TALLERS DIDÀCTICS

ESTELLÉS A CAU D’ORELLA
Taller d’animació lectora basat en els poemes de Vicent Andrés
Estellés que el cantautor Pau Alabajos ha musicat en el seu darrer
treball discogràfic, Ciutat a cau d’orella, coinicidint amb el vinti-cinquè aniversari de la mort del poeta de Burjassot. Alabajos
interpretarà en viu i en directe algunes de les cançons d’aquest
CD que es corresponen amb textos emblemàtics del repertori
estellesià (“Els amants”, “Sonata d’Isabel”, “M’aclame a tu”, “Coral
Romput”, “Cançó de bressol”, etc), tot introduint prèviament el
context històric i sentimental de cada poema.

*DURADA: 60 minuts

NECESSITATS TÈCNIQUES: Si la sala és gran, es necessitaria un equip de so mínim per connectar la veu i la guitarra electroacústica. Si la sala és menuda i està destinada
a pocs assistents, es pot fer en acústic, sense endollar.

L’HERÈNCIA DE LA NOVA CANÇÓ
Taller didàctic sobre la història de la Nova Cançó on, ajudant-nos
de la interpretació en directe dels temes més representatius dels
Setze jutges (Al Vent de Raimon, L‘Estaca de Lluís Llach, Què volen aquesta gent de Maria del Mar Bonet, M’aclame a tu d’Ovidi
Montllor…), farem un repàs de la història recent del nostre país,
des d’un punt de vista polític, social i cultural. Tractarem d’il·lustrar el final de la dictadura i la transició amb cançons emblemàtiques de la nostra enciclopèdia col·lectiva. En una segona fase,
connectarem amb l’actualitat i amb les causes, reivindicacions
i lluites que s’estan portant a terme en el present, il·lustrades
amb cançons del repertori de Pau Alabajos. En acabant, obrirem
un torn d’intervencions dels assistents, que poden fer preguntes
i reflexions sobre tot el que s’haja comentat-cantat durant la
xarrada-concert, com una mena de col·loqui.

*DURADA: 60 minuts

NECESSITATS TÈCNIQUES: Si la sala és gran, es necessitaria un equip de so mínim per connectar la veu i la guitarra electroacústica. Si la sala és menuda i està destinada
a pocs assistents, es pot fer en acústic, sense endollar.
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