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Teatre musical en anglès per conèixer la cultura tradicional 
de les Illes Britàniques
Per a alumnes de 6 a 10 anys

Un espectacle de



L'obra / The Play

Un  espectacle  de  Els  Pirates  Teatre,  una
companyia  amb  11  anys  de  trajectòria  i
experiència  en  espectacles  per  a  públic
escolar de diverses edats.

Molly and the music minions reuneix un grup
d'actors  i  músics  amb  experiència  teatral  i
estudis a Anglaterra i Estats Units.

Un  musical  celta  amb  música,
aventures i màgia.

Molly and the music minions 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.

Duració 50 minuts + Preguntes i  Respostes
(Els  actors  responen  a  les  preguntes  que
facin els nens del públic en anglès)

A  Celtic  Musical  with  Music,
Adventure and Magic. 

Molly and the music minions is a show in
English with Celtic Tradicional Songs about
a girl who is scared of singing.

The  show  begins  with  the  arrival  to  the
town of the Music Master and his friends,
the  minions.  They  arrive  singing  through
the audience and they build the stall where
they live and perform.  They come to our
town to share with the audience their show
including  the  performances  of  Leslie
Musles,  the  strongest  person  in  earth,
Barbara, the Bearded Woman, a beautiful
but strange woman like no other, the tricks
of Magic Ian, the magician and Molly who
is going to sing a song carrying her own
name.  But  Molly  is  suddenly  scared  of
performance  and  tries  to  run  away.  With
the help  of  all  the  other  characters she'll
learn the importance of  training hard,  not
being  ashamed  of  being  different  and  to
find joy in what  you do even if  there are
people who might be better than you. 

In  this  magical  world  full  of  celtic
atmosphere and tradicional songs from the
British  Isles,  you  will  see  how  Molly´s
adventure teaches her to enjoy music and
songs  and  how  to  do  what  makes  her
happy.

Duration  50  minutes  +  Questions  and
Answers



Números musicals / 
Musical numbers

Durant l'espectacle, entrellaçats amb la història

de  la  Molly,  podrem  gaudir  d'una  sèrie  de

números i peces musicals que recullen la tradició

de les diverses Illes Britàniques. Aquests temes

seran interpretats amb música en directe:

 Scotland the brave (Scotland)

 Greensleaves (England)

 Cockles and musles (Irland)

 Twinke, twinke little star (Britain)

 The day of St Patrick's (Irland)

 Tell me ma (Irland)

 The irish rover (Irland)

Instruments: Violí, Mandolina, Guitarra, Flauta, 

Percussió

Instruments: Violin, Mandoline, Guitar, 

Recorder, Percussion

Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are! 
Up above the world so high, 

Like a diamond in the sky! 

When the blazing sun is gone, 
When he nothing shines upon, 
Then you show your little light, 
Twinkle, twinkle, all the night. 

Then the traveller in the dark, 
Thanks you for your tiny spark, 

He could not see which way to go, 
If you did not twinkle so. 

As your bright and tiny spark, 
Lights the traveller in the dark, 

Though I know not what you are, 
Twinkle, twinkle,little star.



Objectius pedagògics / Pedagogical objectives

'Molly and the music minions' és un espectacle de teatre i  música en viu amb quatre actors i

músics que transmetran als alumnes una sèrie de coneixements i valors a través d'una història, de

creació pròpia, pensada no només perquè aprenguin sinó també perquè gaudeixin de l'espectacle.

 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

 Improve listening skills

 Learn  English  through  easy  to  learn
songs

 Practice  oral  expression  through
participation

 Enjoy music practicing listening skills

 Experience  live  music  through
theatrical expression

 Discover  the  British  Isle´s  musical
traditions

 Share  values  of  effort  and
determination

 Learn to respect and give value to de
work of creation

Matèries i continguts implicats: Anglès, música, cultura de les Illes Britàniques

Edats dels alumnes: 6 a 10 anys

Espectador actiu
En aquest espectacle es demana als nens no només que escoltin i observin sinó que se'ls inclou a

l'espectacle. La seva participació es fa través de ritmes i cançons. Al final de l'espectacle els nens 

també conversaran amb els personatges sobre la història que han vist. 



Crèdits / Credits

Script / Guió: Lawrence Stanley

Actors: 

Molly: Laura Pau

The Master: Ireneu Tranis

Barbara, the Bearded Woman: Lawrence Stanley

Leslie Musles: Núria Cuyàs

Magic Ian, the magician: Lawrence Stanley

Production / Producció: Marina Marcos

Scenography / Escenografia: Enric Romaní

Construction / Construcció: Martina Rosselló

Costume designer / Disseny de vestuari: Maria Albadalejo



A continuació, podeu veure un petit resum del CV dels actors de l'espectacle:

Núria Cuyàs

Llicenciada  en  Interpretació  (Art  Dramàtic)
per  l’Institut  del  Teatre  de  Barcelona,  amb
formació musical i corporal, entre d'altres, al
Rose  Bruford  College  (Londres).   És
fundadora  i  actriu  a  totes  les  produccions
d’Els  Pirates  Teatre  (“El  Darrer  Triangle”,
“Comedy Tonight”, etc). Ha treballat amb els
Comediants  (“Skribo”),  amb  Dagoll  Dagom
(“El Mikado” i “Mar i Cel”). També ha actuat a
“La  gran  nit  de  Lurdes  G”,  de  Cristina
Clemente  i  Josep  Ma  Miró,  a  “Nada”  de
Carmen  Laforet  (Txell  Roda),  “Macbeth”
(Rose  Bruford  College,  London),  “Tina,  la
bruixa  fina”  (Frederic  Roda),  “La  Senyoreta
Júlia” i “L’òpera de tres rals”, entre d’altres. 

Núria Cuyàs holds a degree in Interpretation
from the Institut  del Teatre de Barcelona, in
musical  and  corporal  training,  also  at  the
Rose  Bruford  College  (London).  Is  founder
and actress in all the productions of the Els
Pirates theater company (“El Darrer Triangle”,
“Comedy Tonight”, etc). She has also worked
with  other  companies  like  Comediants
(“Skribo”),  or  Dagoll  Dagom  (“El  Mikado”  i
“Mar i Cel”). She participates as an actress in
“La gran nit de Lurdes G”, directed by Cristina
Clemente and Josep Ma. Miró, in “Nada” by
Carmen  Laforet  (Txell  Roda),  “Macbeth”
(Rose  Bruford  College,  London),  “Tina,  la
bruixa  fina”  (Frederic  Roda),  “La  Senyoreta
Júlia”  and  “L’òpera  de  tres  rals”,  among
others.

Laura Pau

Estudia Interpretació a l'Institut del Teatre de
Barcelona i cant amb diversos professors. És
llicenciada  en  Periodisme.  És  reportera  de
televisió  i  locutora  de  ràdio.  Ha  actuat  a
curtmetratges  premiats  a  nivell  nacional  i
internacional ("La asombrosa composición del
átomo",  "La  muerte  pálida",  "Dropped").  En
teatre ha actuat a Barcelona, Bèlgica, França,
Itàlia i  Alemanya.  Ha treballat  en programes
de  televisió  (Comunicàlia),  en  sèries
(Antena3,  Barcelona  Televisió  i  TVC)  i  en
publicitat. 
www.laurapau.com

Laura Pau studies Interpretation at the Institut
del  Teatre  de  Barcelona  and  Singing  with
different  professors.  She  holds  a  degree  in
Journalism and has worked as a TV reporter
and radio announcer. As an actress, she has
appeared  in  nationaly  and  internationaly
awarded  shortfilms  ("La  asombrosa
composición del átomo", "La muerte pálida",
"Dropped").  She  has  also  performed  in
theaters arround Europe: Barcelona, Belgium,
France, Italy and Germany. She has worked
in  TV  programmes  (Comunicàlia),  in  TV
series  (Antena3,  Barcelona Televisió  i  TVC)
and advertisements.

http://www.laurapau.com/


Ireneu Tranis

Comença  els  seus  estudis  teatrals  al
Milwaukee High School of the Arts, dels EUA.
Posteriorment,  es  llicencia  a  l'Institut  del
Teatre de Barcelona i rep formació posterior al
Rose Bruford College (Londres).  En la  seva
carrera professional ha treballat principalment
en el camp del teatre, en diversos muntatges
de  Pep  Pla  (“Anthropos”,
”#PeroEsPotSaberQueHasMenjat?”)  i  altres
“El Misantrop”, de Molière (Teatre Nacional de
Catalunya,  dirigit  per  Georges Lavaudant)  o
“Un  Mes  al  Camp”,  de  Turgenev  (Teatre
Nacional  de  Catalunya,  dirigit  per  J.Ma.
Mestres).  És  membre  fundador  de  la
companyia  Criatures,  amb  la  qual  ha
participat en espectacles com la coproducció
del CAER “No Mataràs”, estrenada al festival
COS de Reus el 2010.

Ireneu Tranis  starts  his  theatrical  studies  at
the Milwaukee High School of the Arts (USA).
Now he holds a degree from the Institut del
Teatre de Barcelona and also studies at the
Rose  Bruford  College  (London).  During  his
professional  career  has  mainly  worked  in
theater,  acting  in  different  productions
directed  by  Pep  Pla  (“Anthropos”,
”#PeroEsPotSaberQueHasMenjat?”)  and
others like “El Misantrop”, by Molière (Teatre
Nacional de Catalunya, directed by Georges
Lavaudant)  or  “Un  Mes  al  Camp”,  by
Turgenev  (Teatre  Nacional  de  Catalunya,
directed  by  J.Ma.  Mestres).  He  is  member
and founder of  the company Criatures,  with
which  he  participated  in  “No  Mataràs”,  a
coproduction  with  the  Centre  d'Arts
Escèniques de Reus, performed for the first
time in the COS Festival in Reus 2010.

Lawrence Stanley

Lawrence  Stanley  es  llicencia  en  European
Theater Arts per la Rose Bruford College of
Theatre and Performance, Londres. El mateix
any de la  seva graduació forma The Same,
But  Different  amb  altres  estudiants
d'interpretació.  Lawrence  Stanley  participa
també  activament  en  diverses  companyies
teatrals,  amb  les  quals  actua  a  nivell
internacional  i  desenvolupa  diverses
disciplines  artístiques.  Ha  treballat  com  a
titellaire  amb  la  moking  Apples  Theatre
Company a festivals a Anglaterra i Alemanya,
com a  actor  i  cantant  a  50  Letters  Theatre
Company a festivals per tota Europa, i com a
actor infantil  a  Espanya.  Amb la  50 Letters
Theatre  Company  Lawrence  Stanley  ha
treballat  amb Andrzej and Teresa Welminski,
membres de la coneguda mundialment "Cricot
2"  de  Tadeusz  Kantor.  L'espectacle  resultat
d'aquest treball, "Pages From The Book Of...",
s'ha  representat  a  festivals  a  Moscou  i
Bratislava,  com  va  rebre  premis  al  Best
Theatre  Performance  and  Outstanding
Achievement, el 2012. 

Lawrence Stanley holds a degree in European
Theatre  Arts  from  Rose  Bruford  College  of
Theatre  and  Performance,  London.  In  his
graduating  year  he  formed  The  Same,  But
Different with fellow students of performance.
Lawrence Stanley is also actively involved in
several  other  Theatre  Companies,  who
perform internationally and represent multiple
different  artistic disciplines.  Performing as,  a
puppeteer  in  Smoking  Apples  Theatre
Company  both  in  festivals  in  the  UK  and
Germany, a performer and singer in 50 Letters
Theatre  Company  in  festivals  throughout
Europe, and a children’s language performer
in Spain.  With 50 Letters Theatre Company
Lawrence  Stanley  worked  with  Andrzej  and
Teresa  Welminski,  critical  members  of
Tadeusz  Kantor’s  world  renowned  Cricot  2.
The devised performance,  Pages From The
Book  Of...  ,  was  performed  at  festivals  in
Bratislava and Moscow and came back from
Bratislava’s Istropolitana festival  with awards
for  Best  Theatre  Performance  and
Outstanding Achievement, in 2012.

 



La companyia

Els Pirates Teatre és una de les companyies alternatives més antigues de la nostra ciutat. Neix a

Barcelona l’any 2001, i des de llavors manté els seus ideals, oberta a totes les arts escèniques i

capaç d'interpretar obres de gèneres i formats molt diversos, així com adaptar i teatralizar textos

de la literatura catalana i universal. El seu teatre és sempre original i creatiu, amb forts vincles

amb la música i proximitat amb el públic. Formada per actors i actrius provinents de l’Institut del

Teatre, els seus membres sempre han compartit les ganes de crear i jugar sobre l'escenari.

L’espectacle més recent l’han presentat en el seu debut al Teatre Lliure, dins el cicle d’Aixopluc,

juntament amb altres companyies. Actualment també tenen en cartell 'Sing song swing' i 'La corda

fluixa', de creació pròpia i 'El darrer triangle' de Joan Brossa (La Seca, 2011). En els últims anys

han estat molts els espectacles que han pujat dalt l’escenari. En són bons exemples, 'Comedy

Tonight', espectacle de creació (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 també '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.



Contacte

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