


Una proposta conceptual on Miquel Brunet (improvisacions de piano, 
arranjaments i producció), Marcel Pich (lletres i música) i Guillem Simó 
(actor i concepte visual) ens aproximen a les problemàtiques ambien-
tals i socials que pateix la Mallorca actual. 
Un excentricisme punk amb passatges jazzístics de piano, poesia da-
daista i una gràfica iconoclasta.  

APOPTOSI
Una obra d’avantguarda 
per a una illa sense guarda 



Apoptosi és un procés creatiu que començà fa quatre anys i que ha 
donat com a resultat una obra en el sentit més extens de la paraula. 
Una etnografia distòpica d’una Mallorca sempre agonitzant i compul-
siva. Un passeig per un particular filo-apocalíptic a través de paisatges 
i paratges musicals, versos d’avantguarda i il·lustracions caòtiques. 
Un document ambiental i ambientalista que defuig d’estereotips.

Apoptosi es pot escoltar, ensumar, palpar, veure. Apoptosi ens parla de 
la difícil relació entre natura i cultura en una illa on ambdues semblen 
abocades a la implosió, la deixadesa o la podridura.
 

APOPTOSI
Cançó



Apoptosi ha fluït lliure per convertir-se en una obra subjecta a l’atem-
poralitat del capitalisme, la depredació cultural i la destrossa ambiental 
d’aquesta Mallorca tan incomprensible com addictiva. Brunet, Pich i 
Simó ens ofereixen uns paratges on van apareixent fragments de l’illa 
real i l’illa somniada; des de la més absurda quotidianitat fins a la 
necessària perversió. Sense pamfletarisme, sense idealtizacions, amb 
la llibertat creativa per bandera. Una obra atemporal on passat, present 
i futur es conjuguen com a paradigma del desastre. 

APOPTOSI
Dramatúrgia



Apoptosi és una obra musical, poètica i gràfica on les parts són indi-
visibles. Una aposta trencadora i una posada en escena d’emotivitat 
i determinació artística. Una impugnació a certs quefers, predisposi-
cions i relats polítics i artíst ics. Superar les fronteres de la política i 
l’art potser com a única via per superar una illa que converteix 
Apoptosi en una obra conceptual no tancada.
 

APOPTOSI
Improvisació



Miquel Brunet // Piano Steinway, Wurlitzer, Rhodes, Minimoog, 
Theremin i baix
Marcel Pich // Veu, guitarres i charango
Guillem R. Simó  // grafisme

Lletres i música // Marcel Pich
Improvisacions de piano, arranjaments i producció // Miquel Brunet

Contacte // mbrunet@onaedicions.cat.   971 61 38 01 - 619 70 71 77

APOPTOSI


