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VERS PER ON
La Núria Freixa té un llibre de poemes
sense enquadernar. Poemes sobre
personatges i llocs de la nostra infantesa,
sobre les estacions de l’any, sobre
alguns dels jocs i joguines populars que
els nostres pares jugaven amb els seus
amics, amb la família... Jocs de carrer
que existien abans que els aparells
electrònics ho col·lapsessin tot.
Aquest llibre ha caigut ara en mans
dels Pentina el gat. De fet ha caigut
accidentalment a l’escenari. I ara tenen
un problema: tots els poemes escampats,
versos perduts, paraules amagades,
lletres cap per avall, accents escampats i
una cantant que rima a tota hora. Veurem
si els Pentina el Gat són capaços de
reconstruir el llibre de poemes de la Núria
i amb la seva música i les seves cançons
convertir-lo en el primer concert de
poesia pop: Vers per on.
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POESIA POP
Musiquem un recull de poemes de la
poetessa Núria Freixa. Ho fem amb estils
i ritmes variats, estilísticament a prop del
pop, passant pel latin, el funk, el reagge,
el rock, el jazz o el blues. Tots ells són
estils propers a la nostra essència com a
músics. Jugant sempre a favor de trobar
melodies senzilles i atractives que –sense
perdre el nostre segell– ens permeti
arribar i commoure a tots els públics.
Ho fem amb música 100% en directe i
amb la nostra vessant més juganera, la
que ens porta a connectar amb grans
i petits, i a fer participar i engrescar al
públic que ens acompanya.
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CADA POEMA:
UNA CANÇÓ
Cada cançó: un joc, una proposta,
un divertimento, una aclucada d’ull
a l’espectador que ens coneix i ens
reconeix, fidels a la nostra essència.
La poesia és una bona eina per afinar la
sensibilitat dels infants i la de qualsevol
persona que s’hi vulgui apropar. Un bon
canal per admirar la bellesa o convidar a
la reflexió.
Nosaltres li hem donat la mà i alhora ens
hem posat sota el seu recer per atrevirnos a volar més alt.
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FITXA ARTÍSTICA
Autora dels poemes
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Dramatúrgia i direcció escènica
Martí Torras Mayneris
Autors de les cançons
Silvia Dotti, Pol Soler, Xef Vila i Sam Atencia
Direcció musical
Sam Atencia
Creació vídeos
Xef Vila
Intèrprets
Silvia Dotti, Pol Soler, Xef Vila i Sam Atencia
Disseny escenografia — Martí Torras Mayneris
Construcció escenografia — Pentina el Gat
Disseny llums — Ganecha Gil
Disseny so — Pol Soler
Vestuari — Victoria Cretenze
Trucs de màgia — Mario López
Fotografia — Arian Botey
Disseny gràfic — Adrià Armengou
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