
DELTA(S) 
Creacio trans-frontalera bilingüe 

Catala/Frances 
Musica, poesia, vidéo  

 «delta(s) escenifica una relació subjectiva amb 
aquest territori concret que abraça el Golf de 

Lleons a banda i banda dels Pirineus: una Occitània 
ampliada, lliure de fronteres, popular, hereva dels 

ideals de justícia i progrés social.. » 
Patrice Soletti 

PATRICE SOLETTI > GUITARRA, VIDEO (FR) 

PIERRE SOLETTI > TEXTOS, VEU (FR) 

JORDI PALLARÈS > BATERIA (CT) 

SANDRA ARTIGAS > DANSA, VEU (CT) 

Concebut i dirigit per Pierre i Patrice Soletti 
… aquest projecte interdisciplinari, bilingüe francès-català, s'emmarca dins d'un 

enfocament documental i artístic on la llengua catalana està integrada i 

destacada per l'associació amb artistes catalans. 

El començament es un viatge 
… per recórrer, a l'inrevés, el camí que van seguir els seus avantpassats catalans 

fugint del franquisme. La idea és recuperar la seva memòria gràcies al testimoni viu del 

seu oncle avi Fito, de 91 anys, que va emprendre el viatge. 

Filmar aquest viatge en forma de road movie 
… Per retrobar els llocs originals: fàbrica, casa familiar, carrers, font de l'església on l'àvia 

posava tinta als matins de missa, etc. i inscriure'ls en el present. 

Pierre i Patrice Soletti van néixer en la llengua catalana que es practicava a casa com qui juga 

a la xerranca o a les caniques al pati de l’escola. Els germans Soletti tenen un enfocament 

concret a causa de la seva experiència familiar i de fantasia o fins i tot cinematogràfica per la 

seva distància. 

 la forta relació dels catalans amb el seu territori, amb les persones que hi viuen i amb la seva 

memòria, és alinear aquesta part de la fantasia amb la realitat contemporània. 



 

DELTA(S) 
… Perquè Pierre i Patrice van créixer prop de la Camarga, un altre delta, i s'uniran al delta de l'Ebre, on viu 

actualment la seva família catalana. també es una referència llunyana al delta del Mississipí on va néixer el 

blues, la música d'obrers i esclaus que va donar lloc a tota la música nord-americana. 

Recollir la memòria de « L’Oncle Fito »  
… mentre viure una experiència real amb ell significa lligar la seva història propia amb altres històries, 

actualitzar-la i enriquir-la a través de trobades. Fer, tots junts, un viatge que recorre el camí que ell i la 

seva mare van recórrer l'any 1947, fugint del franquisme i de la misèria, és preservar la seva memòria i 

consolidar la seva història familiar que està lligada a la memòria col·lectiva de la guerra d’Espanya i de  la 

retirada. Fer una pel·lícula d'aquesta experiència transgeneracional és obrir una finestra a temes universals. 

Revelar com el procés creatiu es converteix en una eina de resiliència 

… a través dels artistes participants, la trobada, el desig i la persistència d'un estat salvatge fonamental. 

El viatge va tenir lloc del 30 de maig al 7 de juny de 2021 

Creuer els Pirineus, Baga, Manresa, Montserrat i després cap a Deltebre. (delta del riu Ebre) 

L'equip hi va estar 3 dies i 3 nits, a mar obert, enmig dels elements, sobre una plataforma de fusta 

utilitzada pels treballadors. 3 dies i 3 nits per escrivint, filmant, enregistrant sons, veus i música. 



 
 « D'aquesta residència itinerant s'extreu una forma escènica que combina textos, música en 
directe i projeccions cinematogràfiques. » 

EL PONTÓ AL MIG DEL MAR 

Aquí és on ha tengut lloc la part de creació musical i poètica. Com una residència enmig de les onades, 

Música feta al pontó entre el cel i el mar… però també coneixer els treballadors, aprèndre dels seus 

gestos. 

  

 « Filmar,gravar sons i música, 
però també coneixer els 
treballadors, aprèndre dels seus 
gestos. » 



Per anar més 

NOTA D'INTENCIÓ I ENFOCAMENT  
BORDER. NO BORDER. DESBORDAMENT 

El meu germà i jo vam néixer en la llengua catalana que es practicava a casa amb els nostres avis. 

Catalunya posa en joc una forta relació amb el territori, amb les persones que hi viuen i amb la seva 

memòria. Tots dos tenim un enfocament que és alhora concret des de la nostra experiència familiar, i 

fantàstic, fins i tot cinematogràfic, des de la seva llunyania. 

DELTA(S) inclou diversos estrats sedimentaris entrellaçats. En primer lloc, hi ha un retorn a les arrels. Una 

exploració de la nostra identitat catalana que fins fa poc semblava "incident" a les nostres vides. Però 

tornant a practicar aquesta llengua viva, ens adonem de com de rica i preciosa és una doble cultura. 

 

mètode :  
Comença per submergir-te en el rodatge d'una road movie documental 

amb un testimoni del passat encara viu: el nostre oncle avi de 91 

anys, a qui vam portar pels seus propis passos. Vam gravar i gravar 

entrevistes pel camí que va recórrer de manera clandestina l'any 

1947. Un viatge que transcorre pels Pirineus, Guardiola i Manresa, la 

seva ciutat natal. Després ens vam incorporar al Delta de l'Ebre, 

continuïtat territorial de la nostra família. Allà vam realitzar una 

breu residència artística al mig del mar, en un pontó destinat al 

cultiu d'ostres i musclos, al cor d'una granja familiar. També vam 

captar els paisatges de Catalunya i allò tan particular del Delta, 

els seus cels, les seves 

extensions d'aigua, la 

fauna però també els seus homes i dones. 

Recollir la memòria de "l'oncle Fito" submergint-lo en la nostra 

quotidianitat "artística contemporània", mentre vivim una 

experiència viva amb ell, vol dir vincular la nostra història a la 

seva, actualitzar-la i enriquir-la amb el conegut. Fer junts un 

viatge que recorre en sentit contrari el camí que ell i la seva 

mare van recórrer clandestinament l'any 1947, fugint del 

franquisme i de la misèria, és preservar la seva memòria però 

també és consolidar la nostra història familiar que està lligada 

a això, col·lectiu, de la guerra d'Espanya i la Retirada. 

Dos músics, dos poetes, com un mirall, com la nostra cultura 

dual. Al voltant d'aquest quartet compost per Jordi Pallares (bateria), Patrice Soletti (guitarra), Rosa Pou 

(text i veu) i Pierre Soletti (text i veu) 



elS ARTISTES  

PATRICE SOLETTI  
« Patrice’s lovely new record outlines his unique vocabulary for the electric guitar… his 
sonic adventures/compositions/soundscapes-sometimes delicate, sometimes brutal – 
cover a wide emotional range as well – a ‘Threnody for the Victims of CBGB’s*’ ?»  

MARC RIBOT 

Patrice Soletti és un guitarrista i compositor 

improvisador autodidacta, actiu en grups 

alternatius de jazz i rock. Col.labora i compon 

regularment per a dansa contemporània, 

cinema, teatre … Amb les seves ideas 

d’emancipació i autonomia (do it yourself) 

desenvolupa la seva singular expressió seguint 

diversos camins paral·lels i complementaris: 

projectes artístics col·lectius, jazz, música 

experimental, rock… També participa en 

projectes multidisciplinaris, i a l’establiment de 

microestructures de producció autogestionada … 

Va ser guanyador del « Concours Ile de 

France » (música a la pel·lícula « Rupture » de 

P. Etaix) i premiat al « Concurs de Django 

Reinhardt » de Samois sur Seine. En el camp del 

jazz i la música improvisada contemporània, ha 

col·laborat amb molts artistes, com Louis 

Sclavis, Barre Phillips, Catherine Jauniaux, Bruno Chevillon, Martin Tétrault (Ca), Pierre Tangay (ca) Tetuzi 

Akiyama (jp), Philippe Deshepper, Olivier Benoit … 

Toca tambe amb poetas com Julien Blaine (festival Lodève, Infra’action-Sète, Caza d’Oro – Mas d’azil, Pavelló 

de l’Arsenal – París …) o amb su germa Pierre Soletti amb el grup Facteur Zebre. 

Premsa 

IMPROJAZZ N°163 par Luc Bouquet : 
El que enlluerna amb aquest guitarrista, és la seva manera de convidar múltiples influències (Àfrica, Blues, 

descàrrega sonora) sense crear el més mínim trencament. La claredat és aquesta cristal·lína, dels gamelans 

balinesos (Migrants); el blau de tots els deltas (M …), l’ansietat cinematogràfica de Mulholland Drive (For 

David Lynch); l’orient és el d’un guitar-oud inspirat (jardin). En qualsevol altre lloc, altres imaginacions, altres 

sacsejades, altres espais fèrtils s’inclouran (aquesta música coneix tan bé el significat i el valor dels espais) 

i ho deixarem amb pena amb molt juganer Love Me Tender… 

JAZZMAG par Benoit Guerré 
El guitarrista, literalment, treballa el so, tocant les textures o el gruix variable d’un material que mai és 

uniforme. Utilitzant diversos estris (caixa de música, ràdio portàtil, palets, llaç, etc.), Patrice Soletti ens 

trasllada al seu espai, sense demostració ni enumeració. Els ritmes habituals i les harmonies europees es 

troben inevitablement a la vora (…) però percebem la integració, conscient o no, de la música contemporània 

des de diversos horitzons. 



JORDI PALLARES  

« El que em mou a la vida és la Natura, l’art, el 

silenci, la improvisació i… la inesperada! M’agrada 

treballar amb esdeveniments generats espontanis, 

instruments de percussió electroacústica i, 

preferiblement, en col·laboració en directe amb 

persones sensibles i curioses de totes les disciplines 

artístiques. L’expressió personal es materialitza 

mitjançant -accions artístiques en viu- i arts 

escèniques. 

L’art que més m’interessa: 

– és subjectivament relatiu però ideològicament 

responsable 

– creat des del silenci, la sensibilitat i la 

curiositat! 

– compost i percebut en el moment present 

immediat; efímer 

– reconeix els «errors» com a oportunitats 

– és conscient de la memòria i conscient de l’oblit 

– qüestiona supòsits » 

 

Jordi viu actualment a Barcelona i treballa activament en sis projectes artístics interdisciplinaris:  

1. b–performance / 2. Hannah Berestizhevsky “Mofuta” – Pintura contemporània en directe / 3. Juan 
Pablo Egúsquiza – Escultures sonores / 4. Manuel Borraz Monasterio – Nova Música / 5. Katom – Jazz 
d’avantguarda / 6. Eos Quartet – Free jazz. A més, Jordi és cofundador de l’Associació Free Impro 

Barcelona (FIB), dirigeix el seu propi segell Orx!UnarchiveS i coorganitza el cicle d’improvisació multidisciplinari i 

experimental “Gravedad Noise” al Teatre RAI (Barcelona). 

Nascut l’any 1995. Procedent de la música clàssica i el rock, es va graduar a l’ESMuC (Barcelona, Espanya) i a 

la Universitat Internacional de JazzCampus (Basilea, Suïssa). Ha estat ensenyat per bateristes il·lustres com 

Joey Baron, Jorge Rossy, Jeff Ballard, Gerry Hemingway, Gregory Hutchinson… els compositors 

Guillermo Klein i Lluís Vidal; els improvisadors Fred Frith & Agustí Fernàndez; l’enginyer de so Daniel 
Dettwiler. 

Jordi va guanyar el “Premi del Público” al Getxo Jazz Festival, actuant en festivals internacionals de renom 

com el 50 Voll-Damm Festival Jazz Barcelona (Espanya), Montcallieri Jazz Festival (Itàlia), Summer Jazz 

Festival Cracòvia (Polònia), Otis Park Fest ( Holanda), Rajaton Festival (Finlàndia) i EBBY Jazz Festival (Suïssa). A 

més, ha participat en prop de 70 projectes de tot tipus de formats musicals; del jazz a la seva fusió estesa, 

que porta al free jazz i la música experimental que es fusiona amb col·laboracions interdisciplinàries amb 

poesia, arts visuals, teatre i dansa contemporània. 

Jordi, ha tocat amb llegendes del jazz com Mark Turner, Larry Grenadier, Ambrose Akinmusire… I 

improvisadors internacionals com Fred Frith, Tom Chant, Chris Wiesendanger, Eric Bauer, Angel 
Faraldo… 



Sandra artigas 

« Al llarg de la meva trajectória musical, he explorat i experimentat en recerca de la llibertat musical i 

una veu própia. Plantejo la creativitat en diverses disciplines artístiques des de l’instintiu, el moment, el joc 

i l’escolta. 

He realitzat un estudi profund de diferents tècniques vocals buscant sons lliures i naturals, moviment i veu, 

improvisació lliure, paraula i composicio »  

Sandra Artigas és una artista multidisciplinar nascuda a Barcelona. 

Com a cantant ha creat i format part de projectes com Perspectives, Sandra Artigas Quartet, Sandra Artigas 

& Dani Pérez, Blossom Dearie Quintet, Twocats per Emmanuel, d’entre altres, amb els quals ha actuat a sales 

com Apolo, Jamboree, L’Auditori, Palau de la Música en el Festival Internacional de Jazz de Barcelona, Luz de 

Gas, etc. 

Ha compartit escenari amb músics com Milena Casado, Juan Pastor, Adrià Claramunt, Tom Amat, Jordi Pallarés, 
Dani Pérez, Toni Saigi, Vicent Pérez, Oscar Latorre, Albert Carrique, Santi Colomer, Marc Cuevas, Natsuko Sugao, 

Ester Quevedo, Félix Rossy, etc. 

Des de la infància ha estudiat música, especialitzant-se en violoncel amb professors com Anna Ferrer i Peter 

Thiemann i realitza també cursos especialitzats a San Diego, New York i Frenchwoods Performing Arts. 

Més endevant obté el Grau Superior de Veu Jazz a ESEM estudiant amb Clara Luna, Anna Luna, Mariona 

Castillo, David Mengual i Jordi Bonell d’entre altres. Realitza també workshops amb Michael Kanan, Jorge 

Rossy, Ben Street, Peter Bernstein, Chris Cheek, Judy Niemack, Jimmy Wormorth, etc. 

Ha explorat cos, moviment i dansa amb Lucas Condro, Edward Tamayo, Roberta Ruggeiro, Bea Vergès, Ona 

Mestra, Rafa Jagat, Si Los Martes Fueran Viernes, etc. Realitzant tambè anys de practica de yoga, pilates i 

meditació relacionant-ho amb la veu. Obté una residència artística amb el projecte Espai Sonor al Centre 

Cívic Drassanes de juny a desembre del 2021 on explora des de la improvisació l’espai i els sons que ofereix, 

jugant amb el moviment, el tacte i la veu en conjunció. 



PIERRE SOLETTI 

Als quatre anys, Pierre Soletti va dibuixar poemes amb una 

màquina d’escriure. Més tard, va pinter retols a les muralles 

de la ciutat. Fa lectures públiques, esculpeix paraules per a 

l’escenari, de vegades tumbe per a la joventut. Escriu contes, 

narracions breus, novel·les, assaigs, teatre i cançons. Abocada 

a l’aigua de la vida, és en un sol alè que ressona una vida 

humana en tots els seus llibres i en cadascuna de les seves 

accions. 

Autor de llibres d’artistes i textos-plegables. Els seus escrits 

i desviacions gràfiques s’estenen regularment més enllà de les 

parets dels museus nacionals o de diversos llocs més o menys 

dedicats a l’art. De vegades ha il·lustrat els seus propis 

llibres, traduïts, no a la cort, sinó a l’àrab, l’eslovè i l’italià, 

mentre esperava que altres idiomes es deixessin anar. 

Autor associat del Centre de Creació Infantil – Maison de la 

Poésie de Tinqueux i membre del col·lectiu Ma- Théâ. 

Cofundador del mercat de poesia juvenil de Tinqueux amb 

Mateja Bizjak Petit, així com de la col·lecció © Petit VA! 

Teatre : 
Coucou ‒ franco-slovène (Kuku en slovène / Théâtre d’objets) 
Mon cher papa (Théâtre et marionnettes) 

Auguste ne sait plus grand-chose du monde (théâtre / traduction slovène Tone Škrjanec) ‒ programmation au 
festival Off d’Avignon 2018, Ljubljana 2018Petit Théâtre Nomade (théâtre et marionnettes) ‒ programmation au 
festival Off d’Avignon 2017 ‒ sélection de la région Grand-Est ‒ label Scène d’enfance ASSITEJ-France 
J’expire, j’expire pas (adaptation chronométrique de La nuit des rois de William Shakespeare ‒ théâtre d’objets), 
création pour le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville- Mézières 2017; 

Herbes Folles (Lecture musicale ‒ 2017); 
Petit VA Partout (spectacle-médiation autour de la collection de poésie Petit VA! ‒ 2016);  

Poesia 
URGENT!!! volume 3, ouvrage en quadrichromie accompagné d’un vinyle 33 tours, Dernier Télégramme ‒ L’oreille 
électrique, 2018 

Libéré sur Paroles, essai sur Prévert in la revue Rumeurs, 2018 

Poèmes pour affronter le beau temps (& profiter du mauvais), Le port a jauni, 2017 

 Le silence, ses rebords, La passe du vent, 2017 

Boomerang transi, Faï fioc, 2017 

Poste restante, interventions graphiques d’Yves Olry, Maelström, collection Bookleg, 2015 

 http 404, Les éditions du Petit Flou, collection le coup de pied dans la lune, 2015 

Muséhomme, postface de Katia Bouchoueva, Le pédalo ivre, 2014 

SPOME, in VA !, revue de poésie du Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux, 2014 



Je travaille pas, collection Petit VA!, 2014 

Abribus, encres d’Emmanuelle Van Winsberghe, Rafael de Surtis, 2014 

Quand le vent chante, Les Carnets du Dessert de Lune/collection Lalunestlà, 2014 

J’aime, illustrations de l’auteur, Møtus, 2013 

Avec un voyage collé aux joues, illustrations Valère Argué, Les éditions du soir au matin, 2013 

Tout est cousu d’avance, Asphodèle éditions/collection confettis, 2013 

Défile le paysage, Les éditions du soir au matin, 2013 

Je songe, Les éditions du soir au matin, 2013 

Chien d’orchestre, Les éditions du soir au matin, 2013 

& cætera, interventions graphiques de l’auteur, Dernier Télégramme, 2012 

Je dirais que j’ai raté le train, illustr. Amélie Harrault, Les Carnets du Dessert de Lune, 2012 

Comptines qui collent aux doigts, illustrations de Claire Hemery, Asphodèle éditions, 2012 

&crire, Color Gang, 2011 

Voyage à la roue voilée, éditions Microbe, 2010 

De la balle qui voyage à l’intérieur de la tête, Les éditions du soir au matin, coll. écho pli, 2009 

J’aurais voulu t’écrire un poème, illustrations de Valère Argué, postface de Jean-Marc Flahaut, Les Carnets 

du Dessert de Lune, 2008 

Ma poésie est toute petite, Les éditions du soir au matin, collection mise en pli, 2008 

Buildings, empreintes E. Van Winsberghe, postface de JC Belleveaux, Rafael de Surtis, 2005 

La démarche reggae du dromadaire, éditions Encres Vives, 2004Début dans les barques, éditions Encres Vives, 

2004 

Pièces détachées de magie ordinaire, éditions Encres Vives, 2003 

Textes i musica: 

DOWNTOWN # 18, interventions plastiques d'Yves Olry, Facteur Zèbre, 2020 

D'accord, Collectif VRAC, 2019 

Et nous dansons parmi les dinosaures, Facteur Zèbre, 2016 

PostCards (textes français), Electric Pop Art Ensemble, 2015 

Dernière station à gauche après Jupiter ou le voyage climatisé à l'intérieur d'un spoutnik tout neuf, musique 

de Philippe Le Goff, concert performance, CCE | Le Carré Blanc, 2014 

Sur la corde raide, projections graphiques de Nicolas Claveau, musiques d’Electric Pop Art Ensemble, 2008 

Poésie (liste sélective) 

Clap hands, Atelier du Hanneton, 2020 

De l'incendie dans une boîte d'allumettes, livre-CD : musique Barre Phillips Collection Double Zeste ‒ Maison de 
la poésie Rhône-Alpes, 2019 

Encorps vivant, livre-CD avec Patrice Soletti [guitare solo], préface de Marc Ribot, Dernier Télégramme, 2009, 

réédition 2019 

URGENT, volume 3, Livre + vinyle (33 tours), Dernier Télégramme ‒ L'oreille électrique, 2018 
L'album idéal [Facteur Zèbre] livre-cd, Baz'Art des mots ‒ Ginkgo éditeur, 2016 
À vous de voir, Musée Ingres ‒ collection dØuble zérØ, 2015 avec Ernest Pignon-Ernest & un dessin-collage 
préparatoire de Ingres 

URGENT !! volume 2, livre-CD. Dernier Télégramme ‒ L'Oreille Electrique, 2012 
J'aurais voulu t'écrire un poème, illustrations de Valère Argué, postface de Jean-Marc Flahaut, Les Carnets du 

Dessert de Lune, 2008 



Projet delta(s) 

Coproducció 

L’Oreille ELECTRIQUE, L’Estive SCENE NATIONALE DE FOIX et Ariège, 
mazeto square  

Amb la participació de l’ensemble Flashback (commanda d’escritura) 

col·laboradors  

Conseil régional Occitanie, Institut français, Ville de montpellier, drac occitanie,  

conseil départemental de l’Hérault, SPEDIDAM et ADAMI. 
 

 

CONTACT 

L’OREILLE ELECTRIQUE 
27 Quai Laurens 34000 Montpellier tel : 07 82 71 63 82 

contact@loreilleelectrique.org 


