


Tres dones, un viatge,
un pianista i un... fill?

             
DE CAMI A PARIS



Camí de París és un road show: Tres amigues i un 
cotxe surten de Barcelona cap a la ciutat de la llum.
Una d’elles vol ser mare, està ovulant i la seva 

cigonya té el niu a París. És una cursa contra rellotge que les durà a la ciutat del glamour, 
al seu somni d'embaràs, a descobrir i a compartir la seva visió del món i de la vida que els 
ha tocat viure, de la maternitat... Però es trobaran moltes pedres pel camí: una aventura 
plena de sorpreses.

Camí de París juga amb l'humor del text, amb la urgència de la situació, amb la riquesa de 
la música en directe a tres veus, per explicar un petit gran viatge del qual ens agradaria 
que el públic gaudís fins al final. 

Deu ser veritat que els nens vénen de París?



Va, que estic en doble fila...
Un moment, la maleta...
Però on vas amb tot això per tres dies? 
Vaaa espavileu-vos, que en deu hores ho hem de tenir.
L’adreça, la tens?
Òstia, estic atacada.
Ell ens espera, oi?
Escolteu, jo no ho pillo del tot...  ja m’ho explicareu pel camí.
No hi ha res a pillar.
Véns sola? 
Què passa! Que he d’anar  enganxada amb el peque a tot arreu o què?
Ai, nena,  només és una pregunta.
Doble filaaaaaaaa!!!
Vaaa... Que no veus que té les hormones disparades?
Us enrecordeu de quan havies de portar francs? Això de l’euro és pràctic, eh?
Però què dius tu ara?
Li pagaràs? 
Que no... Això dels francs ho deia per dir.
Jo em penso comprar algun modelito.
No hi anem a comprar roba, eh?
Ai, bueno...
Que no hi anem a comprar roba, òstia! Hi anem a fer un fill!!
Ah, esclar, que vénen de París...
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Paul berrondo

És llicenciat  en  interpretació  per  l’Institut  del  Teatre  de
Barcelona.  Debuta  com  a  director  i  dramaturg  amb
Nedant cap a la Mar de la Xina en 2013 a l’Almeria Teatre.
Waikiki Honolulu va ser el seu segon muntatge, que es va
representar a l’OffSide del Teatre Romea el 2015. Com a
actor destaca en muntatges teatrals com ara:  Mamma
Mía! (dirigit per Paul Garrington),  Voyager (dirigit per Marc
Angelet),  L'efecte de Lucy Prebble,  Boulevard,  Germanes,
Last Chance i V.O.S. (dirigits per Cárol López), El alcalde de
Zalamea (dirigit  per  Sergi  Belbel),  Orfes (dirigit  per  Boris
Rotenstein) i El Criat (dirigit per Mario Gas), entre altres. Pel
que fa al cinema, apareix en pel·lícules com V.O.S. de Cesc

Gay,  El  Perfum de Tom Tykver i  Bwana, d'Imanol Uribe,  entre altres.  En televisió,
destaca per La Riera (TV3) i ha participat en les sèries Laberint d'ombres (TV3), Jet
Lag (TV3),  Majoria Absoluta (TV3),  Hospital  Central (Tele5),  Cuéntame (TVE),  entre
altres.  És nominat als Premis Butaca com a millor  actor de repartiment per les
obres: Last Chance (2006) i V.O.S. (2005).
Guanya un premi Max al millor actor de repartiment de 2009 per l’obra Germanes i
és candidat als premis Max com a millor dramaturg per les obres: Nedant cap a la
Mar de la Xina (2014) i Waikiki Honolulu (2015).



Óscar  Peñarroya  va  néixer  a  Barcelona.  Obtingué  el  títol
superior  de  composició  i  orquestració  i  cursà  estudis  de
piano,  contrabaix,  cant,  direcció  coral  i  composició  per  a
cinema,  entre  d’altres.  És  autor  de  la  música  dels
musicals L’apassionant  carrera  artística  de  Marta
Gelabert i Per  molts  anys. És  l’autor  de  la  música  de
l’òpera El Bosc de Farucàrun, obra guanyadora del II Concurs
de composició d’òperes per a escolars “Òpera a secundària”
que organitzen l’Institut Municipal d’Educació, el Gran Teatre

del  Liceu,  el  Centre  de  Cultura  Contemporània  de  Barcelona  i  el  Teatre  Lliure.
Aquesta òpera fou estrenada al Teatre Lliure en 2004. Ha compost la música del
llargmetratge En silencio (Javier Millán), dels llargmetratges documentals Forjadors
de  la  diada (Enric  Saulí  i  Marta  Rovira),  emès  per  TV3  en  2008,  i Camp
d’Argelers (Felip  Soler),  estrenat  a  França i  emès per  TV3 en 2009,  i  de  la  sèrie
documental La fi dels grans felins (Jordi Llompart), emesa per TV3 en 2013. És autor
de la música de les cantates Vila Encantada i Les set edats. És el creador i director
del projecte “El Musical Participatiu” que organitza l’Obra Social la Caixa, que es va
estrenar el juliol de 2012 dins el cicle “Nits d’Estiu” al CaixaFòrum i que està girant per
tot España des d'aleshores. El 2013 va fer la direcció musical i la composició dels
temes originals de Babet, el primer musical de Les Cot, on també feia de pianista i
actor. Babet es va estrenar a El Maldà i després va fer temporada al Versus Teatre.
En  aquests  moments  combina  la  tasca  pedagògica  i  la  direcció  coral  amb  la
composició per a teatre i cinema.



      cESar aparICIO      

Cèsar  Aparício  va  néixer  a  Xativa  en  1968.  Es
llicenciat  en  filologia  anglogermanica  i  la  seva
formació  lingüística  el  va  dur  a  treballar  a  la
Unitat  d’Assessorament  Lingüístic  de  Canal  9–
TVV.  Ha  treballat  també  com  a  traductor  i
ajustador  per  a  diversos  estudis  de  doblatge.

L’any 1992 va traslladar-se a Barcelona i des de llavors ha combinat l’ensenyament
de  l’anglès  amb  la  traducció  i  la  creació  literaria.  Ha  adaptat  al  catala  el
musical Annie i  moltes  altres  cancons  de  musicals.  Ha  col·laborat  amb  la
companyia  de  teatre  musical  L'Oca  Underground  des  de  2004  en  els
espectacles Mitja  vida  amb  Sondheim (traduccions), Confidències  de
Broadway (monòlegs) i Per molts anys (llibret i lletres). També ha escrit el text de la
cantata Les set edats, amb música d'Óscar Peñarroya, i és traductor de El musical
participatiu, que organitza l'Obra Social La Caixa. Actualment combina laboralment
l’ensenyament i el teatre.  



De formació lírica, obté el títol de cant del Conservatori
Superior  de Música del  Liceu.  Per tal  d’ampliar  la  seva
formació teatral  cursa estudis d’interpretació al  Col·legi
del Teatre de Barcelona.
Realitza habitualment recitals d’òpera i sarsuela. També

participa en oratoris i  concerts de música sacra. Ha actuat en sales com ara el
Teatro Principal de Zaragoza, Auditorio Ciudad de León, Teatro Falla de Cádiz, Teatro
Reina Sofía de Benavente, Espai Joan Brossa, Sala Muntaner, Palau de la Música
Catalana, Gran Teatre del Liceu, Arena de Montemerlo (Padova), entre molts altres. 
Ha debutat en el  paper  d’Euridice de l’òpera  Orfeo ed Euridice de Gluck,  sota la
direcció artística de Roger Alier; el personatge de Dolores de la sarsuela La Dolorosa
de J.  Serrano,  amb la  Companyia  Lírica  de  Ciutat  Comtal;  el  de  Maddalena  de
l'òpera  Rigoletto al  Patronat Cultural  de Cornellà;  el  paper de Berta de l’òpera  El
Barber de Sevilla de Rossini que es representà al Teatro Arenal de Madrid.
Actualment és integrant de diverses companyies: En un Cuartito, la Companyia Les
Cot i la companyia MesèMes amb qui el passat mes de maig de 2016 va estrenar
l'espectacle  de  música  teatral  contemporània  Silenci,  violència:  acció! a  l'Antic
Teatre i que es podrà veure en el proper festival Barribrossa 2017.



 

Anna  Ponces  és  actriu,  directora  d'escena  i
cantant. Neix a Barcelona i s'inicia de ben jove als
escenaris amb la companyia Roseland Musical. 
Estudia  Filologia  Catalana  i  es  llicencia  en  Art
Dramàtic  en  l’especialitat  d’Interpretació  a
l’Institut  del  Teatre,  on  posteriorment  també
cursa  el  Doctorat  en  Arts  Escèniques.

Complementa els seus estudis amb mestres com Declan Donellan, Lilo Baur, Peter
Clough,  Coralina  Colom,  Christine  Adaire,  Salvador  Oliva  i  Sergi  Belbel.  Estudia
música a l’Escola Luthier i cant amb Dolors Aldea i Mati Pinkas.
Ha  treballat  d'actriu  amb  directors  com  Francesc  Hernàndez,  Herman  Bonnin,
Josep M Mestres o Luca Ronconi i  darrerament ha dirigit  Sacrificis,  d'Iban Valero,
Constança, de Melanina Teatre i  Babet de Les Cot, així com produccions de petit
format d'òperes com  Orfeo ed Euridice de Gluck, Così fan tutte de Mozart o  The
Fairy Queen de Purcell. Enguany fa d'assistenta de direcció a la producció de Don
Giovanni de Mozart dirigida per Pau Monterde als Amics de l'Òpera de Sabadell.
Funda  les  companyies  La  Calba,  Pezzolino  Teatre  i  Les  Cot,  on  fa  d'actriu  i  de
directora,  i  dirigeix  el  taller  de  creació  d'espectacles  Fem  Companyia  amb  25
espectacles estrenats al llarg de 10 anys.
Ha actuat en projectes internacionals com Le Baccanti d’Eurípides, al Piccolo Teatro
di Milano o Grand Peur et Misère du IIIème Reich, estrenada al Festival de Theatre
de Bayonne. Fa narracions, recitals poètics i doblatge i és professora d'interpretació
per a cantants a l'Institut del Teatre i al Conservatori de Sabadell.



Amb  tan  sols  8  anys,  va  pujar  per  primer  cop  a  un
escenari  per  ser  la  madrastra  de  la  Blancaneus  i  des
d’aquell  moment  va  saber  que  es  dedicaria  a  la
interpretació. Ho tenia tan clar que amb 22 anys ja s'havia
llicenciat en Art Dramàtic a l'Institut del Teatre i acabava
de  fundar  la  companyia  Dei  Furbi  amb  els  seus
companys de promoció. Amb aquesta companyia va fer
diversos  espectacles  de  creació  pròpia  a  l'estil  de  la
comèdia dell'arte. Aquí va aprendre la professió i va poder
desenvolupar les seves habilitats pel cant, la pantomima
i el combat escènic. Després d'aquesta etapa s'han anat
succeint  diverses  feines  com  a  actriu  i  cantant  en
diferents  gèneres  (musicals,  teatre  de  text,  teatre  de

carrer, infantil...), companyies (Els comediants, la Barni Teatre, el Trio Les Cot), teatres
(Teatre  Lliure,  Teatre  Nacional,  Versus  Teatre...)  i  autors  (Shakespeare,  Strindberg,
Tennessee Williams). Ha fet també feines de locució i audiovisuals (sèries de TV i
llargmetratges).  L'Elia  no ha oblidat  la  màgia  de les  seves  primeres classes de
teatre, ni aquell primer paper, i des de fa anys dedica part del seu temps a impartir
classes  en  diferents  escoles  de  teatre  de  Barcelona.  Després  de  15  anys  de
professió, ara forma part de la companyia de Mamma Mia, el musical, tot gaudint
de l'experiència i aprenent damunt de l'escenari.



jose novoa
                   

És  llicenciat  en  Arquitectura  Superior  a  la  Facultat
d’Arquitectura  de  Montevideo  (Uruguai).  Ha  treballat
com a escenògraf i figurinista en les següents obres de
teatre:  El  Professor  Bernhardi (escenografia),  Sunday
Morning (escenografia),  La  Llista (escenografia  i
vestuari),  L’onzena  plaga (escenografia  i  vestuari),
Cleopatra (escenografia  i  vestuari),  Mammón
(escenografia  i  vestuari),  L’Art  de  la  Comèdia
(escenografia),  Waikiki  Honolulu (escenografia  i
vestuari),  Els Eufòrics (escenografia i  vestuari),  Nedant
cap a la Mar de la Xina (escenografia i vestuari),  Taxi al
TNC (assessorament de l’espai escènic), Atraco, paliza y

muerte  en  Agbanäspach (escenografia),  Béla  Bartók:  exili  a  Nova  York
(escenografia), Somni2 (escenografia), Peroespotsaberquehasmenjat (escenografia
i vestuari), Zero (escenografia), La Monja Enterrada en vida (escenografia) i Hamle.T.3
(escenografia).  També en teatre,  ha  treballat  com a ajudant  de direcció  en les
obres: Waikiki Honolulu, Nedant cap a la Mar de la Xina i Somni.
En òpera lírica ha treballat com a assistent de vestuario de Lluc Castells en els
muntatges:  Faust (Òpera  d’Amsterdam),  Il  Trovatore (Òpera  d’Amsterdam)  i  La
Bohème (Teatro Regio di Torino), totes dirigides per Àlex Ollé / Fura dels Baus. 
En cinema ha treballat en l’ambientació de la pel·lícula Una pistola en cada mano i
ha estat meritori d’art i assistent d’atrezzo en la pel·lícula V.O.S., totes dues dirigides
per Cesc Gay.



  les cot          

Les Cot és un trio vocal i escènic format per 
Anna Ponces, Maria Viñas i Elia Corral. Creem 
espectacles de teatre musical, de música 
escènica, de teatre a tres veus... En definitiva, de 
tot allò que barreja la música i el teatre, que són 
les nostres dues grans passions.

Óscar Peñarroya, compositor, pianista i director 
musical és la nostra quarta “Cot”. Amb ell hem creat un estil propi i hem anat 
investigant constantment tota mena d’idees i recursos per a cantar a veus i 
explicar històries en un escenari.

Partint de la nostra formació i experiencia en el camp de la música i el teatre, ens 
plantegem crear espectacles que fusionin el rigor i la creativitat musicals amb 
l’emoció, la vitalitat i el joc escènic. Per això, treballem amb arranjaments o 
composicions pròpies i amb els textos traduïts o escrits en català, convençudes 
que el teatre musical ha de comunicar i emocionar el públic.

Les Cot neix el 2012, fundat per Anna Ponces, Maria Viñas i Noemí Solaz, totes tres 
formades en el cant clàssic però amb ganes d’explorar altres estils. Aquell mateix 
any Les Cot enregistra el seu primer single, una versió a 3 veus de Dancing Queen 
d’ABBA i l’Elia Corral s’incorpora al trio en substitució de Noemí Solaz.
Óscar Peñarroya arriba a la companyia com a compositor, pianista, arrangista i 
director musical i iniciem la creació de Babet, cuina a tres veus, el nostre primer 



espectacle, que s’estrena el juliol de 2013 al Maldà i posteriorment fa temporada al 
Versus Teatre entre l’octubre de 2013 i el maig de de 2014.

Durant el 2015 representem la versió concert de Babet en tota mena 
d’esdeveniments i espais no teatrals. 

El 2016 enregistrem el tema Mai més, escrit per Óscar Peñarroya (música) i Clara i 
Maria Viñas (text), per a l’associació Libera de víctimes de la violència de gènere, del 
qual actualment s’està produint el videoclip.

El 2017 iniciem el treball de creació del nostre segon espectacle, per al qual hem 
incorporat a l’equip Paul Berrondo com a dramaturg i director.


