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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

En aquest mapa es pot consultar la ruta de l'itinerari per Sitges sobre la vida i obra de 
Santiago Rusiñol.

ç óParada 1- Pla a Eduard Maristany, Estaci  de RENFE
óPresentaci  del poble i el personatge

Som a Sitges i parlarem de Santiago Rusiñol. Com sabeu, Sitges és un poble de costa 
famós arreu, allò que no sap tothom és que la persona que va posar realment de moda 
aquest poble i el va fer conèixer a tot Espanya, i part d’Europa, va ser, precisament, 
Santiago Rusiñol.

Per començar l'itinerari,  introduïm la figura de Santiago Rusiñol, la persona que va 
convertir-se en un dels artistes catalans més polifacètics i significats.

çParada 2 - Pla a del Cap de la Vila)
àApunts biogr fics i l’Auca del senyor Esteve

Malgrat la clara oposició familiar perquè es dediqués a pintar, Rusiñol comença a fer 
alguna exposició a la Sala Parés de Barcelona i aquest estira i arronsa amb l’avi acaba 
amb la imposició de la voluntat del jove Santiago: sobretot amb el seu primer viatge a 
París i en demostrar, que pintant es podia, també, guanyar bé la vida.

ç úParada 3 - Pla a Ind stria

Dramatització de la primera escena: L’Auca del senyor Esteve 

Parada 4 - Platja de la Ribera
à ñEl modernisme catal  i el modernisme de Rusi ol

Alhora que gaudim de l'arquitectura modernista de Sitges, parlem de Rusiñol com un 
dels  caps  més  visibles  dels  artistes  modernistes.  Per  Rusiñol,  el  modernisme  és 
precisament  això:  allò  modern,  allò  que li  permet  trencar  amb unes  vicis  socials  i 
estètics que troba mancats de qualsevol sensibilitat artística. 



Parada 5 - Chiringuito

Representació de la segona escena: L’Alegria que passa

Parada 6 - Monument El Greco
ñSitges i Rusi ol 

Recuperem la memòria de les festes modernistes que organitzava Rusiñol a Sitges, 
tenien  un  caràcter  artístic  (es  presentava  una  obra  de  teatre  o  s’inaugurava  una 
exposició o s’estrenava una peça musical) però sobretot, eren festes excèntriques que 
escandalitzaven tot el poble. Aquestes festes modernistes prenen tanta importància 
per a Rusiñol, que des d’aquí, propugnava la “sitgetanització” d’Espanya com a única 
via de regeneració del país. 

Un exemple d’aquesta relació entre Sitges i Rusiñol és aquest monument a el Greco. 
Avui en dia, Sitges està realment orgullós de Rusiñol i li  deu molt: per això trobem 
plaques, monuments i recordatoris a la seva figura. 

ñParada 7 - Monument Casas-Rusi ol pintors
ñ è íRusi ol pintor i la vida boh mia a Par s 

Per a Rusiñol, escriure era només un passatemps, el que ell realment considerava art 
era pintar. Un dels temes que més l’interessen i que més pinta, són jardins (a la seva 
literatura, també s’hi troben molts jardins, com El Jardí abandonat). 

Una altra etiqueta que li escau molt a Rusiñol (a part de pintor, artista, modernista, 
etc.) és la de bohemi. Rusiñol va ser un bohemi, sobretot, durant els quatre anys que 
va viure a París. 

é çParada 8 - Esgl sia, pla a del Baluard

Representació de la tercera escena: El jardí abandonat 

Parada 9 - El Cau Ferrat
El Cau Ferrat i final 

Davant del Cau Ferrat, ara museu, lloc de peregrinació dels modernistes durant tot el 
temps que Rusiñol es va passejar per aquí. El comportament excèntric d’artista de 
Rusiñol, amanit amb el seu bon humor i el seu sentit irònic, ha acabat creant tot un 
mite al voltant del personatge. 

àParada 10 - Platja de Sant Sebasti

Dramatització de la quarta escena: Els Jocs Florals de Can Prosa 



ñsantiago rusi ol
Santiago Rusiñol i  Prats (Barcelona, 25 de febrer 
de 1861 - Aranjuez,  13 de juny de 1931) fou un 
pintor,  escriptor,  col·leccionista,  periodista  i 
dramaturg  català.  Fou  un  artista  polifacètic  i  un 
dels líders del Modernisme a Catalunya.  La seva 
producció pictòrica, amb un miler d'obres, i literària, 
amb  un  centenar  de  títols  a  més  d'un  extens 
nombre d'articles, el situen com a referent decisiu 
de l'art, la literatura i les idees estètiques del seu 
temps.

Va  néixer  al  carrer  de  la  Princesa  núm.  37  de 
Barcelona,  en el  si  d'una família  d'industrials  del 
tèxtil provinent de Manlleu, en aquesta població es 
va  inspirar  per  fer  algunes  de  les  seves  obres. 
Malgrat  la  seva  condició  d'hereu  de  l'empresa 
familiar, Rusiñol, a l'edat de vint-i-vuit anys, casat 
amb Lluïsa Denís i pare d'una filla de pocs mesos, 
Maria, va decidir emprendre la vida d'artista per tal 
de  dedicar-se  professionalment  a  allò  que  fins 
aleshores  havia  estat  la  seva  màxima  afició:  la 

pintura. Va marxar a estudiar a París i de la seva estada al barri de Montmartre, entre 
1889 i 1893, en va sorgir el que seria el seu primer llibre, Desde el Molino (1894), un 
recull  d'articles  apareguts  regularment  al  diari  La  Vanguardia  que  constitueixen, 
juntament amb les cròniques d'excursions i els monòlegs L'home de l'orgue (1890) i El 
sarau de Llotja (1891), la primera aportació de l'artista al món de les lletres.

Durant aquests anys, Rusiñol va exposar als Salons de París i va mostrar la seva obra 
a la Sala Parés de Barcelona amb una clara finalitat revulsiva. Es va convertir, a partir 
de  1894,  en  el  cap  més  visible  del  Modernisme.  Hi  va  contribuir,  a  part  de  la 
personalitat carismàtica de l'artista, la seva capacitat de construir sobre la seva pròpia 
vida la imatge de l'artista modern, sacerdot de l'art i defensor de l'art per l'art en una 
societat  materialista i  prosaica,  i  de convertir  aquesta imatge,  amb el  suport  de la 
literatura i de la seva activitat pública, en un mite.

És indestriable de la construcció d'aquesta imatge la relació que va mantenir el pintor 
amb la vil·la de Sitges, la Blanca Subur, Meca del Modernisme, a partir de 1891, la 
creació del  Cau Ferrat  com a Temple de l'Art,  i  l'organització  de les provocadores 
festes  modernistes  i  de performances com la  dansa serpentina  o  el  monument  al 
Greco, entre 1892 i 1899.

La  producció  pictòrica  i  literària  d'aquests  anys  comparteix  el  to  agredolç  i  el 
distanciament irònic o líric amb què el jo de l'artista s'encara a la realitat. Una realitat 
que,  a  final  de  segle  XIX,  en  plena  crisi  del  positivisme,  reclama  noves  vies 
d'aproximació que superen els límits de la raó i recuperen l'emoció, la suggestió i la 
intuïció com a formes de coneixement. 

Entre 1889 i 1899, Rusiñol porta a terme, en carn pròpia, el repte de l'artista a convertir 
la  creació  artística  en una via  d'exploració  dels  límits.  A  aquesta  exploració  hi  va 
contribuir l'addicció a la morfina que va determinar la vida i l'obra de l'artista a partir de 
1894, la cura de desintoxicació a què es va sotmetre l'artista a partir  de 1899 i  la 



intervenció quirúrgica que, un any després, el va deixar amb un sol ronyó,  van fer 
allunyar l'artista de l'abisme i el van fer entrar en una nova etapa creativa, marcada per 
la dedicació al teatre amb mires cada vegada més comercials i a l'especialització en la 
pintura  de  jardins  arreu  de  la  geografia  catalana  i  espanyola  (Mallorca,  Eivissa, 
València, Girona, Aranjuez, Conca, Arbúcies), amb breus però significatives incursions 
a Itàlia. És significatiu, en aquest sentit, que una peça com L'alegria que passa, quadre 
poemàtic en un acte amb il·lustracions musicals d'Enric Morera, concebuda en el marc 
del  Teatre  Íntim  d'Adrià  Gual  i  estrenada  enmig  d'una  aurèola  de  refinament  i 
avantguardisme, sigui l'obra que entronitzi Santiago Rusiñol sobre les taules del Teatre 
Romea. A partir d'aquest moment i fins al 1930, les estrenes, els èxits i les polèmiques 
del teatre de Rusiñol formen part de la història del teatre català.

La  integració  de  l'artista,  a  partir  de  1905,  en  el  món  de  la  revista  humorística 
L'Esquella de la Torratxa i del seu editor, Antonio López. Des d'aquesta plataforma, 
Santiago  Rusiñol  va  combatre  el  Noucentisme,  verbalitzat  a  partir  de  1906  en  el 
Glosari  de Xènius a La Veu de Catalunya,  amb la creació de Xarau i  d'un Glosari 
alternatiu  que  va  començar  a  sortir  a  partir  de  1907  i  es  va  mantenir,  amb una 
periodicitat setmanal, fins a 1925. Dels textos de Xarau en van sortir uns quants llibres 
importants  de Santiago Rusiñol:  Del  Born  al  Plata  (1911),  el  recull  titulat  Glossari 
(1912), L'illa de la calma (1913), Coses viscudes i Màximes i mals pensaments (1927).
Quan Rusiñol va morir, el 13 de juny de 1931 a Aranjuez, feia uns quants anys que la 
seva  imatge,  denostada  pels  intel·lectuals  noucentistes,  havia  estat  reivindicada  i 
convertida en un dels referents de la modernització i de la normalització cultural de la 
Catalunya dels anys trenta.



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
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C/Trinxant 58 - 60 Baixos 2, 08026 Barcelona


