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DEAF.city 
Antoni Abad
Projecte realitzat amb el suport de la convocatòria Cossos 2019 
del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

És ben sabut com la sordesa aïlla de la majoria oïdora, on molts renuncien 
d’entendre aquells que no dominen els codis hegemònics de la comunicació 
verbal.

A més, les màscares i el distanciament social destinats a frenar la propagació 
del Coronavirus es tradueixen en una soledat addicional, reduint dràsticament 
l’oportunitat de comunicació amb els amics, familiars i col·legues

Si l’humor és la tendència de les experiències que provoca rialles i a diverti-
ment, tothom sap que pot evocar allò bo i allò dolent, allò trist i l’hilarant, la 
tragèdia, el misteri i la foscor... probablement cada sentiment pot esdevindre 
motiu per a un bon acudit!

Així doncs, el projecte DEAF.city a València és l’origen del futur desenvolupa-
ment d’una plataforma online, on poder reunir la diversitat de llengües de sig-
nes i la particular idiosincràsia humorística dels participants sords de diverses 
ciutats. No sols un punt de trobada entre les comunitats sordes distants, com 
també un pont de comunicació amb la multitud oïdora.

Set participants valencians amb diversitat auditiva -Aurora López, David Riu-
tort, Daniel Bautista, Josep Antoni Gimeno, Mónica Díez, Pepa Burgal y Sonia 
Piqueras-, utilitzen la Llengua de Signes per a explicar-nos els seus millors acu-
dits, compartint generosament el seu singular sentit de l’humor i expressant 
orgullosament la seua pròpia identitat cultural i lingüística.



Exposicions temporals

Activitats culturals

Consulta la programació i subscriu-te al butlletí 
de notícies a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educació i mediació
Espai de Telles / Visites comentades / Tallers

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada lliure

Horari
De dimarts a diumenge, de 11 a 21 h.

Com arribar
C/ Museu, nº 2 
(junt a Plaça del Carme)
46003 València

Autobusos: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estació: Pont de Fusta

Tel. Recepció: 96 3152024
Tel. Centraleta: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Segueix les activitats del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicació

En apel·lar el particular enginy que practiquen els ciutadans sords sobre la 
seua pròpia condició i sobre la seua intricada relació amb els qui gaudeixen de 
l’oïda, DEAF.city aspira a crear un entorn que afavorisca l’eloqüència gestual, 
revelant el poder del silenci. 

Projectes a l’exposició

DEAF.city
València 2020
Set participants valencians amb diversitat auditiva, utilitzen la Llengua de Sig-
nes per a explicar-nos els seus millors acudits, compartint generosament el 
seu singular sentit de l’humor i expressant orgullosament la seua pròpia iden-
titat cultural i lingüística.
Triple projecció.
Dimensions variables.
Participantes: Aurora López, David Riutort, Daniel Bautista, Josep Antoni Gi-
meno, Mónica Díez, Pepa Burgal.
Intèrpret llengua de signes: Mª Carmen Tos y Sònia Piqueras.
Producció de vídeo: DelRoll Produccions.
Transcripcions: Subtil.
Traducció a l’anglès: 36caracteres.
Traducció al valencià: Servei d’Acreditació i Assessorament del Valencià. Con-
selleria d’Educació, Cultura i Esport.
Agraïments: Maribel Domènech, Salomé Cuesta.

Oídos Sordos
Barcelona 2019
Catorze participants barcelonins amb diversitat auditiva, dialoguen en parelles 
sobre els setze temes que ells mateixos van triar.
Col·laboradors: Federació de Persones Sordes de Catalunya.
Doble projecció.
Dimensions variables.
Projecte realitzat amb el suport de la convocatòria Multiverso 2018 de la Fun-
dación BBVA.

RealTime
Barcelona 2021
Rellotge que indica l’hora en Sistema de Signes Internaciona.
Programa informàtic en dos monitors de 42 polzades suspesos del sostre
Projecte realitzat amb el suport de BEEP Collection-New Art Foundation.

Col·labora: 
Federació de Persones Sordes de la Comunitat 
Valenciana, Las Naves-Ajuntament de València, 
BEEP Collection-New Art Foundation 
y Fun dación BBVA.

Més informació: 
https://deaf.city/

Oidos Sordos
Barcelona
2019

DEAF.ears
València
2020

RealTime
2021

https://www.consorcimuseus.gva.es/exposicions/
Activitats culturals
https://www.consorcimuseus.gva.es/educacio-mediacio/
https://www.facebook.com/ConsorciMuseusCV
https://twitter.com/consorciomuseos
https://www.instagram.com/gva_consorcimuseus/
https://www.youtube.com/channel/UCwSI-KkYGUVN2aU7HTjqfmQ
https://www.tiktok.com/@centredelcarme_cccc?lang=es
https://www.google.es/maps/place/CCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània/@39.4795926,-0.3800768,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!2sCCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània!8m2!3d39.479563!4d-0.37912!3m4!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!8m2!3d39.479563!4d-0.37912
https://deaf.city/

