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Presentació

La companyia Els Pirates Teatre, està formada per a actors, directors, escenògrafs, etc. formats 

en la seva majoria a l'Institut del Teatre de Barcelona, i compta amb el suport de més de 80 socis.

Formada l'any 2001, amb l'espectacle musical Els Pirates de Gilbert i Sullivan. Des d’aleshores, i a 

partir de diferents espectacles, la companyia ha anat obrint-se pas arreu de Catalunya, Balears i 

Europa (Alemanya, França i Itàlia). Els seus espectacles, variats i de diferents estils, sempre han 

mantingut però unes característiques comunes que la defineixen com a obres de creació pròpia: la 

incorporació de música, la vivacitat i el dinamisme, i el més important, la interdisciplinarietat.

La companyia s'ha caracteritzat per intentar obrir-se a tots els públics, realitzant així gran varietat 

d'espectacles, des de l'espectacle de poesia visual Teatre de carrer, de Joan Brossa (Festivals 

Taca  d'Oli  [Reus,  2008],  Barribrossa  [Brossa  Espai  Escènic,  2006  i  2007],  Tempo  Mutevole 

[Venècia, 2007], Megafon [Bochum, 2006] i EYE European Young Expressions [Düsseldorf, 2006]; 

així com a la Sala Luz de Gas [2005]), fins a diferents espectacles de creació, com La corda fluixa 

(Círcol Maldà 2010),  a partir  de textos clàssics,  o Comedy Tonight  (Teatre Llantiol  2010),  una 

comèdia musical, que repassa amb paròdia i humor la història del teatre musical. En la temporada 

2011-12, es van poder 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. La temporada 2012-13 ha estat protagonitzada per l'estrena i 

gira per Catalunya de l'espectacle d'homenatge al teatre musical 'Sing song swing'.

La  formació  no  només  teatral  sinó  també  musical  (cant  i  instruments)  dels  membres  de  la 

companyia i l'afany de realitzar sempre nous projectes, fa que la companyia compti amb unes 

qualitats no només artístiques sinó també a nivell de proximitat i connexió amb l'espectador.



Espectacles escolars
El teatre, segons els grans teòrics de tots els temps, té una funció bàsica i  molt important, la 

pedagògica. Ja que el teatre, el fet teatral, és una manera d'exemplificar, de reforçar, i en definitiva 

de fer reviure el món que ens envolta. Per això, el teatre, les animacions, poden ser l'activitat 

complementària idònia per obrir i reforçar els conceptes que els estudiants aprenen a les seves 

aules.

La nostra companyia,  des de ja la seva fundació l'any 2001, sempre ha compaginat els seus 

espectacles més orientats al gran públic amb espectacles escolars, orientats als estudiants tant 

d'Educació Primària com Secundària.

Tots els espectacles escolars que han realitzat Els Pirates Teatre han sorgit i s'han desenvolupat a 

partir d'encàrrecs fets bé des d'escoles concretes o bé des d'altres entitats públiques relacionades 

amb  l'ensenyament.  Així  doncs,  cerquen  satisfer  les  necessitats  pedagògiques  i  la  voluntat 

d'estímul i implicació en el material i didàctic amb què treballa sempre l'escola.

A partir d'això, i tal com veureu a continuació, Els Pirates Teatre han creat espectacles escolars 

molt diversos, depenent dels encàrrecs rebuts. Així,  us podem oferir  des d'audicions musicals, 

espectacles teatrals, itineraris poètics i literaris d'estudi de diversos autors, animacions, etc.

En aquest catàleg hi podreu trobar tota la informació dels diversos espectacles que us oferim. Per 

qualsevol consulta restem a la vostra disposició.

Podeu trobar més informació i imatges a www.elspiratesteatre.com 



Molly and the music minions (teatre musical)

Espectacle en anglès per gaudir de la música tradicional de les Illes Britàniques

Descripció Objectius pedagògics

Molly  and  the  Music  Master  és  un  espectacle  en  anglès  amb 
cançons tradionals celtes.

L'espectacle comença amb l'arribada a la ciutat del Music Master i 
els seus amics. Arriben cantant a través del públic i  construeixen 
una cabana on hi viuran i actuaran. Han vingut per compartir amb el 
públic  un espectacle que inclou  la Leslie Musles, la persona més 
forta sobre la capa de la Terra;  la  Barbara, la dona barbuda, una 
bonica però estranya dona com no n'hi ha d'altra; els trucs del Magic 
Ian i la Molly, que cantarà una cançó que porta el seu nom. Però la 
Molly de sobte té por de cantar i decideix fugir. 

Amb  l'ajuda  dels  altres  personatges,  la  petita aprendrà  la 
importància de l'esforç i l'entrenament, de no sentir-se avergonyida 
per  ser  diferent  i  a  passar-s'ho  bé  fent  allò  que  més  li  agrada, 
encara que hi hagi qui pugui fer-ho millor.

En aquest món celta ple de màgia,  les cançons tradicionals de les 
Illes Britàniques acompanyaran els nens i la Molly en un viatge on 
aprendrà a gaudir de la música i de les cançons i a no tenir por de 
fer allò que la fa feliç.

-  Millorar  la  comprensió  oral  de 
l'anglès
-  Aprendre  anglès  a  través  de 
cançons fàcils de recordar
-  Practicar l'expressió  oral  en 
anglès mitjançant la participació
-  Gaudir  de  la  música  practicant 
l'actitud d'escolta
- Viure la música en directe a través 
de l'expressió teatral 
-  Descobrir  la  tradició  musical  de 
les Illes Britàniques
- Transmetre els valors de l'esforç i 
la constància
- Aprendre a respectar i a valorar la 
tasca de la creació

Edats Crèdits

De 6 a 10 anys AUTOR LAWRENCE STANLEY
ESCENOGRAFIA ENRIC ROMANÍ 
VESTUARI MARIA ALBADALEJO 
FOTOGRAFIA ©ENRIC ROMANÍ
PRODUCCIÓ MARINA MARCOS 
AMB 
NÚRIA CUYÀS 
LAURA PAU 
LAWRENCE STANLEY
IRENEU TRANIS



L'aventura del teatre i la música (audició musical)
Audició pels més petits, per descobrir la màgia del teatre i la música

Descripció Objectius pedagògics

Com  es  fa  i  què és  una obra  de  teatre?  Quin  paper  hi  juga  la 
música, el ritme, l'expressió i la veu? En aquesta audició pretentem 
que els nens i nenes descobreixin els secrets del teatre i la música 
cantada a través d'un personatge, la intrèpida Laieta, que els guiarà 
en el seu viatge en què intenta muntar un espectacle. Les cançons, 
els contes i, en definitiva, l'unió de la paraula i la música seran la 
línia bàsica d'aquesta audició.

La  Laieta,  al  llarg  de  la  seva  aventura,  coneixerà  diferents 
personatges a qui haurà d'ajudar resolent els seus problemes amb 
la música i el teatre. Així doncs, es trobarà amb la soprano sense 
veu, el pallasso sense nas, etc.  Tots ells  els ensenyaran tots els 
timbres que es poden jugar amb la veu, els registres (agut-greu), i 
els diferets estils musicals. I amb aquests personatges aconseguirà 
finalment  construir  un  espectacle  que  no  serà  possible  sense  la 
participació de tots els espectadors.

Acompanyats per un pianista, els quatre actors - cantants - músics 
d'Els Pirates Teatre faran gaudir els nens i nenes amb la màgia del 
teatre i la música.

Despertar  en  el  nen  l'interès  per 
l'espectacle en directe.
-  Conèixer  l'ús  de  la  veu  i 
l'expressió en la música i el teatre.
- Treballar els diferents paràmetres 
musicals: timbre, registre i estils.
- Desenvolupar la creativitat del nen 
a través dels personatges.

Edats Crèdits

De 3 a 8 anys AUTOR ADRIÀ AUBERT I BERNAT 
COT 
DIRECCIÓ ADRIÀ AUBERT 
ESCENOGRAFIA ENRIC ROMANÍ 
VESTUARI MARIA ALBADALEJO 
FOTOGRAFIA ©ANDREA NOLLA I 
FRANCESC ROIG 
COREOGRAFIES ANNA ROMANÍ 
PRODUCCIÓ LAURA PAU 
AMB 
LAURA AUBERT 
LAURA PAU 
ROBERT GONZÁLEZ 
BERNAT COT 
PIANO ARIADNA CABIRÓ



Un viatge pel musical ( audició musical)
Un viatge sonor i estètic a través de la història del musical 

Descripció Objectius pedagògics

UN VIATGE PEL MUSICAL és una fresca posada en escena de la 
història del musical, que compta amb una pianista i quatre cantants i 
actors  de  musical.  Junts  ens  fan  reviure  en  directe  les  diferents 
etapes de la  història  d’aquest  gènere  teatral  i  ens ofereixen una 
selecció de les cançons més conegudes tant per petits i com pels 
més  grans.  L’espectador  viatja  als  inicis  del  musical  amb  les 
operetes d’Offenbach i ràpidament entra al món dels grans musicals 
americans com “West Side Story” (Bernstein), “El Mikado” (Gilbert i 
Sullivan) o “Sweeney Tood” (Sondheim) i “Mar i cel” (Guinovart).
UN VIATGE PEL MUSICAL situa aquest gènere al lloc que li pertoca 
dins  la  història  recent  de  les  arts  escèniques  a  Europa  i  Nord-
Amèrica. L’audició que us oferim mostra la riquesa de disciplines i la 
gran capacitat  d’emocionar  d’aquest  gènere,  a mig camí entre el 
text, la dansa i la música. A través de quatre veus en directe i un 
piano, apropa tots els nens i nenes un gènere divertit i amè, i els fa 
descobrir  noves  maneres  de  mirar,  d’entendre  i  de  gaudir  d’un 
espectacle d'aquestes característiques

-Viure  la  música  en  directe  a 
través de l'expressió teatral.
-  Identificar  la  veu  com  a 
instrument  musical  i  eina  de 
comunicació.
-  Apropar  els  alumnes  al  món 
del teatre musical.
-  Potenciar  la  participació  i 
l'expressivitat musical.

Edats Crèdits

De 8 a 16 anys AUTOR ADRIÀ AUBERT I 
LLORENÇ GONZÁLEZ
DIRECCIÓ ADRIÀ AUBERT
ESCENOGRAFIA ENRIC ROMANÍ
VESTUARI MARIA ALBADALEJO
FOTOGRAFIA ©ANDREA NOLLA I
FRANCESC ROIG
COREOGRAFIES ANNA ROMANÍ
PRODUCCIÓ LAURA PAU
AMB
SOPRANO LLUNA PINDADO
MEZZOSOPRANO NÚRIA CUYÀS
TENOR ROBERT GONZÁLEZ
BAIX  BERNAT COT
PIANO ARIADNA CABIRÓ



Itineraris literaris

Joaquim 
Ruyra

    Blanes Amb la  teatralització d’alguns  fragments  de  les  seves  narracions més 
emblemàtiques,  com  El  rem de  34,  Les  coses  benignes,  En  Garet  a  
l’enramada  o Una tarda  per  mar,  la  literatura  pren vida  a través  dels 
personatges. Així doncs, els conceptes objecte del nostre estudi, com la 
temàtica  marinera,  les  característiques  del  llenguatge  ruyrenc,  o  el 
context sociocultural del modernisme, esdevenen propers i  intel·ligibles 
per a tot aquell que vulgui conèixer més coses sobre Joaquim Ruyra que 
es presenten de manera pràctica, atractiva i original.

Àngel 
Guimerà

  El Vendrell A través de fragments de les obres  Gal·la Placídia; Terra Baixa; Maria 
Rosa i Mar i cel, repassem la trajectòria personal i professional de l'autor. 
La seva influència en la Renaixença catalana, sobretot en el camp del 
teatre i la seva implicació política.

Santiago 
Rusiñol

   Sitges Rusiñol és el personatge clau en la rellevància social i cultural de la vila 
de Sitges, que s'inicia en l'època modernista. Amb L'Auca del Sr Esteve 
coneixem el context social en què és educat l'escriptor i pintor català i 
amb el que marca un clar trencament, l'ubiquem també en el seu context 
social i cultural per crear un retrat complet d'aquesta figura abdal de casa 
nostra.



Poetes de 
Sarrià

   Sarrià,
   Barcelona

La millor manera de conèixer i entendre els nostres poetes és retrobant el 
lloc on van viure, on van escriure, on es van inspirar. Sarrià és un dels 
llocs perfectes per fer-ho, ja que al barri hi han viscut un bon nombre de 
poetes i  escriptors. En són exemple autors com Jacint Verdaguer,  J.V. 
Foix,  Carles  Riba,  Enric  Casasses,  Clementina  Arderiu,  Joan  Brossa, 
José Agustín Goytisolo, o Joan Vinyoli. Si els seus coneixements ens són 
transmesos a partir de la paraula i l’acció teatral, és a dir, de l’intent de 
posar la paraula en moviment, el resultat esdevé captivador.

Jove 
Rodoreda

  Sant Gervasi
  Barcelona

L’itinerari  literari  repassarà  les  principals  novel·les,  contes  i  fins  i  tot 
alguns fragments epistolars que ens ajudaran a fer-nos un dibuix més clar 
no només de la Mercè Rodoreda persona, la seva infància, la Guerra, 
l’exili, etc. si no també del relleu de la seva obra literària.

Edats : de 12 a 18 anys.

La durada  dels itineraris és de 120 minuts.

Poden fer l'itinerari diversos grups  d'alumnes alhora, el nombre d'alumnes recomanat per grup és 
de 30 nois i noies.

Podeu consultar les rutes  concretes per a cada itinerari aquí:
� Joaquim Ruyra  
� Àngel Guimerà  
� Santiago Rusiñol  
� Poetes de Sarrià  
� Jove Rodoreda  



Fets a mida
Animacions, espectacles. Totes aquelles propostes que ens feu arribar

Si voleu animar un acte de l'escola, teatralitzar les vostres activitats, organitzar itineraris sobre 

autors treballats a classe, audicions musicals sobre temes concrets, inauguracions, comiats, etc. 

Els Pirates Teatre us oferim la possibilitat d'encarregar-nos-en.

Sempre a  partir  de  les  necessitats  concretes  de l'escola,  construïm espectacles  a  mida amb 

experts en la matèria que ens demaneu.

Actes realitzats fins al moment

2006 Jocs Florals Escolars (Districte Sarrià) 

2007 Inauguració CEEM Vilajoana 

2007 Jocs Florals Escolars (Districte Sarrià) 

2008 Itinerari Gaziel a Sant Feliu de Guíxols 

2008 Jocs Florals a Vilobí d'Onyar 

2008 Jocs Florals Escolars (Districte Sarrià) 

2009 Un viatge pel musical 

2009 Jocs Florals de Can Carner 

2009 Itinerari Ruyra a Blanes 

2010 Jocs Florals Escolars (Noubarris) 

2010 Festa de la Primavera (Barcelona) 

2011 Itinerari Rusiñol a Sitges

2011 Jocs Florals Escola Ipsi

2011 Jocs Florals Escolars (Noubarris)

2012 Jocs Florals Escola Ipsi

2012 Jocs Florals Escolars (Noubarris)

2013 Jocs Florals Escola Ipsi

2013 Jocs Florals Escolars (Noubarris)



La companyia

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).

núria  cuyàs

Llicenciada en Interpretació (Art Dramàtic) 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. 



enric cambray

Actor  català,  ha  rebut  formació  a  l'Institut  del  Teatre  de  Barcelona, 
l'Escola  de  Teatre  Musical  Memory,  l'Escola  Eòlia  i  la  Productora 
Towanda  Dreams amb Issac  Alcayde.  A més,  ha  estudiat  cant,  jazz, 
claqué,  clown  i  d'altres  especialitzacions  amb  mestres  com  Javier 
Daulte.
En teatre, ha treballat a “Geronimo Stilton: El musical” (Dir. Ángel Llàcer) 
com a protagonista i en moltes altres produccions com El señor de las 
moscas 2.0 (Dir. Abel Coll), Dos historias antiguas (Dir. Albert Benach), 
La música de Marguerite Duras (Dir. Zep Santos) o La terra és baixa, 
bruta i erma... de Jordi Faura (dir. Jordi Faura y Abel Coll).
La  darrera  producció  televisiva  en  què  ha  participat  ha  estat 
Ermessenda,  TV  movie  de  TVC  dirigida  per  Lluis  Maria  Güell. 
Anteriorment, havia treballat a sèries com El cor de la ciutat (TVC), La 
pecera de Eva (Tele5), Hospital Central (Tele5), entre d'altres.
En l'àmbit cinematogràfic, ha format part del repartiment d'una desena 
de films entre llargs i curtmetratges i ha treballat també com a actor de 
doblatge. 

ricard farré

Cursant el quart curs d’Art Dramàtic (interpretació de text) a l'Intitut del 
Teatre, té 9 anys d’experiència teatral com actor: 'Neu negra' (Bulgàkov) 
Dir: Pere Planella. Teatre Ovidi. 2011. 'Tot és just' (El Mestre i Margarida, 
Bulgàkov)  Dir:  Pep  Tosar.  Círcol  Maldà.  2011.  'La  vidua  trapella' 
(Goldoni). Dir: Pere Daussà. Teatre Joventut. 2011. 'Comedy Tonight II' 
Dir:  Adrià  Aubert.  Teatre  Ponent.  2011.  'El  concierto  de  San  Ovidio' 
(Buero  Vallejo)  Dir:  Pere  Daussà.  'El  càntir  trencat'  (Von  Kleist)  Dir: 
Mercè Mariné. IT. 2011. 'Orestes' (Romà Comamala) Dir: Jordi Besora. 
IT. 2010. 'El Senyor de les mosques' Dir: Abel Coll. Versus Teatre. 2010. 
'Un llop fugint d'un eixam de trons' Dir: Jordi Faura i Abel Coll. Teatre 
Romea. 2010.  'Primera història d'Ester'  (Salvador Espriu).  Dir:  Ramon 
Vila. IT, 2009. 'Les dones sàvies' (Moliere) Dir: Ester Nadal. 2008. Entre 
d'altres. També ha treballat en cinema i televisió.

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. Actualment, 
forma part  del  repartiment  de  'Campanades  de boda'  de  boda'  de la 
Companyia La Cubana.

Fundador i actor a totes les creacions d’Els Pirates Teatre.



queralt casasayas

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. 

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.



adrià 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 escenografia i vestuari a ESAD de Institut del Teatre.

enric romaní

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. 
Actualment, combina la seva carrera professional en el camp de l'arquitectura i les arts escèniques.

anna  romaní

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".

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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