
 

 

 

La Biblioteca de sorolls i sons s'instal•la en el Centre del 

Carme de la mà de l'Escalante 

València, 12 de novembre. Una pedra, unes cordes, una caixa registradora, uns tests i 

fins a una cafetera són susceptibles de convertir-se en instruments musicals capaços de 

transportar-nos a universos sensorials. Un ambiciós repte que ha aconseguit la unió del talent 

de l'escenògraf José Antonio Portillo i el món creatiu del músic Enric Monfort i el resultat del 

qual és la Biblioteca de sorolls i sons. Un espectacle íntim per a aforaments reduïts que el 

Teatre Escalante, dependent de la Diputació de València, ha programat dins del seu Cicle 

Teatre i Música, el 23 i 24 de novembre, en el Centre del Carme Cultura Contemporània. 

Una narració auditiva i visual per a totes les edats 

A cavall entre la música i les arts escèniques sorgeix aquest muntatge que es 

desenvolupa a l’interior d'una biblioteca octogonal de fusta i artesanal en la qual cada objecte 

té el seu lloc i el seu so. Un curiós i inèdit espai que s'allunya dels formats tradicionals i al qual 

podran accedir en cada funció al voltant de 30 persones privilegiades disposades a iniciar un 

viatge poètic i sensorial a través d'una narració tan auditiva com visual en la qual el públic 

participa de manera activa. 

Un espectacle envolupant que succeeix en una biblioteca repleta d’objectes articulats en la 

qual el percussionista que l'habita recull, cataloga, emmagatzema i transforma tots els sons en 

un procés que explora el fet físic del mateix i, al mateix temps, el seu significat emocional. 

Una prodigiosa instal·lació mecànica que s'endinsa en la poesia del so. Una biblioteca que 

funciona com el nostre cervell, connectant sons i emocions, records i diàlegs, acostant-nos al 

descobriment, a la comprensió del món i de nosaltres mateixos. 

La Biblioteca de sorolls i sons està oberta a tots els públics ja que com reconeixen els seus 

creadors José Antonio Portillo i Enric Monfort, si bé en un inici es va pensar per a xiquets de 3 

a 4 anys, el format s'adapta també perfectament al públic adult. 

Vídeo promocional: https://youtu.be/s8_49izli-M 

Entrades: https://cutt.ly/feIXyQp 
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