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AMORS
SENSE CASA

“Teniu a les mans un recorregut personal a la recerca dels desitjos i les identitats sexuals i
de gènere no normatius en la poesia catalana dels últims cent anys. Un seguir les traces
d’aquelles maneres de voler, d’estimar, de desitjar i de ser que en un moment o un altre,

com la poesia mateixa, no han encaixat en la norma.”

Quan vaig llegir aquestes paraules d’en Sebastià Portell, en la contraportada del seu
llibre!Amors sense casa!(frase pertanyent a un poema de la Mª Mercè Marçal), no vaig

dubtar ni un segon a comprar-lo.
!

Després de llegir-lo, tampòc no vaig dubtar gens ni mica en decidir-me a crear un recital
d’alguns dels poemes que conté, acompanyats i amanits amb comentaris sobre la vida i

personalitat de les seves autores.
Pel micro aniran desfilant escriptores catalanes (com la pròpia Ma Mercé Marçal) des de

principis del segle XX fins a l’època actual.
I també tindrem algunes “autores convidades”, de fora de Catalunya i de la resta del món

que no surten al llibre.
!

I, és clar, amb el toc social, irònic, festiu i alhora reivindicatiu que ens caracteritza.
!

Es una proposta molt fàcil de programar, adaptable a tot tipus d&#39;espais i amb un preu 
molt competitiu. Es pot fer amb acompanyament de música en directe (guitarra o piano,

depenent de la disponibilitat), o a pèl, només amb la veu i la paraula.
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I P S U M  D O L O R  S I T

S W I P E  U P

HAVE A HAPPY

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt 

PRIDE

FITXA TÈCNICA:
Equip de so inclòs en l’espectacle

Il·luminació adaptable

Espai escènic adaptable, millor tarima que escenari alt, per facilitar la proximitat 
amb el públic.

Camerino o lloc on canviar-se i dues ampolles d’aigua

Plaça de pàrquing o lloc a prop per facilitar la descàrrega de l’equip de so.

Muntatge: 30 min
Desmuntatge: 15 min.

Encarregada de sala, la companyia la trucarà per temes logístics, hora d’arribada, etc.

CONTACTE

info@xavidemelo.com
653 246 340

www.xavidemelo.com








