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M. Helena Tolosa - veu

Josep M. Vallès  - guitarra

Roger Vallès - percussió

Poesia musicada,  
poesia declamada, 
poesia en context.
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RETALLS DE MÚSICA I POESIA combina la cançó amb la rapsòdia, composicions  
que sorgeixen al ritme del poema. 

A RETALLS DE MÚSICA I POESIA, els poemes s’agrupen per blocs temàtics que faciliten l’entrada  
a l’univers de la paraula: emocions íntimes, terra i país, amor, lluita llatinoamericana, absències,  

tendresa, solituds... Blocs temàtics on l’espectador pot participar fent la seva tria personal  
del menú poètic que oferim.

L’essència del treball és la paraula al servei de la música, cercant el ritme del poema, el sentiment,  
les emocions i el significat que transmet. L’objectiu és fer el poema més entenedor,  

digerible i atractiu per a tothom. 
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POESIA EN CONTEXT, és la manera com articulem la poesia perquè sigui ben mengívola,  
a mig camí entre un espectacle literari - musical, per redescobrir cada mot. 

POESIA EN CONTEXT també adapta el seu estil a diferents autors i motius, mantenint l’estructura  
de blocs temàtics que creen un univers per endinsar-nos en la paraula:

• Retalls de música i poesia d’Estellés

• Retalls de música i poesia en femení (Dia de la dona)

• Retalls de música i poesia nadalencs

• Retalls de música i poesia castellana (i bilingüe)
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FITXA TÈCNICA

Públic
Públic adult i públic adolescent a partir de catorze anys.

Disposició del públic frontal o mig cercle.

Ubicació i espai
S’adapta a interior i exterior, amb necessitat o sense 
necessitat de megafonia.

Exterior i interior. Mínim espai de  3 x 3 m.

Disposició
Escenari 3 persones.

Escenografia
2 cadires sense braços i un tamboret alt.

Llums i so
En funció de l’espai. 

Duració
L’espectacle té una durada aproximada de 50-60 minuts.

• Temps de muntatge: 1 hora.

• Temps desmuntatge: 30 minuts.

Formats
L’espectacle es pot adaptar a diferents espais i a les 
condicions proposades pel contractant: teatre, auditori, 
biblioteca... 

També es pot fer a mida i contemplar diverses 
performances poètiques.
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Complements a la proposta
S’ofereix per a públic adult i joves adolescents a partir de catorze anys.  
Es facilita un document amb les poesies de la proposta.

Imatges, vídeos
Trobareu la informació a la web

https://www.mhelenatolosa.com/poesia-en-context/#!/RETALLS

Teaser promocional 
https://youtu.be/AbKXlv9CYbU

Els dies
https://youtu.be/GjBaTSA6yzk

Altres àudios
https://soundcloud.com/mhelena
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CONTACTE
M. Helena Tolosa Costa

Ctra. Anglès, 62

17430 Santa Coloma de Farners

671631415 / 972842294

contractacio@mhelenatolosa.com

mhelenatolosa@gmail.com

http://www.mhelenatolosa.com


