


SINOPSI
Durant l’època daurada del Paral·lel, a Barcelona, les cartelleres dels teatres canviaven 

sense parar, enmig del bu- llici, el públic i la crítica demanava entreteniments i alhora 

tenien el poder de decidir quins espectacles duraven una setmana o quins s’hi podrien 

instal·lar durant mesos. Les companyies de teatre, es creaven i es trencaven segons la 

demanda i els artistes anaven amunt i avall buscant seguretat.

Els productors apostaven pels artistes més famosos de l’època i llogaven un director, 

aquests creaven una com- panyia per cada espectacle.Els secundaris, o actors 

característics, anaven voltant desitjant anar a parar en un d’aquests espectacles que els 

hi asseguraven mesos de feina per així no haver de suplementar el sou prosti- tuint-se 

o traficant...

Aquesta és la història d’una actriu i un actor secundaris que comparteixen, en una 

cameta de teatre, el neguit abans d’estrenar. Anirà bé o no anirà bé l’estrena? Ells dos 

faran el possible perquè sigui així. Però els secundaris quina importància tenen en una 

producció, fins a quin punt poden canviar alguna cosa? Qui se’ls escoltarà? Potser 

pensen que són els protagonistes d’aquesta història... però realment ho són? Poden 

aspirar a ser protago- nistes d’alguna cosa? Aquesta història és un homenatge a tots 

aquells actors i actrius que no són recordats, que han format part de la nostra història 

però ningú els ha mirat. Dels del passat, dels del present i dels del futur... perquè tot 

plegat ha canviat gaire?
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ELS 
PIRATES 
TEATRE

Aquest any, Els Pirates Teatre celebrem 20 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 quinze 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 20 anys un total de 33 espectacles. 
Les produccions d’Els Pirates Teatre s’han pogut veure 
en diversos teatres de la ciutat de Barcelona (Onyric-
Teatre Condal, La Seca, El Maldà, Teatre Lliure, Teatre 
Akadèmia, Teatre Regina, Llantiol) 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.



• Els Pirates (2001), de Gilbert i Sullivan

• L’Alegria que passa (2002), de Santiago Rusiñol

• Teatre de carrer (2005), de Joan Brossa

• Polítics compromesos (2007), de creació pròpia

• L’armari (2009), de Yukio Mishima

• Comedy Tonight (2009), de creació pròpia

• La corda fluixa (2010), de creació pròpia

• Ulisses: una odissea musical (2010), de Francesc Hernández

• El darrer triangle (2010), de Joan Brossa

• Sing Song Swing (2012), de creació pròpia

• Les golfes del Maldà (2013), de creació pròpia

• Nit de reis (o el que vulgueu) (2014 i 2018), de William Shakespeare

• Balnearis: la identitat (2015), l’educació (2016) i el poder (2016), de creació pròpia 

• Ronda Naval sota la boira (2016), de Pere Calders

• Somni d’una nit d’estiu (2017), de William Shakespeare

• Gran Fracaroli (2018), de Joan Brossa

• Les Feres de Shakespeare, de William Shakespeare (2019)

• La Mascarada, a partir de Molière (2019)

• Boira a les orelles (2021)

• La setena porta (2021)

L’EQUIP

Llicenciada en Interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona. Estudia violí amb Santi Aubert, con-
trabaix amb Marc Cuevas, cant amb Dolors Aldea i Elisenda Arquimbau, i dansa amb Ester Sabaté.

Actriu principal a la serie Com si fós ahir, de Sònia Sánchez (TV3), en el paper de Paula. Actriu ca-
pitular a Benvinguts a la família, dir. Marc Crehuet (TV3), en el paper de Victòria de jove. Actriu a la 
sèrie d’instagram Minut Feliç, dir. Pepa Fluvià, en el paper d’Alba. Actriu principal a la sèrie El Crac 
de Joel Joan i Hèctor Claramunt (TV3 i Arriska), en el paper de Laura Romaní. Actriu principal a la 
miniserie Barcelona Ciutat Neutral, de Sònia Sánchez (TV3).

Actriu i fundadora d’Els Pirates Teatre, des de l’any 2001, ha participat a la majoria dels seus es-
pectacles, com La Mascarada, Nit de Reis, Somni d’una nit d’estiu, entre d’altres, dirigits per Adrià 
Aubert. Anteriorment havia sigut membre del cor infantil de Turandot, dir. Núria Espert (Liceu) i en 
I pagliacci (Liceu), i actriu i cantant a Brundibár (Mercat de les Flors) i en El bosc de Farucárun, dir. 
J. Fondevila (Teatre Lliure). Actualment, junt amb els altres membres d’Els Pirates Teatre gestiona El 
Maldà.

LAURA AUBERT, dramaturga i intèrpret



També ha realitzat tallers de l’Institut del Teatre junt amb Xicu Masó, Teresa Vilardell i Pep Anton 
Gómez. Al 2009/2011 ha treballat com 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, i en diversos espectacles d’Els Comediants, destacant com a can-
tant solista a La flauta màgica (Gran Teatre del Liceu). 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 temporades del 2013 al 2015 va ser membre de la Kompania del Teatre 
Lliure actuant a Recordant la Fedra, dir. Lluís Pasqual; La revolució no serà tuitejada, dir. Jordi Casa-
novas/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. Durant la temporada 2015/2017 va actuar 
a Amor i Shakespeare, dir. Josep Maria Mestres (Teatre Grec i Teatre Poliorama), Al nostre gust, dir. 
Oriol Broggi (Biblioteca de Catalunya), Ronda Naval sota la Boira de Pere Calders, direcció Adrià Au-
bert (El Maldà), A teatro con Eduardo d’Eduardo de Fillipo, dir Lluís Pasqual (Teatre Lliure), Balneari 
3, El poder, dir. Adrià Aubert (El Maldà), L’Esplendor d’Abi Morgan, dir. Carme Portacelli (Teatre Ro-
mea). Recentement ha participat a El llibre de les bèsties, de Marc Rosich i Clara Peya (Teatre Lliure), 
L’Hostalera de Carlo Goldoni, dir. Pau Carrió (Biblioteca de Catalunya). Al 2018/2019 ha estat a Somni 
d’una nit d’estiu de Shakespeare, dir Adrià Aubert (La Seca Espai Brossa). Sol Solet, Àngel Guimerà, 
Dir Carlota Subirós (Teatre Nacional de Catalunya). La Tendresa, Dir. Alfredo Sanzol (Teatre Polio-
rama) , Un ningú i cent-mil ,de Pirandello, Dir. Ferran Utzet (Biblioteca de Catalunya). En la darrera 
temporada ha participat en espectacles com Testimoni de guerra, dir. Pau Carrió (TNC) Canto jo i la 
muntanya balla, dir. Guillem Albà i Joan Arqué (Biblioteca de Catalunya).



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: Cantando bajo la 
lluvia (2021); La tienda de los horrores (2019); Pel davant i pel darrere (2018-19); 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), Boira 
a les orelles (2020),  i amb qui és soci d’El Maldà des de l’any 2014.

BERNAT COT, dramaturg i intèrpret



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 complementat la seva 
formació en direcció d’escena a l’Institut del Teatre amb diverses ajudanties de direcció amb Xavier 
Albertí, Joan Anton Gómez, Josep Lluís Guardiola, Esteve Polls i Pep Tosar, entre d’altres. 

Signa la dramatúrgia de la trilogia Balneari Maldà, el cabaret Les golfes del Maldà o Sing Song 
Swing, entre d’altres.

Ha estat director de muntatges com Boira a les orelles (2021); Les feres de Shakespeare (2019); Gran 
Fracaroli, de Joan Brossa (2017); Somni d’una nit d’estiu, de W. Shakespeare (2016 i 2018); 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), entre 
d’altres.

Actualment combina la tasca de director escènic amb la de violinista. En les darreres temporades 
també ha fet la direcció escènica de diversos projectes que uneixen música i teatre al Palau de la 
música com el Concert de Sant Esteve, el El somni d’una nit d’estiu de Mendelssohn amb l’Orques-
tra de Cadaqués, l’Escolania de Montserrat i Els Pirates Teatre, o ‘Gaia, una cantata interestel·lar’ en 
el marc del Projecte Clavé, una iniciativa de la Fundació Orfeó Català.

ADRIÀ AUBERT, director



És escenògraf, constructor i dissenyador. És cofundador de la companyia Els Pirates Teatre i soci d’El 
Maldà.

Fill de pares músics, va estudiar música des de ben petit, tocant el piano, la flauta de bec i el clarinet, 
a l’escola L’Arc de Can Ponsic, on conegué part de la companyia de teatre. 

Va començar a estudiar arquitectura superior i s’especialitzà en Arquitectura Efímera a l’escola de 
disseny DEIÀ. Va complementar la seva formació amb cursos d’escenografia interactiva a l’Institut 
del Teatre de Barcelona.

És l’escenògraf principal d’Els Pirates Teatre des dels seus inicis professionals. Fora de la companyia, 
dissenya els espais escènics de Dones Sàvies de Molière (2016) i La Mel de Xicu Masó (2015).

En el marc de l’activitat de distribució d’espectacles d’El Maldà, desenvolupa una tasca de coordi-
nació tècnica i de l’equip de les diferents gires de les produccions de la sala.

Combina la seva vocació teatral amb altres àmbits com el disseny d’exposicions i museus. Cal des-
tacar el disseny i la construcció d’Anima Naturae, del realitzador audiovisual Pere Puigbert, una 
exposició que ha recorregut durant gairebé 2 anys des Girona fins a Perpinyà, passant per diversos 
pobles empordanesos.

ENRIC ROMANÍ, escenògraf



Llicenciada en art dramàtic, especialitat d’Escenografia i Figurisnisme, a l’ESAD Institut del Teatre de 
Barcelona. Ha cursat tres cursos del Graduat Superior en Disseny Tèxtil i Moda, a l’Escola Superior 
de Disseny ESDI.

Professionalment ha realitzat totes les escenografies i els vestuaris de les produccions d’Els Pirates 
Teatre. És membre de la companyia des dels seus inicis i forma part del projecte de la companyia i 
El Maldà.

També ha treballat com a ajudant de vestuari amb alguns dels professionals més importants del país 
com són Montse Amenós, Alejandro Andújar o Antonio Belart, en diverses produccions de teatres 
d’arreu de Barcelona com el Teatre Lliure i el Teatre Nacional, Bitó Produccions o companyies com 
Dagoll Dagom.

MARIA ALBADALEJO, figurinista
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