CANTATA DE LLUITA PER A COR D’INFANTS

Cada dia celebrem
que reneix, de nou, el sol…
I a aquest sol li demanem
que la Terra emprengui el vol…
Que esborri l’ofegament
a què l’estem sotmetent
per poder, així, redreçar
l’esperança que se’n va
en cada fum imposat,
en cada plàstic llençat,
en cada llum que hem matat
en nom de la “humanitat”…
Cada dia desitgem
que la vida sigui pau…
I a la pau li demanem
que ens asseguri un cel blau…
… on s’hi dibuixa l’ocell
que vola lluny, lliure i bell…

9 CANTS

I 8 CLAMS

01 SOMNI
MALSONS
02 ENYOR
REBUIGS
03 RECORD
OBLITS
04 REMOR
SILENCIS
05 EMBRUIX
REALITATS
06 IL·LUSIÓ
INCERTESES
07 BLANCOR
COLORS
08 FORÇA
FEBLESES
09 VICTÒRIA

Concerts
8 de maig a les 12 h TEATRE LA PASSIÓ d'Esparreguera
Escola Antònia Simó i Arnó, Escola Frederic Godàs, Escola Pau Claris, Institut Lluís
de Peguera, Escola Mar I Cel, Institut Nou de Vilafranca.

8 de maig a les 18 h TEATRE LA PASSIÓ d'Esparreguera
Institut Miquel Martí i Pol, Col·legi NS Montserra, Institut El Cairat, Institut Teresa
Pàmies.

28 de maig a les 18 h TEATRE ÀNGEL GUIMERÀ d'El Vendrell
Escola Pau Casals, Escola Àngels Garriga.

4 de juny a les 12 h TEATRE FORTUNY de Reus
Institut La Mar de la Frau, Escola Guillem Fortuny, Escola Mare de Déu del Remei,
Escola La Parellada.

4 de juny a les 18 h TEATRE FORTUNY de Reus
Escola Internacional del Camp, Escola Pax, Escola Els Ganxets, Escola Les Eres,
Escola Sant Julià, Escola Campclar.

5 de juny a les 12 h TEATRE FORTUNY de Reus
Institut Baix Camp, Escola Rubió i Ors, Escola de Ponent, Escola Enric Grau i
Fontseré.

5 de juny a les 18 h TEATRE FORTUNY de Reus
Escola Montsant, Escola Pau Delclòs, Escola Guillem de Claramunt, Escola Josep
Nin, Escola La Mercè.

Petit Taller de Cançons
El Petit Taller de Cançons neix de la col·laboració entre el mestre i músic David
Melgar, l’actor i escriptor Gibert d’Artze i la mestra i cantant Angy López. La
música, la lletra i la veu: les tres parts essencials de qualsevol cançó.
El projecte del Petit Taller de Cançons és un retorn a la senzillesa d’allò que
retrobem quan obrim els ulls i mirem al nostre voltant, de manera positiva,
esperançada i optimista. Un espai i un temps que compartim i que és ple de
moltes coses boniques.
Des del Petit Taller de Cançons volem despertar les emocions dels sentiments
que sovint oblidem sota capes de quotidianitat. A través de la música, el
llenguatge més universal, i de les paraules, que poden suggerir molt més que
mil imatges, a més de la veu, el millor instrument que mai no s’ha inventat,
intentem trobar aquell instant inoblidable que ens aporta la força, la comprensió
i la comunió amb el nostre entorn, la qual cosa ens referma en el nostre petit lloc
al món.

La música omple les nostres vides... Les notes
flueixen per l’aire i creen les melodies de les
nostres cançons ...

Visc per cantar, visc per ensenyar, visc per
estimar... Quin gran plaer fer el que més
m’agrada: cantar per ensenyar a estimar...

Tot jugant amb les paraules, intento aproparme a l’art d’imaginar una història i a l’artesania
de com explicar-la ...

FES-T’HO COM VULGUIS
És una companyia formada al 2007 per Nona Umbert i Xavier Basté
Provinents del teatre, la docència i les arts plàstiques, els membres de la Companyia
creem i produïm els nostres espectacles destinats a públic infantil i familiar i on
aquestes disciplines s’interrelacionen de formes diverses.
Són espectacles visuals, gairebé sense paraules, que volen despertar la mirada
creativa dels infants i arribar també als seus adults. Ens definim com creació teatral
feta a mà.
Durant tots aquests anys hem presentat els nostres espectacles a La Mostra
d’Igualada; Fira Mediterrània; FIROBI; Mostra de titelles de St Cugat; FETEN; Feria de
Ciudad Rodrigo; Fira del Clown de Vilanova de l’Aguda; Festival de Llegendes de St
Martí de Tous; Fira Encontats de Balaguer;... i una llarga llista d’actuacions en teatres,
centres culturals, biblioteques i escoles de Catalunya i Espanya.
Des del 2009, amb l’espectacle “AQUAREL·LA”, ens especialitzem en espectacles
destinats a la primera infància, (0 a 5 anys), i hem esdevingut referència en el sector
amb espectacles sense paraules, poètics, visuals, investigant el llenguatge de la llum:
MANS i CUIDA’L,
El nostre darrer espectacle, La Mama dels arbres, és un clar missatge ecofeminista
on explorem el llenguatge dels titelles en una proposta sense paraules.

STAFF
Actors
Berta Morejón
Marta Melgar
Pau Melgar
Max Melgar

(Blanca)
(Blava)
(Verd)
(Groc)

Joan Gibert

(Coordinació d'actors)

Disseny Escènic
Nona Umbert
(Projeccions)
Xavi Basté
(Coordinació gestual)
Fes-t'ho com vulguis (Escenografia)
Noé Forés

(Percussió Corporal)

Músics
Jordi Salvadó
Andreu Arévalo
Oscar Gutiérrez
David Ibarz
Sergi Esparza
David Melgar
Angy López

(Bateria)
(Guitarra acústica i teclats)
(Guitarra elèctrica)
(Baix)
(Baix)
(Piano)
(Veu)

Equip Tècnic
Janet Riambau
Pau Martínez

(Regidora escènica)
(Tècnic de so i llums)

Producció:

Amb la Col·laboració de:

