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Poemes: Ausiàs March, Vicent Andrés Estellés, Marc Granell, 
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LA PELL POSSIBLE. Colectivo Mortero

«La Pell Possible» és un projecte interdisciplinari que reuneix poesia, música, 
dramatització i imatge i que aplega les veus de poetes i poetesses valencians i 
valencianes de tots els temps, des d’ Ausiàs March a Lola Andrés, passant per 
Vicent Andrés Estellés, Marc Granell, Manuel Asensi i Begonya Pozo. L’actriu Paula 
Miralles interpretarà una selecció dels seus poemes, valent-se exclusivament de la 
seua força declamativa, mentre que Clotilde Villanueva i Esther Vidal hi posaran el 
contrapunt amb els seus instruments de corda i David Alarcón —amb peces 
musicals pròpies— hi afegirà la seua personal recreació dels postulats poètics. 
Una oportunitat única perquè tothom, tant joves com adults, puguen gaudir d’un 
espectacle «total», en el qual paraula, música, teatre i imatge donaran cos als 
versos oferint noves i actuals —sempre canviants— lectures.



poetes i 
poemes

Ausiàs March 
Vicent Andrés Estellés, de L’hotel París

Poemes II i XII 
Marc Granell

A punt
Elogi de l’oblit
Túmul de Vicent Andrés Estellés

Manuel Asensi, de A la manera de Frankenstein
Records Antics

Lola Andrés, de Vidre
Trencar-me
El destí de les paraules
Som electricitat

Begonya Pozo
Contra la desesperança
Prec
Un llibre per excusa
Cada volta

 



Companyia creada en 2015 per Paula Miralles (actriu), Pilar Parreño (violista), Esther 
Vidal (violinista) i David Alarcón (compositor) amb la intenció de desenvolupar les 
seues pròpies propostes artístiques. Des dels seus primers treballs han posat l'accent 
en el maridatge de música i paraula, cercant diferents llocs des dels quals explorar la 
relació entre aquests dos llenguatges. La poesia ha sigut, fins al moment, el focus 
principal de la seua recerca artística, centrada sobretot en la recepció del vers a traves 
de la veu, la interpretació i la música en directe per a desprendre’s, així, del marc que 
captura el vers en la seua lectura sobre paper. En els seus treballs utilitzen diferents 
formats com el vídeo, la veu i la seua transformació, la música instrumental en viu i 
l'electroacústica, amb l'objecte de completar aquest significat que la paraula poètica 
vol transmetre. Fins al moment han realitzat tres espectacles, a cavall entre allò 
musical i allò performatiu: «Sollozo Terrestre, Paisajes Sonoros», amb poemes de 
Miguel Labordeta i Carlos Fernández López; «Cuando tú me leas dentro de mil años», 
monogràfic de Miguel Labordeta; i «La Pell Possible», una exploració sobre les 
possibilitats expressives de la llengua i la poesia valenciana. 
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