26 i 27 de desembre a les 19:30 h - Preu: 5 euros

Venda aticipada d’entrades el 20 de desembre de 12 a 13:30 h
TEATRE DEL CASAL
Plaça de l’Església de Sant Pere. Cambrils Port

presenten:

Lletra i música
o com l’atzar actua per connectar els llibres amb la banda sonora de la nostra vida

ONCLE’S BAND by LA TECA TEATRE

Benvinguts i bentrobats
Segons hi diu a la portada d’aquest programa, ens hem trobat avui aquí per veure
l’actuació d’uns “palandengos” que es fan dir “Oncle’s Band” i venen a presentar...
(Ai!, quina gràcia no? Oncles... Band i venen a... Band i venen... Bé, potser no en
fa tanta, de gràcia). Doncs com us deia, els Oncle’s Band venen a presentar l’espectacle “Lletra i música”.
Tot va començar com un joc. Havien d’aparellar l’any de naixement de cadascú
amb una cançó que també hagués nascut, o fos donada a conèixer el mateix any.
En acabar, tenien una fotografia musical del grup abans d’arrencar: en estat embrionari.
Només hi faltava una cosa: relligar cada parella (insisteixo: any i cançó) amb un
text de qualsevol època, estil, matís, o opinió, amb el qual poguessin trobar-hi alguna connexió, tant se val si l’enllaç era directe, indirecte o tangencial, és a dir, encara
que només ells fossin capaços de trobar-hi la relació, i ja està.
Però sis cançons escrites en sis anys diferents, acompanyant sis lectures adequades, no donaven per muntar un espectacle prou decent. Així que els va caldre
afegir altres anys, altres cançons i altres lectures que els haguessin acompanyat al
llarg del seu creixement.
Una idea original per ser presentada pels volts de Sant Jordi amb la intenció de
reforçar l’interès per la lectura (no que ara tot té una mica més de sentit?). Per sort
o per desgràcia, ha sorgit una causa aliena que, de rebot, ha disparat moltes previsions, entre d’altres, la del temps dedicat a la lectura. Llàstima que per això hàgim
d’estar mig confinats...
Bé, aquí acaba la presentació, i ara a xalar amb la foto lecto-sònica dels Oncles
Band... i venen!... (ara m’he tornat a fer gràcia).

TEATRE DEL CASAL
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE
CAMBRILS - PORT

ONCLE’S BAND by LA TECA TEATRE

Lletra i música
1927 Sweet home Chicago

1964 Hello, Dolly

Autor: Desconegut

Autor: Jerry Herman

Lectura: Unes quantes per triar

Lectura: Hello Dolly, el naixement del
primer clon

1930 Georgia on my mind
Autors: Hoagy Carmichel i Snart Gorrell

1965 Il mondo

Lectura: Allò que el vent s’endugué

Autors: Gianni Boncompagni (i Gianni
Meccia). Jimmy Fontana i Carlo Pes (i

1939 Over the rainbow
Autors: Yip Harburg i Harold Arlen
Lectura: El màgic d’Oz

Lilli Greco)
Lectura: Walk this world
1974 She

1953 La engañadora

Autors: Charles Aznavour i Herbert

Autor: Enrique Jorrim

Kretzmer

1953 Baila mi cha-cha-cha

Lectura: Del país i de fora

Autor: Ernesto Duarte
1963 Oye cómo va

1966 Sunny (Brilla)

Autor: Tito Puente

Autor: Bobby Hebb

Lectura: El Chachachá del diluvio

Lectura: Entre guies i mangues

1958 A felicidade

1976 Isn’t she lovely

Autors: Vinicius de Moraes i Atonio Car-

Autor: Stevie Wonder

los Jobim

Lectura: Lectures per a pares neòfits

Lectura: Cortocircuito

1977 Cançó de l’amor efímera

1961 Let’s twist again

Autors: J.S. Papasseit. Joan Manuel

Autors: Kal Mann i Dave Appell

Serrat

Lectura: Diverses sobre el culte al cos

Lectura: Poemes de J.S. Papasseit

1969 I talk in the wind
Autors: Ian MacDonald i Peter Sinfield
Lectura: Obra de J.R.R. Tolkien
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