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Rock & Roll
El rock and roll (escrit també com a rock & roll o rock ’n’ roll o
R'n'r) és un gènere de la música popular que es configurà als Estats
Units a finals dels 1940 i principis dels 1950. Les seves arrels es
troben, sobretot, en el blues, el rhythm and blues, el country, la
música folk, el gospel i el jazz. Ben aviat el gènere va difondre's a la
resta del món i es va anar desenvolupant, donant lloc,
posteriorment, al rock modern. També és un ball de saló que es
balla amb aquesta música.
El 1951, el disc jockey nord-americà Alan Freed va començar a
transmetre per ràdio rhythm & blues i música country per a una
audiència multiracial, i es considera que va ser el primer en utilitzar
l'expressió "rock and roll" per descriure la música que difonia.
L'expressió va ser presa per Freed de la mateixa música negra que
difonia, que solia contenir-la en les lletres de les cançons, com el
tema Rock and rolling (1939) de Bob Robinson, Rock and rolling
mamma (1939) de Buddy Jones i Cherry Red (1939) de Joe Turner.
Tres diferents cançons amb el títol Rock and roll van ser gravades a
la fi de la dècada de 1940, creades per Paul Bascomb en 1947,
Wild Bill Moore en 1948 i Doles Dickens in 1949. Per llavors
l'expressió era d'ús comú en les lletres del R&B. En 1949 Erline
Harris, va gravar el tema Rock and Roll Blues, en el qual repeteix
constantment l'expressió i que li va valer el sobrenom de Erline
"Rock and Roll".[6]
Els seus inicis combinen elements del blues, del boogie woogie, i
del jazz, amb influències de la música folklòrica Apalache, (hillbilly),
gospel, country i western especialitzat. Sol acreditar-se a Muddy
Waters com al músic que obrir el camí cap al rock and roll.
Hi ha els qui daten el seu origen el 1954, amb el treball discogràfic
de Bill Haley i el seu grup Bill Haley & His Comets, especialment
amb Crazy man crazy (1954) i el seu gran èxit Rock Around the
Clock (1955), que tant influenciaria John Lennon. Uns altres
consideren com a creador Little Richard o Elvis Presley i trien també
com a data del començament del rock and roll a 1954, any en el
qual Presley va editar el seu primer disc. Entre els músics destacats
de l'època es poden citar a Jerry Lee Lewis, Little Richard, Bo
Diddley, Fats Domino, Buddy Holly, Eddie Cochran, i Gene Vincent
entre altres.

Big Joshua / Sabatot
És un dels pallassos més actius i divertits del món.
Interpretat per Josuè Guasch des de fa 30 anys els seus
espectacles han girat per tot arreu. «Ni més ni manco» va
ser l'espectacle més contractat del caem 2010.

Sinopsi
Un espectacle/concert de Rock & Roll on a més
d'al·lucinar amb les interpretacions dels millors temes de
AC/DC, Rollings Stones, The Beattles, Aretha Franklin i
Queen entre d'altres, Riurem d'allò més amb el que passa
durant el concert. Disfresses estrafolàries, Moments
sorprenents i fins i tot números sencers de la millor tradició
del clown. Un espectacle fantàstic, imprescindible i molt
emotiu.

Objectius
- Valorar tots els matisos del món del clown.
- Donar a conèixer valors positius com ara les rialles i
l'alegria.
- Fer palesa la importància educativa de la música de
sempre.
- Aprendre a valorar la música com a fet divertit i com a
base per un món d’imaginació i creació.
- Valorar el món de la interpretació i del teatre en general.
- Estimar la guitarra elèctrica i els concerts de rock & roll.
- Conèixer i aprendre a gaudir de la música.

L’espectacle
Ens trobem davant una situació insòlita, dos músics
toquen junts per primera vegada. L'un és un Rockero i
l'altre flamenc. L'ajuda del públic farà decantar el concert
cap al rock & roll, però òbviament hauran de ser temes molt
coneguts perquè els sàpiguen tots dos. El cantant a part de
flamenc creu que per fer un bon concert de rock s'han de
tenir molts de pels i caracteritza al seu company i a ell
mateix amb unes perruques llargues i unes barbes
espectaculars que treu d'un bagul, això dona peu a tocar un
tema de ZZ top. Després volen tocar l'essència del rock
modern i fan dos temes d'AC/DC disfressant-se d'Angus
Young i Brian Johnson incorporant un número de força i
equilibris molt divertit. Després passem per Rollings i
Beattles i per tant escoltarem els temes més famosos del
planeta terra, mentre passem per canvis i números
hilarants. El cantant amb l'excusa de cantar «All my loving»
ens introdueix a l'estil flamenc i perquè es calli acaben
tocant el «Sarandonga» creant un moment genial i molt
participatiu. Després «I feel good» i dos temes de Queen
amb disfressa inclosa faran mantenir una gran emoció i
ganes de ballar. Aprofitant el canvi a dones fet amb Queen,
s'arrodoneix acabant de completar la disfressa amb unes
bones mames fetes amb globus. Aretha Franklin i Tina
Turner seran les escollides per fer gaudir al públic. Per
acabar es faran dos rocks/rap molt «canyeros»... i si la gent
es queda amb ganes, tenim uns quants temes més que
donaran el toc final a una vetllada fantàstica.
Un concert molt ben interpretat on la veu i la guitarra
és tota en directe i usant com a base rítmica els millors
backings del mercat.
Els números de clown i les sorpreses que surten del
bagul diverteixen constantment al públic que no voldrà que
aquest concert s'acabi mai de la vida.

Llarga vida al Roc. Llarga vida al clown!!!

Fitxa tècnica, artística i necessitats
Autors: Julen Pulet i Josuè Guasch
Direcció i Dramatúrgia: Josuè Guasch
Vestuari: Mª Elena Ramis
Intèrprets: Josuè Guasch (veu i clown) i Julen Pulet
(Guitarra i clown)
Escenografia i atretzo: Mª Elena Ramis
Música: AC/DC, Beattles, Rollings, Queen, Aretha Franklin,
Tina Turnner, Aerosmith, Rage against the machine,
Rosario, ZZ top...
Disseny de llums: Josuè Guasch
Producció: Teatritx + Julen Pulet
Edat recomanada: De 6 anys endavant.
Espai: 4m X 4m mínim Durada: 90 minuts
Necessitats tècniques: El mínim que farem servir és un
equip de so, amb 2 micròfons inalàmbrics per cantar en
directe. En principi ho podem dur nosaltres. Si hi ha focus
l’espectacle guanya.

Currículums
Julen Pulet (Guitarra i veu):
Té Estudis de música moderna, guitarra i veu. Ha fet diferents
masterclasses de guitarra amb artistas internacionals com Frank
Gambale, Steve Vai, Scott Henderson, o Joe Satriani.
Gran experiència en mitjans de comunicación illencs.
Bon coneixement de sistemes de ràdio difusió i streaming.
Gran coneixement de sistemes de P.A i tècnic d’espectacles.
Tècnic de so, C.E.F, Palma i a Som Ràdio.
Tècnic de ràdio a Ona Mallorca 2008-2010. També tècnic de ràdio i
cap de programació a SiS Ràdio 2007-2011.
Locutor i cap de continguts al programa “Un Estiu a Ca Nostra” IB3
Ràdio 2008.
Cap de tècnics a Ona Mallorca 2013-2015.
Músic profesional a Sa Minut Band 2016-2020.
Josuè Guasch (Veu i clown):
Llicenciat en art dramàtic al institut del teatre de Barcelona
Gerent del Teatre de l’Eixample/Guasch teatre del 1995 al 2002
Director de més de 20 obres de teatre, entre elles: “Ningun torero
sin cornada”, “Pim pam
pum”, “La Caputxeta vermella”...
Com actor ha format part de les companyies: J.M. Flotats, Els
Joglars, Maleïts, Teatre de
l’ocàs, Dueso-Puigcorbé-Planella, El Repartidor...i de pel·licules
com: “Tras el cristal”,
“Yo, el vaquilla”...
És el Pallasso Sabatot. El seu espectacle “Ni més ni Manco” és el
més contractat dins del
circuit CAEM del 2010.
Autor d’un grapat d’obres de teatre que han girat per tota Espanya:
“Ningun torero sin
cornada”, “www. La historia del cine. no es”, “Pim pam pum”... i de
la majoria d’infantils
del Guasch teatre, punt de referència europeu d’aquest tipus de
teatre
Professor d’interpretació, expressió corporal i clown

Dissenyador de llums del premi nacional de dansa Flora Albaicín i
d’infinitat d’obres com:
“La Casa de Bernarda Alba”, “Terra baixa”...
Guanyador del premi de recerca 2007 que atorga el institut del
teatre de Barcelona i
finalista dels premis escènica 2011 a la millor dramatúrgia i a millor
espectacle infantil
amb “La Caputxeta Vermella”
Actualment és Director de la companyia Teatritx.

Teatritx
Dins del CAEM són de les tres companyies més
contractades, i el seu espectacle “Sabatot en ni més ni
manco” el més vist d’aquest circuit al 2010.
El nucli de la companyia son na Mª Elena Ramis i en
Josuè Guasch, que van començar essent la companyia
Josuè Guasch & cia. Després es van transformar en BLAT
produccions i finalment s’instal·len a Felanitx i es canvien el
nom per dir-se Teatritx.
Els seus espectacles han girat per gran part
d’Espanya, estem parlant de “Les Aventures d’en
Massagran”, “La Caputxeta Vermella”, “Ningún Torero Sin
Cornada”, “Cames Ajudeu-me”, “Pim, Pam, Pum” o
“Animalades (Faules d’Isop)”, a més tots dos han format
part d’altres projectes i tenen una experiència provada, que
els ha enriquit molt com a persones i com a professionals.
Es pretén oferir tota classe d’espectacles des de teatre
en tots els seus formats, fins a la confecció de guions a
mida o la direcció d’obres, passant per oferir escultures,
màscares, tallers, etc... En definitiva, s’intenta resoldre
qualsevol necessitat artística.

Teatritx
Av. Antoni Maura 168, 07300 Inca
Mail: teatritx@gmail.com
Contacte: Josuè Guasch/ Mª Elena Ramis
Telèfon: 971 25 12 44/ 625 111 980

