JOVE RODOREDA
Un itinerari pels espais més significatius de la vida i l'obra literària de Mercè Rodoreda
Itinerari literari dramatitzat
Durada 100min
Espectacle en català

crèdits
Elaboració itinerari Maria Canelles
Repartiment Laura Aubert i Núria Cuyàs
Guia Maria Canelles
Direcció Adrià Aubert
Vestuari Maria Albadalejo
Escenografia Enric Romaní
Producció executiva Marina Marcos

presentació
Els carrers i les places de Sarrià-Sant Gervasi que visitem es converteixen en espais teatrals on la
ficció de Rodoreda esdevé ben real.
Aquest itinerari pel barri de Sant Gervasi pretén ser un recorregut pels espais més emblemàtics de
la figura de Mercè Rodoreda: passejarem pels espais on va viure i créixer l’escriptora, però també
pels seus espais vitals (la infantesa, la guerra, l’exili...) i, sobretot, pels seus espais narratius
(contes, novel·les, personatges, influències...).
En aquest recorregut ens acompanyen personatges i escenes creades per Rodoreda, d’aquesta
manera, els carrers i les places que visitem es converteixen en espais teatrals on la ficció de
Rodoreda esdevé ben real.
El que oferim és un itinerari teatralitzat. En aquest passeig, en certs punts concrets, els
personatges de Rodoreda prenen vida per poder aportar de viva veu, per mostrar, tot allò que
volem dir. És per això que els contes ens seran molt útils: les tècniques narratives dels contes de
Rodoreda utilitzen el diàleg típic de Hemingway o els tímids monòlegs interiors que tan sols amb
una lectura hom té la sensació de tenir present un personatge de carn i ossos davant. Utilitzem
tots aquests recursos que ens brinda la pròpia escriptora, per poder elaborar un recorregut ple de
les històries més característiques de Mercè Rodoreda.
Aportarem una mirada transversal a l’obra de Mercè Rodoreda. No volem anècdotes ni explicar
trames literàries i prou: proposem una mirada que pugui aportar una idea de conjunt, general i

global de tota la seva obra. És per això que, malgrat es parlaran de les seves obres més
significatives, preferim posar l’accent en aquelles creacions, potser de menys fortuna mediàtica,
com la gran vareitat de contes, que aporten una visió més global de l’obra de Rodoreda.
A partir de les experiències vitals que ens contaran diversos personatges, és a dir, a partir del
teatre, i de l’ajuda del guia que serà el fil conductor, els participants de l’itinerari tindran una visió
global de les experiències vitals de l’escriptora i, alhora, un coneixement transversal de l’obra.

recorregut
Parada 1: Centre Cívic Casa Sagnier
L'itinerari arrenca al jardí del Centre Cívic Casa Sagnier. Aquest espai ens dóna una idea de com
era el barri on, el 1908, va néixer Mercè Rodoreda. Aprofitem aquest lloc per presentar la ruta i
l’escriptora. Parlarem dels seus orígens familiars (l’afició pel teatre dels pares i la relació especial
amb l’avi, que l’introdueix al món de la literatura i al món de les flors) i de com va viure una
infantesa feliç.
Presenciem la PRIMERA ESCENA. Es tracta d’un fragment del conte “Carnaval”, del recull de
contes Vint-i-dos contes.
Parada 2: Ca les modistes valencianes
(c/ de la Gleva cantonada c/ Francolí)
En aquesta cantonada, la nena Mercè Rodoreda hi deuria haver passat algunes hores de la seva
infantesa perquè era ca les modistes preferides de Montserrat Gurguí, la mare de Rodoreda.
Parada 3: Passatge Sant Felip
Davant d’aquest espai tan representatiu del Sant Gervasi antic, parlarem de la Guerra Civil i què
representa per a Rodoreda: el trencament definitiu amb la família i una implicació directa amb el
context literari i polític del moment.
Parada 4: Col·legi
(C. Saragossa, cantonada amb Septimània)
Parlem de l'edat escolar de Mercè Rodoreda, que té una durada molt breu. La mort de l’avi (als 12
anys de Rodoreda) és un final d’etapa. L’avi, Pere Gurguí, va ser una de les persones que va
influenciar més a Rodoreda. Li va donar la passió per a dues coses fonamentals: explicar històries
i les flors.
Parada 5: Plaça Sant Joaquim
En aquest espai parlarem dels inicis de l’escriptora Rodoreda i, sobretot, dels antecedents literaris.
S’interarà explicar quina era la situació literària a Catalunya durant els anys vint i trenta i, sobretot,
quines tendències estètiques l’interessen més a la jove Rodoreda. S’explicaran conceptes com
novel·la psicològica o simbolisme. Es comentaran breument les seves primeres obres.
Escena: «Viure al dia»
Parada 6: Carrer Jules Verne
En la creació de contes, un escriptor és quan es pot permetre el luxe de ser més innovador formal
i temàticament, perquè un conte és una inversió menor que una novel·la, i en això, Rodoreda és
un clar exemple.
Parada 7: Carrer Manuel Angelon

Al carrer Manuel Angelon ens trobem davant la casa on va néixer i viure Mercè Rodoreda. La part
del darrera de la casa, l’hort, donava a la riera de Sant Gervasi, actual carrer de Balmes. Aprofitem
per fer una mica d’història i per explicar com era i com es vivia a Sant Gervasi a principis de segle.
Parada 8: Carrer Balmes
En creuar el carrer Balmes comentarem que Rodoreda tenia un pis a aquesta alçada del carrer
que utilitzava, a partir dels anys 60, durant les temporades que s’estava a Barcelona.
Parada 9: Parc de Monterols
En un espai emblemàtic de la narrativa de la Rodoreda, un jardí, comprovem com les flors són
importants pel món narratiu de Mercè Rodoreda.
Lectura de diversos textos de l’autora.
Parada 10: Centre cívic Casa Sagnier
Acomiadament de l'itinerari i introducció d'un dels personatges més emblemàtics de Mercè
Rodoreda: la Zerafina.

mercè rodoreda
Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908-Girona, 1983) és una de les escriptores més destacades de la
literatura catalana del segle XX i una de les que més projecció internacional ha pogut gaudir. La
seva biografia ha estat marcada, com molts autors, artistes i intel·lectuals de la seva generació,
per la Guerra Civil i un posterior exili.
Malgrat les llargues temporades que va viure fora (sobretot a Ginebra, on va poder tornar a trobar
estabilitat, econòmica i emocional, per poder-se dedicar de nou a l’escriptura) la seva obra sempre
ha estat lligada a la realitat barcelonina. Mercè Rodoreda és una persona de barri i de Barcelona.
És per això que considerem que una molt bona manera de conèixer i aprofundir les aportacions
narratives més importants de Rodoreda és passejant per aquells espais que la van omplir
suficientment durant la seva infantesa i joventut com per tenir matèria per seguir creant a
quilòmetres de distància.
Ella beu directament de les seves pròpies experiències per a la creació de les seves obres. És per
això que en l’itinerari que proposem, vida i obra aniran lligades tota l’estona. No voldríem fer
creure que totes les històries de Rodoreda són autobiogràfiques, això seria una visió superficial de
la seva obra, però sí que presentarem certs fragments de la seva obra amb desordre cronològic
perquè puguin il·lustrar períodes vitals de Rodoreda: els jardins i la seva infantesa, la descoberta
abrupta del món adult, la manera d’entendre la maternitat, la incursió en els cercles intel·lectuals,
la guerra, un primer exili viscut com una aventura, un segon molt més dur dedicat a sobreviure fent
de cosidora, i una maduresa personal, econòmica i creadora a Ginebra primer i a Romanyà de la
Selva (Girona) després.
Va escriure títols tan coneguts com Vint-i-dos contes (1958), La plaça del Diamant (1962), El
carrer de les Camèlies (1966), Un jardí vora el mar (1967); La meva Cristina i altres contes (1967).
És afinals de la dècada dels setanta que torna a Catalunya. Amb Mirall trencat (1974), acabada a
Romanyà de la Selva, començaria la seva etapa de vellesa; al 1980 apareixen Viatges i flors i
Quanta, quanta guerra i el 1986 La mort i la primavera, la seva obra pòstuma.

SARRIÀ POÈTIC
Itinerari literari dramatitzat
Durada 100min
Espectacle en català

crèdits
Guió Anna Maluquer i Els Pirates Teatre
Dossier pedagògic Daniel Espresate
Direcció artística Adrià Aubert
Equip Tècnic Enric Romaní, Maria Albadalejo
Guia i Rapsoda Anna Maluquer
Actors/actrius: Bernat Cot, Núria Cuyàs / Laura Pau, Lluna Pintado / Laura Aubert

presentació
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.
Us proposem una ruta en què diferents personatges que representen la inspiració del poeta, ens
ajudaran a trobar aquells punts del barri on els autors han deixat la seva empremta. Un viatge que
comença amb una reflexió dels poetes sobre el seu ofici i que ens endinsarà en la seva obra,
reflex de la personalitat dels autors i del barri on van viure.
Impulsat per la Xarxa de Patrimoni Literari de Sarrià – Sant Gervasi i els Serveis Personals del
Districte, aquest itinerari va ser ideat fa cinc anys per Anna Maluquer i Els Pirates Teatre.

recorregut
1. Plaça Consell de la Vila.

Aquest és l’inici de l’itinerari. introducció sobre el barri: orígens històrics, topogràfic, orientació
geogràfica, inclusió a Barcelona, etc. Es presenta, també, la poesia de Sarrià: primer es parla de
Verdaguer, com a recuperador d’una llengua per a la creació poètica.
Pirates Teatre "La manera més salvatge" de Casasses.
2. Plaça de Sarrià
Església de Sarrià. Sarrià i la seva història. Pastisseria Foix, es presenta el personatge J.V. Foix i
la seva relació amb el barri.
3. Reina Elisenda cantonada Via Augusta, sobre el cal·ligrama.
Cal·ligrama "Catalunya " de J.V. Foix, contextualització del poeta en les avantguardes i la seva
obra. Presentació de l'obra de Joan Brossa.
Pirates Teatre representa el primer acte de "Teatre de carrer. "
4. Cementiri de Sarrià.
Les tombes de J.V.Foix, Carles Riba i Clementina Arderiu.. Es parla sobre el matrimoni Riba
Arderiu: els seus inicis, el Noucentisme, l’exili, la importància del món clàssic pels dos poetes, les
aportacions de Riba com a intel·lectual, traductor i humanista, etc. La problemàtica de la Guerra
Civil i el Franquisme per la cultura i la creació literària en català.
Es llegeix "En el dia més clar de l’any", de J.V. Foix; "la Segona elegia" de Elegies de Bierville, de
Carles Riba i "Invocació als poetes" de Clementina Arderiu.
5. Bibioteca Clarà
Presentació de la Escuela de Barcelona: generació marcada per la guerra i pel Franquisme .
Presetnació de José Agustín Goytisolo .
Es llegeix "El angel verde" de José Agustín Goytisolo.
6.- Plaça Joaquim Pena.
Presentació del poeta Joan Vinyoli i la seva relació amb el barri.
Es llegeix el poema" Manobre" i "Plaça Vella", de Joan Vinyoli i Pirates Teatre diu alguns
fragments de la seva poesia.
7. Major de Sarrià fins a Pedró de la Creu. Fi de la ruta
Davant la casa natal de J.V. Foix, i la pastisseria original de la família, s’acaba la ruta amb una
última lectura i amb un final de festa teatral i poètic.
Es llegeix el text “L’espiamonges” del llibre Tocant a mà de Foix. Pirates Teatre es manifesta
poèticament.

els autors
Al llarg, de l'itinerari, l'espectador es trobarà amb poetes i escriptors que van viure i escriure al
barri de Sarrià. A continuació us oferim les seves biografies.
Clementina Arderiu (Barcelona 1889 – 1976), poeta. Va ser filla d'una família
d'argenters, gran amant de la lectura i la música i va publicar el seu primer poema el 1911. El 1916
es va casar amb el poeta Carles Riba, contra els desitjos familiars. Arderiu va prendre un clar
compromís amb la Segona República Espanyola, fet que la va conduir a l'exili el 1939. La seva, és
una poesia molt treballada on dominen temes com la fe, l'amor, l'alegria, la condició femenina o la
mort, entre altres. La seva obra pot inscriure's dins del Noucentisme, igual que Carles Riba.

Joan Brossa, (Barcelona, 1919 – 1998), poeta d'una gran inquietud artística, va cultivar
la poesia en les formes més variades: tradicional, avantguardista, visual, escènica, surrealista, etc.
La majoria de les seves obres es troben recollides en la sèrie Poesia rasa (dos volums) i en el
Teatre complet (sis volums). L'interès politico-social per això, idees com la denúncia de la violència
i la manca de llibertat, l'exhortació a la solidaritat humana i l'arrelament a la terra van ser els seus
eixos temàtics. Altres formes de representació més característiques de Brossa va ser a través de
poemes visuals.
J.V. Foix (Sarrià, Barcelona 1893 – Barcelona 1987) Es tracta d’un dels pocs poetes
catalans emmarcats dins del moviment surrealista. Va escriure el seu primer sonet al 1906 que
dedicà a una noia sarrianenca. Algunes de les seves obres més conegudes són Onze nadals i un
cap d'any (1960) o Tocant a mà (1972), Guardonat amb el Premio Nacional de Literatura (1966),
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1973) i el Premio de Honor de las Letras Españolas,
Foix esdevé, per la seva trajectòria literària, un dels clàssics catalans moderns.
Carles Riba (Barcelona 1893 – Barcelona 1959) segurament és la figura intel·lectual
més completa de la literatura moderna catalana arrel de la dedicació a tres branques literàries:
l'humanisme, la poesia i la crítica. Després de la postguerra quan Riba aconsegueix la plena
maduresa, possiblement arrel de la dramàtica experiència de l'exili, la seva producció esdevé
completament madura. El 1916 es va casar amb la poetessa Clementina Arderiu. La seva tasca
com a traductor dels clàssics és també una de les aportacions més importants a la literatura
catalana.
Jacint Verdaguer (Folgueroles 1845 – Vallvidrera 1902) Autor emblemàtic de la
Renaixença, la seva obra va arribar a tot el poble. Als deu anys va ingressar al seminari de Vic, on
va iniciar els estudis eclesiàstics. Al 1886 viatge cap a Terra Santa, on fa un diari de les seves
experiències i al 1890 va ser ordenat sacerdot. Al 1865, després de guanyar les primeres
distincions en els Jocs Florals, va tirar endavant amb la composició d'un poema èpic, que anys
més tard acabaria sent l'Atlàntida. A partir d'aquell triomf, va canviar la seva orientació poètica cap
a una poesia romanticorenaixentista.
Joan Vinyoli (Barcelona 1914 – 1984) La seva obra, inicialment vinculada al corrent
simbolista, va esdevenir progressivament intensa i essencial. Des dels setze anys va treballar en
una editorial, feina que va mantenir fins al 1979, any en què es va jubilar a causa d'una forta
malaltia. La producció de Vinyoli va ser recollida en dos volums, Poesia Completa (1937 – 1975) i
Obra poètica (1975 – 1979), als quals cal afegir els reculls posteriors,A hores petites (1981),
Domini màgic i Passeig d'aniversari (1984). Va traduir a Rilke, un poeta que, juntament amb Riba,
suposa una gran influència per a Vinyoli.
Enric Casasses (Figueres, 1951) D'una generació diferent, Enric Casasses és tractat en
aquest itinerari, com un dels hereus de la literatura dels autors abans esmentats. També fill de
Sarrià, Casasses recull el llegat dels autors del llarg del segle XX, per a continuar evolucionant
cap a una nova literatura. Els seus espectaculars recitals han contribuït a la vivència de la poesia
fora dels llibres ja que la seva poesia es caracteritza per la sonoritat. La seva obra mostra
influències molt heterogènies; de la poesia medieval al surrealisme, passant pel Renaixement i el
Barroc.

JOAQUIM RUYRA DES DE BLANES
Itinerari literari dramatitzat
Durada 100min
Espectacle en català

crèdits
Elaboració itinerari Llorenç González, Adrià Aubert i Núria Cuyàs.
Repartiment (a definir en base al nombre d'assistents. 4 actors per cada grup de 20 persones)
Guia (a definir en base al nombre d'assistents)
Direcció Adrià Aubert
Vestuari Maria Albadalejo
Escenografia Enric Romaní
Producció executiva Marina Marcos

presentació
El fil conductorde l'itinerari és l'obra de l'autor que fa referència directa als indrets més significatius
de Blanes, la gent i la seva parla.
L' Itinerari literari Joaquim Ruyra, des de Blanes pren com a fil conductor l'obra de l'autor que fa
referència directa als indrets més significatius del poble de Blanes, així com la vida de la gent i la
seva parla. Les explicacions dels guies al llarg de tot l'itinerari es complementen 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, de manera que 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.

recorregut
PARADA 1: Sa Palomera.
Sa Palomera, inici de l’Empordà com a presentació de la ruta, el poble i el personatge.
PARADA 2: platja davant Sa Palomera.
Teatre, fragment de El rem de trenta-quatre

Parlem en aquest espai sobre l’actitud de Ruyra davant la llengua: l’interès pel parlar blanenc i la
implicació en el procés normatiu (IEC i I Congrés Internacional de la llengua catalana).
PARADA 3: Passeig Cortils i Vieta
PARADA 4: Davant del Casino
A les portes d'aquest emblemàtic espai de la vida civil de Blanes, descrivim la vida del poble a
l’època de Ruyra i la implicació de l'autor. A més, repassem la importància de Barcelona, Girona o
Tenerife en la vida de l’autor.
En relació a l'obra artística de Ruyra, emmarquem la proposta estilística de l'escriptor català: entre
el Modernisme, el Decadentisme i el Noucentisme.
Tanquem aquest espai del recorregut aportant el punt de vista d'artistes coetanis de Ruyra sobre
la seva figura amb un fragment de la crònica de Josep Pla sobre la visita de Ruyra a l’Institut
d'Estudis Catalans i la caricatura que li va fer Junceda.
PARADA 5: Plaça del mercat.: Ajuntament de Blanes.
En aquest emplaçament, recopilem algunes curiositats sobre el poble de Blanes i la seva història.
Pararem especial atenció a les edificacions de l'època modernista i a alguns dels episodis viscuts
durant la Guerra Civil.
PARADA 6: C/ ample, n. 10
Lloc d'infantesa i vida matrimonial de Ruyra. Farem present la seva biografia a través d'alguns
fragments de textos escrits per Josep Pla.
PARADA 7: Església de Blanes
Fragment de l'espectacle teatral En Garet de l’enramada
Repassem tots els gèneres literaris que va cultivar Ruyra durant la seva carrera artística: la
narrativa curta, la impossibilitat d’acabar una novel·la
PARADA 8: Ermita del c/Roig i Jalpí.
La importància del mar en l’obra de Ruyra és un altre dels elements que destacarem durant el
nostre itinerari per la vida i l'obra de l'autor. En l'àmbit marítim, prenen especial protagonisme les
condicions de vida dels pescadors de principis de segle.
Finalment, coneixerem la figura de mossèn Sadurní.
PARADA 9: Passeig de mar, monument a Ruyra
Fragment teatral: Les coses benignes
L'any 1939, Ruyra pateix una mort solitària a Barcelona, que passa desapercebuda a l'opinió
pública, i és enterrat a Blanes.
PARADA 10: Platja de Blanes
Darrer fragment teatral, Una tarda per mar

joaquim ruyra
Joaquim Ruyra (Girona, 1858- Barcelona, 1939) fou hereu d'una família de propietaris rurals, que
provenien d'Hostalric i Blanes. L'any 1873, a causa de les guerres carlines, es va refugiar a
Malgrat de Mar amb la seva família, a casa de Benet Turró; fet que va propiciar l'amistat entre
Joaquim Ruyra i Ramon Turró, fill de la casa, que després seria un reconegut biòleg. Aquesta

amistat va despertar en Ruyra l’interès per a la literatura: de la mà de Ramon Turró va començar a
llegir els clàssics i a compondre els seus primers textos El 1879, amb 21 anys, va tornar a Blanes
amb la intenció de dedicar-se a la literatura. En aquest moment, canvia definitivament la llengua
de creació: del castellà al català. Estudia la llengua viva dels pagesos i mariners que, seguint
l'exemple de Jacint Verdaguer, esdevé la base de la seva llengua literària. Sota l'impuls del
catalanista blanenc Josep Cortils i Vieta, s'incorpora al grup literari de Blanes de finals del segle
XIX. Es va donar a conèixer als Jocs Florals de Girona (1891), en què li és guardonat el poema
"L'únic remei", de clara inspiració verdagueriana. A partir del 1895, va ser un assidu participant als
Jocs Florals de Barcelona i, malgrat que en aquests primers anys s'havia lliurat fonamentalment al
conreu de la poesia, va ser com a prosista que va obtenir un reconeixement immediat.
A partir del 1896, es troben col·laboracions seves disperses en les revistes i diaris més importants
com La Veu de Catalunya (on va publicar regularment poemes el 1897), La Renaixença,
Catalunya, El poble Català i Joventut, revista que li va editar el primer llibre, Marines i Boscatges
(1903).
No és estrany, doncs, que Josep Carner i d'altres noucenistes el proposessin com a model literari i
que el cridessin a molts aforaments públics. Ruyra havia participat en el I Congrés Internacional de
la Llengua Catalana, (Barcelona, octubre de 1906) amb la ponència "La nostra llengua en les
obres literàries”.
Joaquim Ruyra va aportar també a la literatura catalana diverses traduccions, amb un ús de la
llengua regular i precís, però també natural i fluent. Tradueix entre altres, Erckmann-Chatrian,
Racine, Molière i Scribe. Un altre vessant de la seva producció és la de crític literari, cosa que el
va destacar entre els escriptors del seu temps.
En els seus darrers anys, va deixar pràcticament d'escriure La República i la Guerra Civil
espanyola van enfonsar el seu món de propietari rural. Va emprendre, per encàrrec de la
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la biografia de Ramon Turró, que,
incompleta, no es va arribar a publicar. Els escriptors catalans li van fer un homenatge el 27 de
setembre de 1938, el dia del seu vuitantè aniversari, organitzat per la Institució de les Lletres
Catalanes.
Va morir a Barcelona, el 15 de maig de 1939, però les circumstàncies polítiques van fer que
passés absolutament inadvertit. Va ser enterrat a Blanes.

ÀNGEL GUIMERÀ A EL VENDRELL
Itinerari literari dramatitzat
Durada 120min
Espectacle en català

crèdits
Elaboració itinerari Llorenç González, Adrià Aubert i Núria Cuyàs.
Repartiment (a definir en base al nombre d'assistents. 4 actors per cada grup de 20 persones)
Guia (a definir en base al nombre d'assistents)
Direcció Adrià Aubert
Vestuari Maria Albadalejo
Escenografia Enric Romaní
Producció executiva Marina Marcos

presentació
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.

recorregut
Parada 1: Biblioteca
Presentació 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.
Parada 2: Plaça Jaume I
Escena: Gal·la Placídia
Parada 3: Carrer de Jaume I
Comentari sobre l'escena que acabem de veure.
Parada 4: Plaça Vella, al davant de l’Església
Context històric 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.
Parada 5: Plaça Germans Ramon i Vidales
Escena: Terra Baixa
Parada 6: Passatge Sabandia
Comentari sobre l'escena que acabem de veure.
Parada 7: Evolució del teatre de Guimerà i implicació política
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
Parada 8: Plaça Nova
Escena: Maria Rosa
Parada 9: Davant la casa pairal d’Àngel Guimerà
Repercussió de la figura de Guimerà
Els personatges de Guimerà 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.
Parada 10: Plaça Ramona Massipe
Escena: Mar i Cel

àngel guimerà
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.

ELS PIRATES TEATRE

El 2018, Els Pirates Teatre celebrem 17 anys de trajectòria. La companyia va néixer a Barcelona
l’any 2001 i, des de desembre de 2013, som també responsables de la gestió d'El Maldà.
Formada per catorze persones de diferents disciplines, els membres de la companyia sempre hem
compartit les ganes de crear i jugar sobre l'escenari. Oberts a diferents gèneres escènics i autors,
els espectacles de la nostra companyia mantenen forts vincles amb la música i proximitat amb el
públic.
La companyia, que deu el seu nom al primer espectacle que vam portar a escena, Els Pirates de
Gilbert i Sullivan, suma en aquests 17 anys un total de 30 espectacles. Les produccions d’Els
Pirates Teatre s’han pogut veure en diversos teatres de la ciutat de Barcelona (La Seca, El Maldà,
Teatre Lliure, Teatre Regina, Llantiol, Teatre Akadèmia) i han fet el salt a Europa. Nit de reis (o el
que vulgueu) es va poder veure al Festival Shakespeare im Neuss (Alemanya) i vam portar
l’espectacle inèdit de poesia visual Teatre de carrer de Joan Brossa a París, Venècia i Düsseldorf.

DESTAQUEM ALGUNS DELS NOSTRES ESPECTACLES
Obres de Shakespeare amb música original
Somni d’una nit d’estiu i Nit de reis (o el que vulgueu)
Adaptacions de literatura catalana contemporània
Joan Brossa, amb Gran Fracaroli, El darrer triangle i Teatre de
carrer, i Pere Calders, amb la primera adaptació teatral de
Ronda naval sota la boira.
Espectacles musicals de creació pròpia
La trilogia dels Balnearis Maldà, Sing song swing i Comedy
Tonight.

www.elspiratesteatre.com
@piratesteatre

Adrià Aubert
És director d’escena, dramaturg i violinista. Cofundador de la companyia Els Pirates Teatre, és
també director artístic d’El Maldà, una de les sales de proximitat de Barcelona.
Ha estat director de muntatges com Ronda naval sota la boira de Pere Calders (2016), Nit de
reis de William Shakespeare (2015), Roba estesa (2014),Sing Song Swing (2013), El darrer
triangle de Joan Brossa (2012) i La corda fluixa (2011). La seva formació a l’Insitut del Teatre es
complementa amb diverses ajudanties de direcció amb Xavier Albertí, Joan Anton Gómez, Josep
Lluís Guardiola, Esteve Polls i Pep Tosar. També ens ha ensenyat la seva faceta com a dramaturg
amb la trilogia Balneari Maldà, el cabaret Les golfes del Maldà o el mateix Sing Song Swing, entre
d’altres. Actualment combina la tasca de director escènic amb la de violinista.

laura aubert actriu
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).
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: Pel davant i pel
darrere, Teatre Borràs (2018); 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, Gran
Fracaroli (2018), 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.

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, Pere
Planella, entre d’altres.
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.
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.
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.
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