
 
 

Les antigues civilitzacions creaven agrupacions d’estrelles per orientar-se, i van decidir unir aquests 
punts d’estrelles amb traços imaginaris que creaven siluetes visuals sobre l’esfera terrestre. 
Aquestes estrelles al cel semblen properes, però sabem que poden estar separades per milions 
d’anys llum.  
 
Aquestes figures dibuixades són arbitraries, i al llarg de la història s’han elaborat de diferents 
maneres. A CONSTEL·LACIONS, proposem a partir del traç de la música unir el circ i el moviment, 
per crear les diferents combinacions que ens dibuixaran les imatges que evocaran emocions i 
paisatges, amb el mateix afany de voler conèixer el nostre propi univers.  
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Núria Andorrà 
 



 
 

 
Música i circ 

 
Núria Andorrà presenta el projecte guanyador de l’última edició del Premi Puig-Porret del festival 
de Música Viva de Vic. Constel·lacions, és un espectacle on hi ha música i circ de la ma d’artistes 
experimentats en les seves àrees. 
 
Els artistes conflueixen a l’escenari per crear una peça on les imatges i el so son les generadores dels 
paisatges i de les emocions. La composició busca la bellesa i la atenció en la simplicitat per deixar 
espai a que l’espectador faci la seva pròpia interpretació. 
 
En una experiència integradora pel públic, que podrà viatjar a un univers present a la sala, fer un 
zoom i passar de l’un al tot, de l’individu al col·lectiu. El temps passa a ser tridimensional, coses 
llunyanes es veuen properes i a l'inrevés.  
 
L’ús de diferents tècniques d’emissió sonora a temps real crearà una experiència única on els sons 
viatgen per l’espai, que és versàtil, un site específic en el tractament de l’entorn, la tècnica i l’espai, 
que dóna a l’espectacle una dimensió sonora molt poc habitual. 
 

 
 
 

 
 
EQUIP 
 
 
Núria Andorrà, percussió i composició  
Ariadna Torner, violí 
Sophie Núñez, trapezi 
Davíd Diez, malabars i roda cyr 
Roc Mateu, disseny de so, llums i creador sonor.  
Sabina Covarrubias, visuals 
 
 
 
CONTACTE 
Xavier González/ Escenapart, manager 
Tel.: 688 89 39 75 
Mail: xaviergonzalez@escenapart.cat 
Web; https://www.escenapart.cat/ 
 
 
 



 
 
ARTISTES 

 
Núria Andorra, percussionista contemporània 
nuriaandorra.com 
 
Constel.lacions és la primera peça interdisciplinar de Núria Andorra, de 
formació càssica i contemporànea però sempre bebent d’altres fonts 
d’inspiració Núria proposa un univers on les imatges, el so i el cos 
s’uneixen per transmetre en igualtat  les mateixes emocions i crear des 
de la interdisciplinarietat 
 
Ha tocat amb Agustí Fernández, Fred Frith  Le Quan Nihn, Ingar Zahr, 
Joëlle Léandre, Mats Gustafsson, Pablo, Ledesma, Nate Wooley, Frances-
Marie Uitti, Joe Morris, Ramon Prats, Tom Chant, Joachim Badenhorst, 
Yasmine Azaiez, Anne-liis, Poll, Nuno Rebelo, Marc Vilanova, Alessandra 
Rombolà, Christiane Bopp. I amb els ballarins Manel Salas, Constanza 
Brncic, Julyen Hamilton i Paolo Cingolani, Iris Heitzinger. 
  

 Ha col·laborat amb els grups de música contemporània Icarus Ensemble, Algoritmo, Ensemble Abstraï, Murtra 
Ensemble, Barcelona 216, Kammart i Patschwork Ensemble. També ha treballat amb Carles Santos, Hector Parra, Matmos 
i en diferents espectacles interdisciplinaris. 
  
És professora de l’Esmuc i imparteix workshops a diferents conservatoris superiors d’europa. 
És directora artística de MontMusic Festival i d’Improject Ensemble 
 
 
 

Ariadna Torner, violí 
 
Obté el Grau Superior de violí al Conservatori del Liceu amb 
la professora Olga Aleshinski, seguint els estudis de 
postgrau amb la solista Prof. Dora Schwarzberg i amb Lucy 
Hall a l’Accademia de Musica de Pinerolo (Itàlia). 
Ha estat membre de la JONC (Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya), JONDE (Jove Orquesta Nacional de Espanya), i 
NJO (Netherlands Youth Orchestra) i seleccionada per 
formar part de la GMJO (Gustav Mahler Jugendorchester), 
amb les quals ha actuat per les principals sales de concerts 
d’Europa. 
Ha col·laborat habitualment amb l’orquestra del Gran Teatre 
del Liceu i amb diverses orquestres professionals del territori 
com la Orquestra de Cambra Terrassa48. 

La seva visió oberta de l’art, l’ha portat a participar en espectacles interdisciplinaris, així com a enriquir-se de diferents 
gèneres com la improvisació, la música índia karnàtica, música japonesa o la electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Sophie Núñez Rodríguez  
 
Llicenciada en art dramàtic per l'ESAD de Castella i Lleó i graduada 
en mètode Lecoq per Estudis de teatre físic Berty Tovías a 
Barcelona. Comença a fer circ a l'espai "La Llum de les Delcias" a 
Valladolid i estudia trapezi fix, verticals, trapezi doble i acrobàcia 
a l'EC Rogelio Rivel, assumint el trapezi com a especialitat i 
comptant després amb diferents mestres com Pilar Serrat o 
Caterina Aguayo com a guia en el treball amb l'element. El seu 
estil està influenciat per la dansa contemporània i el Kalaripayattu 
(art marcial d'al Sud de l'Índia) a més de conviure amb la necessitat 
constant d'una mirada i execució poètica sobre la pràctica. És 
intèrpret i creadora en les companyies emergents Allò, trímera i la 
propera producció de Sputniks_cia. Ha treballat en múltiples 
espectacles de cabaret i en l'espectacle "epíleg d'un inici: el secret 
de les meduses" de Sabine Darhendorf. Treballa com a pedagoga 
de circ en diversos projectes com Enlaire (Torrelles de Llobregat) i 
B-Polemic (Barcelona). 

 
 
 
 
 
 
 

 David Díez Méndez  
 
Completa la seva formació a l'Escola de circ de Valladolid, Escola 
de Circ Carampa i Cirko Vertigo on s'especialitza en malabars i roda 
cyr. Part activa i fundadora de l'Kolektiv Lapse Cirk, on desenvolupa 
un llenguatge artístic, tècnic i personal que diposita les seves arrels 
en l'estudi de les matèries primeres i la recerca de tot el 
extraordinari que s'amaga dins del comú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Roc Mateu 
 
Dissenyador de So, ha treballat en teatre, musicals, circ, televisió i 
musica.  
Una de les característiques que diferencia a Roc Mateu és el seu 
perfil creatiu, participant sempre en l’equip artístic de les 
produccions, aportant dramatúrgia a les obres des del camp 
sonor. 
També té una participació activa en la escena internacional dins 
de “Masters Club de DPA”, participant com a ponent als 
workshops que organitza DPA i participant en el 
desenvolupament de taules de so i equipament acústic i de so 
envolvent.  
Ha col·laborat amb directors de teatre com  Mario Gas, Lluís 
Pasqual, Tortell Poltrona, Oriol Broggi, Carme Portaceli, Sergi 
Belbel, Àlex Rigola, Joan Font, Joan Ollé, Xavier Albertí, Josep 
Maria Mestres i Angel Llacer entre d'altres.  

Entre els seus treballs de disseny de so podem destacar El Llibre de les Bèsties (1995) de Comediants, La Nit de les Mil 
Llunes (1998-1999) de Circ Crac, Caída y ascenso de Mahagonny (2007), Sweeney Tood (2008), Follies (2012) de Mario 
Gas, La Casa de Bernarda Alba (2009) de Lluís Pascual, Delicades (2010) i Aventura (2012) de T de Teatre, Carmina 
Burana (2011) de La Fura dels Baus, Hair (Madrid, 2011), L'Auca del Born (2012) de Jordi Casanovas, El caballero de 
Olmedo (2014) i Romancero Gitano(2019)  de Lluís Pascual, Mar i Cel (2014) i Scaramuche (2016), de Dagoll Dagom, El 
Petit Princep (2015), La Jaula de las Locas (2018) i  La tienda de los Horrores (2019) d’Àngel Llacer i Manu Guix, entre 
d´altres.  
 
 

 
Sabina Covarrubias 
https://www.sabinacovarrubias.com/ 
 
Va obtenir la llicenciatura en composició musical el 2006 per 
l'Escola Nacional de Música de la UNAM a Ciutat de Mèxic. Va 
obtenir un màster en Musicologia, Creació i Societat el 2010 a la 
Universitat de París 8 (França), on es va especialitzar en composició 
assistida per ordinador i Etnomusicologia. El 2016, es va doctorar 
en Estètica, Ciència i Tecnologia de les Arts per la Universitat de 
París 8. Des del 2009 ha assistit a nombrosos tallers i residències a 
l’IRCAM, Centre Pompidou de París, França, incloent “Design 
Sonore”, “Techniques de Synthèse avec MAX MSP”, “Jitter”, “CAO 
dans Max with the librairie bach”, “Audiosculpt”, “Spatialisateur”, 
entre d’altres. Sabina també ha estudiat i format per programar 
amb idiomes com Java i C ++, entre d’altres, a l’Institut Nacional 
Politècnic de Mèxic. Va estudiar "Mastering Techniques" a Berklee 
Music College. Actualment és investigadora associada del CICM 
(Centre d’Informatique et Création Musicale) de París, FRANÇA. 

 
Les seves obres abasten una àmplia gamma de gèneres, com ara música electrònica experimental, orquestra i música 
de cambra, música visual, fotografia algorítmica, vídeo amb reactiva àudio, etc. La seva obra s'ha mostrat en sales de 
concerts i festivals de renom a Mèxic, Estats Units, i França. Les actuacions de les seves composicions han tingut lloc al 
Festival Internacional de les Dones en l'Art al Palau de Belles Arts de Ciutat de Mèxic i al Fòrum Internacional de Nova 
Música de Manuel Enríquez a la Ciutat de Mèxic. 
 
 


