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Catàleg Taleia 2018
Especial Biblioteques
Algunes activitats pensades per a biblioteques

Troba d’or
A càrrec de Medievalia (opció amb 2 músics i opció amb 3 músics)
Concert
Durada: 50’

Troba d’or és un concert de repertori medievalista que ens
recorda les úsiques de les tres tradicions del Llibre i que
també mira cap a les músiques trobadoresques però des
d’una perspectiva contemporània i actual. Cançons que ens
parlen de Trobadors llunyans, de poetes místics del
sufisme, de l’origen sufí de la llegenda de sant Jordi, de
joies sefardites...

Com nos tornem
Direcció i interpretació de Gisela Figueras. Idea i dramatúrgia de Jordi Lara
Recital poètic i teatre
Durada: 75’

Isabel Castro és una perruquera d’origen murcià que
recorre els casals d’avis i hospitals i, mentre explica la seva
història, recita algunes perles del vell repertori d’embalat.
Amb un estil entranyable i grotesc, la Isabel fa un repàs a la
història de la poesia catalana i universal, de la més xarona a
les darreres expressions polipoètiques: de Verdaguer a
Apel·les Mestres, de Baudelaire a Lorca, de Teodoro Baró a
Pablo Neruda. I la veterana artista no en té prou recitant:
balla, canta, pentina al personal i ens explica la seva particular visió de què és la poesia.
Gisela Figueras és una còmica catalana formada al Timbal i a La Cubana. Es forma també en cant amb Nina
o Òscar Bonany. Ha participat en més d’una trentena de muntatges teatrals, sota les ordres d'Abel Folk,
Carles Canut o Dolors Vilarassau, entre d'altres i ha protagonitzat diversos treballs de televisió, publicitat i
cinema.
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Veu nua
A càrrec de Jordi Tonietti i Llorenç Pujol

Poesia amb música
Durada: 50’

Jordi Tonietti presenta un recital de cançons de canta- autors/res en
llengua catalana , fent de la veu,
l’instrument principal,
acompanyada tant sols per un baix melòdic. El repertori és un recull
de les cançons més conegudes pel públic, a la fi d’ aconseguir des de
la primera paraula, la seva complicitat i participació . Jordi Tonietti
fa una versió lliure i agosarada de cada una de les cançons,
esfilagarsant les melodies originals. Les notes del Baix elèctric van
acompanyant i acaronant la veu.
Jordi Tonietti porta més de 30 anys dedicant-se a la cançó. Ha
format part de diferents grups de cançó popular i Música tradicional
amb qui ha actuat per diferents països i per tota la geografia Catalana a més de diferents festivals
i concursos. Llorenç Pujol toca el baix des de els setze anys, quan va començar la seva aventura musical
amb un grup de ball a la Costa Brava amb qui va trepitjar un munt d'escenaris a Places i Teatres. Després ha
fet de baixista per diferents grups de jazz i funk.

De poetes, cantaires i música d’arrel
A càrrec de Marcel Casellas (contrabaix, veu, rapsòdia, narrativa i glosa) i Alfons Rojo (guitarra i
veu)
Poesia amb música
Durada: 50’

El duet, ofereix un repertori, sempre amb rerafons de
sonoritats d'arrel, que juga amb la cançó, la narrativa, la poesia
i la glosa en el transcurs del qual hi són omnipresents alguns
dels poetes més representatius de la literatura catalana amb
alguns tastets internacionals. Estellés, Pere IV, Desclot, Carner,
Brossa, Papasseit, Francesc Pujols, Bob Dylan, Leonar Cohen…
El Marcel Casellas i l'Alfons Rojo són dos músics que han
treballat plegats en múltiples projectes musicals d'arrelPfusió
amb rellevants espais per a la improvisació.Transadània (1987), Eròtic Giust (2000), Principal de la nit
(2004), Estramp Jaç (2010) i l'atual Cobla Catalana dels Sons Essencials són una petita mostra de l'activitat
creativa en aquest camp. El Marcel Casellas és una de les figures principals en el àmbit de la música d’arrel
al nostre país, tant pel que fa a l’estudi i la preservació, com l’evolució i el tractament actual. Fundador i
director durant deu anys de l’Aula de Música Tradicional de Catalunya.
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Paraules d’humos i amor
A càrrec de Martina Escoda, veu i Francesc Bombí‐Vilan

Poesia amb música
Durada: 45-50’’

La literatura no només ha estat utilitzada durant segles p
er tractar de temes seriosos com l’amor, la passió, la mor
t, la soledat o la traïció, per dir‐ne alguns, sinó que també
ha servit per divertir els autors i els lectors de
formes diverses: l’estirabot, la sàtira, la paròdia, la
burla despietada o la ironia fina són algunes de les
formes amb què il∙lustrarem l’ús de l’humor a la literatura. Entre els autors dels textos que llegirem hi ha au
tors nostrats com Pere Quart, Joan Brossa o Lluís Permanyer, així com universals de la talla de Karl Valentin
o Voltaire.

Dibuixa’m una poesia
A càrrec de Joma (il·lustració), (música) i un actor (rapsoda)
Poesia amb música i Il·lustració en directe
Durada: 50’

En aquesta proposta s’explora les possibilitats del dibuix en directe
en sintonia amb la música i la poesia.
Joma és un artista plàstic i dibuixant amb una llarga trajectòria en el dibuix
d’opinió i de pensament a la premsa. Autor de poemes visuals i
composicions escultòriques com a continuació corpòria del món que ha
anat construint amb els seus dibuixos.

Lo matí de ma infantesa
A càrrec de Arnau Tordera i Jordi Lara
Narració i concert
Durada: 40’

Dos artistes osonencs, Arnau Tordera i Jordi Lara, evoquen Jacint
Verdaguer en una proposta que agermana alguns temes del
musical rock verdaguerià “Ombres i maduixes”, d’Arnau Tordera, i
el conte “Lo matí de ma infantesa”, de Jordi Lara.
Un viatge a la infantesa i els paisatges del poeta de Folgueroles
seguint el fil d’una tarda de jocs amb una criatura que podria ser el
mateix Jacint Verdaguer.
Jordi Lara ha estat realitzador de programes de ràdio i ha promogut diferents experiències artístiques musicals. Ha
estat guionista i autor de diferents espectacles. Arnau Tordera és compositor, guitarrista, cantant i actor català.
Membre del grup Obeses.
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Cançons tradicionals i cançons d’amor
A càrrec de Sergi Dantí

Concert
Durada: 50’’

Sant Jordi és un dia molt especial on els llibres i l’amor prenen
protagonisme. Per això, proposem acompanyar la diada (i els dies que
la rodegen) amb cançons tradicionals i amb cançons d’amor. En Sergi
Dantí en té un munt! Argentí de naixement i català d’origen compta
amb molts repertoris diferents. Entre tots aquests hi podem trobar les
cançons tradicionals que els seus avis li varen ensenyar a l’exili i
cançons d’amor de Chico Buarque traduïdes al català.

MMM
A càrrec de Cristina Cervià (veu) i Quim Solà (piano)
2018: 20 anys de la mort de Maria Mercè Marçal
Poesia amb música
Durada: 40’

Recital dedicat a la poeta Maria Mercè Marçal on s’intercalen textos
poètics i fragments del seu dietari.
Amb el pianista Quim Solà.
La Cristina Cervià és actriu de teatre, televisió i cinema. Ha rebut varis
premis d’interpretació i ha estat nominada dues vegades als Butaca. A
més, també ha creat varies rutes literàries.
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