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Tres dones, un pianista, 
una cuina i un mort



SINOPSI

Fa 10 anys, la Clara, l’Olívia, la Tina i 
en Xavier tenien un somni: obrir un 
restaurant al qual posarien de nom 
Babet. Un restaurant amb un menú 
molt particular en què cada recepta 
estava curosament dissenyada per 
fer viure als comensals un viatge 
per les emocions: la venjança, la 
confiança, la desesperació, l’amor, 
l’odi… 

S’aixeca el teló.

La Clara, l’Olívia i la Tina es retroben 
en l’homenatge per la mort -en 
estranyes circumstàncies- d’en Xavier.

Han passat 10 anys d’ençà que 
tingueren aquell somni.

Res no és com havia d’haver estat.

És Babet, és Babet
un meravellós indret
ple de somnis i fragàncies
paradís del bon gourmet



PRESENTACIO

Babet és un musical de creació sobre 
el món de la cuina i els cuiners. Una 
comèdia àgil i divertida amb tocs de 
novel•la de misteri. Un espectacle 
en viu on es cuina en directe i on 
les olors i els sabors formen part de 
l’experiència teatral. Un recorregut per 
les emocions humanes presentades 
com a plats d’un menú molt especial.

La música, estandards de jazz 
d’autors com Gershwin, Cole 
Porter o Duke Ellington, traduïts 
al català, amb arranjaments 
originals i cantats a 3 veus.

Emocions tastaràs
en el nostre restaurant
un concepte nou de cuina
vine prova-ho i al·lucina!



FORMATS

Espectacle Teatral

80 min

Text parlat i cançons

Cuina en directe

Requereix un escenari teatral

Microteatre

15 min

Medley de cançons i text  que 
expliquen una història per ells 

mateixos i que poden constituïr un  
espectacle independent.

Es pot fer en qualsevol tipus d’espai

Concert teatralitzat

55 min

Cançons amb un fil conductor

Es pot fer en qualsevol tipus d’espai

Mengis dolç o salat
Tens viatge assegurat
talla un món de sensacions amb ganivet
et menjaràs la vida, de sabors farcida
això és Babet, és Babet, és Babet



EQUIP

Tastaràs el dolor
beu-te el suc de la passió
saps quin gust té la tristesa,
l’alegria i  el perdó?

Piano, música original, arranjaments i 
direcció musical: 
Óscar  Peñarroya      

 Idea original i intèrprets: 
Les Cot (Anna Ponces, Maria Viñas i 
Elia Corral)

Dramatúrgia: 
Les Cot i Francesc Hernández

Traduccions: 
Cèsar Aparicio, Anna Ponces i Maria 
Viñas               
                                                                            
Lletres dels temes originals Això és 
Babet i Conclusió: 
Maria Viñas                
                                                       
Escenografia: 
Oscar Merino i Anna Tantull                       

Vestuari i atrezzo: I
Isis de Jesús (La Rata Parda)          
                                                                                                          
Ajudantia de vestuari i atrezzo:
Marina Merenciano i Moon Vives 
   
Pianista suplent: 
Gerard Alonso

Coreografia:
Paca Portillo i David Soro                
                                                                                                             
Fotografies: 
Senén Escoda    
                                                                                                                                       
Disseny d’imatge: 
Carles Marsal               
                                                                                                                            
Web: 
Dimo Consulting                                                                                                                                       

Il•luminació i so:
David Muñiz         
                                                                                                                                   
Ajudantia escènica i dramatúrgica: 
Isabel  Díaz     
                                                                                                               
Distribució i difusió: 
Bohèmia’s Produccions 
i Tria d’Espectacles      
                                                                                                          
Producció: 
Les Cot i Gràcia Camps Miró

Direcció:

Lluís Parera i Anna Ponces

 





Soprano de Les Cot.

Nascuda a Barcelona, es llicencia en Art 
Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació 
a l’Institut del Teatre i estudia Filologia 
Catalana a la UAB, on també cursa el 
Doctorat en Arts Escèniques. Amplia la 
seva formació amb Declan Donellan, 
Lilo Baur, Peter Clough, Christine Adaire, 
Salvador Oliva i Sergi Belbel. 

Estudia música a l’Escola d’Arts 
Musicals Luthier i cant amb Dolors 
Aldea i Mati Pinkas i, ocasionalment, 
amb Emma Kirkby, Enrico Gavarini, 
Ofèlia Sala o Ana Luisa Chova i es 
forma en interpretació operística amb 
Clara Armand, a Londres.

S’inicia de ben jove als escenaris amb 
la companyia Roseland Musical i els 
darrers anys l’hem pogut veure actuar 
en espectacles com L’estimava, 
adaptació de la novel•la d’Anna 
Gavaldà, a la Biblioteca de Catalunya, a 
Cartes d’amor d’A.R. Gurney, estrenada 
a la sala Luz de Gas i Constança de 

Melanina teatre a la Nau Ivanow.

Ha fet d’actriu en projectes 
internacionals com Le Baccanti 
d’Eurípides, sota la direcció de Luca 
Ronconi,  al Piccolo Teatro di Milano o 
Grand Peur et Misère du IIIème Reich, 
estrenada al Festival de Theatre de 
Bayonne.

Darrerament ha dirigit Constança de 
Melanina Teatre, Sacrificis d’Ivan Valero, 
així com versions de petit format 
d’Orfeo ed Euridice de Gluck, Così fan 
tutte de Mozart o The Fairy Queen de 
Purcell.

Participa en projectes de teatre 
social i és professora d’interpretació 
en diversos centres, entre ells 
el Conservatori de Sabadell on 
imparteix interpretació per cantants. 

El 2013 estrena Babet, cuina a tres veus 
amb la companyia Les Cot, on hi fa de 
cantant, actriu i directora d’escena

anna ponces



Mezzosoprano de Les Cot.

Nascuda a Barcelona, inicia els seus 
estudis a l’Escola d’Arts Musicals Luthier 
i obté el títol professional de cant del 
Conservatori Superior de Música del 
Liceu.

Amplia la seva formació vocal amb 
mestres com Kristinn Sigmundsson, 
Mati Pinkas, Jorge Sirena, Francesca 
Roig, Daniel Muñoz i també amb 
George Fortune, a Berlin. Es forma 
en interpretació operística amb Clara 
Armand, a Londres i en interpretació 
teatral al Col•legi del Teatre de 
Barcelona.

Realitza habitualment recitals d’òpera 
i sarsuela i participa en oratoris i 
concerts de música sacra amb obres 
tan emblemàtiques com l’Stabat Mater 
de Pergolesi.

Ha actuat ensales com el Teatro 
Principal de Zaragoza, el Auditorio 
Ciudad de León, el Teatro Falla de Cádiz, 
el Teatro Reina Sofía de Benavente, el 

Palau de la Música Catalana o el Gran 
Teatre del Liceu.

Entre moltes altres produccions, actua 
en espectacles operístics com Orfeo 
ed Euridice de Gluck, sota la direcció 
artística de Roger Alier, El Barber 
de Sevilla de Rossini o Espurnes 
d’òpera, representat a l’Auditori Axa de 
Barcelona i a l’Arena de Montemerlo 
(Padova) en sarsueles com La Dolorosa 
de J. Serrano, El Rey que Rabió, sota 
la direcció del Mestre Pascual Osa o 
en espectacles de música espanyola 
com En un cuartito los cuatro dirigida 
por Carlos Murias o Barcelona XX, 
representat a Àmsterdam (Engelse 
Kerk-Begijnhof), sota la direcció del 
Mestre Enrique López-Cortón.

L’any 2013 estrena Babet cuina a tres 
veus amb la companyia Les Cot, de la 
qual és membre fundadora. 

MARIA VINAS



ELIA CORRAL

Contralt de Les Cot.

Nascuda a Igualada, es llicencia en 
Art Dramàtic a l’Institut del Teatre, en 
l’especialitat d’Interpretació: Teatre 
Musical. Complementa la seva formació 
com a actriu i cantant amb estudis 
de música, cant, commedia dell’arte, 
mim, clown i teatre físic amb mestres 
com Pawel Rouba, Adriano Yurisevich, 
Coralina Colom, Salvador Oliva, Viv 
Maning, Dugald Bruce-Lockhart entre 
d’altres.

Ha format part de la companyia de 
teatre Dei Furbi en els espectacles 
de creació col•lectiva de commedia 
dell’arte Schrezo, Divertimento i Tocata 
i Fuga i de la companyia Viuda de 
Iguana e Hijos en els espectacles 
El Projecte Alfa i Els Malvats. De les 
dues companyies n’ha estat membre 
fundador. 

Ha participat en diverses sèries de 
televisió com Kubala, Moreno, Manchón, 
La Baronesa, Infidels o Ventdelplà. 

Al teatre, darrerament l’hem 
pogut veure en els espectacles 
L’amansiment de la fúria de William 
Shakespeare, La més forta d’August 
Strindberg o Amfitrió 38 de Jean 
Giraudoux. 

Com a actriu de teatre musical ha 
participat en els espectacles El Pau i 
la Maria, Anda Jaleo, jaleo, Jo vinc d’un 
silenci, En pie o Les tres bessones 
i Leonardo da Vinci, entre d’altres. 
Darrerament ha estat treballant al 
Teatre Nacional de Catalunya en els 
espectacles La Rosa Tatuada de 
Tennessee Williams, Trifulkes de la 
Catalana Tribu, al Teatro Fernán Gómez 
de Madrid en els espectacles Le llaman 
copla y Ojos Verdes, Miguel de Molina in 
memoriam i a Babet, cuina a tres veus 
amb la companyia Les Cot.



OSCAR PENARROYA

Piano.

Neix a Barcelona l’any 1974. Després de 
fer el primer curs de ciències físiques, 
deixa la universitat per a dedicar-
se de ple a la música. Obté el títol 
superior de composició i orquestració 
i cursa estudis de piano, contrabaix, 
cant, direcció coral i composició per a 
cinema, entre d’altres.

És membre fundador de la companyia 
de teatre musical L’Oca Underground, 
en què intervé com a instrumentista, 
compositor i arranjador, intèrpret i 
director musical. És coautor del musical 
L’apassionant carrera artística de Marta 
Gelabert i autor i director del musical 
Per molts anys, amb text de Cèsar 
Aparício, tots dos estrenats al Teatre 
Zorrilla de Badalona.

Compon l’òpera El Bosc de Farucàrun, 
amb llibret de M. Carme Mateu, que 
guanya el II Concurs de composició 
d’òperes per a escolars “Òpera a 
secundària” i s’estrena al Teatre Lliure 
(sala Fabià Puigserver) 

Escriu la música del llargmetratge 
En silencio i dels llargmetratges 
documentals emesos per TV3 
Forjadors de la diada i Camp d’Argelers.

És el creador i director del projecte El 
Musical Participatiu que organitza l’Obra 
Social la Caixa, estrenat dins el cicle Nits 
d’Estiu al CaixaForum.

En aquests moments combina la 
tasca pedagògica i la direcció coral amb 
la composició per a teatre i cinema.

El 2013 estrena Babet, música a tres 
veus de Les Cot on fa de director 
musical, arranjador i pianista.



OSCAR PENARROYA

La critica ha dit...

Un sabor diferent 
per gustar l’avorriment 
amb un toc de por essència 
fes un tast de la paciència.

“Les tres veus d’ Anna Ponces, María 
Viñas i Elia Corral, juntament amb 
l’acompanyament d’Óscar Peñarroya 
elaboren un menú de gran perfecció 
interpretativa”

Jordi Roca, Teatre Barcelona

“Anna Ponces, Maria Viñas i Elia Corral 
és fan dir Les Cot i ‘lo’ seu és cantar 
i actuar. Són tres joves actrius ben 
dotades per al cant i la interpretació 
que es cuinen totes soles amb 
aquest Babet”

Santi Fondevila, Time Out

“Qui ha matat el xef? Cal que 
l’espectador vagi preparat per enrolar-
se en una mena de comèdia d’humor 
negre (...) entre tres velles amigues al 

voltant dels fogons i els menús més 
sofisticats”

Andreu Sotorra, Teatralnet

Anna Ponces, Maria Viñas i Èlia Corral 
es deixen tones d’energia i saber fer 
en un espectacle que, per damunt 
de tot, té una gran virtut: les seves 
intèrprets se’l creuen i el defensen 
fins a l’extenuació. No només canten 
molt bé. També posen convicció en la 
creació dels respectius personatges 
i en la forma com serveixen el 
conjunt. La interpretació, la música 
(amb una barreja d’estàndards de 
jazz i temes originals) i la història 
convergeixen en una proposta molt 
ben travada a cavall entre la comèdia 
i el melodrama, fins i tot amb tímids 
matisos de trhiller. I el públic s’ho 

passa d’allò més bé.

Recomana.cat (Marc Sabater)

“Un mix de divertidas canciones y 
curiosas recetas”

Broadway Barcelona



Els espectadors d’atrapalo han dit...

Emocions tastaràs 
en el nostre restaurant 
una cuina que fascina 
vine i surt de la rutina 

 “Una aventura emocional exquisida!”

 “Les cançons ben trobades, 
ingenioses i originals!” 

“Lleno de emociones que me ponían 
la piel erizada”. 

“Divertidísim espectacle musical amb 
tres meravelloses veus que convinen 
a la perfecció”

“Es muy recomendable. Y original con 
sorpresa agradable!!!!”

“Historia muy divertida y fresca. Tres 
voces preciosas”.

“Voces increíbles y ambiente familiar”

“No us perdeu la bona cuina de Babet 
que respira tots els ingredients del 
bon teatre i de les aventures de la 
vida quotidiana”

“Voces espectaculares, buena 
interpretación y muy divertida”

“Una interpretació musical 
extraordinària, i una història divertida i 
molt ben explicada”

“Frescura, ritmo, unas voces 
estupendas y un pianista de lujo”

“La història, però sobretot la qualitat 
de l’interpretació, molt bones 
cantants!”

“Ideal per passar una bona estona” 

“Original, divertida, la aconsejo tiene 
mensaje...”

“Muy buena la obra. Sorprendente.El 
pianista y las chicas espectaculares” 

“Es un espectáculo para reír, llorar, 
lleno de frescura en la interpretación 
musical/teatral y de una calidad 
exquisita.”

“Un espectacle que s’ha de veure 
sens falta per qui vullgui fruir de 
teatre,música i humor a parts iguals”



Sigui dolç o salat
quedaràs ben extasiat 
quan oloris la fragància del buffet

No et perdis l’experiència
tasta l’excel·lència 
Això és Babet, és Babet, és Babet!

Distribució:

Tria d’espectacles

Tel: 93 783 81 93

Mobìl: 686 814 338

E-Mail: triadespectacles@hotmail.com

Tel: 657 907 623

E-mail: info@bohemias.cat

                                                                                            
Producció:

 
Tel: 663 678 917

E-mail: triolescot@gmail.com

Amb la col·laboració de:









triolescot.com


