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SUITEDET'AIGUA
IDEA ORIGINAL I CO¡4POSICIÓ CARLOTA BALDRíS
ASSESSORA14ENTARTÍSTIC JOAN FONT (COMEDIANTS)
DRA¡4AIÚRGIA JOAN FONT IJORDI PÉREZ SOLÉ
VIOLONCEL AMPARO LACRUZ
¡.{ÚSIcA ELECTRÓNICA CARLOTA BALDRíS
DIRECCIÓ ESCENICA JOAN FONT
ADJUNTA LA DIRECCIÓ JORDI PÉREZ SOLÉ
CREACIÓ ESPAI ESCiNIC COMEDIANTS
DrssENY / TLLUMTNACIÓ COtvIEDIANTS
CREACIÓ AUDIOVISUAL PAU CASANOVAS
PROGRAMACIONS DE SO LINUS URPí
rNTÉReRETs (EN ALTERNANQA) JoRDI PÉREZ soLÉ
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pRoouccró ExEcUIVA r REGtDoRIA HELENA MoLINÉ (LA MAMA)
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Concert escénic de novo creoció ol voltont de l'AIGUA
Un equip d'invest¡godors ho estot trebollont des de diferents discipl¡-

nes ortístiques per demostror ol món lo importdncio de l'oiguo per o
l'ésser humd. loro ens mostro el resultot obtingut en oquesto Suite

de I'oiguo, un concert experimentol oquoticomusicol creot en el seu
prop¡ loborotor¡ esc¿nic.
Aquests cientíñcs hon trobot en lo músico ¡les ¡motges el millor llenguotge per porlor-nos de I'o¡guo com o font de vido ¡ com o element
totolment necessori per o lo nostro supervivdncio, L'oiguo o lo noturo,
el nostre vincle omb ello o com lo músico i les emocions poden orribor

o modificor-lo seron les tesis o qué hon orribot oquests investigodors, Soto l'efecte de l'oiguo, lo músico i les imotges von evolucionont
segu¡nt els diferents estots de I'o¡guo imostront els convis que es
von produint ol nostre voltont. Els nostres pensoments i sentiments
juguen un poper importont en oquesto reloció. L'oiguo ens treu lo set
i l'oiguo ens ofego. Serd que l'oiguo formo port de les nostres v¡des
molt més del que en som conscients?
Un v¡otge po¿tic o trovés de l'oiguo ¡les seves emocions, omb un
equip d'¡nvestigodors excepcionols: lo compositoro Corloto Boldrís,
lo v¡oloncel.listo Amporo Locruz -uno de les intérprets de músico de
combro omb més projecció internocionol- ¡lo controstodo experiéncio en lo direcció escdnico de Joon Font (Comedionts), o més d'un jove
creodor oudiovisuol ¡ un/o ¡ntdrpret o esceno, que suggeriron otmosferes v¡suols i teotrols ol serve¡ de lo músico i l'oiguo.

AGRAIMENTS

Albert Al¡er, Miguel Arrieto, Nurio Boch, Froncisco Cosonovos, Albert
Gil, Johonno Kergrooch, fvlorio lsobel Moso, Dovid Merino, ¡4orto Porro,
Josep l.4or¡o Seguro Txemo, Poco So¡o de Comedionts / 973 events grup
/ Silvio Solo, Romon Quodrqt de Gimnds Record / EMM Pou Cosols del
Vendrell / I o les nostres fomil¡es pel suport ¡ lo pocidncio!
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