TEATRE

Idioma: Català
Gènere: Concert teatralitzat
Virginia Martínez, nominada als Premis Butaca per Germans de Sang i Close To
Liza, ens proposa una reflexió individual, racial, política i de gènere a través de les
cançons que durant dècades han interpretat les dones afroamericanes (un col·lectiu
que sempre ha sabut descriure amb precisió l’essència de la seva ànima). A escena
estarà acompanyada per la veu i el piano del Dani Campos que també signa la direcció musical de l’espectacle.
El repertori inclou molts estils: des de gospel, passant pel soul o el blues, fins al teatre
musical i al pop-rock. Escoltarem composicions de George Gershwin, Duke Ellington, Jerome Kern, Nina Simone, Otis Reding o Xavier Montsalvatge. Cançons que
han estat cantades i versionades per Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Ethel Waters,
Shirley Verrett, Eartha Kitt, Lena Horne, Nina Simone, Aretha Franklin o Tina Turner. Strange Fruit inclou l’estrena en català de 14 d’aquestes cançons adaptades
per Jordi Galceran, Anna Ullibarri, David Pintó i Roser Batalla.
L’estranya fruita, que dona nom a l’espectacle, és el títol d’una cançó popularitzada
per Billie Holiday. El tema parteix d’un poema escrit l’any 1937 per Abel Meeropol per
expressar el seu horror pels linxaments d’afroamericans dels als anys 30 al Sud dels
Estats Units. El mateix autor és el compositor d’aquesta la música que al 1939 va ser
enregistrada per primer cop per Billie Holiday.

CONTEXT HISTÒRIC I SOCIAL
A partir del 1865, després de la Guerra Civil dels Estats Units, es proclamar l'abolició
de l'esclavitud. Poc després La Cort Suprema dels Estats Units va aprovar la segregació racial sota una màxima: "Separats, però iguals", tot i que a la pràctica no era freqüent que mai fossin iguals. Segons les conservadores estimacions del Tuskegee Institute, entre el 1889 i el 1940, es linxar a 2.833 persones i el 90% d'aquestes es van fer
als estats del sud (quatre cinquenes parts d'aquestes persones eren afroamericanes).
Segons paraules d'Emmet Till (un noi de 14 anys que va ser assassinat per intimar
amb una dona blanca): "Ho fan per a que els negres no ens insubordinem". L'any 1939
es van produir tres linxaments i una enquesta als estats del sud va mostrar que 6 de
cada 10 blancs aprovaven aquestes pràctiques.
Strange Fruit és una peça musical de l'any 1939 que interpreta la coneguda cantant
afroamericana Billie Holiday. Escrita per Abel Meeropol, la cançó es va convertir en
un símbol en contra dels linxaments i un dels primers lemes del moviment pels drets
civils dels afroamericans.
La cançó ens parla del cos d'un negre que penja d'un arbre. La lletra obté la seva força
emocional confrontant una imatge bucòlica del sud amb la realitat dels linxaments. A la
segona estrofa, per exemple, es diu: "Pastoral escena del galant sud / els ulls voluminosos, la boca torta / l'aroma de les magnòlies, dolç i fresc / i de sobte l'olor de la carn
cremada".
La mateix Billie Holiday va patir situacions molt dures a causa del racisme i la segregació racial. Als 24 anys mentre s'iniciava al Cafè Society (el primer local de jazz de
Nova York que va començar servir a iguals a negres i bancs), es va hostatjar a un hotel
Abraham Lincoln de la ciutat i a ser obligada a fer utilitzar el muntacàrregues enlloc de
l'ascensor. Un altre greu episodi va ser la mort del seu pare l'any 1937: tots els hospitals es van negar a tractar-lo perquè era afroamericà, ella mateixa va dir: "No l'ha matat la pneumònia, l'ha matat Dallas".
La cançó es va convertir en un clàssic de Holiday, de fet amb aquesta cançó es va donar a conèixer al món. La seva imatge pública anava lligada a la cançó: ja no era només una dona que seduïa al públic, era una dona capaç de convulsionar-lo.

REPERTÒRI
1.- Strange Fruit - 1939 - d'Abel Meeropol (Jordi Galceran):
https://youtu.be/Web007rzSOI

2.- Can't help lovin'dat man - 1927 - de Jerome Kern i Oscar Hammerstein II - del
musical Show Boat (David Pintó): https://youtu.be/zdkWyH7qGdE
3.- Up above my head - 1940's - de Sister Rosetta Tharpe (Roser Batalla):
https://youtu.be/fFe-B2v_Yk8
4.- Taking a chance on love - 1940 - de Vernon Duke, John LaTouche i Ted Fetter del musical Cabin in the Sky (Albert Mas-Griera): https://youtu.be/Ue_jOJ8GfhI
5.- Canción de cuna para dormir a un negrito - 1945 - de Xavier Montsalvatge i
Ildefonso Pereda Valdés: https://youtu.be/xzfEg8K1HTk

6.- Angelitos Negros - 1959 - d'Andrés Eloy Blanco i Manuel Álvarez Maciste:
https://youtu.be/WRo-wv9BlYo
7.- Stars fell on Alabama - 1934 - de Frank Perkins i Mitchell Parish (Roser Batalla):
https://youtu.be/LjU8pkBv2OU
8.- Stormy Weather - 1933 - de Harold Arlen i Ted Koehler (Anna Ullibarri):
https://youtu.be/xzLkXdkuhX8
9.- My man's gone now - 1935 - de George Gershwin i DuBose Heyward - del
musical Porgy and Bess (David Pintó): https://youtu.be/pDIK4KhPPO0
10.- They can't take that away from me - 1937 - de George i Ira Gershwin - del film
Shall We Dance: https://youtu.be/UY_JSXtHUoY
11.- Cheek to Cheek - 1935 - d'Irving Berlin - del film Top Hat:
https://youtu.be/NzSxvyX3QfA
12.- Ain't nobody's business if I do - 1922 - Porter Grainger i Everett Robbins (David
Pintó): https://youtu.be/MidXL4DOzoM

13.- Hit me with a hot note - de Duke Ellington (Albert Mas-Griera):
https://youtu.be/7h-0Pr_J3DI
14.- What did I do to be so black and blue - 1929 - de Fats Waller, Harry Brooks i
Andy Razaf (Jordi Galceran): https://youtu.be/lK8NXmsc6HA
15.- I ain't gonna let nobody turn me around - Tradicional - (Anna Ullibarri):
https://youtu.be/WPuBGcng6Tw
16.- I wish I knew how it would feel to be free - 1967 - de Billy Taylor i Dick Dallas
(Roser Batalla): https://youtu.be/HDqmJEWOJRI
17.- Mississippi Goddam - 1964 - de Nina Simone (Jordi Galceran):
https://youtu.be/hBiAtwQZnHs
18.- Respect - 1965 - d'Otis Reding (Anna Ullibarri): https://youtu.be/6FOUqQt3Kg0

19.- Proud Mary - 1969 - de John Fogerty (Anna Ullibarri):
https://youtu.be/02QUmKVsyFY

20.- I'm Here - 2005 - de Stephen Bray, Brenda Russell i Alee Willis - del musical
The Color Purple (Jordi Galceran): https://youtu.be/VKtFfqinmWo

FITXA ARTÍSTICA
Actriu: Virginia Martínez
Piano, veus, arranjaments i direcció musical: Dani Campos
Selecció musical: Virginia Martínez, Dani Campos, Xavi Casan
Vestuari: Maria Albadalejo
Il.luminació: Adrià Aubert, Xavi Casan
Dramatúrgia i direcció escènica: Xavi Casan

L'EQUIP DE L'ESPECTACLE
Dani Campos
Músic i compositor, ha treballat amb La Porta
dels Somnis, Nebula, With the Calm, Ahi Band i
acompanyant artistes com Sergio Makaroff,
Manel Fuentes, Andre Tonelli, David Guapo,
Pablo Mannise, Frank Mercader Band, entre
molts d'altres. En teatre destaca “Mortadelo y
Filemón”, “La Bella y la Bestia” Germans de
Sang , Goodbye Barcelona i Wild Horses.
Compagina la seva feina amb Wave Factory
Studio i a treballar amb el seu projecte personal
“Llúmia” presentant el seu primer álbum “Trossos d’una vida sencera”, pel país.

Xavi Casan
En teatre ha treballat, entre d´altres, amb els
següents directors: Òscar Molina (Cloaca, In On
It, David y Sara); Elisenda Roca (Vuelve a casa,
vuelve); Cristina Raventós (Un conte de Nadal El Musical); Yago Alonso i Carmen Marfà
(Notificaciones); David Pintó (Flor de Nit en
concert); Edu Pericas (M´agrada molt el què
fas); Roser Batalla (Un Roure); Pastora Villalón
(D´una hora lluny); Sílvia Ferrando (1024
decibels, Els Justos, El darrer bríndis, Paraula
de Bergman, La Tempesta, Tierno y Salvaje); Jesús Díez (L´augment, Sota el bosc
lacti); Jordi Boixaderes (Un amor fora ciutat); Rubén Segal (El violinista sobre el
tejado); Lakhdar Boustila (El cadàver encerclat); Ricard Salvat (La pell de brau, En la
ardiente oscuridad); James de Paul (Urban Gothic); Ima Ranedo (Euskadi crema, Cel
de nit).
En televisió ha participat en les sèries: Pelotas (TVE); Kubala-Moreno i Manchón,
Psico-Exprèss, Temps de silenci, Nissaga de poder, Sitges, Quico (TV3); i en les TV

movies: Presumptes implicats, Dues dones (Enric Folch), Carta Mortal, Con el 10 en la
espalda (Eduard Cortés), El Tránsfuga (Jesús Font).
Director escènic de les dues edicions del Musical Participatiu a Caixafòrum, amb
Óscar Peñarroya de director musical. Director escènic i selecció del repertori musical
de l'espectacle Tan Bonica Aquesta Nit estrenat a La Seca-Espai Brossa el juny de
2014. Durant cinc temporades va col·laborar de cronista de les arts escèniques al
magazine La Tarda de BTV, dirigit per Elisenda Roca. Porta 25 anys doblant
regularment en català i castellà, a més d´intervenir en múltiples recitals poètics i
lectures dramatitzades. També ha fet de professor d’Interpretació i d’Història del Teatre
Musical a l’Escola Memory on a partir del curs 2015-16 serà el Cap del Departament
d’Interpretació.
Altres feines: crític de textos teatrals a la Revista de Catalunya (1991-1992), i redactor
de la secció de música clàssica i òpera del suplement Rock & Clàssic del diari Avui
(1996-1999).

Virgínia Martínez
Cantant del grup de pop-rock “La Porta dels
Somnis” i coautora i lletrista de totes les seves
cançons. Porta més de set-centes actuacions
entre festes majors, sales de concerts i auditoris
de Catalunya, península Ibèrica i Balears.
Ha participat a molt diversos programes de ràdio i
televisió (tv3: “Mania”, Cap d’any 31-12-2005, La
festa dels Súpers, La Marató, Els Matins, Loops, T-Vist, Bit@Bit, a tv2: Premis Sant
Jordi de cinema, entre molts d’altres).
En Teatre Musical s'ha ficat a la pell de la Sra. Johnstone a “Germans de Sang” Teatre
del Raval (2013), de Linda Porter a “Porter Paradís” Versus Teatre (2003), de Carmen
a “Falsettos” teatre Lara/Madrid (2000), participà en el Musical-recital “La Mágia de
Broadway” teatre Lara i teatre Nuevo Apolo/Madrid (1999) juntament amb Marta
Ribera, Marta Sánchez, Serafín Zubiri, Paco Arrojo, Mia Paterson i Pedro Ruy Blas,
entre d'altres i com a cover ha estat Sandy, Marty i Frenchy a “Grease” teatre Lope de

Vega/Madrid (1998) i Maria a “West Side Story” teatre Tívoli (1997); va ser Wendy a
“Peter Pan” teatre Lope de Vega/Madrid (1998) i la "Noia del demà" al Musical-recital
“Blues en la nit” teatre Arnau (1995) amb el que va debutar amb Àngels Gonyalons,
Monica Green, Antoneo Brehon i Albert Muntanyola, dirigida per Ricard Reguant.
En Doblatge, va ser dirigida per Jordi Doncos, i és la veu cantada en català i castellà
del personatge Anastàsia de la pel·lícula de la Twentieth Century Fox: “Anastàsia”
(1997), i de Sasha a “Todos los Perros van al Cielo II” de la Metro Goldwyn Mayer
(1996) a més d'enregistrar la caràtula dels dibuixos “Superted” i “Polochon” per a TV3
Ha fet incursions en actuació davant la càmera al curtmetratge “Soma” (2009) en el
paper secundari de Blanca i en televisió a la sèrie de docu-ficció “Els diaris de Pascal”
de TV3, interpretant a una actriu.
En teatre de text va participar en el cicle dimarts clàssics (2007) al teatre Poliorama
interpretant a Angustias “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca.

Adrià Aubert
És director d’escena, dramaturg i violinista. Cofundador de la companyia Els Pirates
Teatre, és també director artístic d’El Maldà, una de les sales de proximitat de
Barcelona.
Ha estat director de muntatges com Ronda naval sota la boira de Pere Calders
(2016), Nit de reis de William Shakespeare (2015), Roba estesa (2014),Sing Song
Swing (2013), El darrer triangle de Joan Brossa (2012) i La corda fluixa (2011). La
seva formació a l’Insitut del Teatre es complementa amb diverses ajudanties de direcció amb Xavier Albertí, Joan Anton Gómez, Josep Lluís Guardiola, Esteve Polls i Pep
Tosar. També ens ha ensenyat la seva faceta com a dramaturg amb la trilogia Balneari
Maldà, el cabaret Les golfes del Maldà o el mateix Sing Song Swing, entre d’altres. Actualment combina la tasca de director escènic amb la de violinista.

Maria Albadalejo
Llicenciada en art dramàtic, especialitat d’Escenografia i Figurisnisme, a l'ESAD Institut
del Teatre de Barcelona. Ha cursat tres cursos del Graduat Superior en Disseny Tèxtil i
Moda, a l'Escola Superior de Disseny ESDI.

Professionalment ha realitzat totes les escenografies i els vestuaris de les produccions
d’Els Pirates Teatre, companyia fundada ara fa 15 anys. Algunes d’aquestes produccions són: ”Ronda Naval”, adaptació de la novel·la de Pere Calders, "Nit de Reis" de
William Shakespeare, "Les golfes del Maldà" i "Sing Song Swing" dues creacions pròpies o “El Darrer Triangle” basada en l’obra de Joan Brossa.
També ha treballat com a ajudant de vestuari amb alguns dels professionals més importants del país com són Montse Amenós, Alejandro Andújar o Antonio Belart, en diverses produccions de teatres d’arreu de Barcelona com el Teatre Lliure i el Teatre Nacional, o companyies com Dagoll Dagom.
Actualment, com a membre de la companyia els Pirates Teatre, forma part de la nova
gestió de El Maldà de Barcelona, realitzant tasques tant de producció com de comunicació i gestió de la sala.

