
Un espectacle d’instants i emocions sobre Alzheimer

AMB
TONI ORTIZ / dibuixos amb sorra

ELISENDA DUOCASTELLA / música i piano
PEP GARCIA / paraules

OSTALS PRESENTS PER A UNA MARE ABSENTP

SORRA        PIANO        PARAULES 

Col·labora amb:



amb SORRA
que apareix, es dilueix, es transforma, s’insinua, s’esborra…desapareix i només  
hi queden essències, records, emocions…

amb MÚSICA 
d’un piano en directe que embolcalla una història emocional capturada  
en “instants” precisos, vitals...

amb PARAULES 

del llibre “Postals presents per a una mare absent” compartides en viu  
i en armonia amb el traç de la sorra i el so del piano...



Mentre escolto el piano de l’Elisenda i la veu d’en Pep llegint les postals, el meu cos  
s’impregna d’una espurna màgica que transmet emoció als meus sentiments i són  
les meves mans les que li donen forma barrejant-se amb la textura de l’efímera sorra

SORRA TONI ORTIZ JURADO
Artista plàstic

Tenia ganes de compartir les paraules del llibre “postals presents…” en directe, amb públic  
i em vaig adonar que la sorra, que es fa i desfà és com l’Alzheimer… i que amb el piano tot 
pren una dimensió poètica que ens porta a l’emoció. Allà on voliem anar

MÚSICA ELISENDA DUOCASTELLA PLA
Compositora i pianista 

Captivada per les paraules i sentint la màgia de la sorra, ha estat molt especial per a mi crear,  
per a piano, una música que vol convidar a la reflexió i a la intimitat

PARAULES PEP GARCIA ORRI
Autor i narrador



Us parlem d’Alzheimer per compartir la vida, acompanyar les ombres  i reinvindicar  
el valor de les emocions amb una mirada poética, neta, clara

Alzheimer SORRA PARAULES MÚSICA: Emocions…en directe

UN MOMENT BONIC

Elisenda Duocastella              Toni Ortiz Jurado              Pep Garcia Orri

Basat en el llibre

POSTALS PRESENTS PER A UNA MARE ABSENT
de Pep Garcia, edicions l’Albi 2016



FITXA TÈCNICA

Espai escènic 6x6 metres, amb foscor
Projector 1 pantalla
1 micro de peu + 1 micro inalàmbric tipus madona
Il.luminació general tènue
Piano

Temps de muntatge: 2h
Durada de l’espectacle: 65 minuts
Temps de desmuntatge: 45 minuts

  veure el video

https://www.youtube.com/watch?v=_4Z1bLqCgdg
https://www.youtube.com/watch?v=_4Z1bLqCgdg


CONTRACTACIÓ

www.lageneral.cat
Postals presents per a una mare absent
629 74 26 66 / pep@lageneralsl.com

Aquest espectacle col·labora amb la Fundació Pasqual Maragall per 
un futur sense Alzheimer.
El 10% dels honoraris rebuts per cada espectacle serán donats a aquesta 
entitat per donar suport a la recerca en la prevenció de l’Alzheimer.

http://www.lageneral.cat
https://lageneralsl.com/espectacles/postals-presents-per-a-una-mare-absent-una-mirada-a-lalzheimer/
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