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Recital de poesia
amb veu, guitarra i violoncel



Attrezzo és un recital de poesia amb música basat 
en el llibre L'attrezzo es fon (El Punt Volat, 2022),
d'Aitana Montaner Fernández. Las selecció inclou
poemes d'Hivern (El petit editor, 2017) i, habitualment,
alguna peça inèdita. Es tracta d'una poesia narrativa
que converteix la quotidianitat en poema, alhora que
evoca el jo i les arrels, i mira l'entorn des de la voluntat
d'aprendre i estimar.

La veu, a càrrec de l'autora, està acompanyada per la
música de la guitarra en totes les peces i del violoncel
en aquelles d'esperit més íntim o melangiós. El conjunt
és lleuger i fondo al mateix temps.

Attrezzo és un espectacle breu adreçat tant a lectors
com a no lectors de poesia. Als primers, els serà familiar
la connexió amb la poesia de l'experiència o amb clars
referents de l'autora, com Joan Margarit; els segons, 
hi trobaran una porta d'entrada a un món desconegut
que tot d'una voldran explorar.

Un recital
ideal per a

lectors i
no lectors
de poesia
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DESCRIPCIÓ

INTÈRPRETS

Rapsoda
Aitana Montaner

Guitarra
Antje Morawetz

Violoncel
Gemma Capdevila
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Durada
40 minuts, aproximadament

Espai
Interior o exterior

Material necessari
1 Micròfon amb peu
3 Cadires

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Com a complement al recital, es pot programar alguna
d'aquestes activitats complementàries, dinamitzades
per la rapsoda:

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

MICRÒFON OBERT
Oferim al públic la possibilitat
de recitar un poema propi o
d'un altre autor.

MICRO TALLER DE POESIA
Proposem al públic un
exercici d'escriptura i en
compartim els resultats.

COĿLOQUI
Proposem una conversa al
voltant del món de la poesia
i l'escriptura.

Un recital
de poesia
i molt més



Attrezzo

Aitana Montaner és escriptora i dinamitzadora en els tallers
d'escriptura creativa, virtuals i presencials, que impulsa en
el marc del projecte Lletres impures. Llicenciada en
Periodisme, té quinze anys d’experiència en mitjans de
comunicació i productores audiovisuals. Des del 2018,
compagina l'escriptura amb la consultoria de comunicació,
continguts i formats digitals. El 2019 dirigeix el documental
Youth #4 per a la Fundació la Caixa i el Canal 33. Ha escrit
una quinzena de contes infantils, dos poemaris i diversos
articles sobre periodisme i comunicació en blocs
especialitzats. 

L'AUTORA

PUBLICACIONS

POESIA
L'attrezzo es fon (2022)
Hivern (2017)

INFANTIL
A la caça del mosquit ratllat
(2020)
Mitología para niños. 15 títols
(2019-2020)

ARTICLES
Nuevas narrativas en
contenidos de actualidad (2018)
¿A quién interesan las noticias?
(2015)

Poesia
i altres
lletres

RECITALS I TALLERS

2022
Presentació a Casa Golferichs
Recital de Sant Jordi a Sant Fost

2021
Taller Història de vida a la
Biblioteca de Sant Fost
Taller de poesia per a joves
a la Biblioteca Tecla Sala

2018
Recital a Círculo Barcelona
Recital a Utopia Markets
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TARIFES

RECITAL ATTREZZO
VEU, GUITARRA I VIOLONCEL

RECITAL ATTREZZO VEU

450 € més desplaçament

290 € més desplaçament

RECITAL ATTREZZO
VEU I GUITARRA

370 € més desplaçament

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 120 €

ALTRES PROPOSTES Consulteu preu

2023

Aitana Montaner
hola@aitanamontaner.com
653 171 220
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