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“PaRlaNT De DoNeS”

Este nou projecte de MuLTiLiNGuS naix de les converses i reflexions entre

Miquel Gil, José Luis Albacete i Antonio J. Iglesias sobre els estereotips socials

de les dones en les arts i les ciències. Una tertúlia en valencià amb un

repertori multilingüe de poemes i cançons al voltant de la cosificació,

musificació, idolatria o l’activisme i la lluita de la dona . L’espectacle compta amb

la presentació d’una selecció d’imatges i textos, feta per professorat i alumnat

de l’EOI “València-Saïdia”, de dones destacables de diverses cultures .

Gil, Albacete i Iglesias són artistes musicals, compositors, cantants,

instrumentistes i dinamitzadors culturals.

Miquel Gil és músic des dels anys setanta, molt

reconegut gràcies als seus nombrosos discos i

guardons a nivell internacional, a més de ser

també actor de doblatge i un llarg etcètera dins

del món audiovisual.

José Luis Albacete. Creador de projectes musicals

cooperatius de diferents estils. Especialitzat en

fonoestètica i musicalitat del llenguatge. Combina la música i

l’ensenyament d’idiomes des de fa més de trenta anys (IES,

EPA, EOI i Universitat de València).

Antonio J. Iglesias. Multiartista i productor que

compta amb una dilatadíssima experiència en

l’experimentació en diversos estils, tant en directe

(gires nacionals i internacionals) com en discos amb

projectes personals i compartits) a més d’una infinitat

de col·laboracions.



Albacete i Gil treballen junts des de 2013 en projectes plurilingües de

compromís social, musicals, poètics i teatrals, com ara “Howl/Udol” i “Oral”.

En 2017, Gil i Iglesias col·laboren amb Albacete en el projecte “MuLTiLiNGuS

17” en el concert que tanca el Congrés Nacional d’EOIs a l’EOI de València, així

com al concert 50é aniversari d’esta escola al Palau de la Música de València.

MuLTiLiNGuS continua actuant en diversos formats en llocs com ara l’Umbracle,

La Marina, La Casa de Cultura de Sagunt o l’EOI Quart, entre d’altres.

Actualment, MuLTiLiNGuS proposa dos projectes: “SiR UNCLe CaNe” i el

present “PaRLaNT De DoNeS”.

MuLTiLiNGuS treballa en ocasions amb dones intèrprets de llengua de signes.

Hi ha també, la possibilitat d’incloure aquest plus, no només per a fer un

espectacle accessible a les persones sordes, també per la part

d’espectacularitat artística d’expressió i dramatització.



“El Palau de la Música saca la lengua”
”La EOI de València celebrará sus 50 años

con un concierto en 17 idiomas”

”MuLTiLiNGuS, un espectáculo en 17

idiomas diferentes, llega al Palau de la

Música”

« ”Ceann elle en” irlandès, “omunye” en

zulú, al MuLTiLiNGuS »

“Un concierto en 17

idiomas diferentes para celebrar los 50

años de vida de la EOI de València”

”MuLTiLiNGuS, 17 lenguas”

” A EOI celebra medio século de vida cun

concerto no Palau de Valencia en 17

idiomas, entre eles o galego”

”Concierto

Multilingus en 17 idiomas”
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