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Dimecres, 7 de juliol, 21.30 h

La música com a espill de l’ànima

EL AMOR ES
EL DIABLO 
Love is the devil, 1998, John Maybury
Conté una banda sonora composta 
per Ryuichi Sakamoto, el músic 
japonés llicenciat en música 
electrònica, que fóra membre del 
grup Yellow Magic Orchestra, a més 
d’autor de composicions pròpies 
i bandes sonores d’èxit com ara 
Bon Nadal, Mr. Lawrence, 1983, de 
Nagisa Oshima o L’últim emperador, 
1987, de Bernardo Bertolucci, per la 
qual va ser mereixedor d’un Òscar.

Dimecres, 28 de juliol, 21.30 h

Influents vides descontrolades

CONTROL 
2007, Anton Corbijn
Conta la història de Ian Curtis, el 
mític líder de la banda de Manchester 
Joy Division. Una banda que fóra la 
punta de llança del moviment musical 
que s’originara a la seua ciutat a 
finals dels anys setanta i principis 
dels huitanta. Després de la mort 
del seu líder, la banda evoluciona 
cap a una estil menys punk i més 
electrònic: New Order.

Dimecres, 4 d’agost, 21.30 h

A la recerca del jazz a través de 
l’electrònica

CARRETERA
PERDIDA 
Lost Highway, 1997, David Lynch
És un film la banda sonora del qual 
està produïda per Trent Reznor, 
inclou temes de David Bowie, 
Smashing Pumpkins, Marilyn 
Manson, Rammstein o Barry 
Adamson, a més de tindre una banda 
sonora original composta per Angelo 
Badalamenti, un mític productor i 
compositor caracteritzat per l’ús de 
sintetitzadors en clau de jazz.

2

 MIMMA, Mostra Audiovisual de Música i Audiovisuals Avançats ||||||||| Pel col·lectiu OVERFLOW

MIMAA i L’Escorxador s’incorporen a l’elenc d’institucions que recolzaran 
la nova edició dels Premis INVI promoguts per RTVE.es. Conscients de 
la  importància d’Internet en l’evolució i avanç del sector audiovisual, a través 
de la pàgina mimma.es s’oferirà informació sobre la nova convocatòria 
d’aquests premis que l’any passat van aconseguir reunir més de 150 
projectes audiovisuals pensats per a la xarxa. La col·laboració amb RTVE.
es té com a finalitat oferir major visibilitat a aquest tipus de convocatòries 
tan necessàries i escasses en el nostre entorn difonent els projectes i la 
informació d’interés referida a la innovació audiovisual. 

Una coproducció del CCCE L’Escorxador i el col·lectiu Overflow.

www.rtve.es/premios-invi
www.mimaa.es

Entrada lliure

CONCERTS

Dijous, 8 de juliol, 22.00 h

MIRA CALIX
(Warp Records / Sud-àfrica-UK)
Chantal Pasamonte forma part del 
reputat segell discogràfic Warp i 
ha estat telonera dels mateixos 
Radiohead davant de 100.000 
persones. Les seues referències 
són My Bloody Valentine, Grace 
Jones, LFO, The Sundays, Prince i 
Spacemen 3 i el seu modus operandi 
es decanta pels synthes analògics en 
contraposició als teclats virtuals.

http://warp.net/records/mira-calix
www.miracalix.com

PRODUCCIONES 
SOL DE MÉXICO
(ES)
Producciones Sol de México són 
sintetitzadors i samplers manejats 
per computadores. Composicions 
arriscades i difícilment classificables 
que fusionen música i vídeo i que van 
des de l’ambient fins a la IDM o el 
downtempo.

www.myspace.com/
soldemexicoproducciones

Dijous, 29 de juliol, 22.00 h

PLAID 
(Warp Records / UK)
Plaid és el nom del projecte darrere 
del qual es troben Andy Turner i 
Ed Hanley. Pilar bàsic i fonamental 
en el naixement i l’evolució de la 
IDM, des de fa 20 anys han aportat 
algun dels treballs més interessants 
de la creació electrònica. Ritmes 
cerebrals, melodies emocionals i 
ambients inquiets són els paràmetres 
del personal univers de Plaid que 
presenten en MIMMA a través del 
seu Classics live av.

http://warp.net/records/plaid
www.myspace.com/plaid4thepeople

FUR VOICE
(ES) + visuals de Chuso Ordi
& José Morraja
Fur Voice és David Gracia. El 
2009 autoautoedita el seu primer 
àlbum homònim amb cançons 
d’electrònica-pop abstracta i 
emotiva, elements com el piano i 
derivacions d’aquest en capes a 
l’estil shoegaze. Algunes d’aquestes 
cançons van ser compostes per a 
espectacles de teatre i dansa.  En 
directe l’acompanyen en la part 
visual Chuso Ordi i José Morraja, una 
barreja d’il·lustració i videoart. 

www.furvoice.com
http://blip.tv/file/3383656

Dijous, 5 d’agost, 22.00 h

CRISOPA 
(Persona Isla / ES)
Santi Lizón, fundador del netlabel 
Persona Isla, és l’ànima de Crisopa, 
una referència per als amants de 
l’electrònica emocional. Allunyant-se 
del format home laptop-orquestra 
habitual dels seus directes, Crisopa 
es presentarà convertit en una potent 
banda. L’acompanyaran diversos 
dels seus companys de Persona Isla 
i sentirem cançons com “Titanium 
Tears”, “Norh Left”, o “Another Flying 
Cathedral”.
www.myspace.com/crisopa
www.persona-isla.org

CINÉTICA
(La Ignorancia Videodanza / ES)
Un instant de temps en la vida de 
quatre dones. L’espectacle mostra 
ambigüitat entre un món real i 
un món imaginari entre els quals 
deambulen, habiten, busquen, 
dansen, lluiten, juguen, sense separar 
allò que és viscut d’allò que és 
somiat.
www.laignorancia.com/cinetica.html
http://vimeo.com/11088568

WOOKY
(Lapsus Records / ES)
Albert Salinas pinta paisatges 
d’electrònica popular atemporal 
amb alguns traços abstractes en 
els arreglaments i les línies de baix 
capaços d’aguantar el que els tiren. 
El seu primer àlbum, The Ark, conté 
cinc xicotetes joies d’IDM.
http://www.wooky.es
www.myspace.com/wookymusic
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Divendres, 9 de juliol, 21.00 h I a més...

PATRICK
McGINLEY
EUA

Patrick McGingley, també conegut com Aka Murmer, és un artista sonor, 
compositor i performer. La seua obra se centra en estructures formades 
per sons del nostre entorn que passen normalment desapercebuts i que 
fora de context són irrecognoscibles, estranys i extraordinaris.

Crea framework (phonography/field recording; contextual & 
decontextualized sound activity), una organització que produeix 
setmanalment un programa de ràdio experimental, on els sons de l’entorn 
quotidià recobren la importància que mai no van haver de perdre. 

En aquesta ocasió ens presentarà la peça “280”, realitzada sota la seua 
direcció pels artistes següents:

Jared Davison
www.myspace.com/davisonsounds

Doug Haire
www.doughaire.com 

Howard Stelzer
www.howardstelzer.com

Diemo Schwarz
http://diemo.concatenative.net 

Coeval
www.con-v.org 

framewor,
http://murmer.soundtransit.nl/radio.html

DAVID
ALARCÓN
BOLONYA

Compositor electroacústic 
d’ampli espectre. La seua 
recalcitrant mania d’estar tornant 
sempre de Bolonya el converteix 
en un dels compositors més 
conspicus del panorama 
nacional.  És molt difícil de 
visualitzar a causa del seu 
continu enamoriscament quant a 
les posicions espaciotemporals. 
La peça que ens ofereix és: “Loa 
a Bea Balboa, la de la boa boba. 
¡VIVA!”, segur que ens farà vibrar.

JOANA
BRABO
BARCELONA

EN3PALABRAS:
LO BUENO
SI BRABO
TRES VECES BREVE

Xicotet xou de malabarismes 
fonicopoètics

De formació grafista i il·lustradora, 
inicia el seu projecte En3palabras 
l’any 2006. El materialitza en 
forma de xapes i així la màgia del 
llenguatge s’instal·la en la solapa per 
a transmetre conceptes, sensacions, 
estats d’ànim, voluntats, tot allò 
que rau en el subconscient però 
un no és capaç de verbalitzar: en 
tres xapes. Combina l’activitat 
de microempresària amb recitals 
en directe, en els quals xicotetes 
paraules donen grans respostes a la 
vida amb un dolç sentit de l’humor.

www.en3palabras.com

KOKE VEGA
BADAJOZ

AMULETAS
(performance)
Aquells populars suports ortopèdics

LADY VACUUM
(performance)
Edició en directe d’un llibre de 
poemes buits il·lustrats al buit.

Artista pluridisciplinari, a la manera 
d’una rapsode experimental, diu els 
seus pensaments gestualment, 
amb una forta implicació del cos 
humorística i minimalista. 

Ha organitzat esdeveniments 
com ara Pleno extraordinario 
(jornades de poesia experimental 
hispanoportuguesa, en què una 
vintena d’artistes de l’acció van 
ocupar durant dos dies l’Hemicicle 
de l’Assemblea d’Extremadura) i 
Influxus I i II (taller-trobada de vídeo 
acció i vídeo creació al Museu Vostell 
Malpartida). A més a més, és  editora 
de la publicació en DVD Labolsa: 
revista de acciones y videocreación i 
dirigeix i imparteix els tallers intensius 
de videoaccions Labolsa que uneixen 
formació i col·laboració artística. 

www.revistalabolsa.com  

LCI: LABORA-
TORI DE CREA-
CIONS INTER-
MÈDIA
VALÈNCIA

Departament d’Escultura UPV. 
Facultat de Belles Arts de Sant 
Carles de València.

SOROLLS I MURMURIS DE LES 
AVANTGUARDES. Reconstrucció 
d’obres pioneres de l’art sonor 
(1900-45)

Presentació d’una selecció d’algun 
dels resultats obtinguts en diversos 
projectes d’investigació sobre 
la relació de les avantguardes 
artístiques amb l’art sonor: 
principalment les avantguardes 
històriques del segle XX europees 
(futurisme, constructivisme, 
surrealisme, dadaisme, Bauhaus...), 
avantguardes espanyoles i 
hispanoamericanes (Orde de Toledo, 
ultraisme, creacionisme, poesia 
negrista, hitanhàfora...) i espanyoles 
republicanes i de postguerra civil 
(Altaveu del Front, postisme...), línia 
aquesta última en actual i intensiu 
procés d’investigació. Reproducció 
d’obres sonores recreades. 
Reconstrucció d’artefactes sonors. 
Noves propostes artístiques 
inspirades en obres d’avantguarda 
desaparegudes o que van quedar en 
projecte. 

Des de l’LCI, presentació a càrrec de 
José Juan Martínez i Miguel Molina.

www.upv.es/intermedia/index.htm
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VIBRATO II
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Entrada lliure

AUDICIÓ D’ART SONOR RADIOFÒNIC I PAISATGES SONORS DE:



CHRIS SUGRUE
NY, EUA

DIBUIXAR AMB ELS ULLS:
EYE WRITER

Chris Sugrue ens mostrarà el seu 
treball en art interactiu i new media 
incloent la seua participació en 
EyeWriter. Aquest projecte és un 
treball d’investigació col·laborativa 
obert i en curs actualment, posat en 
marxa per a capacitar persones que 
pateixen malalties neuromusculars 
amb tecnologies creatives. Es 
tracta d’un aparell de seguiment 
ocular de baix cost subjecte a unes 
ulleres que, unit a un programari a 
mesura, permet els grafiters i artistes 
paralitzats per l’ELA (Esclerosi Lateral 
Amiotròfica), així com per uns altres 
desordres i malalties neuromusculars, 
dibuixar usant únicament el 
moviment dels ulls. Tindrem el 
dispositiu i podrem provar-lo en 
directe.

Chris Sugrue és una artista i 
programadora que experimenta 
amb les possibilitats il·lusòries i 
màgiques de la tecnologia digital. 
Les seues obres, incloent la 
instal·lació interactiva Delicate 
Boundaries, creen mons ficticis que 
permeten barrejar la realitat amb 
l’imaginari. Elabora, mitjançant un 
programari, instal·lacions interactives, 
performances audiovisuals i 
animacions algorítmiques. Ha 
guanyat el Share Prize’08 a Torí i va 
ser seleccionada en Arco’08 en Vida 
Artificial de Telefónica.

http://csugrue.com
http://eyewriter.org

RODOLFO 
FRANCO
BRASIL

ALMANAK TURBO
Almanak Turbo és la tercera 
reencarnació performàtica, ara en 
un avatar ciberpoètic i multimèdia, 
del projecte Almanak, un intent de 
forjar un llibre total i transversal on 
Franco aglutina la part més lúdica de 
la seua escriptura. Acompanyat amb 
projeccions, sons i música, accionats 
a distància, es mou en l’escenari i 
entre el públic interactuant amb allò 
que projecta i escolta. És un xicotet 
espectacle on es barregen poesia, 
vodevil, màgia, càbala, fanfarroneria, 
enginy verbal i ludolingüística. 

Antropòleg de formació, dissenyador 
gràfic de professió, poeta per 
vocació, buscapromeses molt 
experimentat i fanàtic dedicat, pretén 
arribar, a més a més, a mag. Va 
coeditar la revista Delta Nueve i va 
publicar Sonetos i Álbum de Cromos. 
Obra des d’uns quants fronts: 
VJing, formes clàssiques, cançons, 
haikus, poemes concrets, poemes 
visuals, videopoemes, performances, 
i practica procediments 
ludolingüístics com els palíndroms 
i els anagrames. Membre integrant 
dels grups musicals Comando 
Macondo i Talleres Estrella.

www.myspace.com/doorforfalcon 
www.vimeo.com/rodolfofranco
www.issuu.com/rodolfofranco

PEPE
MURCIEGO
MADRID

SALUD!
(performance)

Acció del tipus romanticofestiu que 
apunta a la comunió amb el públic 
des d’un ritual que pertany a aquella 
litúrgia ancestral amb què tant 
s’identifiquen els seguidors de Pepe 
Murciego.

Coeditor de La más bella, revista 
experimental d’art i creació i 
copromotor del projecte Bellamatic, 
màquina expenedora de productes 
artístics. En els últims anys ha 
realitzat treballs de pintura, 
instal·lació, art públic, art correu, 
poesia visual, performance, la qual 
cosa converteix en poc definible 
la seua classificació. Guerriller 
cultural expert en perifèries, dedica 
part de la seua tasca artística a 
l’organització d’esdeveniments com 
ara: Ardearganda, Coslart, Mad.03 o 
Alterarte. 

Com a performer ha presentat peces 
de la sèrie ANTIFAZismos. En les 
seues últimes performances, treballa 
amb: llargues notes de tasca diària, 
banderins d’Espanya, dispositius 
musicals de joguets i, sobretot, 
una llarga llista de molts antifaços 
variats, on el temps, la memòria i la 
quotidianitat estan sempre presents.

Divendres, 16 de juliol, 21.00 h I a més...

SOL REZZA
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Artista sonora, dissenyadora de so i productora radiofònica 
independent. El 2008/2009 va realitzar “El silencio NO 
existe”, sèrie de programes dedicats al gènere del ràdio art 
i la ràdio experimental, produïda per a La Voladora Radio i 
transmesa en diverses ràdios de Mèxic, Espanya i Argentina. 
Amb el projecte Estudio Rodante va recórrer diverses ràdios 
comunitàries i indígenes des d’Argentina fins a Mèxic. És 
cofundadora del projecte http://radioscomunitarias.org

Les peces programades per Sol per a aquest divendres són:

1. 25 SEGUNDOS DE VIDA
2. ALETHEIA
3. LOS MUCHOS NO
4. MANTRA PARA UNA FLOR
5. POLILLAS
6. VOYAGER

http://radio-arte.com
http://radioscomunitarias.org
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Divendres, 23 de juliol, 21.00 h I a més...

HOTS!
RADIO PAISAJE SONORO
HOTS! Radio Paisaje Sonoro és una radio-podcast basada exclusivament en suport web de 
periodicitat mensual. L’objectiu principal de HOTS! és mostrar una sèrie d’obres sonores 
que treballen sobre la idea del paisatge sonor (entés aquest en el seu sentit més ampli) i 
que oferisquen diversos acostaments i punts de vista en relació a aquest concepte. Des 
d’arxius, entrevistes, documentals o postals sonores, tot tipus de composicions sonores 
tenen espai en la graella d’aquesta ràdio. Fins ara, una llarga llista d’artistes de diferents 
disciplines han participat en aquest projecte, entre els quals hi ha Alex Mendizábal, Yannick 
Dauby, Robin Martin & Allen Ginsberg, Iñigo Telletxea, Lucca Miti, Oier Iruretagoiena, 
Harkaitz Cano, Arantxa Iturbe, Anaven Urizar…
HOTS! és un projecte d’Arteleku Audiolab, sorgit arran del projecte Soinumapa.net, mapa 
sonor d’Euskal Herria. 

La paraula HOTS és probablement una de les paraules en euskara que més accepcions 
o traduccions pot tindre en altres idiomes: hots significa so, però també estrèpit, soroll, 
renom, passió; hots pot ser utilitzat per a dir “és a dir” i, afegint-li un signe d’exclamació, 
pot ser anem-hi!

Les peces de HOTS! Radio que degustarem aquest divendres seran:

- INVISIBLE CITIES
- ASUNCIÓN, PARAGUAY
- BASSA STAGIONE

www.hots-radio.info

AUDIOLAB ARTELEKU
www.arteleku.net
www.arteleku.net/audiolab

SOINUMAPA.NET
www.soinumapa.net

YOLANDA
PÉREZ 
DUBLÍN

BRRRRRRRR
(performance)

PERFORKARAOKE
Cantem com si cantàrem bé
(performance)

Performer, mail artista, poeta visual 
i organitzadora de trobades d’art 
d’acció i poesia visual. Des del 2002, 
com a membre del col·lectiu YEA!, 
coordina les trobades de poesia i 
acció Ven y Vino  a la galeria El Mono 
de la Tinta a Madrid.
Editora d’Experimenta...  revista de 
creació poètica experimental, des 
del 1998.
Un exemple d’exposició de poesia 
visual seria “POE–TIC(A)S (1992-
2008)”  a la galeria Centro de Arte 
Moderno de Madrid i l’edició del llibre 
col·lecció Un golpe de dados,
del Centro Editores (Madrid, 2008). 
Un exemple de llibre d’artista: Mapas 
para todos (1999). Com a poetessa 
discursiva ha publicat la seua obra en 
diversos mitjans escrits des del
1991. El llibre Palabras y Ecos n’és 
un exemple (Ediciones Libertarias, 
Madrid 1992). Cofundadora i 
codirectora d’Alabastro, revista de 
creació poètica (1993-1998).

MUTE SOUND/ 
PEDRO BERICAT 
SARAGOSSA

RADIOS “X” EN LA CASA DE LOS 
MUERTOS + (IL-ETXE)

Performance paral·lelepípeda sobre 
el magnetisme fúnebre a través de 
les acabades de descobrir ones 
hertzianes BERICATXEZ (IL-ETXE)

A més de la crítica social i política, 
en les seues instal·lacions i 
performances es planteja el vincle 
entre l’espai i el temps. Les seues 
publicacions, per a captar el seu 
pensament, són les que segueixen: 
Comissaria d’Extensió Cultural, 
Mutualisme Laboral de Treballadors 
Autònoms, de Serveis, de la Indústria 
i de les Activitats Directes per al 
Consum, Província Saragossa i 
Regla de la Mutualitat de Funcionaris 
de l’Obra de Protecció de Menors. 
Frases com ara “Mosaísmos 
descollados y ebrancadas bendís 
diamagnéticas”, ofereixen una idea 
sobre la utilització del llenguatge, 
que se submergeix en l’absurd, en 
la provocació o en la crítica, sense 
oblidar un to poètic. És fundador 
de Mute sound, segell especialitzat 
en art sonor i en propostes 
performatives híbrides. És autor de 
la proposta 1 Minute Autohypnosis 
(Mail-Soun-Art Project). Ha produït 
recentment l’obra de vídeo en mini 
CD, À la recherche du temps perdu.

www.mutesound.org
http://mutesoundrecords.
googlepages.com

MADEINMAE 
ENSEMBLE 
EAGLESMOUNTAIN, DAMELAND

ELOGIS LUMÍNICS DE L’OMBRA 
(performance)

Un exordi per a temps de crisi
Equip d’artistes multidisciplinaris 
que treballa modificant la sensibilitat 
dels seus propis òrgans perceptius 
per a poder veure unes altres 
freqüències de l’invisible i escoltar 
nous espectres de l’inaudible. 
Treballen amb tecnologies corporals 
i tecnomecàniques. Morten Miren, 
Salsif Bromen, Vernera Töller i 
Claudja Brestov van coincidir en els 
seus estudis d’Art i Física Lumínica 
i Sonora a Dameland, formant 
el projecte audiovisual immersiu 
Churchenlumenischen. A aquest 
van seguir: Mergroeven Mistischen 
(2002), Verstempol Liven (2005), 
Brastigten Sumum Factum (2008) i 
Perdengord Haus Brightness (2009). 
Aquesta última peça va ocórrer 
simultàniament en totes les esglésies 
calvinistes d’Eaglesmountain. Van 
ser premiats amb el Premi Sonvert 
d’Experimentació Simbòlicolluminosa 
el 2007. És un acte d’espiritualitat 
atea. Es requereix participació del 
públic assistent i se’ls donarà a tots, 
per tal d’introduir-los en l’experiència, 
un connector de metxa bàsic.

www.madeinmae.com

8 9

VIBRATO II
CICLE D’ART SONOR 
I EXPERIMENTAL
Entrada lliure

AUDICIÓ D’ART SONOR RADIOFÒNIC I PAISATGES SONORS DE:



10

LOS RATOLINES 
El 2009, van ser els guanyadors del Proyecto Demo, concurs de maquetes 
organitzat pel FIB. La seua música, que pot recordar Calexico i unes altres 
bandes frontereres amb aires de western pop, és una estimulant mescla de 
folk i banda sonora imaginària, amb una qualitat instrumental i una riquesa 
de matisos inusual en un grup que comença.

MARONDA
El cantautor Pablo Maronda és 
un dels secrets millor guardats de 
l’escena valenciana. Allò que va co-
mençar com un projecte personal és 
actualment un trio d’autèntic luxe, que 
completen dos experimentats ins-
trumentistes locals: el baixista Marc 
Greenwood (La Habitación Roja) i el 
bateria i productor Dani Cardona (Una 
Sonrisa Terrible). A la tardor veurà la 
llum el seu primer àlbum.

AMATRIA
Amatria és el projecte personal 
indietrònic de Joni Antequera, que 
en un temps rècord ha aconseguit 
ser finalista en els concursos Puro 
Cuatro, Heineken Greenspace, Levis 
Unfamous Music Awards i Vinilo Va-
lencia. El seu primer disc, autoeditat, 
té per títol Hoy van a salirte alas.

Dissabte, 10 de juliol, 21.30 h

MUNDO
SUBMARINO
Música Pop-Indie-Rock

Regal de cd recopilatori del segell Mundo Submarino als 
100 primers assistents.

Entrada lliure

Dijous, 15 de juliol, 22.00 h

AYÚDAME
AGUSTÍN CRUZ

Cicle La Nit del Director

Director i guionista: Agustín Cruz / Repartiment: Salvador Molina, 
Natalia Linero, Víctor Manuel Mateo, Emilio Cartagena, Emilio 
García, Elena Amorós, Toñi Arce, Mari Sánchez, Alberto Jiménez, 
José Antonio Cruz, Yassir El Gharbaoui, Adul El Gharbaoui, José 
Antonio Cruz, Encarni Antón, Raquel Buitrago, Yolana Illán
Guió tècnic: Emilio García, Agustín Cruz / Productor executiu: Paqui 
Linares / Ajudants de producció: Antonia Pascual, Reme Vidal, Elena 
Amorós, Rosa Martínez / Càmera: Francisco Gómez / Il·luminació: 
Ion Cristian Udeanu, Emilio Cartagena, Salvador Molina / Muntatge: 
Emilio García, Emilio Cartagena, Cruz / Banda sonora original: 
Héctor Cruz

Julián, el nostre personatge, es troba en una cruïlla en haver de 
prendre una decisió just en el moment en què ha d’anar-se’n a 
treballar. En passar per davant de la porta de la seua veïna, apareix 
un full de paper amb la paraula escrita “Ayúdame”. Què hi hauria de 
fer? Telefonar a la policia? Encarregar-se ell de l’assumpte? O anar-
se’n a treballar i deixar passar el que ha vist?

Duració: 12’

Entrada lliure

11

Dissabte
17 de juliol, 22.00 h

NACHO 
UMBERT Y 
LA CÍA
Música Folk-Pop
Cicle Clàssics Contemporanis

Nacho Umbert, cantant i compositor 
del desaparegut grup Paperhouse, 
torna a l’escena musical després de 
quasi 15 anys de silenci després de 
la publicació d’Adiós, un dels discos 
més especials i inclassificables de 
l’indie nacional dels noranta. Amb 
aromes classicistes i la veu en primer 
pla, el pes d’aquest nou disc de pop 
acústic, Ay, recau en una desena de 
xicotets contes quotidians protago-
nitzats per herois comuns.

EL HIJO
El nou àlbum d’El Hijo –o siga, l’ex 
Migale i ex Emak Bakia, Abel Her-
nández–, Madrileña,  suposa un pas 
de gegant en la seua singular carrera 
com a compositor de cançons en 
castellà. Reivindica una sensibilitat 
nova, una renovada forma d’entendre 
la seua ciutat, les seues influències i 
la seua realitat més pròxima.

Entrada lliure



Dissabte, 24 de juliol, 22.00 h

LA SOMBRA 
SOBRE 
INNSMOUTH
H.P. LOVECRAFT

COMPAÑÍA CLÁSICA DE 
COMEDIAS (CCC)

Teatre. Work in progress
Cicle Inèdits

Traducció i adaptació: Carlos Maciá 
/ Efectes so: Carlos Maciá, Antonio 
V. Chinchilla / Direcció tècnica: J. M. 
Cerdeiriña / Dramatúrgia i direcció: 
Antonio V. Chinchilla, Joan Fabrellas

Després de la seua primera incursió 
en el teatre radiofònic amb La Rata 
d’Abel Bri, la companyia CCC torna a 
interpretar un text d’horror. En espera 
de la seua pròxima posada en esce-
na, s’ofereix la lectura dramatitzada 
d’aquest títol clàssic de la literatura 
fantàstica l’autor del qual es va fer 
mundialment famós com a creador 
dels mites del Cthulhu.
Una investigació genealògica porta 
Robert Olmstead fins a la localitat 
pesquera d’Innsmouth, a Massachu-
setts. Un poble envoltat per un secret 
fosc i maligne. Robert descobrirà 
allò que s’amaga darrere de l’estrany 
aspecte de la gent del poble i el seu 
culte als déus de la mar, alhora que 
s’endinsarà en un malson sense 
eixida.

Una coproducció del CCCE 
L’Escorxador

Entrada lliure

Dissabte, 31 de juliol, 22.30 h

OSCILLARE
UN AMANECER INTERACTIVO

ELECTRONIC PERFORMERS

Dansa-Performance Interactiva. 
A la Terrassa 2. Cicle Clàssics 
Contemporanis.

Oscillare ens situa en un espai 
efímer que donarà recer a un ritual 
d’iniciació, en el qual dos universos, 
dansa i tecnologia, es diluiran en un 
nou llenguatge gràcies a l’arribada de 
les propietats interactives. 

Coreografia: investiga la relació 
interactiva entre el moviment del 
cos i les diverses configuracions 
dels sensors que s’utilitzen al llarg 
de l’espectacle.  Música: el sound 
designer i la música han estat 
dissenyats amb el sintetitzador 
Access Virus. Els motors d’àudio 
són executats en directe amb el 
seqüenciador Ableton Live. Visuals: el 
sistema de videomapeig escenogràfic 
i els visuals han estat desenvolupats 
amb l’eina de programació Jitter 
(Max/Msp). Interactivitat: durant la 
representació s’utilitza un dispositiu 
de sensors sense fil que permet 
mesurar acceleracions i inclinacions 
de braços i cames perquè aquestes 
qualitats generen i manipulen àudio i 
vídeo en temps real. 

Entrada lliure

Divendres, 30 de juliol, 22.00 h

EL DIARIO 
DE UN GATO 
NOCTURNO
JAVIER GATO

Recital Poètic-Performance-Música 
Electrònica
A la Terrassa 2

Javier Gato presenta la seua 
acció poètica El Diario de un gato 
nocturno, un espectacle en què es 
fusionen paraula poètica –procedent 
del seu recent llibre del mateix nom, 
de Cangrejo Pistolero Ediciones-, 
la projecció visual i la performance 
per a donar forma a una peregrinatio 
vitae efèbica cap a la nit, el frenesí i 
l’autodestrucció. Totes les disciplines 
artístiques queden perfectament 
cohesionades amb la música 
electrònica experimental de Karl 
(Carlos Toscano Ochoa).

Entrada lliure

12 13

Inauguració: dijous, 22 de juliol, 21.00 h
Del 22 de juliol al 19 de setembre

TIME, THREE YEARS
MICÒL

Instal·lació escultura, ceràmica, fotografia. A la Sala Lanart. Cicle Inèdits

«Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma 
bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avait pas le temps de 
me dire: <Je  m’endors.>» Marcel Proust.

Un continu viatge del presente al passat i del passat al presente és el que 
l’artista Micòl, a través de la memòria visual i utilitzant diferents mitjans 
artístics, ens proposa amb aquesta exposició, fruit de tres anys d’intens 
treball. Com un somni de la memòria, un recorregut per l’espai i el temps, 
l’artista ens presenta la seua obra més recent.
Una arquitectura emocional feta de records reals i imaginaris, on la 
infantesa representa el centre del canvi i també de la reflexió. Ens trobem 
davant de nombrosos mons, microcosmos als quals aguaitar per a formar-
ne part o bé abordar-los simplement com a espectadors.
Micòl associa en la seua creació la ceràmica amb la fotografia i el vídeo, 
sempre insistint en la versatilitat del material. Trencant les barreres de les 
disciplines, fent desaparéixer els espais que enclaustren l’obra, creant un 
entorn, un territori, on el paisatge sonor passa a formar part de la pròpia 
obra: el so es converteix així en el fil que embasta el conjunt. 

Muntatge sonor i vídeo: Víctor Sempere Vidal

Una producció del CCCE L’Escorxador

I després...

LLOBREJAZZ & MOISOUL DJs
A la Terrassa 2

Els germans Llobregat (Carlos i Pedro) i Moisés conformen una aliança 
musical que explora un ventall de sons d’estils diversos i que comprén una 
època molt àmplia. Des del jazz fins al soul ballable, des de l’easy listening 
fins a la música de ball, amb parada en la música llatina o el downtempo. 
Llobrejazz&Moisoul són còmplices  d’un assalt musical extens i continuat, 
(quasi) per a tots els públics.

Divendres, 6 d’agost, 22.30 h

LLUVIA EN LA 
CARRETERA 77
EL NUCA TEATRO

Teatre
A La Nau
Cicle Clàssics Contemporanis

Repartiment: Elía Estrada, Vicen 
Morales, Domingo Jiménez, César 
Bernad, Concepción Esteve / 
Direcció: Vicen Morales / Tècnic: 
Rubén Pleguezuelos / Músic: 
Tornado Band

Lluvia en la carretera és la versió de 
Vicen Morales sobre Parla’m com la 
pluja i El cas de les petúnies xafades, 
dues peces curtes de Tennessee 
Williams. Composta de dues parts, 
la primera relata un matí en la vida 
d’una parella que es troba consumida 
per la gran ciutat. En la segona, un 
xicot arriba a l’idíl·lic poble nord-
americà de Primanpoper a canviar la 
vida d’una molt acomodada Dorothy 
Simple, propietària d’una merceria.

Després de passar pel Festival 
Internacional Experimenta Teatro, 
a Rosario, Argentina, la companyia 
murciana ocupa un espai inusual, La 
Nau, per a una representació teatral 
en què també l’espectador és el 
protagonista.

Entrada: 5 € / Sense numerar



Divendres, 20 d’agost, 22.00 h

SALOMÓN 
MOTOS
Flamenc
A la Terrassa 2
Cicle Clàssics Contemporanis

Salomón Motos, veu i guitarra 
acústica / Loys Cortés, guitarra 
espanyola / Josué Rodríguez, baix 
elèctric / Luis Rodríguez, bateria /
Miguel Fernández, teclats / Luz 
Motos, Rafael Motos, cors  

En el començament de la seua 
carrera Salomón crea Boyeré, grup 
fusió de diversos estils musicals 
(ètnic, pop, flamenc, salsa). També va 
formar part del grup Vasallos. El 1999 
grava el seu primer disc Cuando 
me miras, amb el segell discogràfic 
Envidia Records. 
Ha compartit escenari amb artistes 
com ara Luis Eduardo Aute, Parrita, 
Manolo García, Diego Cortés, 
Luis Pastor, etcètera. La seua 
faceta de cantautor no ha passat 
desapercebuda a uns altres intèrprets 
com Rosario Flores, Parrita o Pepe 
Marcos que han gravat els seus 
temes. 
És autor de “Siento” i “Dime pronto”, 
inclosos en el disc de La Negra, 
produït per Javier Limón.

Entrada lliure

Divendres, 27 d’agost, 22.00 h

CONTRA EL 
SILENCI DELS 
HOMES BONS
DE JUAN GARCÍA GARCÍA 
JOVE ORQUESTRA D’ELX

Música Orquestral
A la Terrassa 1
Cicle Clàssics Contemporanis

Juan García García 
Cal destacar de la seua faceta 
com a músic els cursos amb 
compositors i intèrprets de la talla 
d’Eulalia Solé, Jorge Fernández 
Guerra o José Luis Nieto. Dins de 
les seues composicions, el “Quartet 
per a corda” va ser estrenat en el 
Festival internacional de música 
contemporània de Molina de 
Segura. Actualment, és professor del 
conservatori de música de Jumilla i 
component del grup de música new 
age Fadalack.

Jove Orquestra d’Elx 
Amb seu a la ciutat d’Elx, naix 
el 2008 sota la direcció tècnica i 
artística de Gemma Quirant Asencio, 
amb una doble finalitat: pedagògica 
i artística.
Un projecte que té com a propòsit 
primordial contribuir a la formació 
dels joves músics. Amb això es 
pretén ampliar i perfeccionar els seus 
coneixements a través de l’estudi i 
de la pràctica del repertori simfònic 
i de cambra, des de la música 
renaixentista fins a la dels nostres 
dies, sempre tutelats per professors 
instrumentistes. Actualment, 
compta amb 40 músics de diferents 
especialitats.

Entrada lliure

Dissabte, 21 d’agost, 22.00 h

DE QUIMERES
I IMPOSSIBLES
FANFARLO

Dansa Contemporània. A la Terrassa 
1. Cicle Clàssics Contemporanis

Direcció: Dámaris Sainz / Ajudant 
de direcció: Conchi Rodríguez / 
Coreografies: Lino Zorrilla, María 
Torres, José María Fernández / 
Ballarins: María Torres, José María 
Fernández / Actor: Kike del Río / 
Disseny d’il·luminació: Florencio Ortiz  
/ Videoprojeccions: Castor Vázquez 
(UB Producciones Culturales) / 
Música: Zaguán / Veus en off: Chema 
Escribano i Ana Lloret. 

Si alguna cosa pot caracteritzar 
Gustavo Adolfo Bécquer és la 
recerca de la perfecció, d’allò 
qualificat com a impossible; i aquesta 
és la base de gran part de les seues 
rimes i l’argument de la llegenda “El 
Rayo de Luna”, considerada com una 
narració autobiogràfica.

La reinterpretació de la realitat 
coincidint amb el somni, cristal·litzant 
en un pronom que resumeix 
l’essència de l’ideal i l’aroma de qui 
somia: ella, dona, forma, poesia, 
equació de perfum i misteri. Dansa, 
teatre, poesia, música en directe i art 
multimèdia s’uneixen per a enfrontar 
Bécquer amb el protagonista de la 
seua llegenda, i  mostrar el jove autor 
en el punt àlgid de creació.

Una coproducció del CCCE 
L’Escorxador

Entrada lliure

14 15

Inauguració:
Dijous, 19 d’agost, 21.00 h
Del 19 d’agost al 10 d’octubre

DECONSTRUCCIÓ
J. CUERDA 

Exposició. A La Nau. Cicle Inèdits

“José Cuerda reflexiona sobre la manca de sentit estètic, fins i tot funcional, 
de l’actual model constructiu a través de gravats, quadres i escultures 
ceràmiques. Ha intentat comunicar la preocupació per l’especulació salvatge 
i les seues conseqüències en el nostre entorn social, per les mutilacions 
paisatgístiques, per la deshumanització d’allò que hauria d’expressar el que 
som hui”. Francisco Javier Quesada, llic. Belles Arts

I després...

EQUISDÉ DJ
CAMELOT/ ELCHE 

A la Terrassa 2

Equisdé demostra un gust semblant tant pel pop més melòdic i convencional 
com per les barreges electròniques més esmolades i ballables. Una estranya 
sort d’heterogeneïtat que el fa transitar per estils molt diferents, que van de 
l’indie més purista, al pop més avant, passant pel rock new wave i arribant al 
segell Kitsuné o fins i tot Fingerlickin’, en qualsevol cosa menys en lineals o 
previsibles. Equisdé és resident habitual al ClubCamelot.

Entrada lliure

7 i 8 d’agost
Dissabte a les 20.00 i a les 22.00 h
Diumenge a les 22.00 h

…DE PIOJOS Y 
ACTORES
(EN VERSIÓ ADAPTADA I LLIURE) 
DE JOSÉ SANCHÍS SINISTERRA 

SÁHARA TEATRE

Teatre. Treballs a L’Escorxador
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

Adaptació: David López / Direcció: 
David López López / Repartiment: 
Javier Díez Ríos, Abraham Arenas 
Solano / Escenografia i il·luminació: 
Pablo Gascón / Vestuari i confecció: 
Ángeles López / Atrezzo: Óscar 
López / Ajudant de direcció: Marina 
Castro

José Sanchís Sinisterra és un 
dramaturg que ressalta abans que 
res per la coherència exemplar 
entre la seua teoria teatral i la seua 
pràctica escènica. La seua trajectòria 
expressa una permanent voluntat 
d’investigació, realitzada amb un 
rigor teòric molt poc freqüent en 
el teatre espanyol, i el seu treball 
s’orienta cap a la indagació dels 
territoris foscos de la teatralitat, dels 
seus propis límits i fronteres. 
Aquesta peça és una lúcida reflexió 
metateatral que demostra que 
l’essència del teatre resideix en la 
trobada entre l’actor i l’espectador.

Entrada: 5 € / Sense numerar



16

17, 19, 24, 26 i 31 d’agost
Dimarts i dijous de 17.30 a 20.30 h

TALLER
D’INTER-
PRETACIÓ
Al Taller Escèniques 2

Un coneixement real del treball 
d’interpretació abans d’eixir a 
escena, l’aprenentatge que cal 
saber per a crear-se com a actor 
de l’escenari. Tot té el seu procés, 
el seu treball, la seua constància, la 
seua disciplina, i el teatre no n’és una 
excepció. Aquest és un art capaç 
de traure les teues sensacions, que 
deixa fluir les teues emocions, els 
sentiments. Ajuda a canalitzar tot 
açò mitjançant l’expressió dramàtica, 
deixant regna solta a la teua 
expressió com a individu per a traure 
tota la creativitat que hi ha dins de tu.

Imparteix Remedios Valle Gigante

Hores 15  Places 30  Gratuït

Dimarts i dijous:
de 17.30 a 20.30 h

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com
centreculturalescorxador@gmail.com

Dirigit a totes les persones 
interessades en l’art dramàtic, la 
creativitat, l’expressió d’emocions i 
sentiments, la capacitat de moure’s 
davant de públic. Persones sense 
coneixements previs i actors 
experimentats.
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HORARI DE VISITES 
PER A LES 
EXPOSICIONS

Dilluns a dissabte
Matins de 10.00 a 13.00 h
Vesprades de 18.00 a 21.00 h
Diumenges i festius:
De 10.00 a 13.00 h

VENDA D’ENTRADES

Servicam, Gran Teatre i a 
L’Escorxador una hora abans del 
començament de l’actuació.

Quan l’entrada siga lliure es 
limitarà a l’aforament del local.

Aforament de l’Espai Escènic:
157 butaques sense numerar

Dissabte, 28 d’agost, 22.00 h

LOS DEMONIOS 
DE CAMILLE 
CLAUDEL
CIA. LABORATORIO
TÁBATHA EXPERIMENTAL

Teatre. A la Terrassa 1
Cicle Clàssics Contemporanis

Repartiment: Ana Belén Baeza, Zaida 
Bravo, Ana Belda, Irene García, 
Marinesa Meca, Elisabeth González, 
Ada Jiménez / Escrita i dirigida: 
Esther Ruiz Ruiz / Coreògraf: Joca 
Vergo / Banda sonora original: Ana 
Belda Bernal, Arantxa Ferre Leza / 
Producció: Blas Usero, Esther Ruiz / 
Fotografia de cartell: Alberto Rivas / 
Disseny gràfic: Jesús García

Camille Claudel és una de les més 
extraordinàries artistes de la seua 
època. Amant, musa i col·laboradora 
incansable de Rodin, la qual cosa no 
va anul·lar la seua genialitat com a 
escultora, tot i haver de ser l’ombra 
d’algú a qui superava. Va acabar 
abandonada en un psiquiàtric, 
conversant trenta anys amb els seus 
dimonis.

Un inevitable i arriscat procés de 
catarsi mental i emocional, fins a 
aconseguir el retrobament amb 
aquesta nova dona. Camille Claudel 
ens mostra a través dels seus 
dimonis la força de sentir aquell 
primer crit de llibertat. Esglaia el cor.

Entrada lliure

Dimarts, 31 d’agost, 22.00 h

CASS
McCOMBS
Música Folk-Pop
A la Terrassa 2
Cicle Clàssics Contemporanis

Ha publicat un Ep i 4 Lps, l’últim 
d’ells el 2009 anomenat Catacombs. 
És un home de poques paraules. 
Això sí, són paraules acuradament 
triades. Les seues paraules, fora del 
context de la cançó, són vertaders 
poemes.

Per a saber un poc més sobre el que 
pensa Cass McCombs el millor és 
llegir les seues lletres. Són 100% 
autobiogràfiques: realment va estar 
en un hospital i també va tindre 
un treball de netejador de banys a 
Baltimore. I ella és realment la xica 
dels seus somnis.

www.myspace.com/cassmccombs

Entrada lliure



9 de juliol

PATRICK McGINLEY + 
DAVID ALARCÓN + JOANA 
BRABO + LCI + KOKE VEGA

Juliol i agost
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