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POEGRAFIES

Josep Enric Grau
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mpliem la llista de pobles, gràcies a tots per la confiança:

Ador, Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Albalat de la Ribera, Albalat dels Sorells, Alboraya,
Albuixech, Alcoi, Alcúdia de Crespins, Aldaia, Algemesí, Alfara del Patriarca, Alfarp, Almoines,
Alginet, Almiserà, Almussafes, Altea, Antella, Alzira, Atzeneta, Banyeres de Mariola, Barcelona, Barx,
Barxeta, Bellreguard, Benavites, Benetússer, Beniarjó, Benicarló, Benimodo, Benifaió, Benifairó de la Valldigna,
Benirredrà, Benissoda, Bétera, Bocairent, Burjassot, Canet d'en Berenguer, Carcaixent, Castelló,
Castelló de Rugat, Cullera, Chiva, Cotes, El Palomar, Favara, Foios, Fontanars dels Alforins, Gandia,
Guadassuar, La Font d'Encarròs, La Font de la Figuera, L'Alcúdia, L'Oliveral, Llanera de Ranes,
Llaurí, Llíria, Llocnou de Sant Jeroni, Llombai, Llutxent, Mancomunitat de la Safor, Mancomunitat de la
Valldigna, Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Manuel, Massalfassar, Massanassa, Massalavés, Mislata,
Moixent, Montcada, Montaverner, Montesa, Montitxelvo, Montserrat, Montroy, Museros, Nàquera,
Oliva, Pedreguer, Picanya, Piles, Pobla del Duc, Pobla LLarga, Pontedera, Ponte de Sor,
Port de Sagunt, Potries, Rafelcofer, Ribeira Grande, Riola, Rocafort, Ròtova, Rotglà i Corberà,
Sagunt, Simat de la Valldigna, Sollana, Sueca, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, Teulada,
Torrella, Torrent, València, Vinalesa, Vinaròs, Villalonga, Xàbia, Xeraco, Xeresa, i Xirivella.
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ARTICS Produccions treballa en la producció i difusió de les
p r o p o s t e s m u l t i d i s c i p l i n a r s d e l p o e g r a f i s ta J o s e p E n r i c G r a u .
La companyia naix el 2004 de la mà de Grau amb l'obra "TICS"
fruit d'un treball de molts anys de fusionar textos, imatges i música.
ARTICS ha realitzat nombroses representacions en teatres del Circuit Teatral
Valencìà, en gira a través del SARC (Diputació de València), i ha participat en
molts festivals i mostres de la Comunitat Valenciana: 21ª Mostra de MIM de
Sueca, Cicle Menut Teatre del Centre Teatral Escalante de València, 21ª Mostra
de Teatre d'Alcoi, 28ª Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida, Mostra
Contescoltes de Simat, Festival de Narració Oral d'Altea, i en el Festival Internacional
Sete Sóis Sete Luas a Itàlia, Cap Verd i Portugal.

Josep Enric Grau
Des de 1983, en el seu treball artístic, Grau ha provat la connexió entre
el gest, la paraula, les arts plàstiques i la música; armonitza diversos llenguatges,
com ara la poesia, la pintura, l'escultura, i la fotografia amb la interpretació
musical, corporal i vocal; allò que ell anomena "Poegrafia".

Us presentem les seues propostes
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Teatre infantil

Titellet

de 2 a 6 anys

Espectacle didàctic, plàstic i musical. Una poegrafia infantil que
barreja el treball d'actor amb personatges animats i objectes. Adaptat al currículum
d'Ensenyament Infantil, conta la història de Titellet.
Titellet i els seus amiguets, el cofret Treballet, el carret Poegrafia, i Marcel·linet,
viatgen de dia i descansen de nit contant, cantant i pintant les històries que han fet amb
els llenguatges que han aprés a l'escola.

Sessions especials per a escolars
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Teatre d'adults

l'apartament borja

Monòleg d'humor

Catorze poegrafies sobre el segle XV, amb un seguit de personatges
històrics d'excepció, que aniran presentant-se amb l'escenografia, amb els
llenguatges i amb els instruments que faran servir en escena.
L'apartament borja vol ser una paròdia, una visió personal sobre la llegenda
negra dels Borja. Josep Enric Grau és també l'autor del text, de la música, de
l'escenografia, i interpreta tots els personatges, jugant amb el so, les imatges,
la paraula, el gest i les veus. Tot sense perdre l'humor que sempre caracteritza
el seu treball.

a

Sessions especials per a Batxillerat

a

A

Teatre infantil

hist ò ries velles i

n ovelles

de 6 a 12 anys

Josep Enric Grau i Pau, el seu gripau, interpreten històries velles de
la nostra tradició oral i històries novelles. Les velles les han llegides o els
les han contades i les novelles són seues.
En aquest espectacle les històries es conten amb diversos llenguatges:
pintura, escultura, cançó, conte, endevinalla, màgia i acudit.

Sessions especials per a escolars

Teatre i Plàstica
T I C S 4G

A
teatre d'adults

Tics és un monòleg d'humor basat en les poegrafies
del llibrescultura "TincToncTICS" de Josep Enric Grau.
En TICS, Grau no es presenta com un personatge de
ficció, sinó com ell mateix. Interpreta les imatges i els
textos, a través del gest, la plàstica, la música i la poesia.

Sessions especials per escolars de Secundària

InfanTICS

de 6 a 12 anys
A InfanTics conta i interpreta les imatges i els textos
del llibrescultura "TincToncTICS" com a històries que són,
i els xiquets mirant paraules i llegint imatges, descobrixen la
comunicació a través dels diferents llenguatges, el gest,
la plàstica, la música i la poesia, es un muntatge interactiu
on els xiquets i xiquetes hi participen.

Sessions especials per escolars de Primària
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Plàstica i Teatre

Antològica

públic familiar

Josep Enric Grau interpreta fragments dels espectacles "TICS", "Infantics",
"Històries velles i novelles" i "l'apartament borja" en una expovisió antològica
de Poegrafies on fon la plàstica i l'escenografia en la mateixa sala d'exposicions, o bé en
l'escenari.

amb donació d'una obra plàstica

A

Plàstica
Poegrafies

exposició

Inclou visita guiada
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Escultures - guardons
per a FESTIVALS, MOSTRES, CERTÀMENS

Guardó Premi Ferrer i Guardia,
Mancomunitat de la Safor.

.

Guardó Festival Música de
Cambra,
Ajuntament de Montserrat.

Guardó Mostra Contescoltes,
Ajuntaments Barx, Rafelcofer, Requena,
Simat, Tavernes de la Valldigna i
Conselleria d'Educació

Personalitzades

Intervencions públiques

2005
"Abraçada a Teulada"
Plaça del Crist
Teulada,
Alacant

2010
" P i l o ta r i "
Plaça del Convent
S i m a t d e Va l l d i g n a
Va l è n c i a

2005
"Dona amb Atlants"
Edificio Achivo
Pontedera,
Itàlia

2007
"Música amb cavatarra"
Plaça Terreiro,
Ribeira Grande,
Cap Verd,
Àfrica

2008
"Dling d'bô"
Ribeira Grande,
Cap Verd,
Àfrica

Grau realitza les poegrafies en espais públics i privats
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Oficina: Passeig Colom, 39,2,4
46760 Tavernes de la Valldigna
Taller: Pda Pla del Toro, 1
Simat de la Valldigna
630212957
artics@artics.org
www.artics.org
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Contractació:
Carmina Sifres
Gestió i Comunicació
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artics@artics.org
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