Guia didàctica

Jugant amb els clàssics
(Playing with classics)
Lluís Gavaldà i TRAU

ÍNDEX

Guia didàctica “Jugant amb els clàssics” pàg. 1

1.

L’ ESPECTACLE ....................................................................................................................... 3

2.

LA GUIA DIDÀCTICA ............................................................................................................... 5

2.1.

3.

El repertori ........................................................................................................................ 5

2.2.

Els grups ........................................................................................................................ 6

2.3.

Pautes generals per treballar les cançons ................................................................... 12

Annex. LLETRES DE LES CANÇONS I ENLLAÇOS PER A L’AUDICIÓ ....................................... 13

Guia didàctica “Jugant amb els clàssics” pàg. 2

1. L’ ESPECTACLE

TRAU, el grup de moda de la nova fornada del pop català, s’ha aparellat amb el Lluís Gavaldà
per presentar una nova proposta musical. Es tracta de jugar amb els clàssics del pop,
versionant els grups del 60’s que van bastir les bases de la música popular: Beatles, Kinks,
Beach Boys, Who, Rolling Stones i Dylan són reinterpretats per al públic infantil i juvenil, amb
l’objectiu que descobreixin les arrels del rock actual.
Es tracta d’un espectacle audiovisual que de ben segur sorprendrà i divertirà a alumnes i
docents, i a tot aquell que estimi la música apassionadament.
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Fitxa Artística i Tècnica

Músics
Lluís Gavaldà (veu i guitarra)
Pau Torrents (bateria i veu)
Xavi Artigas (teclats i veu)
Núria Botía (baix)
Jordi Bastida (guitarra i veu)
Audiovisuals
S. Morris
Producció i distribució
RUSC Produccions

“ La sintonia entre Gavaldà i Xavi Artigas, Jordi Bastida,
Núria Botía i Pau Torrents es va fer evident des del
primer acord. El de Constantí va demostrar el que ja
sospitàvem: les versions originals de les seves cançons
preferides li queden com un vestit a mida.
I quan el Lluís Gavaldà és feliç, hi ha màgia”
Cristina Serret. Més Tarragona. 4/4/16
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2. LA GUIA DIDÀCTICA

Aquesta guia didàctica és un complement de l’espectacle Jugant amb els clàssics. És una eina
educativa que optimitza i enriqueix l’aprenentatge que suposa l’assistència a una audició
d’aquestes característiques.
Utilitzar i compartir aquesta guia amb els/les alumnes complementa i enriqueix la seva
experiència teatral i musical, i els predisposa de forma positiva a l’audició.
Amb tots vosaltres... Jugant amb els clàssics!

2.1.

El repertori

01- Taxman (The Beatles)
02- I can’t explain (The Who)
03- Fell a whole lot better (The Byrds)
04- Waterloo Sunset (The Kinks)
05- I’m only Sleeping (The Beatles)
06- Romanço de fill de vídua (Bob Dylan- Els tres tambors)
07- God only knows (Beach Boys)
08- We can work it out (The Beatles)
09- Sunny Afternoon (The Kinks)
10- David Watts (The Kinks)
11- Paint it Black (The Rolling Stones)
12- Out of Time (The Rolling Stones)
13- Yellow Submarine (The Beatles)

Trobareu les lletres d’aquests temes (en l’idioma que es cantaran) i enllaços per a la seva
audició a l’Annex d’aquesta guia didàctica.
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2.2.

Els grups

Trobareu hipervincles al text per ampliar i treballar els conceptes.
La música pop no ha parat d’evolucionar des de la seva aparició a la segona meitat del segle
XX però si hi ha un moment clau per entendre la seva influència en la cultura popular
aquest s’emmarca en tres anys de la dècada dels 60.
Des del 1964 al 1966 el pop passa de les cançons enganxoses i intranscendents a una
majoria d’edat basada en la experimentació musical i la varietat de les temàtiques. Els
Beatles, Beach Boys, Rolling Stones i Kinks expandeixen les possibilitats de l’estudi de
gravació ampliant les tècniques d’enregistrament i incorporant instruments aliens al
rock’n’roll com les seccions de cordes, trompeta, sitar, tamboura i percussions entre altres
per bastir amb noves sonoritats les seves històries. Mentre Bob Dylan amplia els registres
textuals amb una maduresa equivalent al de la literatura contemporània.
Gràcies a ells i els seus contemporanis les possibilitats de la cançó pop s’augmenten i donen
les pautes del que s’ha fet fins al dia d’avui. Lluís Gavaldà i Trau ens proposen un recorregut
en forma de cançons d’aquesta excitant època que va transformar un gènere menor en la
expressió artística més popular del segle XX.

THE BEATLES

The Beatles van ser el conjunt més popular i
influent de la historia del rock. El seu cançoner va
evolucionar del pop enganxós de guitarres a la
complexitat compositiva de discos tan aclamats
com Revolver o Sgt Peppers, que barrejaven
psicodèlia i noves maneres d’instrumentar les
cançons.

Els seus components eren:
- John Lennon (Liverpool, 1940 - Nova York, 1980): tocava la guitarra elèctrica i cantava.
- Ringo Starr (Liverpool, 1940): tocava la bateria.
- Paul McCartney (Liverpool, 1942): tocava el baix elèctric i cantava.
- George Harrison (Liverpool, 1945): tocava la guitarra elèctrica.
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Algunes de les seves cançons més famoses van ser: Help!, Yesterday, Yellow Submarine i
Let it be
El grup es va dissoldre l'any 1970 i cadascun d'ells va seguir la seva carrera musical en
solitari.

THE WHO

The Who es una banda britànica de rock considerada
una icona de la música del segle XX. Es va formar al
1962 i els seus components eren:
-

Keith Moon- batería
Roger Daltrey – veu
Pete Townshend- guitarra
John Entwistle – baix i veu

El grup era conegut pels seus concerts energètics, on de vegades acabaven trencant els
instruments. La seva estètica va estar molt influenciada pel moviment mod anglès. També
van popularitzar els discos conceptuals també coneguts com “òperes rock”.
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Les seves cançons més populars són: My generation, I can’t explain, I can see for miles,
Magic bus i Behind blue eyes

THE BYRDS

The Byrds és una banda americana de
rock formada a Los Ángeles, Califòrnia, al
1964. Varen ser pioners del gènere musical
folk rock, barrejant la influencia dels
Beatles i altres bandes contemporànies
amb la tradició folk de cantautors com Bob
Dylan.

Els seus membres eren:
-

Roger McGuinn- Guitarra
Jim McGuinn- Guitarra i veu
Gene Clarck- pandereta i veu
David Crosby – Guitarra rítmica i veu
Chris Hilman- Baix i veu
Michael Clarke – Bateria
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THE KINKS

The Kinks és una banda britànica de rock
originaria de Muswell Hill, al nord de Londres,
liderada pels germans Ray y Dave Davies al 1963 i
està reconeguda com un dels grups més influents
de la música pop de tots els temps. El seu
principal compositor, Ray Davies, es va
especilaitzar en fer retrats acurats de la societat
anglesa.

THE ROLLING STONES
The Rolling Stones és una banda britànica
de rock originària de Londres. La banda es
va fundar al 1962 per Brian Jones
(bateria), Mick Jagger (veu), Keith
Richards (guirarra), Bill Wyman (bateria).
Al 1969 Brian Jones va ser substituït per
Mick Taylor i posteriorment per Ron
Wood. Els seus referents eren els
principals bluesmen americans. Són
considerats una de les més grans i
influents bandes de tota la historia del
rock. Actualment encara estan en actiu i fan gires per tot el món.
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BOB DYLAN

Bob Dylan és un cantautor americà conegut arreu del mon per la qualitat de les seves
lletres i la seva peculiar veu. Va començar emmarcat dins la cançó protesta per evolucionar
cap a sons més electrificats i a lletres més personals. La seva influència ha estat reconeguda
pels principals compositors i artistes de la història del rock.

Les seves cançons més conegudes són: Blowing in the wind, Mr. Tambourine man, Like a
rolling Stone, Just like a woman i Hurricane.
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THE BEACH BOYS.

The Beach Boys és un grup californià de
principis dels 60 format pels germans Wilson.
La seva música es va caracteritzar per les
harmonies vocals. Tot i fer-se famosos per
cançons enganxoses i lletres escapistes, el
seu líder Brian Wilson va evolucionar cap a
composicions més elaborades sobretot en el
disc Pet Sounds que és considerat per crítics i músics com un dels punts culminants del pop.

Principals cançons: God only knows, Good vibrations, Don’t worry baby, Surfin’ USA, I get
around...
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2.3.

Pautes generals per treballar les cançons


La Revolució hippy



La Psicodèlia



Moda i disseny



La generació dels Baby Boomers,



La cançó protesta, la música com a eina de crítica social.



Traduccions de les lletres (de l’anglès al català)



Conèixer els continguts abans de l’espectacle per tal de poder participar i gaudir al
màxim durant la representació.



Assentar i ampliar els continguts després de l’espectacle per tal de generar un
aprenentatge més enriquidor.
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3. Annex. LLETRES DE LES CANÇONS I ENLLAÇOS PER A L’AUDICIÓ

Taxman (The Beatles)
Let me tell you how it will be
There's one for you, nineteen for me
Cos I'm the taxman, yeah, I'm the taxman
Should five per cent appear too small
Be thankful I don't take it all
Cos I'm the taxman, yeah I'm the taxman
If you drive a car, I'll tax the street
If you try to sit, I'll tax your seat
If you get too cold I'll tax the heat
If you take a walk, I'll tax your feet
Taxman!
Cos I'm the taxman, yeah I'm the taxman
Don't ask me what I want it for (Aahh Mr. Wilson)
If you don't want to pay some more (Aahh Mr. Heath)
Cos I'm the taxman, yeah, I'm the taxman
Now my advice for those who die
Declare the pennies on your eyes
Cos I'm the taxman, yeah, I'm the taxman
And you're working for no one but me
Taxman!

I can’t explain (The Who)
Got a feeling inside (Can't explain)
It's a certain kind (Can't explain)
I feel hot and cold (Can't explain)
Yeah, down in my soul, yeah (Can't explain)
I said (Can't explain)
I'm feeling good now, yeah, but (Can't explain)
Dizzy in the head and I'm feeling blue
The things you've said, well, maybe they're true
I'm gettin' funny dreams again and again
I know what it means, but
Can't explain
I think it's love
Try to say it to you
When I feel blue
But I can't explain (Can't explain)
Yeah, hear what I'm saying, girl (Can't explain)
Dizzy in the head and I'm feeling bad
The things you've said have got me real mad
I'm gettin' funny dreams again and again
I know what it means but
Can't explain
I think it's love
Try to say it to you
When I feel blue

But I can't explain (Can't explain)
Forgive me one more time, now (Can't explain)
I said I can't explain, yeah
You drive me out of my mind
Yeah, I'm the worrying kind, babe
I said I can't explain

Feel a whole lot better (The Byrds)
Tinc molts motius i no els vull dir
per fer-te marxar després del d’ahir
Això que m’has fet, saps que no te nom
I segur que estaré molt més tranquil si toques el dos.
Durant tant de temps em vas enganyar
Fent veure que eres meva de veritat
Com vas poder fingir el teu amor.
I segur que estaré molt més feliç si toques el dos.
Ja no m’enredes més, no és com abans
quan perdia el cul davant els teus encants
això que m’has fet, saps que no té nom
per això necessito que em deixis i toquis el dos.

Waterloo Sunset (The Kinks)
Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night
People so busy, make me feel dizzy, taxi light shines so bright
But I don't, need no friends
As long as I gaze on Waterloo Sunset, I am in paradise
Every day I look at the world from my window
But chilly, chilly is evening time, Waterloo sunset's fine.
Terry meets Julie, Waterloo Station, every Friday night
But I am so lazy, don't want to wander, I stay at home at night
But I don't, feel afraid
As long as I gaze on Waterloo Sunset, I am in paradise
Every day I look at the world from my window
But chilly, chilly is evening time, Waterloo sunset's fine.
Millions of people swarming like flies 'round Waterloo underground
But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound
And they don't, need no friends
As long as they gaze on Waterloo Sunset, they are in paradise
Waterloo sunset's fine.

I’m only Sleeping (The Beatles)
Si em desperto a mitja matinada
tanco els ulls, vull dormir encara.
Quan estic somiant estic content
Tot plegat és més decent.
No, no em desperteu,
no m’emprenyeu
deixeu-me en pau, jo només dormo
Tothom diu que sóc gandul i dropo
No em fas res, jo els trobo bojos
Sempre amb pressa i por de no fer tard,
fan ulleres, tan cansats.
No, no em molesteu, jo tinc el meu
ritme interior, per això dormo.
Quan obro els ulls veig el món passant per la finestra
I els torno a tancar.
Ajagut, mandrós mirant el sostre
pensant en les meves coses
No, no em molesteu, jo tinc el meu
ritme interior, per això dormo.

Romanço de fill de vídua (Bob Dylan- Els tres tambors)
Tinc nevera, toca-discos
i una tele amb dos canals,
una aranya gran de llàgrimes
i sillons molt funcionals.
Els sis-cents vaig canviar-lo
per un nou mil quatre-cents;
i a l'estiu vaig a fer bronze
a Lloret.
He comprat un pis a Mandri
amb terrassa i gradulux
(la mamà té cinc parades
al Ninot de llegums cuits)
Com que cobro quare pagues
del mateix import del sou,
he llogat dues tribunes
al Camp Nou.
Però sóc catalanista
i a casa, amb la mamà,
quan no hi ha visita,
parlo sempre en català.
Em vesteixo sempre al Gal·les
perquè gasta molt bon tall,
i ara em faig, per al Liceu,
un smoking de tergal.

Els dissabtes compro l''Hola'
per estar ficat a dins
del que passa amb les princeses,
i maniquins.
A l'hivern anem a veure
strip-tease a Perpinyà,
i els diumenges vaig a missa
vespertina amb la mamà.
Tinc els discos d'en Guardiola
de la Lita i d'en Dodó;
en Raimon va vé,
però el trobo poc senyor.
Però sóc catalanista
i a casa, amb la mamà,
quan no hi ha visita,
parlo sempre en català.
En pintura no m'hi fico,
però opino que en Dalí
és un geni, i pinta uns quadres
que s'entén què volen dir.
Del teatre, deu-me en Paso,
i del cine, no en parlem;
em fa més el pes la Sara
que en Bardem.
Ballo el twist quan es presenta
i temps fa que aprenc l'anglès,
perquè avui amb el turisme,
si no el saps fas el pagès.

Ara surto amb una nena
que no mira pas gens prim
i, de fet, només em costa
algun gin-fizz.
Però sóc catalanista
i a casa, amb la mamà,
quan no hi ha visita,
parlo sempre en català.

God only knows (Beach Boys)
I may not always love you
But as long as there are stars above you
You never need to doubt it
I'll make you so sure about it
God only knows what I'd be without you
If you should ever leave me
Though life would still go on believe me
The world could show nothing to me
So what good would living do me
God only knows what I'd be without you
(God only knows what I'd be without you)
If you should ever leave me well life would still go on believe me
The world could show nothing to me
So what good would living do me

We can work it out (The Beatles)
Try to see it my way
Do I have to keep on talking till I can't go on?
While you see it your way
Run the risk of knowing that our love may soon be gone
We can work it out
We can work it out
Think of what you're saying
You can get it wrong and still you think that it's alright
Think of what I'm saying
We can work it out and get it straight, or say good night
We can work it out
We can work it out
Life is very short, and there's no time
For fussing and fighting, my friend
I have always thought that it's a crime
So I will ask you once again
Try to see it my way
Only time will tell if I am right or I am wrong
While you see it your way
There's a chance that we may fall apart before too long
We can work it out
We can work it out
Life is very short…
Try to see it my way
Only time will tell if I am right or I am wrong
While you see it your way
There's a chance that we may fall apart before too long

Sunny Afternoon (the Kinks)
The tax man's taken all my dough
And left me in this stately home
Lazing on a sunny afternoon
And I can't sail my yacht
He's taken everything I got
All I've got's this sunny afternoon
Save me, save me, save me from this squeeze
I gotta big fat mama trying to break me
And I love to live so pleasantly
Live this life of luxury
Lazing on a sunny afternoon
In a summertime
In a summertime
In a summertime
My girlfriend's run off with my car
And gone back to her ma and pa
Telling tales of drunkenness and cruelty
Now I'm sitting here
Sipping at my ice cold beer
Lazing on a sunny afternoon
Help me, help me, help me sail away
Well give me two good reasons why I oughta stay
'Cause I love to live so pleasantly
Live this life of luxury
Lazing on a sunny afternoon
In a summertime
In a summertime
In a summertime

Ah, save me, save me, save me from this squeeze
I gotta big fat mama trying to break me
And I love to live so pleasantly
Live this life of luxury
Lazing on a sunny afternoon
In a summertime
In a summertime

David Watts (The Kinks)
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
I am a dull and simple lad
Can not tell water from champagne
And I have never met the queen
And I wish I could have all that he has got
I wish I could be like David Watts
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
And when I lie on my pillow at night
I dream I could fight like David Watts
Lead the school team to victory
And take my exams and pass the lot
(Wish I could be)
Wish I could be like David Watts
(Wish I could be)
Wish I could be like David Watts

(Wish I could be)
Conduct my life like David Watts
(Wish I could be)
I wish I could be like David Watts
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
He is the head boy at the school
He is the captain of the team
He is so gay and fancy free
And I wish all his money belonged to me
I wish I could be like David Watts
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
And all the girls in the neighborhood
Try to go out with David Watts
They try their best but can't succeed
For he is of pure and noble breed
Wish I could be like
Wish I could be like
Wish I could be like
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
[Repeat]

Paint it Black (The Rolling Stones)

I see a red door and I want it painted black
No colors anymore, I want them to turn black
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes
I see a line of cars and they're all painted black
With flowers and my love, both never to come back
I see people turn their heads and quickly look away
Like a newborn baby it just happens ev'ryday
I look inside myself and see my heart is black
I see my red door and I must have it painted black
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts
It's not easy facing up when your whole world is black
No more will my green sea go turn a deeper blue
I could not foresee this thing happening to you
If I look hard enough into the setting sun
My love will laugh with me before the morning comes
I see a red door and I want it painted black
No colors anymore I want them to turn black
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes
I want to see your face painted black, black as night, black as coal Don't want to
see the sun, flying high in the sky I want to see it painted, painted, painted,
painted black, yea

Out of Time (The Rolling Stones)
You don't know what's going on
You've been away for far too long
You can't come back and think you are still mine
You're out of touch, my baby
My poor discarded baby
I said, baby, baby, baby, you're out of time
Well, baby, baby, baby, you're out of time
I said, baby, baby, baby, you're out of time
You are all left out
Out of there without a doubt
Cause baby, baby, baby, you're out of time
You thought you were a clever girl
Giving up your social whirl
But you can't come back and be the first in line, oh no
You're obsolete my baby
My poor old-fashioned baby
I said baby, baby, baby you're out of time
Well, baby, baby, baby, you're out of time
I said, baby, baby, baby, you're out of time
Yes, you are left out
Out of there without a doubt
Cause baby, baby, baby, you're out of time

Yellow Submarine (The Beatles)
Al meu poble, el meu veí
Era un jubilat llop marí
I ens parlava cada nit
Del país dels submarins
I un matí vam embarcar
Cap al mar, ben decidits
Entre onades ben gegants
Cap al lloc dels submarins
Tots vivim en un yellow submarine
I el vaixell és ple d’amics
Mariners i molts veïns
I la banda va tocar.
Tots vivim en un yellow submarine.
I vivim apalancats
I tenim tot el que ens cal
Blau de cel, i verd de mar
En el nostre submarí

