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Durada: 85 min.
Idioma: Català
Gènere: Teatre

SINOPSIS
No és habitual tenir entre nosaltres, a la nostra ciutat, l’artista Gran Fracaroli. Capaç de

lligar i interpretar en un sol espectacle la màgia, el transformisme, les ombres xineses,

els stripteases, els clowns, la música i la paraula, el públic barceloní no pot perdre’s

aquesta oportunitat única. Siguin atrevits, entrin al Maldà i… que caiguin les caretes!

LA RELACIÓ ENTRE JOAN BROSSA I LEOPOLDO FREGOLI
Un dels punts centrals de la Poesia Escènica (el

teatre)  de  Joan  Brossa  és  el  transformisme.  I

Brossa descobreix el transformisme gràcies a la

seva fascinació per  Leopoldo Fregoli,  d’aquest

actor italià es va dir  que, fins a la seva mort el

1936, havia fet més de deu mil representacions i

havia canviat de personatge més d’un milió de cops. Era capaç de mantenir en solitari

espectacles de fins a 3 hores, on es canviava de vestuari fins a 100 cops i utilitzava 15

tons de veu diferents.



Leopoldo Fregoli va adquirir gran fama al seu país, però també a Barcelona, on va ac-

tuar i residir durant diversos anys. Del seu pas per la ciutat en va quedar l’expressió

"anar més de pressa que en Frègoli".

Tot i que Joan Brossa no va poder conèixer perso-

nalment Frègoli, sí que en va conèixer la trajectò-

ria professional i en va esdevenir un gran investi-

gador  i  col·leccionista.  D’aquesta  fascinació  en

van sortir diversos poemes inspirats en l’actor, pe-

rò el gran homenatge de Brossa a l’italià és l’es-

pectacle teatral:  El gran Fracaroli (1962), un es-

pectacle que encara no s’ha representat  a casa

nostra. Un espectacle de varietats, en el qual s'hi

podien veure diferents disciplines, diferents camps

que va explorar l’autor. 

ELS PIRATES TEATRE I JOAN BROSSA
La unió de totes peces dramàtiques que va unir Joan Brossa en El gran Fracaroli, fa

que sigui una obra que sintetitza d’alguna manera gran part de la Poesia Escèni-

ca de l’autor català. I és també per aquesta raó que hem decidit treballar a partir de

l'estudi profund d'aquesta obra per a desenvolupar un espectacle amb un important

component de creació col·lectiva a partir del treball conjunt de la companyia a partir de

Joan Brossa.

No és el primer cop que ens proposem treballar sobre l'obra de Brossa, el nostre

primer projecte de teatre professional va ser l'espectacle de carrer Teatre de carrer . A

més, en els darrers anys hem pujat a l'escenari dos espectacles més: El darrer trian-

gle, un espectacle de creació a partir de diversos poemes i textos teatrals de Brossa, i

La quarta dimensió, un itinerari elaborat en col·laboració amb la Fundació Joan Bros-

sa, sobre l'obra del poeta i la seva relació amb Barcelona,.

Cinc anys més tard d'aquell primera obra, ens proposem fer un espectacle que parteix

d’una obra concreta de l’autor: El gran Fracaroli. Un monòleg amb un clar format de

varietés, no representat mai fins ara, queb ens servirà com a punt de partida per cons-

truir un espectacle que fa temps que tenim al cap. Un espectacle que anirà més enllà



de l’obra original de l’autor, que mantindrà la forma a base de peces curtes, però que

explorarà la temàtica i el llenguatge que proposa Brossa, creant noves peces basades

en l’univers de l’autor.

 

Gran Fracaroli d’Els Pirates Teatre és  un espectacle de creació a partir d’idees,

formes, ambients, situacions i temes que ens planteja l’obra original. Hem partit

d’unes idees molt clares a nivell estètic i hem traduït el llenguatge original de l’autor a

un discurs més proper al públic actual. És per això que la nostra feina no només es

basa en l’adaptació d’un text, sinó en la creació de noves peces visuals, musicals, ges-

tuals i de text. O millor dit, de poesia escènica.

 

L’espai és un dels puntals del nostre projecte. Una escenografia basada en múlti-

ples  capes que l’espectador  anirà  descobrint  durant  la  representació:  El  Maldà es

transformarà completament en un espai quasi irreconeixible per l’espectador habitual

del teatre. I és que l’espai, però també el vestuari, l'il·luminació i el so, es basa en dos

conceptes bàsics en l'obra de Brossa: artificialitat i sorpresa. L’artifici teatral, que per-

met el distanciament de l’espectador respecte l’espectacle i potencia la seva complici-

tat amb la companyia.  La sorpresa, que l’autor va aprendre veient cinema mut i es-

pectacles fregolians, és l’element màgic que ens fa tornar a la base de l’espectacle en

viu: l’estímul ingenu a l’espectador però també elements sorpresa que poden marcar

girs dramàtics importants que transformin el discurs fent-lo més intens, crític i impac-

tant. 

 

El treball actoral, amb un autor com Joan Brossa, es basa en una feina prèvia molt

meticulosa d’investigació de la temàtica del text, de les intencions (frase per frase), i de

traducció d’aquestes a un llenguatge reconeixible per qui l’ha d’explicar. Un text de

Joan Brossa és, inicialment, un jeroglífic a desxifrar. D’aquest jeroglífic n’ha de sortit

una feina ben precisa que ens ha servit per generar intriga, sorpresa i tot tipus de sen-

sacions a l’espectador i per tal que pugui activar una reflexió a partir del que viu i veu.

Fer viure una obra de Joan Brossa és un dels reptes més fascinants als quals es

pot enfrontar un actor, que haurà de recórrer a tota mena de recursos als quals no

està acostumat: dir textos aparentment inconnexes, fer fregolisme en pocs segons, fer

striptease, fer jocs de mans... I és per això que Joan Brossa és un dels més grans. 

 

Del text de Joan Brossa ens interessa especialment tot allò que ens resulta col-

pidor. Diferents estudiosos defineixen l’autor com un poeta de revolta, ja que posa de

manifest les contradiccions de la societat sense marcar-ne una doctrina. I és precisa-



ment això el que més ens interessa, juntament amb tota la seva poètica, totalment ge-

nuïna. Les paraules de l’autor són importants, sí, però gairebé ho és més allò que

pot expressar un actor traient-se la roba en una determinada situació o un perso-

natge que travessa l’escenari sense dir absolutament res. La nostra dramatúrgia

vol explorar totes aquestes situacions amb una profunda interpretació personal (o col-

lectiva) de tot allò que Brossa diu i el que no diu, per tal de trobar a través de la imagi -

nació els límits del seu llenguatge. 

FITXA  ARTÍSTICA
Amb David Anguera, Bernat Cot, Jordi Font, Laura Pau, Lluna Pindado

Direcció, adaptació i il·luminació: Adrià Aubert
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Escenografia: Enric Romaní

Màscares i telons: Júlia Rodón

Dramatúrgia: Ariadna Pastor

Ajudants de direcció: Laura Aubert i Eduard Autonell

Assessorament de moviment: Robert González

Fotografia del cartell: Núria Gámiz

Producció: Marina Marcos

Regidoria: Emma Masferrer

Tècnic de so i llum: Jorge Mur

Comunicació: Maria Antolín i Rubén Garcia

Agraïments: Nau Ivanow, Xavi Calvet, Fundació l'Arc Música i Iñaki de La Linde



ELS PIRATES TEATRE
Els Pirates Teatre és una de les companyies alternatives més antigues de la nostra

ciutat. L’any 2016 van celebrar els 15 anys de la companyia. Neix a Barcelona l’any

2001 i, des de desembre de 2013, porten la gestió d'El Maldà. El seu teatre manté

sempre  forts  vincles  amb  la  música  i  proximitat  amb el  públic.  Formada  per

catorze persones de diferents disciplines, els seus membres sempre han compartit

les ganes de crear i jugar sobre l'escenari.

La  companyia,  que deu el  seu nom al  primer  espectacle  on es  van conèixer,  Els

Pirates de  Gilbert  i  Sullivan,  porta  ja  a  les  seves  esquenes  un  total  de  28

espectacles. El més recent, Ronda naval sota la boira, de Pere Calders es va exhibir

al El Maldà la temporada 2015-2016. Actualment giren amb el cabaret musical i polític

al Balneari Maldà i estan treballant en el nou projecte que estrenaran a la Seca Espai

Brossa, Somni d’una nit d’estiu de W. Shakespeare.

En els últims anys han estat molts els espectacles que han pujat dalt l’escenari. Nit de

Reis de William Shakespeare es va poder veure en la temporada 2014-15 al Maldà, a

la Biblioteca de Catalunya i al Festival Shakespeare de Neuss, Alemanya. Un dels més

exitosos va ser  Sing song swing programat dues temporades al Maldà i amb gira

extensa per Catalunya. També en són bons exemples,  Comedy Tonight, espectacle

de varietats (Teatre Llantiol, 2010-2011), i Teatre de carrer de Joan Brossa, dirigit per

Adrià Aubert. Aquest últim va ser un espectacle inèdit de poesia visual que es va poder

veure al Theatre du petit Parmantier de Paris (2009), els festivals Taca d’Oli (Reus,

2008), Tempo Mutevole (Venecia, 2007), Barribrossa   (Brossa Espai Escènic, 2006 i

2007),  Megafon  (Bochum,  2006)  i  EYE European  Young  Expressions  (Düsseldorf,

2006); així com a diferents espais i festivals de Catalunya.

En l'àmbit de teatre familiar, realitzen les audicions musicals Un viatge pel musical (de

8 a 16 anys) i L'aventura del teatre i la música (de 3 a 8 anys), així com Ulisses, una

odissea musical, de Francesc Hernández i Pere Cowley (Teatre Regina, 2011). També

per a tots els públics, Els Pirates Teatre organitzen itineraris literaris teatralitzats com

Sarrià  poètic junt  amb el  Districte  de  Sarrià-Sant  Gervasi  i  la  Xarxa  de  Patrimoni

Literari de Sarrià,  Un volt pel Sant Feliu de Gaziel (2007),  Joaquim Ruyra a Blanes i

Ángel Guimerà al Vendrell, Jove Rodoreda, tots ells coordinats per Maria Canelles.

www.elspiratesteatre.com            @piratesteatre              elspiratesteatre

https://www.facebook.com/elspiratesteatre
https://twitter.com/piratesteatre
http://elspiratesteatre.com/


ESPECTACLES DE LA COMPANYIA
Els Pirates (2001)

Mostra de Teatre emergent 

(2002)

L'Alegria que passa (2002)

16N, seguiment electoral (2003)

Itinerari Sarrià poètic (2005)

Teatre de carrer (2005)

President, president (2006)

Polítics compromesos (2007)

Polítics atrapats (2008)

L'armari (2009)

Un viatge pel musical (2009)

Comedy Tonight (2009)

Itineraris teatralitzats sobre Àngel

Guimerà, Joaquim Ruyra, Gaziel,

Mercè Rodoreda, Santiago 

Rusiñol, entre d'altres (2009)

Jocs Florals Sarria, Noubarris

La corda fluixa (2010)

Ulisses: una odissea musical (2010)

El darrer triangle (2010)

Les aventures de la Laia (2011)

Iso Nao e uma carambola (2012)

Sing Song Swing (2012)

Les golfes del Maldà (2013)

Nit de reis (2014)

Balneari 1: la identitat (2015)

Ronda Naval sota la boira (2016)

Balneari 2: l'educació (2016)

Balneari 3: el poder (2016)

Somni d'una nit d'estiu (2017)



L'EQUIP DE L'ESPECTACLE
ACTORS
David Anguera

David  Anguera  Martínez  és  actor,  Llicenciat  en
Interpretació  de  Text  a  l’Institut  del  Teatre  de
Barcelona,  i  és  pianista  i  compositor.  Com  a  actor
l’hem  pogut  veure  en  espectacles  com  El  mestre  i
Margarita  de  Pep  Tosar  al  Festival  Temporada  Alta,
Boys don’t cry de Victoria Szpunberg, dirigit per Glòria
Balañà  al  Festival  Grec,  Els  guapos  són  els  raros
d’Enric  Cambray,  El  darrer  brindis  d’Errol  Flynn  de
Marc Artigau o Oh My God Barcelona! de la companyia

Bratislava. 

Ha actuat sota la batuta de Juanjo Marín en espectacles com Ànsia, The Mechanicals i Canta’m
un  conte,  del  qual  n’és  dramaturg  i  compositor,  i  tots  dos  són  membres  fundadors  de  la
companyia Incauts. L’hem vist com a músic a Una Família Balla de Mònica Almirall i Mònica
Naudin,  Diari  d’una  miliciana  de  Jaume Miró  o  Encontros  Imaginaris  d’Hélder  Costas.  Ha
compost la música d’espectacles com Éloge a la imperfection de Jacynthe Lamon, que ha fet
gira per Suïsa, França, Argentina i Espanya; també ha acompanyat pel·lícules de cine mut al
Balloon Festival d’Igualada. 

És  showman  i  crooner  de  projectes  com  La  Xaranga  Excèntrica.  Ha  protagonitzat  els
curtmetratges Milo de Jordi G. Sánchez i La Darrera Cirera de Júlia Melià i el videoclip Laberin-
to de Marc Oller,  productora CANADA. Ha estat locutor radiofònic en emissores com Ràdio
Flàixbac o Imagina Ràdio.

Bernat Cot

Llicenciat  en  interpretació  per  l’Institut  del  Teatre  de
Barcelona, especialitat de Teatre Musical, i amb estu-
dis de cant i violí. Dels seus últims treballs professio-
nals 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; Gira-
fes, 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.

Jordi Font

Es forma a l’Institut del Teatre de Barcelona cursant el
grau d’Art dramàtic, especialitat de teatre físic i visual
(2015). Llicenciat en Ciències Ambientals per la Uni-
versitat de Girona (2008) i Màster en Ciència i Tecno-



logia de l’aigua per l’UdG. (2010). Postgraduat pel projecte IT Teatre de l’Institut del Teatre de
Barcelona (2017). Realitza cursos dins el món de les arts escèniques amb Coralina Colom, Llu-
ís Elies, Montse Miralles, VadeContes, Pere Sais, LosCorderos.sc, Carlo Bosso, Teatro Zar, Na-
talka Polovynka, Matej Matejka, Gey pin Ang, Andrés Corchero i Renne Baker.

Jordi Font, com a creador, ha creat i interpretat diferents espectacles com "La República dels
Contes" sota la direcció de Maria Codinachs presentat en el Festival de Titelles de Calldetenes
(2014) i en temporada al Tantarantana (2015), i l’espectacle joglaresc "Contadors de Llegenda"
amb el músic Roger Martínez (2014), crea també la comèdia gestual "Vremya Musei" un espec-
tacle de la companyia Voltäla presentat dues vegades en temporada a El Maldà (2016 i 2017) i
l'espectacle de titelles "el bosc com balla" amb la companyia CAL Teatre presentat en tempora-
da al teatre Tantarantana (2016). Amb la companyia Homenots crea el concert/espectacle d’ani-
mació infantil  “Els  homenets” el  qual  es va presentar  en el  mercat  de Música Viva de Vic
(2016). Crea el cabaret de contes “Sempre quan acabo dic”  un reguitzell d’històries tant per in-
fants com per adults (2016). 

També ha treballat ens els espectacles: “La suite Buffa” de Josep Maria Quadrenys i Joan Bros-
sa sota la direcció d’Albert Mestres presentat al MACBA (2013), a “Personne” i “Personne in-si -
tu” creacions de dansa-teatre amb la companyia Ad.Libitum sota la direcció d’Andrés Corchero
presentat a la Sala Beckett i al Festival Your Chance de Moscú (2015). Dins el certamen del
Barri Brossa ha participat en l’espectacle “Picasso i el circ” dirigit per Jordi Basora (2015), és
membre de la companyia La [SIC] on participa a la creació́ de "Martyre" sota la direcció de Ni -
colas Hermansen (estrena Festival  PAD Mainz, Alemanya, 2016),  a “Tu vas Tomber!”  de la
companyia Moveo dirigida per Stephane Levy guanyador del Premi al millor espectacle de Dan-
sa 2015 al Festival Internacional de Teatre i Dansa d’Osca i el Premi a la millor companyia
emergent 2016 en el Festival Imaginarius de Portugal (2015). Participa en l’espectacle de crea-
ció i de teatre social "Llull a la ciutat nova" dirigit per Teresa Vilardell i co-produït per el Teatre
Nacional de Catalunya (2016). Participa en la perfomance “Mont Mémoire” de Nicolas Herman-
sen presentada en el Festival MEM de Bilbao (2017). Forma part de l’espectacle “Esquerdes
Parracs Enderrocs” de Carles Santos i Jordi Oriol co-producció entre Institut del Teatre i Teatre
Nacional de Catalunya (2017).  

En el món televisiu ha treballat a la sèrie “El cor de la ciutat” de Televisió de Catalunya interpre-
tant el personatge Markus (2009), i va ser actor principal en els llibres didàctics digitals de l’en-
ciclopèdia catalana (2011).

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 compa-
nyia 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, “Pi-
gat” (dir. Ricard Reguant) al Teatre Regina, “Oh my God Barcelona” (dir. Mònica Bofill a L'Auti-



dori 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 tri-
angle" (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 wed-
ding” 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 Barce-
lona) 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 Pira-
tes Teatre ha participat en tota mena de producions te-
atrals, musicals i infantils com Die Zauberflute, Canta-
nia 2011, Nit de Reis, Ronda naval sota la boira o Sha-
king Shakespeare. Paral·lelament ha fet de professora
de teatre per Divers, Claret i Viu l'Escena i dirigeix el
grup d'expressió vocal Gatzara.

DIRECCIÓ, IL·LUMINACIÓ I ADAPTACIÓ
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 tri-
angle 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, Jo-
sep 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. 

FIGURINISME I CARACTERITZACIÓ 

Maria Albadalejo

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,  companyia  fundada  ara  fa  15  anys.  Algunes  d’aquestes  produccions  són:



”Ronda  Naval”,  adaptació  de  la  novel·la  de  Pere  Calders,  "Nit  de  Reis"  de  William
Shakespeare, "Les golfes del Maldà" i "Sing Song Swing" dues creacions pròpies o “El Darrer
Triangle” basada en l’obra de Joan Brossa.

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, o companyies com Dagoll
Dagom. 

 Actualment, com a membre de la companyia els Pirates Teatre, forma part de la nova gestió de
El Maldà de Barcelona, realitzant tasques tant de producció com de comunicació i gestió de la
sala.

ESCENOGRAFIA

Enric Romaní

És escenògraf, constructor i dissenyador.  És cofundador de la companyia Els Pirates Teatre i 
soci d’El Maldà, una de les sales alternatives de Barcelona (premi BUTACA 2015 a la millor 
Sala Petita).

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’especialitza 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’escènograf principal d’Els Pirates Teatre des dels seus inicis professionals, i destaca entre 
d’altres, els muntatges de Ronda naval sota la boira de Pere Calders (2016), Nit de Reis de 
William Shakespeare (Shakespeare Festival de Neuss), Roba estesa (2014), Sing Song Swing 
(2012) o El darrer triangle de Joan Brossa (2010). Fora de la companyia, dissenya els espais 
escènics de Dones Sàvies de Molière (2016) i La Mel de Xicu Masó (2015).

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



CONTACTE

ELS PIRATES TEATRE  l  EL MALDÀ
Marina Marcos Aixalà

marina@elmalda.cat l Tlf. 931647778 i 686131413 l www.elmalda.cat

MONTSE FERRER. MANAGEMENT CULTURAL
mòbil 649942885 l ferrer.montse@gmail.com

web www.mfmc.es

http://www.elmalda.cat/

