MIS
MOVIMENT D’INSURRECCIÓ SONORA
PRESENTA

10 siMIS, UN CONCERT DE MÚSICA I POESIA DE RISC

…l’esplèndida formació actual de MIS (Moviment d’Insurrecció Sonora) va posar l’auditori de La
Sedeta en un estat d’ànim directament proporcional a l’alegria, l’energia, la força i el sentit
de l’humor de la seva intel·ligent improvisació dirigida.
LEM 2018

PRESENTACIÓ
MIS -Moviment d’Insurrecció Sonora- és un col·lectiu de música d’avantguarda que
es mou a cavall entre la improvisació conduïda i el life composing format per músics
que provenen del clàssic, del rock, del jazz i del contemporani.
Ara MIS presenta el nou espectacle 10 SIMIS, que incorpora els poetes Núria
Martínez-Vernis i Oriol Sauleda, amb la paraula dirigida i sense filtres com a fil
conductor. Alhora, l’acció musical és executada per cadascuna de les 10 individualitats
dels músics i poetes, que es relacionen entre ells com a peces de puzle o de dominó, i
que s’organitzen amb les indicacions del director David Garcia Aparicio.

MIS MOVIMENT D’INSURRECCIÓ SONORA
Des de 2013, el col·lectiu MIS està realitzant un exhaustiu treball en el camp de la improvisació
conduïda i creant el seu propi sistema de treball, fruit del qual han sorgit diverses propostes
interdisciplinàries amb una gran varietat de col·laboracions.
La llibertat creativa, el joc i el concepte d’art com a obra inacabada i en constant procés són
les premisses de les quals parteix el col·lectiu en totes les seves propostes, siguin concerts,
intervencions en espais o col·laboracions amb altres artistes, com ara ballarins, “performers”
i poetes.
Durant aquest temps MIS ha realitzat un gran nombre de col·laboracions i de propostes
compartint el sistema d’improvisació amb artistes de l’escena actual, com les coreògrafes i
ballarines Maria Muñoz (Mal Pelo), Sol Picó, Vero Cendoya i Federica Porello, el performer i
coreògraf Pere Faura, els poetes Dolors Miquel, Núria Martínez-Vernis i Oriol Sauleda, entre
d’altres.
MIS ha participat en festivals com el TNT de Terrassa del 2017, el Festival Grec de Barcelona
de 2016, el Festival Elixir de Terrassa de 2018 o el Festival Sismògraf d’Olot de 2015. Ha
realitzat intervencions en museus com el MACBA i el Caixaforum. Ha impartit tallers de treball
comunitari i ha realitzat intervencions de gran format amb músics i artistes locals. MIS ha
enregistrat el cd La Balada del 84 amb Discordian Rècords, una improvisació sobre textos del
llibre 1984 de George Orwell.

**********

MÚSICS
David G. Aparicio, direcció musical; Mireia Tejero, direcció artística i saxo; Mercè Ros,
bateria; Lluís Vallès, saxo; Montse Massaguer, piano; Miquel Galceran, contrabaix;
Júlia Pérez, violoncel; Andrea Rodo, guitarra elèctrica.
David G. Aparició, direcció musical
Guitarrista inquiet i versàtil. Format en el clàssic i el jazz, ha participat en diversos seminaris
i workshops amb músics com Jim Hall, Pat Metheny i Kurt Rosenwinkel, entre d’altres.
Ha format part de diversos projectes de jazz, rock i música improvisada com Blues Factory,
Gongo7, G-A+ o l’Orquestra Nacional de Sounpainting de Catalunya i ha liderat com a
compositor i arranjador les formacions Full House, David Garcia Quintet, N1en USA i
Jammywam, realitzant treballs discogràfics amb tots ells.

Mireia Tejero, direcció artística
Saxofonista, compositora i performer, és impulsora de diferents formacions multidisciplinars
que emfatitzen el paper creatiu de la dona. Compositora i intèrpret habitual de la companyia
de dansa Sol Picó.
Ha liderat bandes de dones com Las Gambas o La Orquesta de Tacón i Alius, aquest últim un
referent nacional de la música de culte.
Ha realitzat nombroses performances, ha col·laborat en tot tipus d’improvisacions relacionades
amb la dansa i la música i ha participat en documentals, vídeos i llargmetratges com a
compositora i performer.

**********

ELS POETES

Núria Martínez-Vernis
Fera urbana. A part del seu últim poemari, celebrat tant per lectors com per crítica (Deix on
dir, 2012), també té els premiats L'acròbata tampoc no en sortirà il·lès (Premi Amadeu Oller,
2000) i Quantes mentides fan una sola veritat (Premi Josep M. López - Picó, 2004). El seu vessant
escènic el trobem amb les obres teatrals Numax-Fargor-Plus i No se registran conversaciones
de interés, de Roger Bernat. Forma part dels grups de poesia Anarquia és Independència,
els Cataclístics i Nicomedes Mendes. Organitza tallers del dir i fer poesia, com ara a l'obrador
de la Sala Beckett.

Oriol Sauleda
Individu plural. Treballa improvisadament la poesia improvisada. Si no és enfilant-se a un arbre,
el podem trobar al col·lectiu Nicomedes Mendes, recitant al grup de rock psicodèlic EVE (Lilith,
2015; El cinquè àngel, 2017) o fent el pallasso a la companyia de circ Top Guay. Ha guanyat
l'última edició del premi de poesia Martí Dot amb El paller. És Lewis Carroll en el projecte
musical ALENKY. Va inventar-se una aplicació mòbil (PASSEJA'T) que recita poesia només quan
l'aparell detecta que camines. Amb Marcel·lí Bayer fan Estat d'excepció, improvisacions de
lletres i sons.

TEASERS
 MIS: 10 siMIS al Festival LEM 2018

https://youtu.be/ey-p97HEhCk
 MIS: 10 siMIS al Festival LEM 2018

https://youtu.be/dfTiUPvc4Bk
 MIS: 10 siMIS al Festival LEM 2018

https://youtu.be/e3rouaqyCfk
 MIS al Festival TNT (amb Pere Faura i la Banda Municipal de Terrassa)
https://youtu.be/uKmB5tPVM2Mt
 MIS i les Amistats Perilloses (amb Maria Muñoz / Mal Pelo, Federica Porello, Pere
Faura, Núria Martínez-Vernis, Oriol Sauleda)
https://www.youtube.com/watch?v=RghEyI7gdg8
 MIS al Festival Sismògraf d’Olot (amb Sol Picó i Vero Cendoya)
https://www.youtube.com/watch?v=DLwpD9FTwzU
 MIS al MACBA
https://www.youtube.com/watch?v=jp4An_hJaFw
 MIS al Caixa Fòrum
https://www.youtube.com/watch?v=aFHTOsyRLRg
 Taller amb músics i ballarins del Conservatori de Santa Cecília i l’Acadèmia nacional
de dansa de Roma
https://www.youtube.com/watch?v=XIOu3XEr9JI

PER A MÉS INFORMACIÓ
https://www.youtube.com/user/movinson/playlists
www.moviment-insurreccio-sonora.com
Mireia Tejero 679590134 / mireia@mireiatejero.com
David G. Aparicio 636264673 / David.g.aparicio@hotmail.com

