; així com altres espectacles per 

adults (el més recent, l’adaptació i direcció per teatre de 

“L’Estimava”, d’Anna Gavalda).

Ha participat com a guionista en vàries sèries, especialment 

“Happy House” (Francesc Bellmunt, La2) i ha col.laborat 

com a dialoguista en “Secrets de Família” o “Nissaga de 

Poder: l’Herència” (TV3. Va escriure el curt-metratge “Back-

room”, nominat als Goya.

Dóna classes d’Escriptura Creativa, Teatral o de Novel.la 

Negra pel circuit de Xarxes de Biblioteques de Catalunya, 

Mallorca i Andorra, així com en tallers escolars, salons del 

llibre o centres cívics. Recentment també imparteix classes 

de Thriller en el Màster de Guions del Taller de Guionistes.

PERE COWLEY, compositor

Barcelona, 1985. Comença a estudiar piano amb els seus 

pares i, més tard, violí amb Guerassim Voronkov. És finalista 

del concurs “Jugend Musiziert” a Alemanya el 2001, 2002, 

2003 i 2004 en la categoria de música de cambra i el 2005 

amb piano sol. El 2003 obtè un 2n premi de composició mu-

sical en el 21è Certamen Artístic Juvenil de la Generalitat. 

El 2004 inicia els estudis en Humanitats a la UPF, i actual-

ment estudia piano amb Àngel Soler i harmonia amb David 

Pedrós. Ha fet diversos cursos de direcció coral i ajuda a 

dirigir la coral infantil el Virolet. Canta a la coral Sinera i toca 

el violí a l’orquestra de l’escola de música de l’Arc.

LLORENÇ GONZÁLEZ, lletrista

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 televisió col·labora en 4 capí-

tols d’”El cor de la ciutat.”

Fundador i actor a totes les creacions d’Els Pirates Teatre, di-

rector de l’obra “L’alegria que passa”, de Santiago Rusiñol.
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ENRIC ROMANÍ HERNÀNDEZ, escenografia

Barcelona, 1984. Cursa Arquitectura Tècnica Superior a 

la UPC de Sant Cugat. 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.

MARIA ALBADALEJO, vestuari

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 mo-

derna a l’Escola Aula del Liceu de Barcelona. És mem-

bre de la coral juvenil Sinera des del 2006. 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 ma-

teixa escola.

Ha dissenyat el vestuari en la majoria d’espectacles d’Els 

Pirates Teatre des de 2006.
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LAURA AUBERT, actriu

Barcelona, 1987. Cursa interpretació a l’Institut del Teatre. 

Estudia violí amb Santi Aubert. Cant amb Dolors Aldea, 

Núria Sabaté i Josep Pieres.

Ha estat membre titular de la Jove Orquestra Nacional de 

Catalunya i del cor Aura (Mireia Barrera). 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 (al Liceu). Actriu i cantant a Brundibár (Mer-

cat de les Flors), El bosc de Farucárun (J. Fondevila, Tea-

tre Lliure), El Burgès gentilhome (Albert Romaní).

Actriu i fundadora de la companyia la Fam teatre (comedia 

dell’Arte). Actriu a Molts records per Ivanov (Pep Tosar), 

Camí de Damasc (Teresa Vilardell), Comedia dell’Arte (Pe-

pelú Guardiola), Memòria històrica (Agustí Humet), De 

soledats i silencis (Xicu Masó).

LAURA PAU, actriu

Barcelona, 1985. Estudia Interpretació a l’Institut del 

Teatre de Barcelona i cant amb Ira Prat. És llicenciada 

en Periodisme per la UAB. Actualment és reportera d’un 

programa de televisió emès per 25 televisions de Cata-

lunya. Va ser finalista del càsting del programa El Club de 

TV3 (seleccionada entre 3.500 persones). Ha treballat en 

programes de televisió (Comunicàlia), en sèries (Barcelo-

na Televisió i XTVL), en curtmetratges, en publicitat (Do-

nettes, Gallina Blanca, La Caixa) i en teatre (Brussel·les i 

Barcelona). També ha fet videoclips, lectures dramatitza-

des i veus en off per televisió i ràdio.

ROBERT GONZÁLEZ, actor

Llicenciat en teatre musical per l’Institut del Teatre. Té es-

tudis de solfeig i clarinet. Estudia cant amb Dolors Aldea 

a l’Escola Superior de Cant del Liceu. Membre de la com-

panyia Dei Furbi: Tocatta i fuga (2005) i Homes de Shac-

kespeare (Tantarantana, 2008). Ha treballat amb Marta 

Carrasco a J’arrive, a l’òpera Lyophilisé de Gerard Guix 

i Ramon Ferrer i l’ópera Da Ponte de Bibiana Godai. Ha 

participat en el curtmetratge Ànima de Carlos Lascano. 

És fundador d’Els Pirates Teatre.

REPARTIMENT
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LLUNA PINDADO, actriu

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 Mer-

cat 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.

BERNAT COT, actor

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 Tea-

tre.

DAVID ANGUERA, actor

Tortosa, 1990. Estudiant d’interpretació de text a l’Institut 

del Teatre. Ha rebut formació de piano i cant. Fa tres anys 

que està dins del món de la ràdio i actualment copre-

senta el programa matinal Reacció en cadena, a Imagina 

Ràdio. Forma part del grup de teatre de la Lira Roqueten-

se i ha representat les obres “Entre tu i jo” de Manolita 

Nadal i “Spot”, de Carles Alberola i Roberto García. Inter-

preta i toca diversos instruments a l’obra de Toni Galmes 

“A l’ombra d’un pi escanyolit”. Ha participat en diferents 

events i concerts populars. Finalment, ha actuat en al-

guns curtmetratges i n’ha presentat algun de propi en el 

camp de l’animació.
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COMEDY TONIGHT

El famós actor i cantant Llorenç compta amb la 

presència confirmada de tres prestigiosos ex-

perts en la matèria del teatre musical; Robert 

Gonzalves, Nuraya Cuyas, Lune Pindadeau, 

Bernard Coat. Tots quatre faran una anàlisi ex-

haustiva i científica de les arrels del teatre mu-

sical i de la veu humana, però ben aviat el pre-

sentador començarà a dubtar de l’autenticitat 

dels seus convidats… El recital ens portarà a la 

interpretació de conegudes peces del panora-

ma musical d’arreu. Peces d’autors tant diver-

sos com Gilbert i Sullivan, Kurt Weill, Leonard 

Bernstein, Stephen Sondheim.

TEATRE DE CARRER - JOAN BROSSA

Teatre de carrer és una obra pensada per fer en 

un edifici, en un espai no convencional. Possi-

blement 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 total-

ment innovadora i atractiva.

LA CORDA FLUIXA

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 d’una veu en off que presenta 

i introdueix cada escena i ajuda als dos perso-

natges a seguir el fil de l’espectacle. Però és 

possible suportar la càrrega de passar per tants 

estats diferents cada nit? Les dues actrius fan 

visible cada transformació dins d’aquest teatre 

dins del teatre on ensenyen els canvis i confu-

sions al públic, deixant entreveureque en qual-

sevol moment poden perdre l’equilibri... estan 

a la corda fluixa.

ALTRES ESPECTACLES
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CONTACTE

Disseny i il·lustració: Cèlia Bornas www.celiabornas.info, celiabornas@yahoo.es

ELS PIRATES TEATRE

Direcció artística: Adrià Aubert

Producció: Laura Pau

produccio@elspiratesteatre.org

C/Trinxant 58 - 60 Baixos 2

08026 Barcelona

617 086 820 // 93 352 98 26

www.elspiratesteatre.org


