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1. Espai buit.

2. Entrada per grups amb la música (4 grups)             0-0.22'

3. Primera formació: 4 linies                                              0.23'-1.07'

     -8t alterne patades davant

     -8t alterne patades davant girant

     -8t + 8t flexió de cames amb palmes 

     -8t linia 1 i 3 camine cap a l'esquerra i la 2 i 4 cap a la dreta

     -8t pas de la ona 

     -12t pas creuat cap a dins 

     -4t corren cap a darrere fins al fons de la sala/espai

4. Segona formació: 2 linies    TORNADA                         1.08'-1.30'

     -8t corren cap avant amb braços cap a dalt+ posició

     -8t corren cap arrere amb braços cap avall+ gir i boleta

     -8t corren cap avant amb braços cap a dalt+ posició

     -8t corren cap arrere i cap a la següent formació

5. Tercera formació: 2 files                                                     1.31'-1.53'

     -12t mans agafades per parelles

     -4t agenollar-se

     -8t pas trompeta amunt i avall

     -8t palmes agenollats i caminant a la següent formació
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6. Quarta formació: font                                                   1.54'-2.15'

     -24t les dos files acompanyen amb palmes/ quatre parelles

ballen passant pel mig de la font amb les següents pautes: 

            *1ª parella: colzes cap avant

            *2ª parella: malucs, d'esquenes amb la parella

            *3ª parella: amunt braços, d'esquena al públic

            *4ª parella: cames, cap avant

     -8t corren a la següent formació

7. Cinquena formació: creu                                              2.16'-2.38'

     -8t cercle de braços i cames + ona+ serp

     -8t cercle de braços i cames+ ona+ cintura 

     -12t  3/4 de gir botant

     -4t corren a la següent formació

8. Sisena formació: cercle                                                  2.39'-3.04'

     -4t esperen ballant lliurement

     -32t tots acompanyen amb pas rock, alternant costat cada

8t/ 4 grups de 3 membres cadascun ixen a ballar al centre amb

les mateixes pautes que en la font (veure punt 6)

9. Setena formació: cercle   TORNADA                         3.04'-3.25'

       -8t corren cap avant amb braços cap a dalt+ posició

       -8t corren cap arrere amb braços cap avall+ gir i boleta

       -8t corren cap avant amb braços cap a dalt+ posició

       -8t corren cap a la següent formació

10. Vuitena formació: escamot                                       3.26'-3.49'

       -32t pas creuat+ ones+ corren cap a enrere fins al fons de

l'espai i giren corrent cap al públic acabant amb un bot i eixen

de l'escena.
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LLETRA DE LA CANÇÓ

 

Hooooo ho ho Somriu al dia viu

Hoooo hoh o Encara que isca gris.

 
Són les vuit, sona el despertador, m'alce, m'estire i desdejunar.

Un nou dia m'espera per gaudir jugant, cantant, ballant,

somiant

 
Duc la roba de córrer preparada per a eixir al carrer 

i quan òbric la porta el sols no està, sols núvols negres.

Hooooo ho ho Somriu al dia viu

Hoooo hoh Encara que isca gris.

 
Hui, no. Hui no es pot eixir. 

Ens diuen que fora mal temps, que tenim que estar-nos tots ací.

 No passa res, em quede a casa.

 
És temps de jugar tots plegats, des de la cuina fins al garaig,

Recorda aquel que diu, ningún núvol negre et lleve el somriure.

 
Riu i viu que ningú et lleve el somriure del matí fins nit

Oi! Tots units fent força

Totes unides fent força.

Encara isca gris, negre, rosa o blau, seguix endavant.

 Perquè tu sols tu ets la clau, la teua pròpia clau de la felicitat.

 
Hooooo ho ho Somriu al dia viu

Hoooo hoh oh Encara que isca gris. 



2ª COREOGRAFIA

"LA FORASTERA"

1. Espai buit.

2. Part instrumental, entrada de tot el grup caminant        0-0.12'

    -8t caminant en sense música+ 12t amb música + 4t caminen a

la següent formació

3. Primera formació: 4 linies                                                    0.13'-0.32'

     -16t 1ª frase coreogràfica + 16t  2ª frase coreogràfica

4. Segona formació: conga                                                        0.33'-1.17'

     -16t pas conga amb braços, 2 vegades+ 16t pas elefant

     -16t 1ª frase coreogràfica amb triplets+ 16t 2ª frase

coreogràfica amb triplets anant a la següent formació

5. Tercera formació: 2 linies                                                    1.18'-2.03'

     -8t canon abraç  de perfil al públic+ 8t canon obrint braços

     -12t serp alternada+ 4t tots giren cap al públic

     -16t colzes + girs, 2 vegades+ 16t muscles + genolls + 4t ona

canviant a la següent formació

6. Quarta formació: 2 grups         TORNADA                      2.04'-2.24'

     -32t pas Tik-Tok + mans als muscles, 2 vegades (avant/arrere)

7. Cinquena formació: parelles                                              2.25'-3.05'

     -8t per a buscar a la parella+ 24t ball lliure amb pas base

     -8t caiguda + 24t ball lliure amb pas base
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8. Sisena formació: cercle    TORNADA                            3.06'-3.25'

       -12t grup A queda en una posició+ 4t per anar al cercle+ 16t

grup A zig-zag al voltant del grup B

       -16t grup B van al cercle amb pas salsero+ frase patada+

agenollar-se+ 16t que es queda agenollat

9. Setena formació: conga                                                   3.26'-3.46'

      16t pas conga obrint el cercle + caiguda final a terra

C

LLETRA DE LA CANÇÓ

 

De la ciutat que ofega i no em deixa espai,

de la ciutat que ofega i no em deixa espai,

me’n torne a ma casa i trobe buida la vall,

me’n torne a ma casa i trobe buida la vall.

Terra on em vaig criar jo li vull cantar,

terra on em vaig criar jo li vull cantar,

pels pocs que ara queden i pels que tornaran,

pels pocs que ara queden i pels que tornaran.

Tornaré al lloc que em va vore nàixer.

Sé molt bé qui sóc i on em vaig criar.

Benvinguts aquells que el volen fer créixer.

No soc jo, som moltes qui volem tornar.

I forastera et diran,

però saps que és el teu poble.

No vas tu sola a la vall,

són moltes que a casa tornen. 



3ª COREOGRAFIA

"RESPECT"

1. Primera formació, part instrumentla : 2 grups                      0-0.16'

      grup A: asseguts a les cadires, amb actitud pasiva

      -32t frase coreogràfica en la cadira, 2 vegades

      grup B: al fons de l'espai amb pose inicial, amb actitud activa

      -32t caminen (4t) cap a la parella del grup A + poses (4t)

2. Segona formació: parelles                                                        0.17'-0.59'                      

       -16t grup B manipula a la parella del A amb les següents pautes:

              * 1ª cap, 2ª braç, 3ª alçar la cama, 4ª alçar d ela cadira i

espentejar

       -8t grup B camina cap arrere alçant genolls, grup A a la cadira

       -16t TORNADA amb frase coreogràfica del grup B fins que alça

al grup A de la cadira i s'asseu

       -40t es repeteix aquesta secció invertint els rols

3. Part instrumental                                                                        0.60'-1.15'

       -8t grup A moviment dalt de la cadira/ grup B corre cap arrere

       -12t les parelles/trios es troben+ abraç

       -12t grup A i B corren a la següent formació
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4. Tercera formació: fila central                                                  1.16'-1.23'

      -16t  cannon de quatre posicions de braços

5. Part final                                                                                      1.24'-1.50'                         

     -16t ballen lliurement amb pauta de peus

     -grup B pas "cowboy" ixint de l'espai /grup A pas "cowboy" fins a

les cadires i es queda assegut en una posició
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                               LLETRA DE LA CANÇÓ

 

Hey, what you want

(Oo) Baby, I got

(Oo) What you need

(Oo) Do you know I got it?

(Oo) All I'm askin'

(Oo) Is for a little respect when you come home (just a little
bit)

Hey baby (just a little bit) when you get home

(Just a little bit) mister (just a little bit)

I ain't gonna do you wrong while you're gone

Ain't gonna do you wrong (oo) 'cause I don't wanna (oo)

All I'm askin' (oo)

Is for a little respect when you come home (just a little bit)

Baby (just a little bit) when you get home (just a little bit)

Yeah (just a little bit)

 

R-E-S-P-E-C-T

Find out what it means to me

R-E-S-P-E-C-T

Take care, TCB

Oh (sock it to me, sock it to me

Sock it to me, sock it to me)

A little respect (sock it to me, sock it to me

Sock it to me, sock it to me)

Whoa, babe (just a little bit)

A little respect (just a little bit)

I get tired (just a little bit)

Keep on tryin' (just a little bit)

You're runnin' out of foolin' (just a little bit)

And I ain't lyin' (just a little bit)

'spect

When you come home (re, re, re, re)

Or you might walk in (respect, just a little bit)


