
DESEMBARCAMENT PIRATA DE CASTELLDEFELS 2021 

 

REMUNERATS 

 

DRAGUT 

 

Edat: 35-50 

Actor de teatre musical 

Registre: Tenor dramàtic – Baríton 

Personatge èpic, aventurer i  temut. Comandant dels pirates. 

Bon estat físic. Es valorarà formació o experiència en esgrima teatral o alta coordinació per a 

ser entrenat. 

Disponibilitat del 14 de juny al 17 de juliol de 2021 

Càsting: 

Portar preparada la cançó: 

Himne dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg 

Festa dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI 

Fragment de text: 

Minyons! Tothom ací! Deixeu les veles 

i el timó: veniu tots! Mireu-los ara: 

mireu los cristians; fregueu ses robes; 

flaireu sa carn! Són los botxins que un dia 

delmaren nostra raça! Avui, mireu-los: 

se befen de nosaltres; nos escupen 

amb sa bava apestosa, els miserables! 

 

OTXALÍ 

Edat: 30-45 

Registre: Tenor 

Actor de teatre musical 

Registre: Tenor dramàtic 

Personatge èpic, còmic. Comandament segon dels pirates. 

Es valorarà formació o experiència en esgrima teatral o alta coordinació per a ser entrenat. 

Disponibilitat del 14 de juny al 17 de juliol de 2021 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg
https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI


Càsting: 

Portar preparada la cançó: 

Himne dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg 

Festa dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI 

Fragment de text: 

Minyons! Tothom ací! Deixeu les veles 

i el timó: veniu tots! Mireu-los ara: 

mireu los cristians; fregueu ses robes; 

flaireu sa carn! Són los botxins que un dia 

delmaren nostra raça! Avui, mireu-los: 

se befen de nosaltres; nos escupen 

amb sa bava apestosa, els miserables! 

 

CATXIDIABLE 

Edat: 20-30 

Registre: Tenor còmic 

Actor de teatre musical 

Personatge: Jove, aventurer. 

Es valorarà formació o experiència en esgrima teatral o alta coordinació per a ser entrenat. 

Disponibilitat del 14 de juny al 17 de juliol de 2021 

Càsting: 

Portar preparada la cançó: 

Himne dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg 

Festa dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI 

Fragment de text: 

Minyons! Tothom ací! Deixeu les veles 

i el timó: veniu tots! Mireu-los ara: 

mireu los cristians; fregueu ses robes; 

flaireu sa carn! Són los botxins que un dia 

delmaren nostra raça! Avui, mireu-los: 

se befen de nosaltres; nos escupen 

amb sa bava apestosa, els miserables! 

 

BARÓ 

Edad: 20-35 

Registre: Tenor 

Actor de teatre musical 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg
https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI
https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg
https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI


Es valorarà formació o experiència en esgrima teatral o alta coordinació per a ser entrenat. 

Disponibilitat del 14 de juny al 17 de juliol de 2021  

Càsting: 

Portar preparada la cançó: La Cort 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c 

Fragment de text: 

“Hem sofert un terrible atac. Les torres de defensa ens serveixen per albirar atacs pirates, però 

no són suficients per protegir la gent del poble que no pot lluitar. A partir d’ara tot serà 

diferent, el nostre nou Castell protegirà el poble, mentre els sometents lluiten contra els 

pirates!” 

 

BARONESA 

Edat: 19-35 

Registre: Mezzo-soprano 

Actriu de teatre musical 

Es valorarà formació o experiència en esgrima teatral o alta coordinació per a ser entrenat. 

Disponibilitat del 14 de juny al 17 de juliol de 2021  

Càsting: 

Portar preparada la cançó: La Cort 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c 

Fragment de text: 

“Hem sofert un terrible atac. Les torres de defensa ens serveixen per albirar atacs pirates, però 

no són suficients per protegir la gent del poble que no pot lluitar. A partir d’ara tot serà 

diferent, el nostre nou Castell protegirà el poble, mentre els sometents lluiten contra els 

pirates!” 

 

CAPELLÀ 

Edad: 40-60 

Registre: Tenor – Barítono 

Actor de teatre musical 

Es valorarà formació o experiència en esgrima teatral o alta coordinació per a ser entrenat. 

Disponibilitat del 14 de juny al 17 de juliol de 2021  

Càsting: 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys
https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c
https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys
https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c


Portar preparada la cançó: La Cort 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c 

Fragment de text: 

Així rebeu un jove que ha patit molt més que tots nosaltres? Us heu posat a pensar per tot el 

que ha hagut de passar en Ferran? Aquell que se’n penedeix i se li atorga el perdò torna a 

néixer. No hi ha prova d’amor més gran que netejar un esperit turmentat de remordiment. 

 

JULIA 

Edat: 17-30 

Registre: Mezzo-Soprano 

Actriu o alumna avançada detTeatre musical amb un alt nivell de compromís. 

Es valorarà formació o experiència en esgrima teatral o alta coordinació per a ser entrenat. 

Disponibilitat del 14 de juny al 17 de juliol de 2021  

Càsting: 

Portar preparada un fragment de la cançó: Per què he plorat? 

https://www.youtube.com/watch?v=NvqSC5-KC-k 

 

ARNAU 

Edat: 17-30 

Registre: Tenor 

Actor alumne  avançat de teatre musical amb alt nivell de compromís. 

Es valorarà formació o experiència en esgrima teatral o alta coordinació per a ser entrenat. 

Disponibilitat del 14 de juny al 17 de juliol de 2021 

Càsting: 

Portar preparada un fragment de la cançó: Cançó d’Osman 

https://www.youtube.com/watch?v=x6g1ofKuHgs 

 

VOLUNTARIS 

 

10 ACTORS 

Edat: diversa, majors de 17 anys 

Registre: Tots 

Formació entTeatre musical, alt nivell de compromís. 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys
https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c
https://www.youtube.com/watch?v=NvqSC5-KC-k
https://www.youtube.com/watch?v=x6g1ofKuHgs


Es valorarà formació o experiència en esgrima teatral o alta coordinació per a ser entrenat. 

Disponibilitat del 14 de juny al 17 de juliol de 2021 

Càsting: 

Portar preparat un fragment de: Cançó de la Vila de Castelldefels 

 

8 ACTRIUS 

Edat: diversa, majors de 17 anys 

Registre: Tots 

Formació en teatre musical, alt nivell de compromís. 

Es valorarà formació o experiència en esgrima teatral o alta coordinació per a ser entrenat. 

Disponibilitat del 14 de juny al 17 de juliol de 2021 

Càsting: 

Portar preparat un fragment de: Cançó de la Vila de Castelldefels 

 

4 NIÑ@S 

 

Edat: 9 a 12 anys 

Formació en teatre musical, alt nivell de compromís. 

Disponibilitat del 22 de juny al 17 de juliol de 2021 

Càsting: 

Portar preparat un fragment de: Veig dins els núvols un castell 

https://www.youtube.com/watch?v=l3NAYw6bBRw 

 

PER  APUNTAR-TE AL CÀSTING HAS DE RESERVAR DIA I  

HORA ENVIANT UN CORREU A: meritxell.serveto@castelldefels.org 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3NAYw6bBRw
file:///C:/Users/Rosa.beltran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K49ER3NX/meritxell.serveto@castelldefels.org


DESEMBARCO PIRATA DE CASTELLDEFELS 2021 

 

REMUNERADOS 

 

DRAGUT 

 

Edad: 35-50 

Actor de teatro musical 

Registro: Tenor Dramático – Barítono 

Personaje épico, aventurero y temido. Comandante de los piratas. 

Buen estado físico. Se valorará formación o experiencia en esgrima teatral o alta coordinación 

para ser entrenado. 

Disponibilidad del 14 de Junio al 17 de Julio 2021 

Casting: 

Traer preparada la canción: 

Himne dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg 

Festa dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI 

Fragmento de texto: 

Minyons! Tothom ací! Deixeu les veles 

i el timó: veniu tots! Mireu-los ara: 

mireu los cristians; fregueu ses robes; 

flaireu sa carn! Són los botxins que un dia 

delmaren nostra raça! Avui, mireu-los: 

se befen de nosaltres; nos escupen 

amb sa bava apestosa, els miserables! 

 

OTXALÍ 

Edad: 30-45 

Registro: Tenor 

Actor de teatro musical 

Registro: Tenor dramático 

Personaje épico, cómico. Segundo al mando de los piratas. 

Se valorará formación o experiencia en esgrima teatral o alta coordinación para ser entrenado. 

Disponibilidad del 14 de Junio al 17 de Julio 2021 

Casting: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg
https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI


Traer preparada la canción: 

Himne dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg 

Festa dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI 

Fragmento de texto: 

Minyons! Tothom ací! Deixeu les veles 

i el timó: veniu tots! Mireu-los ara: 

mireu los cristians; fregueu ses robes; 

flaireu sa carn! Són los botxins que un dia 

delmaren nostra raça! Avui, mireu-los: 

se befen de nosaltres; nos escupen 

amb sa bava apestosa, els miserables! 

 

CATXIDIABLE 

Edad: 20-30 

Registro: Tenor cómico 

Actor de teatro musical 

Personaje: Joven, aventurero. 

Se valorará formación o experiencia en esgrima teatral o alta coordinación para ser entrenado. 

Disponibilidad del 14 de junio al 17 de Julio 2021 

Casting: 

Traer preparada la canción: 

Himne dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg 

Festa dels pirates https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI 

Fragmento de texto: 

Minyons! Tothom ací! Deixeu les veles 

i el timó: veniu tots! Mireu-los ara: 

mireu los cristians; fregueu ses robes; 

flaireu sa carn! Són los botxins que un dia 

delmaren nostra raça! Avui, mireu-los: 

se befen de nosaltres; nos escupen 

amb sa bava apestosa, els miserables! 

 

BARÓN 

Edad: 20-35 

Registro: Tenor 

Actor de teatro musical 

Se valorará formación o experiencia en esgrima teatral o alta coordinación para ser entrenado. 

Disponibilidad del 14 de junio al 17 de Julio 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg
https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI
https://www.youtube.com/watch?v=6Wg0-Ly2hGg
https://www.youtube.com/watch?v=UJZghuhlXNI


Casting: 

 

Traer preparada la canción: La Cort 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c 

Fragmento de texto: 

“Hem sofert un terrible atac. Les torres de defensa ens serveixen per albirar atacs pirates, però 

no són suficients per protegir la gent del poble que no pot lluitar. A partir d’ara tot serà 

diferent, el nostre nou Castell pretegirà el poble, mentre els sometents lluiten contra els 

pirates!” 

 

BARONESA 

Edad: 19-35 

Registro: Mezzo-Soprano 

Actriz de teatro musical 

Se valorará formación o experiencia en esgrima teatral o alta coordinación para ser entrenado. 

Disponibilidad del 14 de junio al 17 de Julio 2021 

Casting: 

Traer preparada la canción: La Cort 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c 

Fragmento de texto: 

“Hem sofert un terrible atac. Les torres de defensa ens serveixen per albirar atacs pirates, però 

no són suficients per protegir la gent del poble que no pot lluitar. A partir d’ara tot serà 

diferent, el nostre nou Castell pretegirà el poble, mentre els sometents lluiten contra els 

pirates!” 

 

CAPELLÀ 

Edad: 40-60 

Registro: Tenor – Barítono 

Actor de teatro musical 

Se valorará formación o experiencia en esgrima teatral o alta coordinación para ser entrenado. 

Disponibilidad del 14 de junio al 17 de Julio 2021 

Texto: 

“Hem sofert un terrible atac. Les torres de defensa ens serveixen per albirar atacs pirates, però 

no són suficients per protegir la gent del poble que no pot lluitar. A partir d’ara tot serà 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys
https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c
https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys
https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c


diferent, el nostre nou Castell pretegirà el poble, mentre els sometents lluiten contra els 

pirates!” 

Casting: 

Traer preparada la canción: La Cort 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c 

Fragmento de texto: 

Així rebeu un jove que ha patit molt més que tots nosaltres? Us heu posat a pensar per tot el 

que ha hagut de pasar en Ferran? Aquell que se’n penedeix i se li atorga el perdò torna a 

néixer. No hi ha prova d’amor més gran que netejar un esperit turmentat de remordiment. 

 

JULIA 

Edad: 17-30 

Registro: Mezzo-Soprano 

Actriz o alumna avanzada de teatro musical con alto nivel de compromiso. 

Se valorará formación o experiencia en esgrima teatral o alta coordinación para ser entrenado. 

Disponibilidad del 14 de junio al 17 de Julio 2021 

Casting: 

Traer preparado un fragmento de la canción: Per què he plorat? 

https://www.youtube.com/watch?v=NvqSC5-KC-k 

 

ARNAU 

Edad: 17-30 

Registro: Tenor 

Actor alumna avanzado de teatro musical con alto nivel de compromiso. 

Se valorará formación o experiencia en esgrima teatral o alta coordinación para ser entrenado. 

Disponibilidad del 14 de junio al 17 de Julio 2021 

Casting: 

Traer preparado un fragmento de: Cançó d’Osman 

https://www.youtube.com/watch?v=x6g1ofKuHgs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPqkhed1Ys
https://www.youtube.com/watch?v=0Eo3LNDGd6c
https://www.youtube.com/watch?v=NvqSC5-KC-k
https://www.youtube.com/watch?v=x6g1ofKuHgs


 

VOLUNTARIOS 

 

10 ACTORES 

Edad: Varias edades, mayores de 17 años 

Registro: Todos 

Formación en teatro musical, alto nivel de compromiso. 

Se valorará formación o experiencia en esgrima teatral o alta coordinación para ser entrenado. 

Disponibilidad del 14 de junio al 17 de Julio 2021 

Casting: 

Traer preparado un fragmento de: Cançó de la Vila de Castelldefels 

 

8 ACTRICES 

Edad: Varias edades, mayores de 17 años 

Registro: Todos 

Formación en teatro musical, alto nivel de compromiso. 

Se valorará formación o experiencia en esgrima teatral o alta coordinación para ser entrenado. 

Disponibilidad del 14 de junio al 17 de Julio 2021 

Casting: 

Traer preparado un fragmento de: Cançó de la Vila de Castelldefels 

 

4 NIÑ@S 

Edad: 9 a 12 años 

Formación en teatro musical, alto nivel de compromiso. 

Disponibilidad del 22 de junio al 17 de Julio 2021 

Casting: 

Traer preparado un fragmento de: Veig dins els núvols un castell 

https://www.youtube.com/watch?v=l3NAYw6bBRw 

 

PARA APUNTARTE AL CASTING DEBES RESERVAR DÍA Y  

HORA ENVIANDO UN CORREO A: meritxell.serveto@castelldefels.org 

https://youtu.be/g6Gb8UsEbu0
https://youtu.be/g6Gb8UsEbu0
https://www.youtube.com/watch?v=l3NAYw6bBRw
file:///C:/Users/Rosa.beltran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K49ER3NX/meritxell.serveto@castelldefels.org

