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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.

Des de 2013, compaginen la seva trajectòria artística amb la gestió d’El Maldà, sala de teatre,

dansa, música i cabaret al centre de Barcelona.

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 

http://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    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



Rusiñol 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  

http://elspiratesteatre.com/espectacles-en-cartell/itineraris-literaris/jove-rodoreda/
http://elspiratesteatre.com/espectacles-en-cartell/itineraris-literaris/sarria-poetic/
http://elspiratesteatre.com/espectacles-en-cartell/itineraris-literaris/santiago-rusinol-a-sitges/
http://elspiratesteatre.com/espectacles-en-cartell/itineraris-literaris/angel-guimera-a-el-vendrell/
http://elspiratesteatre.com/espectacles-en-cartell/itineraris-literaris/joaquim-ruyra-des-de-blanes/


La companyia

laura aubert

Llicenciada en Interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona.
Actriu principal a la minisèrie Barcelona Ciutat Neutral, de Sònia 
Sánchez (TV3). Actriu a Molts records per a Ivanov i Somnis de Somnis, 
dir. Pep Tosar; El casament d'en Terregada, dir. Joan Castells (TNC); 
Teoria de catàstrofes, dir. Moisès Maicas; Electra, dir. Adrià Aubert, y en 
varis espectacles d'Els Comediants, destacant com a cantant solista a 
La flauta màgica (Gran Teatre del Liceu). 
Actriu i fundadora d'Els Pirates Teatre, des de l'any 2001, ha participat a 
la majoria dels seus espectacles, així com Sing Song Swing, Nit de Reis,
El darrer Triangle, entre d'altres, dirigits per Adrià Aubert. Actualment, 
junt amb els altres membres d'Els Pirates Teatre gestiona El Maldà. 
També ha realitzat tallers de l'Institut del Teatre junt amb Xicu Masó, 
Teresa Vilardell i Pep Anton Gómez. La temporada 2012/2013 va actuar 
a la lectura dramatitzada de La casa cremada de A. Strindberg, i en el 
muntatge d'Els feréstecs, ambdós dirigits per Lluís Pasqual. Les dues 
darreres temporades ha estat membre de la Kompania del Teatre Lliure 
actuant a Recordant la Fedra, dir. Lluís Pasqual; La revolució no serà 
tuitejada, dir. Jordi Casanovas/Guillem Clua/Pau Miró; Moby Dick, un 
viatge pel teatre, dir. Juan Carlos Martel; El caballero de Olmedo. dir. 
Lluís Pasqual; Enric V, dir. Pau Carrió; Somni Americà, dir. Oriol 
Tarrasón; Frank V, dir. Josep Maria Mestres; i L'Onzena Plaga, dir. David 
Selvas. Recentment ha actuat a Amor i Shakespeare, dir. Josep Maria 
Mestres (Teatre Grec i Teatre Poliorama) i a Al nostre gust, dir. Oriol 
Brogi (Biblioteca de Catalunya). Ronda Naval Sota la boira, dir. Adrià 
Aubert (El Maldà), A teatro con Eduardo, dir. Lluís Pasqual (Teatre Lliure)
i L'Esplendor, d'Abi Morgan. Direcció Carme Portacelli (Teatre Romea). 
Nominada als premis butaca pel paper de Llucieta a Els Feréstecs. 
Actriu principal a la 2na temporada d'El Crac, direcció Joel Joan i Héctor 
Claramunt, (Arriska i TV3). Renard, de Marc Rosich, música de Clara 
Peya. Direcció Marc Rosich (Teatre Lliure). Recentment l’hem vist a 
L’Hostalera de Carlo Goldini dirigit per Pau Carrió (Biblioteca de 
Catalunya) i a Galileu de Bertold Brecht dirigit per Carme Portacelli 
(Capitol).

núria  cuyàs

Llicenciada en Art Dramàtic, en la especialitat d’interpretació, per l’Institut
del Teatre de Barcelona. Continua els seus estudis a Rose Bruford 
College, de Londres amb el treball d’interpretació de textos de 
Shakespeare, ‘Accent Dialect i Voice Shakespeare Verse’. Workshop de 
biomecànica teatral impartit per N. Karpov, Beca Prima del Teatro - 
Scuola europea per l’arte dell’attore (San Miniato-Pisa). També ha cursat
estudis de dansa contemporània i jazz amb Esther Sabaté (Espai Dansa 
Ramón Solé), dansa clàssica (Estudio Isadora-Berta Vallribera), esgrima 
teatral, acrobàcia, entre d’altres. Ha estudiat cant amb Mª Dolors Aldea i 
solfeig, harmonia, flauta de bec i música de cambra a L’Arc-Can Ponsic. 
Ha participat en més de trenta produccions escèniques professionals, 
algunes de les quals són: Barbes de Balena, d'Anna Maria Ricart. Dir. 
Mònica Bofill, El Maldà; Peggy Pickit veu la cara de Déu, de Roland 



Schimmelpfennig. Dir. Moisès Maicas; Shaking Shakespeare (Nominació
com a Millor musical als Premis de la crítica i als Premis Butaca). Dir. 
Moisès Maicas; Estranha forma de vida. Dir. Joan Maria Segura, El 
Maldà; Pell de llarinté, cua de tiré, Temporada Alta.  Dir. Moisès 
Maicas; Nit de reis, de Shakespeare. Cia. Els Pirates Teatre. Dir. Adrià 
Aubert; Reset. Dir. Xavi Morató. Miniteatres de Barcelona i 
gira; Bifurcació Moncada, de Jesús Moncada. Dir. Txell Roda. Almeria 
Teatre i gira; Roba estesa. Dir. i dramatúrgia Adrià Aubert i Núria Cuyàs. 
El Maldà i gira; Les golfes del Maldà. Cia. Els Pirates Teatre. Dir. Adrià 
Aubert. El Maldà. La gran duquessa de Gerolstein. Dir. Víctor Álvaro. 
Almeria Teatre i gira. Skribo, de Comendiants. Dir. Joan Font; El 
Mikado i Mar i Cel de Dagoll Dagom. Joan Lluís Bozzo i Joan Vives; La 
gran nit de Lourdes G, Dir. Josep M Miró i Cristina Clemente;  La Flauta 
Màgica de Mozart, al Gran Teatre del Liceu, Dir. Bertrand de Billy, Joan 
Pons i Comediants.

ricard farré

Nascut  a  Valls  el  1988,  és llicenciat  en  Art  dramàtic  per  l’Institut  del
Teatre de  Barcelona (ESAD) i   productor  d’audiovisuals  ràdio  i
espectacles per l’Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona. Ha cursat
estudis  teatrals  i  ha  treballat  al  costat  de  professionals  com Ventura
Pons,  Ferran  Audí,  Bart  Timmer,  Bigas  Luna,  Xavier  Albertí,  Glòria
Balañà, Josep Maria Mestres, Ricard Salvat o Pere Planella.

Tot i la seva joventut l’hem pogut veure tant a la gran pantalla com al
teatre.  Ha  protagonitzat,  en  cinema,  l'última  pel·lícula  de  Ventura
Pons, Oh Quina Joia!. També ha participat a Sabates Grosses i Any de
Gràcia de  Ventura  Pons, El  sexo  de  los  Ángeles de  Xavier
Villaverde, Ghost Track de Fabrizzio Rosetti i   Elisa K de Judith Collel i
Jordi  Cadena. Participa en diversos curtmetratges i és premiat com a
millor  codirector  i  millor  actor  per  les peces Casting de Julietas, Bany
Rural iRubikat.

En  teatre  actualment  està  fent  la  gira  per  Catalunya  de Les  Dones
Sàvies de Molière, un espectacle d'Enric Cambray i Ricard Farré que va
fer  temporada  a  El  Maldà.  En  els  dos  últims  anys  ha  participat  en
diverses produccions com L’Avar de Molière, que es va representar al
Teatre Goya sota la batuta de Josep Maria Mestres, Romeu i Julieta de
Shakespeare  a  La  Seca-Espai  Brossa  sota  la  direcció  de  Marc
Chornet, Mars Joan de Roc Esquius amb la Companyia Dara, Bluf de La
Calòricaa la Sala Beckett, Balneari Maldà d’Els Pirates Teatre, L’hort de
les  Oliveres sota  la  direcció  de  Xavier  Albertí  al  Teatre  Nacional  de
Catalunya, Nit de Reis dirigit per Adrià Aubert a la Biblioteca Nacional de
Catalunya  i  al  El  Maldà, Línies de  Marilia  Samper  al  Teatre
Lliure, Estripar la terra de Josep Maria Miró a la Seca-Espai Brossa, El
Cantador dirigit  per  Xicu  Masó  al  Teatre  Nacional  de
Catalunya, Onze.Nou.Catorze dirigit per Pere Planella al Centre Cultural
del  Born, Sing  Song  Swing, Els  Guapos  són  els  Raros, Perduts  a  la
Viquipèdia, Neu  Negra, El  Mestre  i  Margatita, Hurlyburly, Comedy
Tonigth, El Concierto de San Ovidio, Un llop fugint d'un eixam de trons, i
diverses lectures a la Sala Beckett, La Seca i el Teatre Romea.

En  televisió  ha  interpretat  el  personatge  de  Jordi  Vargas  a La
Riera (TVC).  També  ha  intervingut  en  sèries  com Kubala  Moreno  i
Manchón  (TVC), Ventdelplà  (TVC) i  Tvmovies  com Mentides de  Silvia
Munt.  Últimament  ha  protagonitzat  els  videoclips  de  grups  musicals
reconeguts com Sanjosex o Txarango.



bernat cot
Llicenciat  en  interpretació  per  l’Institut  del  Teatre  de  Barcelona,
especialitat de Teatre Musical, i amb estudis de cant i violí. Dels seus
últims treballs professionals en destaquen: Gente Bien, de La Cubana;
Molt Soroll per no Res, al TNC dirigit per Àngel LLàcer; Campanades de
Boda, també de La Cubana; Shaking Shakespeare, al Maldà dirigit per
Moisès Maicas; Girafes, de Pau Miró, a la Sala Beckett o L’Inspector, de
N. Gógol, al TNC dirigit per S. Belbel.   

És  fundador  d’Els  Pirates  Teatre,  amb qui  ha  participat  en gran  part
d’obres de la companyia, Ronda Naval Sota la boira, (2016), Nit de Reis
(2015), El darrer triangle (2013),   i amb qui és soci d’El Maldà des de
l’any 2014.

lluna  pindado

Llicenciada en interpretació especialitat en musical per l'Esad, Institut del
teatre de Barcelona. Amb formació musical i membre fundadora de la 
companyía Els Pirates Teatre ha participat en tota mena de producions 
teatrals, musicals i infantils com Die Zauberflute, Cantania 2011, Nit de 
Reis, Ronda naval sota la boira o Shaking Shakespeare. Paral·lelament 
ha fet de professora de teatre per Divers, Claret i Viu l'Escena i dirigeix el
grup d'expressió vocal Gatzara.

Laura pau

Llicenciada en Art Dramàtic (especialitat Musical) per l’Institut del Teatre 
de Barcelona. També s'ha format en Shakespeare a la Rose Bruford 
College (London) i en cant amb diversos professors. Membre de la 
companyia Els Pirates Teatre, la Companyia Bratislava i del trio The 
Feliuettes. Membre de ITNC, Jove Companyia del Teatre Nacional de 
Catalunya, temporada 2014-2015.

En teatre ha treballat a "Ombres i maduixes" (dir. Arnau Tordera, Pep 
Paré i Toni Font) al Teatre Romea, "Nit de musicals" (dir. Paco Mir) al 
Teatre Grec, “Tirant lo Blanc” (dir. Pere Planella )al Teatre Nacional de 
Catalunya”, “The Feliuettes” (dir. Martí Torras Mayneris) al Maldà, 
“Nevares” (dir Ignasi Roda) al Teatre Grec de Barcelona, “Shaking 
Shakespeare” (dir. Moisès Maicas) al Maldà, "Hi ha res més avorrit que 
ser una princesa rosa" (dir Paco Mir) al Teatre Poliorama, “Pigat” (dir. 
Ricard Reguant) al Teatre Regina, “Oh my God Barcelona” (dir. Mònica 
Bofill a L'Autidori de Barcelona, “Ronda Naval sota la boira” (dir Adrià 
Aubert) al Maldà “La Gran Duquessa de Gerolstein” (dir. Víctor Alvaro) 
"On és ara el poder" dirigida per Jordi Prat i Coll, "El darrer triangle" (dir. 
Adrià Aubert) a la Seca- Espai Brossa, entre d'altres. La seva trajectòria 
a nivell internacional inclou "Pages from the book of...", un muntatge amb
els hereus de Tadeusz Kantor Andrejz i Teresa Welminski que ha girat 
arreu d'Europa; “The wedding” amb la companyia The Same, But 
Different i “Cymbeline” de W. Shakespeare dirigida per Matt Wilde.

Amb The Feliuettes ha participat com a cantant a La Pols i l'Era (Canet 
Rock, Auditori de Barcelona) i és corista d'Eduard Gener i actualment 
gira amb "Ombres i maduixes", el nou espectacle teatral d'Obeses.



robert gonzález

L’actor català Robert González és llicenciat en art dramàtic per l'institut 
del teatre de Barcelona. Membre fundador de la companyia Els pirates 
teatre, on ha participat en nombrosos espectacles. Membre de la 
companyia Dei Furbi on, sota la direcció de Gemma Beltran, ha treballat 
en els muntatges « Tocatta ifuga» , « Els h omes de Shakespe are», 
«Asu fre», « La Flauta mà gica» (premi max 2014) i «T rilogia Mo zart». 
Ha participat en diversos muntatges al Teatre Nacional de Catalunya: « J
'arrive» amb direcció de Marta Carrasco, «Un mes al camp» amb 
direcció de Josep Maria Mestres i «l’hort de les oliveres» de Narcís 
Comadira amb direcció de Xavier Albertí. Ha treballat també al Teatre 
Lliur sota la direcció de Lluís Pasqual en els espectacles «A teatro con 
Eduardo» i «IN MEMORIAM. La lleva del biberó». També ha treballat 
amb la companyia Anna Roca a « Captius» direcció de Josep Maria Miró
i amb la companyia. Ha participat en el musical «Hair» direcció de Dani 
Anglès. En televisió ha treballat a « Ban dolera» i «KMM» de Diagonal 
TV i a «Imperium» de Bambú producciones. I en cinema a la pel·lícula 
«the invisible guest» d’Oriol Paulo. Ha estudiat Cant a l’escola de Cant 
del Liceu amb Mª Dolors Aldea i repertori amb Marta Pujol. I estudia 
Clarinet amb Pau Domenech.



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. 



Contacte

Direcció artística: Adrià Aubert 
Producció: Marina Marcos Aixalà
Tlf. 686131413
www.elspiratesteatre.com
produccio@elspiratesteatre.com
C/Trinxant 58 - 60 Baixos 2, 08026 Barcelona


