PRODUCCIONS

1. Sinopsi
Recorregut per la poesia i les cançons del 1714.
A casa nostra, el segle del Barroc, s.XVII, va amarar bona part de la
primera meitat del s.XVIII, fins ben passada la Guerra de Successió.
Després de la guerra dels Segadors (1640-1652) amb l’inici del
desmembrament de les terres de parla catalana en diversos estats,
plana el pessimisme a tots els nivells, significant una major
incidència de la crisi i la decadència en la cultura i les lletres
catalanes. No fou fins a mig segle després del setge que començà a
haver-hi poesia que relatés els fets esdevinguts.
El recital recull el treball dels poetes de l’època com Agustí Eura,
Josep Romaguera, Joan de Boixadors, Guillem Roca i Seguí, o Joan
Bonaventura de Gualbes, combinat amb anònims populars com “El
Cant dels Ocells”, que té els seus orígens en una de les cançons
dedicades al Rei Carles III.
1714: Poemes i cançons conclou amb la mostra de l’obra d’autors que
han parlat dels fets succeïts des de mitjans del segle XVIII fins a
l’actualitat. Entre ells, Frederic Soler Pitarra, Jacint Verdaguer, Joan
Maragall, Josep Carner, o Salvador Espriu.
Alternant els poemes i les cançons, s’intercalen breus cites que
ajuden a situar el context i els fets històrics.
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2. Fitxa artística
Repartiment:
Jordi Muixí veu
Pep Pladellorens piano
Equip artístic:
Idea i Direcció: Jordi Muixí
Direcció musical: Pep Pladellorens
Arranjaments: Pep Pladellorens
Il·luminació i so: Amadeu Solernou
Fotografia: Guillem Gómez
Disseny de portada i Disseny gràfic: Anna Mestre
Producció i Management: Èvic Produccions
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JORDI MUIXÍ I GÈS
És Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre. Al 1998 és Becat per la
Generalitat de Catalunya per cursar estudis d’Interpretació, Cant i Dansa a la
ciutat de Nova York. Al 2002 li és concedida una Beca Fulbright per a
continuar aquests estudis (2003-05). Havent cursat la part docent del
Doctorat en Arts Escèniques, i tot treballant en la seva tesis doctoral, li ha
estat concedida una beca (AGAUR) per a estudis de recerca als Programes
Màsters en Arts Escèniques de les Universitats de Nova York i Yale (20052006) entre d’altres. Des de ja fa anys compagina els escenaris amb la docència teatral (Veu, Dicció,
Cant i Interpretació). Entre els molts llocs arreu d’Europa i els Estats Units on ha impartit aquests
cursos hi figura l’escola “City Lights” de Nova York. L’any 2005 és convidat a “Prima del Teatro”,
San Miniato, Itàlia, en la seva onzena edició, a donar un taller d’Interpretació en el Teatre Musical i al
2008 ho fa per a la Universitat de Nova York a Florència, també a Itàlia. Al 2010 crea ÈVIC, una
empresa destinada a l’Entrenament de la Veu i el Cos, i a les produccions artístiques. Al 2011 és
convidat a impartir un curs de Tècnica Vocal al camp de refugiats de Jenin a la Palestina Ocupada.
Els seus treballs al teatre inclouen a Don Quijote/Cervantes al musical “Man of La Mancha”(Èvic
Produccions) Teatre Poliorama i Victòria de Barcelona, el trobador Guillem de Berguedà a “Pecats
Grans i Menors” (Dimitri Ialta Produccions), dir: Jordi Duran; “Sherlock Holmes i el club dels pèlrojos” i “Pipi Langstrump” (Lazzigags Produccions); és el bisbe Galzeran Sacosta a “El retaule de la
llum” direcció de Teti Canal, dir. musical de Manel Camp, amb funció especial al Gran Teatre del
Liceu de Barcelona; “Gaudí” al Barcelona Teatre Musical; “T’estimo, ets perfecte...ja et canviaré”
dir: Esteve Ferrer (Vània Produccions) Teatre Borràs; és Lady Baby Diamond a “Mals d’amor d’una
gata francesa” nominació premis Butaca (TNC-Teatre Nacional de Catalunya), dir: Alfredo Arias;
“Maleïts” (Festival de Sitges-Grec-CDV)direcció: J. Pere Peyró; “L’Auca del sr. Esteve” (TNC)
direcció d’Adolfo Marsillach; “Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet” (CDGC) direcció de
Màrio Gas; “Cal Dir-ho?”, “Tot assajant Dom Juan” i “Cavalls de Mar” (Cia. Josep Mª Flotats)
direcció de J.Mª Flotats; “Cubana Marathon Dancing” (La Cubana) direcció de Jordi Milán. Ha format
part del grup Follim Follam en els seus dos espectacles “Pornofonia Bucal I” i “Pornofonia Bucal
II”. Al cinema “Allies” de Frank Green (Nova York) i “Anita no perd el tren” de Ventura Pons. A la
televisió “KMM- Kubala, Moreno i Manchón”, “Ventdelplà”, “Estació d’Enllaç”, “Nissaga de
Poder”, “Dones d’Aigua” de TV3 i al programa “Lo + plus” de Canal +.
Ha dirigit el musical “Man of La Mancha”, el monòleg “Tinc 50 anys i sóc dona!!!” i l’Òpera Buffa
“La Serva Padrona” de J. Battista Pergolesi. Ha estat ajudant de direcció a l’estrena mundial
d“Stalin” a Barcelona i segon ajudant de direcció a “Tot Assajant Dom Juan” i “Ara que els
ametllers ja estan batuts”, totes dirigides per Josep Mª Flotats.
Ha enregistrat el doble compacte de “Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet” i també
“Sherlock Holmes i el club dels pèl-rojos”, “Pipi Langstrump”, “Gaudí” i “El retaule de la llum”. Ha
posat Veu en Off a un gran nombre de projectes i ha donat una sèrie de concerts a l’Opa de Nova
York. Amb “The American Songbook” ha recorregut gran part de la geografia espanyola i europea
interpretant estàndards i temes de musicals. A “Sense Temps” fusiona la cançó popular catalana amb
el jazz i el flamenc entre d’altres. A “Un Concert de Pel·lícula” interpreta temes per a un públic
familiar.
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PEP PLADELLORENS
Nascut a Castellbell i el Vilar (Barcelona).Estudia solfeig, harmonia,
contrapunt i piano al Conservatori Superior de Música del Liceo de
Barcelona, obtenint els titols superiors de solfeig i de piano. També
estudia harmonía moderna i piano amb Francesc Burrull. En l'any 1981
comença a treballar en la companyia de teatre “Trup 69”.Forma part del
grup de música tradicional catalana “La murga”. Pianista acompanyant
de nombrosos artistes: Marina Rosell, Joan Isaac, Mone, Parrita, Moncho, Rolando Ojeda,
George Moustacki entre d'altres. Es director musical, arranjador i pianista de l'orquestra del
programa de TV3 “Lottoshow” produit per Angel Casas i presentat per Mone.
Intervé com a pianista en diversos programes de televisió: “La Marató”, “Temps era temps”, “la
Cosa Nostra"(TV3); “Premis San Jordi”, “Tal Cual”, “Premis Max”, “Senyores i Senyors”,
“Especial Xavier Cugat” (TVE); “Tons” (Canal 33). Ha estat professor a: escola Ceme, Eólia,
Aula 7 i pianista acompanyant en les classes magistrals de cant i interpretació de Hellen Gallagher,
a l’Institut del Teatre de Barcelona i Terrassa. Actualment és professor de piano a l'escola Aulos
de Cerdanyola.
En el teatre ha treballat com a pianista a: “Faraó, Faraó” (Cúpula Venus) Cia Roba Estesa, “El rei
de l’Orient” (Teatre Condal) dir: Carlo Bosso i Joan Eloy Vila, “Cabarreig” (Cova del Drac) dir:
Ignasi Roda, “Snoopy el musical” (Teatre Goya), “Memory”, “Memory II” (Teatre Tivoli), “Tots
Dos” (Teatre Borrás) dir: Ricard Reguant i Jordi Doncos. “Breckt x Breckt” (Teatre Albeniz,
Madrid) dir: Mario Gas i Manuel Gas, “La Eterna Canción” de P. Sorozábal (Teatro Español de
Madrid, Festival de Perelada i Teatro Arriaga de Bilbao) dir: Ignacio Garcia i Manuel Gas.
Armonio a “La Opera de Cuatro Cuartos” de Bertol Breckt i Kurt Weil, dir: Calixto Bieito i Lluis
Vidal (Teatre Lliure de Barcelona i a Madrid, Bilbao, Canaries, Salamanca, Paris, Estrasburg i
Recklinghausen). Pianista, arranjador i director musical a “Remena Nena” (Foyer del Liceu de
Barcelona) Dir: Marta Montblant. Pianista, co-adaptador i director musical de la sarsuela “La
Generala” de Amadeu vives dir: Paco Mir i supervisió musical de Joan Albert Amargós (Teatre
Victoria de Barcelona, i gira per Espanya). Pianista i ajudant de direcció a “Candide”, de Leonard
Bernstein, dir: Xavier Albertí (Teatre Romea). Pianista i co-director a: “Turning point” d’ Alfonso
Vilallonga i Ernesto Collado (Sala Villaroel). “T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré...” dir: Esteve
Ferrer i Manuel Gas (Teatre Poliorama, Apolo i Borrás de Barcelona i gira per Catalunya).
Col·labora amb Manuel Gas en el muntatge a Madrid de “Black el payaso” de P. Sorozábal, dir:
Ignacio Garcia i Manuel Gas (Teatro Español de Madrid i Teatro Arriaga de Bilbao). “Adiós a la
Bohemia” de P. Sorozábal (Teatro Español i Teatro Arriaga). “Guys and Dolls” (Teatre Nacional
de Catalunya). “The Full Monty” (Teatre Novetats de Barcelona). “A Litlle Night Music”
d’Stephen Sondheim (Teatre Grec i Teatre Novetats de Barcelona, Festival de Perelada i Teatro
Albéniz de Madrid). “Ascenso y caida de la ciudad de Mahagony” de Bertolt Brecht i Kurt Weil
(Naves del Matadero de Madrid). “Sweeney Todd” d’Stephen Sondheim, en les dues etapes, al 9597 (Teatre Poliorama, Teatre Apolo de Barcelona i Teatro Albéniz de Madrid), i al 2008-2009 al
(Teatro Español de Madrid, Arriaga de Bilbao i Apolo de Barcelona), dir: Mario Gas i Manuel
Gas. Direcció musical en el “Concert homenatge a Manuel Gas” (Teatre Espanyol de Madrid). Al
2012 és el director musical de “Follies” de S. Sondheim (Teatre Espanyol de Madrid y Festival de
Peralada), dir: Mario Gas i al 2013 guanya el Premio Max a la millor direcció musical per
“Follies”.
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3. Fitxa tècnica
 So: Un equip de veu i piano
Dues entrades de línia per piano elèctric
Un micròfon (aportat per la companyia)
Un peu de micròfon
Dos monitors
P.A. adequada a l’espai
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CONTACTE / CONTRACTACIÓ:

PRODUCCIONS
Correu electrònic: informacio@evicproduccions.com
Telèfon: +34 678889617
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