E ls Se E G eR' S
Una propo sta i nti mi st a, noct ur na, a levo s a, fol kie, un xi c r etro p erò be n a ctual.
Un co ncert a mb c a nçons de l r epe rtori d'e n Pet e See ge r, e n ver sió c ata la na.

Pre se nt a ció
Qui no ha sentit o cantat alguna cançó d'en Pete Seeger? Moltes d'aquestes cançons desconeixem
que són composicions seves o que les ha cantat fins a convertir-les en eines del cançoner popular. La
proposta que us oferim Els Seeger's pretén donar a conèixer aquest personatge i la seva trajectòria a
partir de les seves cançons, que tan s'han cantat a casa nostra, així com donar-ne a conèixer de noves.
I això ho fem en un ambient de familiaritat, en una cantada de cafè-concert, de bar de copes... digueune com vulgueu. No pretén ser cap Espectacle en majúscules, sinó precisament això: una cantada.

Pet e Se eg er
Nascut el maig de 1919, aquest home afable i lluitador, ha esdevingut tota una institució per a la
música popular a nordamèrica. Vinculat al sindicalisme, al comunisme i a l’ecologia activa, va ser
perseguit, vetat, menystingut i vapulejat per les institucions governamentals. Ell, però, s'ha mantingut
sempre fidel a les seves creences i molt actiu en el seu ofici de "songleader". Ha enregistrat mes d'un
centerar llarg de discos, tant amb altres autors com en solitari, i ha publicat nombrosos reculls de
cançons. Tanmateix, el seu llibre "Where have all the flowers gone" és una autobiomusicografia
extensíssima on recorre les seves vivències paralelament a les seves cançons.

Rep ertori
Després d'un buidatge exhaustiu i una selecció acurada de temes de Pete Seeger i cançons que ell
ha popularitzat al llarg de la seva vida, n'hem seleccionat gairebé una vintena;
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El meu arc iris (My rainbow man) Pete Seeger/Rah-mon Roma
Amic meu (Precious friend) Pete Seeger/Albert Camprubí i Lluís Pinyot
Ample és el riu (The water is wide) Pete Seeger/Rah-mon Roma
Cant de jardí (Garden song) David Mallett/?
Pas a pas (Step by step) Ll: autor desconegut. Mús: Waldemar Hills i Pete Seeger/Rah-mon Roma
El nen d'Hiroshima (Girl of Hiroshima) Ll: Nazim Hikmet. Mús: James Walters/Ramon Casajoana.
Del temps i el riu que corren (Of time and rivers flowing) Pete Seeger/August Garcia
Un cel blau per sostre (My rainbow race) Pete Seeger/Xesco Boix i Joan Dalmau
Somagwaza (Somagwaza) Pop.Sudafricana/Rah-mon Roma
Les patates (Sweet potatoes) apresa de Pete Seeger/Montse Sensat i Lluís Pinyot
Hieland Laddie (Hieland Laddie) Trad. escocesa/Xesco Boix
Petons més dolços que el vi (Kisses sweeter than wine) Trad, Lee Hays-The Weavers/R. Roma
D'hora al matí (Quite early morning) Pete Seeger/Francina Jordà, Eulàlia Torras i Lluís Pinyot
Encara em queden forces per a lluitar (John Henry) Trad. EUA/August Garcia
Cercles (Circles) Harry Chapin/Xesco Boix
Tina singu (Tina singu) Pop. Sudafricana/Rah-mon Roma
Buscant un nou demà (Well may the world go) Pete Seeger/Elisenda Papiol i August Garcia
Brivall, brivall (Raggedy, raggedy) Lee Hays/Rah-mon Roma
Remo amunt, remo avall (Sailin' up, sailin' down) Jimmy Reed/Rah-mon Roma

Ad apt a cio ns d el s te m es
Joan Boix, Xesco Boix, Albert Camprubí, Ramon Casajoana, Joan Dalmau, August Garcia, Francina Jordà,
Elisenda Papiol, Lluís Pinyot, Rah-mon Roma, Montse Sensat i Eulàlia Torras.

Fitx a artí sti c a:
August Garcia: veu, guitarra, banjo i violí.
Pep Gasol: veu i guitarra.
Rah-mon Roma: veu, guitarra, caixó, udu i percussions.
(Pep Vinyoles: tècnic de so)
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