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l'itinerari

El Vendrell és la ciutat on arriba Àngel 
Guimerà a Catalunya, la seva presa de 
contacte amb una llengua que 
posteriorment el convertiria en un dels 
seus majors exponents literaris

A través de fragments de les obres Gal·la Placídia; Terra Baixa; Maria Rosa i Mar i 

Cel,  repassem la trajectòria personal i professional d’Àngel Guimerà. Destaquem la 

seva influència en la Renaixença catalana, sobretot en el camp del teatre, així com la 

seva implicació política en el moment històric que viu.

Ho farem tot passejant per El Vendrell, localitat on arriba des de les Illes Canàries amb 

set anys i des d’on coneix la realitat cultural i social catalana en què tan influiria amb 

posterioritat.  Aquí,  gaudirem  de  la  teatralització  dels  seus  textos  més  rellevants  i 

reconeguts, alhora que coneixem la figura d’Àngel Guimerà, un dels renovadors de la 

literatura catalana juntament amb Jacint Verdaguer i Narcís Oller.



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 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 Comedy Tonight, espectacle de creació, La corda fluixa de 

diversos autors i El darrer triangle basat en l'obra de Joan Brossa. En l'àmbit de teatre 

familiar, realitzen les audicions musicals Un viatge pel musical i L'aventura del teatre i  

la música, així com també Ulisses, una odissea musical.

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).



Desde 2005 col·labora amb Anna Maluquer encarregant-se de teatralitzar 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 representem també l’itinerari Jove Rodoreda encarregat també pel Districte 

de Sarrià-Sant Gervasi.

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.

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. A més, es 

troben en el procés de creació de l'espectacle  Cabaret Fosse, una comèdia musical 

sobre la història del teatre musical i l'obra de Bob Fosse.



recorregut

Parada 1: Biblioteca
óPresentaci  del personatge

Som al Vendrell  i  parlarem de Guimèra. Àngel Guimerà tenia uns 7 anys quan va 

arribar a Catalunya. Va començar a parlar català quan ja era grandet: mai es va sentir 

massa arrelat a la vida del poble. Més tard es va establir va ser a Barcelona on va 

desenvolupar  el  seu teatre i  on es va  convertir  en una figura política i  social  molt 

important, popular i estimada. 

çParada 2: Pla a Jaume I

Escena: Gal·la Placídia

Parada 3: Carrer de Jaume I

Comentari sobre l'escena que acabem de veure.

ç éParada 4: Pla a Vella, al davant de l’Esgl sia 
òContext hist ric i social 

Guimerà és un autor de finals del segle XIX i principis del s. XX. Es pot dir que és un 

dels autors que renoven la literatura catalana juntament amb Jacint Verdaguer i Narcís 

Oller forma part del trio important de la Renaixença. En el context del teatre, Guimerà 

participa fortament en una renovació de l’escena catalana. 

çParada 5: Pla a Germans Ramon i Vidales
Escena: Terra Baixa

Parada 6: Passatge Sabandia
Comentari sobre l'escena que acabem de veure.

ó à ó íParada 7: Evoluci  del teatre de Guimer  i implicaci  pol tica 

Després  de  les  primeres  tragèdies  de  tradició  romàntica  i  històrica  (com  Gal·la 

Placídia,  però  també com  Judith  de Welp),  Guimerà  ja  és  reconegut  com el  gran 

renovador del teatre català. S’integra en els moviments polítics del primer catalanisme 

i  esdevé un intel·lectual  força reconegut  i  respectat.  Guimerà,  transporta  els  seus 



drames  cap  a   una  realitat  propera  i  a  un  llenguatge  molt  més  planer  i  menys 

encarcarat. 

Lectura: Any 1000

çParada 8: Pla a Nova 

Escena: Maria Rosa 

À àParada 9: Davant la casa pairal d’ ngel Guimer
ó àRepercussi  de la figura de Guimer  

Els  personatges  deGuimerà  han acabat  esdevenint  símbols  d’una  identitat  i  d’una 

tradició catalana. Ja en vida, quan era vell, va gaudir de l’estimació i del reconeixement 

tan popular com de les altes esferes intel·lectuals. Les seves obres (sobretot Terra 

Baixa)  havien  estat  estrenades  arreu  del  món.  Algun  dels  exemples  d’aquesta 

popularitat és el musical Mar i Cel, que fins i tot avui dia se segueix representant. 

çParada 10: Pla a Ramona Massipe
Escena: Mar i Cel 



à àngel guimer

Fou dramaturg, polític i poeta en llengua catalana. La 
seva extensa obra, notable per unir a una aparença 
romàntica els elements principals del realisme, el va 
fer  un dels màxims exponents de la Renaixença o 
"ressorgiment"  de  les  lletres  catalanes  a  finals  del 
segle XIX.

Àngel Guimerà nasqué a Santa Cruz de Tenerife el 
dia  6  de  maig  del  1845.  Les  “irregularitats”  en  el 
reconeixement de la paternitat d’Agustí Guimerà, i el 
fet que no es casés amb la seva parella fins uns anys 
després d’haver  nascut  els  seus dos fills  marcaren 
segons  alguns  biògrafs  la  vida  i  l’obra  d’Àngel 
Guimerà. L’arribada de la família al Vendrell suposà 
per part de Guimerà trobar-se en un entorn lingüístic 
estrany i l’obligà a integrar-se en un món diferent del 
que havia  conegut  a  Santa Cruz.  És per  això  que 

s’ha parlat sovint de la importància de la consciència de mestissatge en alguns dels 
protagonistes de les seves obres.

De ben jove, la seva amistat amb el vendrellenc Jaume Ramon i Vidales el posà en 
contacte amb el món dels Jocs Florals i la literatura en català. Instal·lat a Barcelona de 
manera  definitiva  el  1872,  col·laborà  de  ple  amb  la  plataforma  cultural  La  Jove 
Catalunya. A partir del 1873 es convertí en secretari de redacció de La Renaxensa, 
publicació que acabaria dirigint al llarg de molts anys (fins el 1903). Per altra banda, es 
consagra com a poeta amb l’obtenció del títol de Mestre en Gay Saber als Jocs Florals 
del 1877.

Com a dramaturg passà per etapes diferents. En un principi  (1879-1893) conreà la 
tragèdia de filiació romàntica en vers i ambientada en períodes històrics sovint recreats 
des  de  la  imaginació.  Però  a  partir  de  començaments  de  la  dècada  de 1890  es 
decantà pel conreu del teatre en prosa des d’una perspectiva més clarament realista i 
fins naturalista. A partir del 1900 ja era un autor consagrat en l’escena espanyola i 
internacional i decidí provar diverses receptes teatrals com la tragèdia en vers.

El 1882 s'adherí al Centre Català i al grup polític de Valentí Almirall. El 1889 és escollit 
president de la Lliga de Catalunya. El 1892 és ponent de les Bases de Manresa per a 
la  constitució regional  catalana,  organitzades  per  la  Unió Catalanista.  Fou un dels 
portadors del Memorial de Greuges a Madrid. El 1895 fou elegit president de l'Ateneu 
Barcelonès i pronuncià, per primera vegada en la història de la institució, el discurs 
inaugural en català.

El 1904, l'Acadèmia Sueca va preveure concedir-li el Premi Nobel de Literatura. No 
obstant això,  pressions des del govern espanyol,  que consideraven poc convenient 
premiar un autor català, van impedir que el projecte es dugués a terme. 

La seva mort es va produir a les dotze i nou del divendres 18 de juliol de 1924 al carrer 
Petritxol de Barcelona, i va tenir un enterrament multitudinari al Cementiri de Montjuïc.



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.



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? 



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


