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Juntos erguemos sonhos.
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Rita Joana - El Cine

Autora e compositora Conimbricense de 38 anos, cresceu numa aldeia do baixo Mondego, 
entre as memórias do trabalho do campo e os relatos fantasistas de lendas e ensinamentos 
de responsos. Foi em Santo Varão que aprendeu a estima pelos momentos de solidão que lhe 
conferiram o gosto pelo dramatismo melancólico. Calcorreando campos, nadando no rio foi, 
durante a sua infância, detentora de uma liberdade que sentiu castrada aquando da mudança 
da família para a cidade de Coimbra. Sentada na pequena sala de estar da sua nova casa, 
foi na televisão nacional que reencontrou o bucolismo que tanta falta lhe fazia, assistindo aos 
filmes de Joselito e Marisol. Filha de um ex-combatente e de uma professora de enfermagem 
(curso escolhido para acompanhar as maleitas de guerra do companheiro), torna-se cuidadora 
da família muito cedo, por circunstâncias adversas; fatalismo que faz sempre acompanhar com 
a mesma banda sonora com que cresceu. Dividindo o seu tempo entre os diversos trabalhos que 
teve e a suspeita de que lhe seria necessário interpretar o reportório sonoro da sua vida, chega, 
finalmente, El Cine. Um disco de homenagem aos intérpretes mexicanos que, entre os anos 
40 e 60, foram as vedetas internacionais de uma estética musical e cinematográfica. Partindo 
da mescla fantasista criada por este universo, Rita Joana, propõe uma revisitação de canções 
sobejamente conhecidas como Malagueña Salerosa e La media Vuelta e outras mais «obscuras» 
para o nosso público, como sendo o Resulta, imortalizada por Juan Gabriel.

Programa do concerto

1. La media vuelta - JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ SANDOVAL

2. La noche de tu partida - OSWALDO  OROPEZA PENA

3. Malagueña salerosa - ELPIDIO RAMÍREZ  BURGOS / PEDRO GALINDO GALARZA

4. Mi segundo amor - JOSÉ DIAZ MIRÓN CASTILLA / JOSÉ ANGEL DIAZ Y GONZÁLEZ DE 
CASTILLA

5. No me amenaces - JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ SANDOVAL

6. No volvere - ERNESTO HERNANDEZ CORTÁZAR / MANUEL GONZALEZ ESPERÓN

7. Pa todo el año - JOSE ALFREDO JIMENEZ

8. Poquita fe - BOBBY CAPO

9. Puñalada Trapera - TOMÁS MÉNDEZ SOSA

10. Resulta - ALBERTO AGUILERA VALADÉZ

11. A vingança de Sara Montiel - RITA JOANA


