


Fitxa artística
Amb Ariadna Cabiró (piano) i Núria Cuyàs (veu) 

Dramatúrgia i direcció: Adrià Aubert i Núria Cuyàs

Escenografia: Enric Romaní

Figurinista: Maria Albadalejo

Il·luminació: Jorge Mur

Producció: Marina Marcos

Sinopsi
Ariadna Cabiró i Núria Cuyàs ens presenten un espectacle de cabaret definit per la força de la

música i el poder de la paraula directa. A través d’un repertori format per grans temes coneguts pel

públic i d’altres de més insòlits, l’espectador quedarà atrapat per la frescor de Richard Rodgers i

Frederic Loewe, el swing de John Kander, la picardia d'El Molino i la perspicàcia de Boris Vian

entre d’altres. I és que vivim en una època en què estendre la roba de cara al carrer està mal vist.

Però, a través de tots aquests autors, i encara que hi hagi roba estesa, descobrirem com vestim

per dins i per fora. Tot plegat, conduït per una mirada irònica que farà desaparèixer la frontera

entre el públic l’escenari i convidarà l’espectador a deixar-se endur. 

Durada: 60 min.
Idioma: Català



Roba estesa

El títol de l'espectacle ens transporta a un terrat poblat de peces de roba i teixits de totes mides i

colors, perquè això és, per a nosaltres, el cabaret. Roba estesa ens parla, a més, de les intimitats

de cadascun de nosaltres, aquelles de què es parla millor de nit i amb l'humor que hi aporta el

cabaret.  Però de cabarets, com de teixits,  n'hi ha molts! El  nostre és un cabaret poètic,  farcit

d'humor,  de ball,  d'ombres xineses,  però,  sobretot  d'interpretacions  en directe  de cançons de

musical, clàssics d'El Molino i molts altres!

Els Pirates Teatre fa anys que treballem el gènere del cabaret perquè, compartim l'admiració per

aquest gènere amb un autor a qui tenim com a referent imprescindible del nostre teatre: Joan

Brossa.  Ell  va  conrear  en  la  seva  obra  gèneres  propis  del  cabaret  com  el  mim,  la  poesia,

l'striptease,  el  fregolisme,...  Joan  Brossa  estava  fascinat  pel  transformisme (o  fregolisme),  la

màgia, la màgia negra, etc.  Aquests gèneres tenen en comú la sorpresa, però també el grotesc,

sobretot en el camp del transformisme. Però a més d’això també hi ha la paraula. Els jocs de

paraules, les paraules tretes de context, són abundants en aquesta i la majoria de les peces de

Brossa. Brossa es considerava per sobre de tot poeta. Ell creia que tot el que feia era poesia, des

dels poemes visuals fins al teatre. Així, podríem dir que Brossa pensava en el cabaret com un acte

poètic i nosaltres volem assumir aquest repte en els nostres espectacles. En definitiva, inspirant-

nos en Joan Brossa, volem crear un espectacle de cabaret que elevi el gènere de les varietats al

terreny de la poesia.

Amb aquesta proposta volem homenatjar i recuperar el Cabaret com a forma teatral de primer

ordre. Joan Brossa entenia el teatre com “la quarta dimensió del poema”. Un teatre on totes les

arts, des de la música lleugera del cabaret a la música Wagneriana, i des de l’striptease de Christa

Leem o el transformisme de Fregoli als clàssics grecs, hi són incloses, i totes, al mateix nivell. Així,

també nosaltres entenem el teatre com a poesia que inclou la paraula parlada, el moviment, la

música, l’espai, la llum, etc. Aquesta és la idea de teatre que sempre ens ha guiat i que volem



recollir a 'Roba estesa'. Optem, doncs, pel cabaret com a forma teatral que ens permet, per una

banda, la “varietat” -reunir en un sol espectacle aquests gèneres erròniament considerats menors

(màgia, mascarada, mim...) al costat de la música o la poesia- i, per l'altra, afegeix l'element de

“proximitat” amb el públic, tant en el to com en el fons de la proposta escènica.

Repertori
NO SÉ DIR NO (I cain’t say no from Oklahomma) 
Oscar Hammerstein II & Richard Rogers 

TOTA LA NIT BALLANT (I could have danced all night from My Fair Lady) 
Alan Jay Lerner & Frederick Loewe

LA VASELINA
popularitzada per La Bella Dorita 

NO US CASÉSSIU PAS, NOIETES
Boris Vian (versió de Jordi Teixidor i Guillermina Motta)

MISTER TRANSPARENT (Mister Cellophane from Chicago) 
Fred Ebb & John Kander (versió catalana de Roser Batalla)

LA MÉS CHIC (Popular from Wicked) 
Stephen Schwartz 

JO NO SÓC UNA GUINEU (de Flor de Nit) 
Manuel Vázquez Montalbán & Albert Guinovart

LA NIT (Goodnigth my someone from The Music Man) 
Meredith Willson

Un repertori esquitxat de poemes de diversos autors catalans.



Els Pirates Teatre. Trajectòria.

Els  Pirates  Teatre  és  la  companyia  que  formem  14  professionals  dels  móns del  teatre,  la

música  i  la  dansa.  Els  Pirates  Teatre  som una  companyia  de  Barcelona  amb 13  anys

d'història. Vam iniciar el nostre camí l’any 2001 i des de llavors mantenim els nostres ideals,

oberts a totes les arts escèniques i capaços d'interpretar obres de gèneres i formats molt diversos,

així com adaptar i teatralitzar textos de la literatura catalana i universal. En són exemple  ‘Sing

song swing’ i  ‘La corda fluixa’, de creació pròpia,  ‘Nit de reis’, de William Shakespeare, i  ‘El

darrer  triangle’  a partir  de l’obra de  Joan Brossa,  tots ells  en cartell.  Els  espectacles de la

companyia  han  pujat  dalt  d’escenaris  com  La  Seca,  el  Teatre  Lliure,  el  Círcol  Maldà,  etc,  i

nombrosos  espais  dels  països  catalans.  També  hem  portat  a  escena,  ‘Comedy  Tonight’,

espectacle musical, i ‘Teatre de carrer’ de Joan Brossa. Aquest últim va ser un espectacle inèdit

de poesia visual que es va poder veure al Theatre du petit Parmantier de Paris, els festivals Taca

d’Oli  de Reus,  Tempo Mutevole de Venècia,  Barribrossa de Barcelona,  Megafon de Bochum i

Festival EYE de Düsseldorf, entre d’altres. 

Paral·lelament, continuem amb la nostra tasca en l’àmbit del teatre escolar i la divulgació cultural i

literària, en la qual col·laborem habitualment amb el Districte de Sarrià-Sant Gervasi i diverses

escoles de tot Catalunya. 

El nostre és un teatre amb un fort component de creació, vincles amb la música i proximitat amb el

públic. Formada per professionals de les arts escèniques i musicals, els membres d’Els Pirates

Teatre sempre hem compartit la voluntat de jugar i viure el nostre ofici amb compromís, rigor, i des

de l’honestedat.

Algunes crítiques sobre els nostres darrers espectacles:

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’essència de l’obra de l’autor. És reconfortant constatar
que no és aquest el cas de la companyia Els Pirates Teatre, (…). 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. (…) Una hora de generositat escènica i d’una bellesa plàstica
a  partir  de  la  senzillesa  brossiana  (…). Andreu  Sotorra,  sobre  'El  darrer
triangle'

Un regal per als amants del musical. Gemma Ruiz, TV3, sobre 'Sing song
swing'

Un homenaje al teatro musical y al proceso de creación artística con mucho
ritmo, con interacción con el público y con un buen equilibrio entre géneros.
Un buen auto homenaje  que se han ganado Els  Pirates. Martí  Figueras,
Másteatro, sobre 'Sing song swing'

Les  noies  i  el  noi  més  pirates  del  teatre  català,  doncs,  si  se’m  permet
l’expressió, es tornen a apuntar aquí un dels seus millors trumfos per posar-
se els espectadors a la butxaca… de la gavardina, esclar. Andreu Sotorra,
Time Out, sobre 'Sing song swing'

Al desembre de 2013, vam endegar una nova fase en la nostra trajectòria amb la gestió del

Círcol  Maldà,  sala  amb  programació  estable  d'arts  escèniques  i  música  al  carrer  del  Pi  de

Barcelona. Vam inaugurar aquesta nova etapa del Círcol Maldà amb l'espectacle 'Sing song swing'

i per a aquesta temporada 2013-14 tenim previstes dues estrenes: 'Cabaret a les golfes' (objecte

d'aquest projecte) i 'La veritable història del Teatre del Pi' (producció del Círcol Maldà amb Els

Pirates Teatre).

El  programa  Ànima33 va  fer  un  bon  resum  de  la

trajectòria d'Els Pirates Teatre i el nou projecte del Círcol

Maldà al reportatge que podeu veure aquí. (Canal 33, 13

de gener de 2014)

http://www.tv3.cat/videos/4855351/ELS-PIRATES-TEATRE-PORTEN-EL-TIMO-DEL-CIRCOL-MALDA


Repartiment

Núria Cuyàs

TEATRE
2012-2013 “Sing song swing”. Cia. Els Pirates Teatre. Dir. Adrià Aubert. Círcol Maldà i gira.
2011-2013 “Skribo”, de Comediants. Dir. Joan Font. Auditoris Caixa Fòrum Barcelona, Madrid, Balears, etc.
2012 “Isso não é uma carambola”. Dir. Adrià Aubert. Teatre Lliure.
2010-2013 “Nada” , de Carmen Laforet. Dir. Txell Roda. Teatre de Ponent, SAT! i gira. 
2011-2012  “El  darrer  triangle”.  Cia.  Els  Pirates  Teatre.  Dir.  Adrià  Aubert.  Círcol  Maldà.  La  Seca-Espai
Brossa.
2010-2012 “Comedy Tonight.” Cia. Els Pirates Teatre. Dir. Adrià Aubert. Teatre Llantiol i Teatre de Ponent.
2009-2010 “Tina, la Bruixa Fina.” Dir. Frederic Roda i Francina G-Ars. Cia.Tàbata. 
2008-2009 “La gran nit de Lurdes G”, de Cristina Clemente i Josep Mª Miró. Versus Teatre de BCN i gira.
2008-2013 “Un viatge pel musical”. Cia. Els Pirates Teatre. Dir. Adrià Aubert.
2004-2010  “Teatre  de  carrer”  de  J.  Brossa.  Cia.  Els  Pirates  Teatre.  Dir.  Adrià  Aubert.  Barri  Brossa
(Barcelona), BCN Tres Marges, Maison de la Culture de Neuilly sur Seine (París), Festival Tempo Mutevole
(Bienale Juvenil de Venècia), Festival Megaphone (Alemanya), Festival European Young Expressions EYE
(Alemanya).
2006-2007 “El Mikado”, de Dagoll Dagom. Dir. J Ll Bozzo i J Vives.
2006 “Mar i cel”, de Dagoll Dagom. Dir. J Ll Bozzo i J Vives. Gira per Mallorca i València.
2004-2005 “El Bosc de Farucàrun”. Dir. Jordi Fondevila i Manel Valdivieso. Teatre Lliure-Fabià Puigserver.

TELEVISIÓ i CINEMA
2013 “Limbosis”. Curtmetratge de l’ESCAC. Dir. Aleix Massot.
2012 “Once”. Migmetratge. Dir. Juan Martín.
2012 “Ficcionario”. Curtmetratge de l’ESCAC. Dir. Aleix Massot.
2010 “Sagrada Família”. Dagoll Dagom, TV3 i Mediapro.



Ariadna Cabiró

Pianista i clavecinista

La seva carrera com a intèrpret gira a l’entorn del piano i el clavicèmbal. Al juny del 2011 obté el
Títol Superior de piano - interpretació a l’ESMUC. Paral·lelament, neix el seu interès per la música
antiga i el clavicèmbal. L'any 2013 obté el Màster d’Interpretació de la Música Antiga, formant part
de la classe de clave de Béatrice Martin a l’ESMUC. L’any 2010 va a Paris amb una beca Erasmus
i estudia al CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional).

L’hem pogut escoltar a la Sala Mompou de Barcelona (Joves&Clàssica), al Museu de la Música de
Barcelona (Silenci, fem música), al Cafè de la Pedrera (cafè-concert), a l’Auditori de Barcelona
(Grans conjunts de música antiga) i en molts altres llocs. És pianista de la companyia Els Pirates
Teatre des de l’any 2009. El 2014 emprèn un nou projecte de recuperació i interpretació de música
antiga amb la formació La Ferlandina, al costat de Stanislas Germain, llaüt; Meritxell Tiana, Violi;
Anna Casademunt, Viola da gamba; Nestor Pindado, Bariton, i Fernanda Sanchez, Soprano. Han
ofert concerts a la Sagrada Família, entre d'altres.

Al juny del 2005 obté la Diplomatura d’Educació Musical a l’UAB de Barcelona. És professora de

piano, llenguatge músical, música i moviment i sensibilització músical.



L'equip artístic

Adrià Aubert, dramatúrgia i direcció
Violinista  i  director  d’escena,  Barcelona,  1985.  Ha  estudiat  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 Sing song swing (2012-13),  cabaret  sobre la història del musical;  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 al Círcol Maldà (El mestre i Margarita,

Molts records per Ivanov, Tots aquests dois, 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.

Enric Romaní, escenografia
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.

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 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.  Actualment  cursa els estudis  superiors en escenogràfia  i

vestuari a l' ESAD de Institut del Teatre.

Professionalment ha realitzat totes les escenografies i el vestuari de les produccions d’Els Pirates

Teatre (companyia catalana dirigida per Adrià Aubert) com en el “El Darrer Triangle” estrenada al

Círcol  Maldà  l’any  2011  i  representada  a  La  Seca-Espai  Brossa  la  temporada  2011-2012,  el

“Comedy Tonight” representada durant la temporada 2010-2011 al Teatre Llantiol de Barcelona,

també l’espectacle infantil  "Ulisses una Odissea Musical" estrenat al Teatre Regina l’any 2011,

entre d’altres. També ha realitzat el vestuari de l'espectacle "Històrias peregrinas" dirigit per Toni

Galmes, estrenat a Catalunya l'any 2010 i en gira per Espanya durant l'estiu del mateix any.



En els últims anys ha participat en diversos projectes de creació com l’obra “Está Linda la mar”,

escrita i dirigida per Denis Duncan, guanyadora del premi al millor espectacle de la Mostra de

Teatre de Barcelona 2012.  També ha realitzat  el  vestuari  de l’obra “Serveis  Públics”  de Núria

Vizcarro dirigida per Judith Pujol, estrenada el juny del 2012 a la sala Plató de l’Institut del Teatre. 

L’any anterior va dissenyar l’escenografia i el vestuari de l’obra “La revolta dels Àngels” d’Enzo

Cormann, dirigida per Nicolas Chevallier a la sala Scanner de l’Institut del Teatre. Darrerament ha

estrenat, com a figurinista, l’espectacle “Sing Song Swing” estrenat al desembre del 2012 al Círcol

Maldà.  Un  espectacle  creat  per  Els  Pirates  Teatre  i  dirigit  per  Adrià  Aubert.  Actualment  ha

col·laborat en la realització del vestuari de l’últim espectacle dirigit  per Lluís Pasqual al Teatre

Lliure de Barcelona, “Els Feréstecs” de Carlo Goldoni, com ha estudiant en pràctiques amb el

figurinista Alejandro Andújar.

Jorge Mur, il·luminació

Tècnic llicenciat superior de so i il·luminació, treballa com a tècnic freelance en el camp de la

música i  té  el  seu propi  estudi  musical  on produeix treballs  de diversos músics i  formacions.

Paral·lelament, comença la seva col·laboració estable amb la companyia Egos Teatre amb la qual

treballa en les seves temporades a Catalunya i en les gires per l'Estat Espanyol i internacionals.

Des de 2012 col·labora amb Els Pirates Teatre en les gires de l'espectacle 'Sing song swing'.

Marina Marcos, producció
Productora i gestora teatral. Llicenciada en Comunicació audiovisual per la Universitat Autònoma

de Barcelona i amb estudis de Postgrau de Gestió Cultural a la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha treballat  en  la  gestió  i  comunicació  de  projectes  culturals  d’àmbits  diversos  com MECAL,

Festival Internacional de Curtmetratges de Barcelona, el Centre de Cultura de Dones Francesca

Bonnemaison o Golferichs Centre Cívic. En els darrers anys, s’ha especialitzat en la producció

teatral, treballant al Círcol Maldà (Molts records per a Ivanov, Somnis de Somnis, Tots aquests

dois, El mestre i Margarita, Allò del que parlem roman inexplorat), amb Els Pirates Teatre (El darrer

triangle, La corda fluixa, Sing song swing, Nit de reis...) i col·laborant amb altres companyies com

Teatre de l’Enjòlit o The Zombie Company.



Contacte

Direcció artística: Adrià Aubert 
Producció: Marina Marcos Aixalà
Tlf. 686131413
www.elspiratesteatre.com
produccio@elspiratesteatre.com
C/Trullols 1-3 baixos 2a 08035 Barcelona
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