


Durada: 90 min

Idioma: Català

Gènere: Recital

A  mesura  que  s’acosta  el

desembre,  el  nostre  entorn  va

solemnitzant-se per posar en solfa

els mil i  un rituals associats a les

festes  nadalenques,  una  atapeïda

acumulació  de  celebracions  en

pocs  dies.  Nosaltres  hem  decidit

analitzar  l’essència  d’aquest

període  per  veure  com  caldria

encarar  el  Nadal  del  segle  XXI,  i

n’hem tret algunes conclusions que

us explicarem cantant, perquè no hi ha res millor que entonar-se plegats per alegrar

les festes.

Idea, dramatúrgia i direcció escènica i musical:

Iban Beltran, Carles Pedragosa i Josep Pedrals

Acordió: Carles Pedragosa

Clarinet: Josep Pedrals

Contrabaix: Iban Beltran

Fotografia: Carles Tamayo

Agraïments: Sebastià Brosa, Ana Pérez i Pere Olivé



I ens plau especialment recuperar el gust per compartir les nadales més populars amb

els arranjaments més festius, clars i simples possible, perquè arribin amb força. En el

nostre cas, també hi ha les ganes de tocar l'acordió, el clarinet i el contrabaix. El fet

parteix de la sensació de terror quan escoltem, any rere any, la música amb què ens

bombardegen des del  primer dia que s'inaugura la decoració nadalenca als carrers

més comercials de la ciutat: ens agradaria oblidar durant una hora aquestes versions

cada vegada més distorsionades i depriments, que fugen del sentit original, que han

perdut la festivitat i l'alegria sota el pes d'un to que no se sap ben bé perquè ja fa

massa anys que busca una nostàlgia hipòcrita i un esmorteïment en l'ànima que no va

enlloc.  

En realitat, ens agradaria desbancar aquesta música dels altaveus i que es poguessin

sentir  les  nostres  versions.  Sentir-nos  com  David  contra  Goliat.  Però  si  no

aconseguíssim aquest  objectiu,  també ens donaríem per  ben pagats si  hem pogut

compartir amb el públic la nostra versió del Nadal, que sembla ser que era època de

subversions,  de  gamberrades,  d'absurds,  de  sàtira,  d'escatologia  i  d'arguments

estrambòtics.  

Esperem que tot això pugui desprendre's tant de les nostres versions musicals de les

nadales  com  de  les  nostres  intervencions  parlades.  I  que  us  vingui  de  gust

acompanyar-nos cantant.



IBAN BELTRAN

Director d'escena. 

Ha dirigit  Pornografia de Simon Stephens (Pàrkin Shakespeare,

La  Farinera,  2018),  En  procés (Tlliure,  2018),  Under

Construction (Auditori Eduard Toldrà, Vilanova i la Geltrú, 2016),

La  Serva  Padrona (Teatre  de  les  Comèdies,  Reus,  2015),

Paraules  d’amor  (juntament  amb  Joan  Ollé.  La  Seca,  2015),

Armadura  Brillant (Teatro  Arriaga,  2015),  VaiVé (L’Auditori,

2015),  Nit de Reis  de W. Shakespeare (Pàrking Shakespeare,

2013), El Furgatori de Josep Pedrals (La Seca, 2012), Espiadimonis de Ramon Gomis

(CAER – Teatre Lliure, 2012), Per la de l’U -Paella amb botifarra- (Fira Mediterrània de

Manresa i  Festival  Lola 2011),  Verbàlia 2.0 de Màrius Serra (Barribrossa2011),  els

Premis Time Out Barcelona 2011, l’assaig obert Mit Stalin spielen (Teatre Lliure 2008),

l’Entremès dels dos estudiants,  qu·es veu sun modo de posseir  y sun ingeni (Fira

Mediterrània, 2008 i Festival LOLA 08) o Roses de Gos, llibret d’Albert Roig i música

de  Francesc  Capella  /  Henry Purcell  (CAER –  ENA –  GamVilatel.  Teatre Bartrina,

desembre  2007),  entre  altres.  Va  coordinar  la  mostra  NOSaltres  del  Teatre  Lliure

(Temporada 17/18). És coautor de la dramatúrgia de  El jardí dels cinc arbres, sobre

textos de Salvador Espriu, Temporada Alta 2009 i TNC 2009, juntament amb Joan Ollé,

amb qui col·labora com ajudant de direcció des de 2008. També ha estat ajudant de

direcció de Lluís  Pasqual,  Josep Maria Pou, Daniel  Veronese,  Ángel  Alonso,  Rosa

Novell, i Àngels Aymar. Va formar part d’AREAtangent, plataforma de joves creadors

dedicats  a  la  investigació  i  experimentació  escènica,  amb  qui  va  participar  en  la

direcció  de  les  Càpsules  a  1€ i  les  lectures  radiofòniques  de  textos  teatrals  a

COMRàdio. (Foto: Alba Mariné)

CARLES PEDRAGOSA

Carles  Pedragosa  (Barcelona,  1982)  És músic,  actor  i  compositor.

Cursa els estudis de piano a l'acadèmia Ars Nova sota la direcció de

Maria Canals. Posteriorment, motivat per la relació entre la música i la

imatge,  es  llicencia  en  Comunicació  Audiovisual  a  la  universitat

Pompeu  Fabra,  paral·lelament  estudia  Piano  Modern  al  Centre

d'estudis  Musicals  Passatge i  comença a escriure músiques per  a

bandes  sonores.  Entra  a  formar  part  de  la  companyia  Indi  Gest



participant com a músic i actor a diferents espectacles, dels quals n'escriu també la

música  i  en  fa  el  disseny  de  so  (.  És  intèrpret,  compositor  i  director  artístic  dels

'Concerts  per  a  Nadons.'  Actualment  compagina  l'activitat  docent  i  centra  la  seva

activitat com a intèrpret, compositor i actor en l'àmbit teatral.

JOSEP PEDRALS

Es  dedica  a  la  poesia  des  de  diversos  fronts:  escriu

llibres  d'investigació  en  el  gènere  (assajos  novel·lats

sobre poètica i vida), recita poesia de forma professional

(ha actuat per Europa, Amèrica i Àsia), explica la poesia

en  cursos  i  conferències  (en  Universitats,  Instituts  i

Escoles), difon i divulga la poesia en diversos mitjans de

comunicació  (principalment  premsa i  ràdio),  ha  muntat

celebracions poètiques de tot tipus i periodicitat (conduïa

l'històric cicle poètic del bar Horiginal de Barcelona), posa música als versos i versos a

les músiques (ha treballat amb tot tipus de músics), expandeix la teatralitat del vers i

inclou versos en les dramatúrgies d'altres, etcètera. Les seves principals aportacions al

camp llibresc són “Escola italiana” (2003), “El furgatori” (2006), “El romanço d’Anna

Tirant” (2012, premi Lletra d'Or al millor llibre de l'any), “Exploradors, al poema!” (2014)

i "Els límits del Quim Porta" (2018, premi Homo Fabra a la millor aportació a la llengua

catalana). En el camp teatral, cal destacar les obres “Wamba va!” (Mercat de les Flors,

2005),  “En comptes de la  lletera”  (Temporada Alta,  2011),  “El  furgatori”  (La Seca,

2012), “Safari Pitarra” (TNC, 2013) i “Fang i setge” (Teatre Victòria, 2016). Les seves

peces més destacables en el camp musical es troben als discos “El motí” (música de

Pep Vila, 2007), “En/doll” (música de Guillamino, 2007), “Esquitxos ultralleugers” (amb

Els Nens Eutròfics, 2009) i “En helicòpter” (amb Els Nens Eutròfics, 2013).


