LA NOIA SENSE MANS

PREGÓ

L’ESPECTACLE
L'hermenèutica és l'art d'interpretar texts, i Hermes, el missatger dels deus, és qui donà origen al mot. Nosaltres
aportarem el text a desxifrar i els mots a descodificar per tal que vosaltres, “hermeneuticament” parlant, entreu
de ple en aquesta meravellosa història tan senzilla i impactant per fora, tant profunda i sensible per dins.
Espectacle basat en la pel·lícula d’animació de Sébastien Laudenbach i la seva adaptació del conte dels germans
Grimm.

FITXA ARTÍSTICA

REPERTORI

Narradora: Jordina Biosca
Guitarra clàssica: David Garcia

La Noia Sense Mans.
Història recopilada pels germans Grimm.

Direcció i adaptació dels textos: Jordina Biosca
Composició i interpretació musical: David García

Adaptació del text a partir de la versió de Sébastien
Laudenbach: Jordina Biosca

Vestuari: Menchen Tomas

EQUIP ARTÍSTIC
Creadora, narradora, guionista i directora des del 1998.
Ha presentat els seus espectacles en diversos festivals, cicles de narració poesia i teatre d’arreu
del país i de l’Estat espanyol a part d’actuacions continuades en programacions estables per tot
Catalunya.
Combina els espectacles íntegrament de text amb les actuacions amb acompanyament musical
tant amb músics de formació́ clàssica com contemporània.
Ha creat projectes a la carta d'espectacles, CD's, produccions i presentacions d'actes per a la
Fira Mediterrània de Manresa, Fundació La Caixa, Vallformosa, Nit de Castells, Descobrir
Catalunya i Generalitat de Catalunya entre d'altres.

Jordina
Biosca

També ha col·laborat fent formacions per adults amb la Universitat Ramon Llull, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic, Universitat Rovira i Virgili, Escola Marta Mata i
les Escoles d'Estiu de la Generalitat.
És protagonista de tots els seus espectacles i en fa l'adaptació́ de tots els guions.
Els seus espectacles es caracteritzen per la intensitat interpretativa i la tria de textos de
contingut contundent.

Festival EVA, En Veu Alta
Des del 2005.
Dirigeix el Festival EVA, EN VEU ALTA, festival internacional de
narració i tradició oral al Penedès i a Pradell de la Teixeta (Priorat).
Eva 354 .
Des del 2014.
Gestiona el servei de voluntariat cultural lector EVA354 per acostar la
lectura en veu alta als col·lectius més desafavorits i potenciar-ne
l’acte.

La Cisterna
Des del 2013.
Gestiona i dirigeix la sala d’espectacles La Cisterna a Vilafranca del
Penedès.

EQUIP ARTÍSTIC
Ha tocat en diverses formacions de Jazz i Rythm&Blues fent actuacions arreu de Catalunya i de
l’Estat d’entre les quals destaquen: Blues Factory (Blues), Songo7 (Latin Jazz), Terrassa All Stars
(Jazz),Jazz Guitar Duet (Jazz). Ha col·laborat amb músics com Josep Maria Farràs, Benet Palet,
Xavier Figuerola, Nono Fernández, David Mengual, entre d’altres.
Al 1998 funda el grup Full House amb el que comença la seva trajectòria com a intèrpret de les
seves pròpies composicions i amb el que enregistra el seu primer treball discogràfic (Full House,
Taller de Músics).
Al 2002 després de diverses col·laboracions funda el seu propi quintet del que és líder, compositor
i arranjador. És amb aquest grup que es consolida com a músic de Jazz edita el CD “Tacte”
distribuït internacionalment pel segell “New Mood Jazz”.

David
García

Al maig de 2007 funda junt amb el saxofonista Sergi Rovira l’octet “Nº1enUSA” que centra el seu
repertori en versions de clàssics de música Rock amb arranjaments de Jazz. Amb aquest grup
realitza el cd “Celebration Day” del que n’és responsable dels arranjaments. Al setembre de 2009
participa a Le Vintage de Honfleur (Normandia) com a interpret convidat.
Ha format part del grup de música improvisada G-A+, i de la Always Drinking Marching Band
(I+D).
Des del 2012 lidera el grup de Jazz Rock JAMMYWAM amb el que he realitzat nombroses
actuacions i amb el que ha editat el que és el seu quart treball discogràfic “We Hope”.
Actualment lidera el grup MIS (moviment d'Insurrecció Sonora) amb el que investiga diferents
vessants de la música experimental i improvisada i amb el que ha participat a diferents festivals
internacionals i col·laborat amb ballarins i performers com Sol Picó, Maria Muñoz i Pere Faura.

Durada: 1h

Contractació:

Alba Castells
Telèfon: 607.601.851
Mail: albacastells@jordinabiosca.com

