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ombressol
un tribut a Joan Miró

compositors: 
miquel brunet & mercè pons
     
disseny lumínic: 
rebeca sánchez pastor



Escriba para introducir texto

ombressol
un tribut a Joan Miró

rebeca sánchez 
pastor
life is light
life is sound
sound is light
life is soul
knobs alive

Escriba para introducir texto

miquel brunet
from inside
to the keys
hit the sound
switch your mind
cath the waves

mercè pons
beat is coulour
feel the beat
sound is mirror
sound is me
beat the feel



Ommm!!!!!
Es congela el temps i un bres acull l’espai que segueix a la 
subversió. Dins MI hi ha ombres i un batec que sonen 
estàtics fins que el SOL produeix el desglaç que du al 
moviment. En el SI de la línia ascendent hi trobem el ritme 
de l’esclat que crema i omple de cendres el bressol.
OMBRESSOL, el joc del contrast

Ombressol és una performance musical 
inspirada en el pintor Joan Miró. L’estrena va 
tenir lloc al  2011 a la Fundació Pilar i Joan 
Miró, el taller de l’artista, dins de  l’Umbracle, 
instal·lació dissenyada per VMA projectes. 

Un món de sensacions reflecteixen l’obra i la 
personalitat de Miró i submergeixen a 
l’espectador dins l’eternitat de l’artista. 

No hi ha passat, ni futur, sols un fluxe.



Connexions 
Cromàtiques

universM ercè Pons 
 iquel Brunet

compositors : 
miquel brunet & mercè pons

     



Connexions Cromàtiques presenta unes Illes Balears en un 
Mediterrani que estimula els cinc sentits.
És, a més, la connexió entre l’aigua i el color a través del so.

Connexions Cromàtiques respon a un dels interessos més 
destacats i plens d’energia que es desenvolupen actualment a la 
creació. La interacció entre disciplines distintes, la interrelació 
entre diferents sentits de la percepció, i la recerca d’aquests 
camins que aborden la sinestèsia i la interdisciplinarietat com a 
raons profundes de la creació són senders creatius dignes 
d’alabar.  Aquestes propostes obren avui dia alguns dels camps 
més renovadors i potents de la creació actual.

Podríem definir Connexions Cromàtiques com a mimetisme 
sonor mediterrani.
Una fantasia cromàtica d’esperit lul·lià.

Al missatge de Ramon Llull (declamat en ocasions i musicat en 
altres a la veu de la soprano) es suma la retrogradació d’una 
màxima hegeliana:  “res gran es crea sense passió”.
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Ombressol & Connexions Cromàtiques

Contractació:
 www.onaedicions.cat
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