
la 
 

  CORAL SANT ESTEVE   
 

 i el 
 

  GRUP DE TEATRE L’ULL DE BOU  
 
 

DE SANT ESTEVE SESROVIRES (BAIX LLOBREGAT NORD)  
 

ESTRENEN L’ESPECTACLE:   
 
 

   
 
 

segons una idea de l’Anna Gascón, directora de la Coral Sant 
Esteve, completada amb el guió, conducció i intervenció del grup 

de teatre l’Ull de Bou 
 

l’espectacle es farà el diumenge 5 de juliol de 2009, a les 20:00 h. 
a les antigues instal· lacions de la fàbrica Chupa Chups 

de Sant Esteve Sesrovires 
 

intèrprets: 
Coral Sant Esteve, grup coral i 

solistes 
l’Ull de Bou, grup de teatre 

Jordi Casals, cantant 
 
 

músics: 
Isabel Muniente, teclats 

Jordi Ruiz, baix 
Xavier Matamala, bateria 

Marc Pinyot, guitarra elèctrica 

il·luminació i so 
Jordi Valls 

 
Direcció: 

Anna Gascón i Sáez 



 
  és una pel·lícula de les millors cançons de l’historia 
musical dels darrers 50 anys del segle XX. 15 cançons que van marcar estil i 
que tots hem taral·lejat en algun moment de la nostra vida. Un repertori que 
no passa mai de moda i que manté la seva actualitat al llarg del temps. 

 
  és un espectacle que recull 15 obres seleccionades, per 
tal que, en escoltar-les, ens tornin els sons, les imatges i els records que 
encara guardem en la nostra memòria i que van ser referents en moments de 
la nostra vida. Farem un viatge en el temps. 

 
  és una representació singular de diversos moments de la 
música pop entre els anys 1933 i 1990, sota la interpretació de la Coral Sant 
Esteve i la col·laboració del grup de teatre l’Ull de bou, qui, amb 
l’escenificació de fragments de pel·lícules, crearan el fil conductor de 
l’espectacle. 

 
  comença el recorregut l’any 1990 amb Boig per tu de Sau 
i s’acaba el 1933 amb Smoke geths in your eyes, de Jerome Kern, tot passant 
per Only you de Flyent Pickets (1982), Chiquitita d’Abba (1979), Eres tu de 
Mocedades (1973), La, La, la de Massiel (1968), Surfin’USA de Beach Boys 
(1965), My girl de The Temtations (1965), Be my baby de The Ronettes (1963), 
Stand by me, de Platters (1961), Quisiera ser (1961) i 15 años tiene mi amor 
(1960) del Duo Dinámico, Lollipop (1958) i Mr Sadman (1954) de The 
Chordettes, Only you de Platters (1965). 

 
Per ajudar a ambientar-nos s’ha creat un vestuari i attrezzo adequats, 
incloent, tanmateix, una coreografia per a cadascuna de les obres. 

 
Us hi esperem!! 

 
 

Anna Gascon I Sáez 
Directora de la Coral Sant Esteve 

Tel/Fax: 93.771.41.46 
E.mail: gasconanna@hotmail.com 

E.mail: coralsantesteve@hotmail.com 
http://www.coralsantesteve.net 

http://www.lulldebou.cat/ 
 


