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Agraïments
Antonio del Valle, Òscar Monclús, Joan Inglès, Montse Boleda,
Mª Rosa Gili, Centre Moral i Cultural del Poblenou,
Cercle Catòlic de Gràcia, Leo Quintana, Gabi Sanz,
Ramon Hernàndez, Jordi Grifell, Maria Torras
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LA NOSTRA HISTÒRIA

CARLOS, BENJAMÍ & HÉCTOR SHOW

T

ot va començar un matí d’estiu del 2009 a l’Escola de Teatre El Timbal de Barcelona, on un rètol penjat al quadre
d’Ofertes Laborals resava: “Es necessiten actors per una pel.
lícula de La Trinca”
De seguida vaig pensar: “Ep, això és per mi!” i quan vaig
arribar casa vaig trucar. Em van informar que efectivament hi
havia la intenció de rodar una pel·lícula sobre la vida de La
Trinca, però que per escollir als protagonistes s’havia de participar en un concurs televisiu. Vaig dir que no m’interessava i
em vaig oblidar del tema.
Però la insistència de la Noemí Galera (sí, la Directora de l’Acadèmia d’OT), i el “No hi perds res” de la Montse Boleda (sí, la
meva Montse), em va fer canviar de parer i vaig decidir participar al programa BUSCANT LA TRINCA de TV3.
A partir d’aquí, comença una experiència televisiva inoblidable, amb càstings, assajos al CMC, cançons, missatges, trucades, riures, nervis i mil anècdotes més.
I tot i arribar a la gran final,
no vaig guanyar el concurs,
però tampoc considero que
el vaig perdre, tot el contrari,
vaig guanyar... i molt! Sobretot una gran amistat amb un
noi prim i espigat de Móra
d’Ebre, l’Òscar Monclús i la
reafirmació d’una de vella i
coneguda com la de l’Antonio
del Valle (sense oblidar en
Joan, el Noi de Ca l’Inglès de Llorenç del Penedès).
Encara recordo la trucada de l’Òscar dient-me: “Nanu, que
volen que vingueu a cantar al poble!! Per què no veniu tu i
l’Antonio?” I vam anar a cantar. I aleshores un representant
artístic de la comarca que ens va veure, ens va dir: “Nois, això
ho hauríeu d’explotar!”... i ho vam explotar.
Així que un 23 de Juliol del 2010, vam estrenar a Móra la
Nova el nostre espectacle ANTONIO, BENJAMÍ & ÒSCAR SHOW,
on no imitàvem a La Trinca, senzillament cantàvem cançons
Trinqueres combinant gags (teatrillos que en diem nosaltres),
on explicàvem amb molt d’humor la nostra pròpia història.
I sense adonar-nos van passar 82 bolos... és a dir, 10 anys!
10 anys voltant per Catalunya... qui ens ho hagués dit! Només
el fet de sentir que el cicle ja s’havia acabat, ens va fer decidir
aturar-nos, perquè us podem assegurar que ens ho passàvem
molt i molt bé.
Però vet aquí que el 2020 va arribar una pandèmia mundial, i
mentre les feines i projectes de molts artistes anaven caient, el
meu mòbil no deixava de sonar per contractar el nostre show.
Em deien que els pobles necessitaven un espectacle musical, on
la gent pogués estar asseguda, i sobretot que pogués riure... I
és aquí quan pràcticament 12 anys després, s’inicia una nova
etapa amb el Carlos Franganillo i l’Héctor Borland, dos joves
actors amb qui vaig fer amistat fent EL CICLE VITAL, ( una versió
en català de EL REI LLEÓ) i que amb tota la il·lusió del món,
s’han unit a aquesta aventura musical, que no podia tenir millor tret de sortida que aquí, al CMC.
Això sí, ara ens diem CARLOS, BENJAMÍ & HÉCTOR SHOW.
Benjamí Conesa
RESERVEU LES VOSTRES ENTRADES
Venda i reserva d’entrades a partir del 26 d’abril. En les entrades anticipades
fins el divendres abans de l’ espectacle, hi ha 1€ de descompte
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