
Una obra que acompanya el trànsit de les ànimes difuntes.

Peus descalços que s'enfonsen entre els núvols. Sons de veus de 
dones que abracen el teu cos. Tecles d’un piano que ballen al 
ritme del teu batec. Somnis que es projecten davant teu, com 
reminiscències d’una vida passada en la qual hi érem en 
col·lectiu, acompanyant les ànimes dels difunts.

El vol de les ànimes és una de les obres guanyadores dels 
Premis Llançadora, 2021. Un projecte de Paloma Orts que naix 
sota la necessitat de crear un ritu de transició funerària, davant 
l’oblit, enfront de l’oblit d’aquestes pràctiques i la presència 
actual d’ànimes que exhalen el seu últim sospir.

La música ha sigut el canal d’aquest projecte, i la presència de 
dones cantants de la terreta, la força per guiar les ànimes en el 
seu viatge de trànsit a altres mons.

EL VOL DE LES ÀNIMES
per Paloma Orts

Paloma Orts Pascual (1990). 

Artista transdisciplinària especialitzada en l'art d'acció social i 
individual. Ha estudiat Belles Arts a UAL (London) i UB (Barcelona). 
També està formada amb estudis musicals de piano pel Conservatori 
d’Alcoi i el Taller de Músics de Barcelona. Recentment ha guanyat un 
dels premis Llançadora Premis Llançadora Ciutat d’Alcoi, 2021, amb “El 
vol de les ànimes”. I l’any anterior fou seleccionada per la “Bienal de 
Mujeres en las Artes Visuales, Madrid” amb el projecte “XIII”.  Les seues 
obres s’han mostrat en diversos festivals i espais artístics internacionals, 
com ara: Month of Performance-art (Berlín), Corporea (Mèxic), IMAF 
(Sèrbia)... Així com nacionals: La Muga Caula (Figueres), FEM (Girona), 
IVAM CADA (Alcoi), IgualmentFest (València)...

Fitxa artística  

Paloma Orts (creació, direcció, composició musical i intèrpret piano). Miriam 
Domènech (mediació artística, dinamització dels assajos i cantant). Maria 
Ferre, Sarai Gisbert, Beatriz Rico, Saray Lopez, Reyes Cantó, Alexandra 
Soler (cantants). Adrià Sempere (tècnic de so). Sandra Aicart (realització 
vídeo). Sílvia Antolín (mestra de cerimònies). Pau Orts (documentació 
fílmica). Ainoa Juan (documentació fotogràca). Sandra Aicart (foto portada i 
interior).
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EL VOL DE LES ÀNIMES
per Paloma Orts

del 3 de març al 15 de maig de 2022
Sala Media Art - IVAM CADA ALCOI
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II PREMIS CIUTAT D’ALCOI DE CREACIÓ I 

INVESTIGACIÓ EN ARTS CONTEMPORÀNIES

ALCOI 2021

C/ Rigoberto Albors, 8 - 03801 Alcoi

Tel. 965537142

www.ivamcadaalcoi.com

cultura@alcoi.org 

Horari exposicions

Dimecres a dissabte, 11 a 14 i de 17 a 20 h.

Diumenges i festius, d’11 a 14 h.

Inauguració: 3 de març a les 19 h
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