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Enmig de la voràgine en la que vivim hem oblidat deixar l’espai necessari
per a la poesia. La poesia ens porta i ens transporta cap als racons més
propers i més llunyans de la nostra substància. Ens fa sentir i remoure els
sentiments més elevats i els més terrenals, l’amor, la passió, l’odi, la
comprensió, la solidaritat. Al final la paraula té el poder.

Si a aquest poder li sumen el de la música, la combinació és perfecta. Al llarg
de la història han anat agafades de la mà, les ha unit el ritme i la melodia.
Però sobretot les ha unit el poder d’emocionar, d’evocar i el de provocar
sentiments que ens uneixen a tots per igual, llimant i fent desaparèixer les
diferències. La música li atorga a la paraula el caràcter universal,
l’acompanya i la porta per tot arreu. Una a l’altra es donen sentit.

Nosaltres, aquesta vesprada, volem fer que per un moment la poesia i la
música prenguen el protagonisme de les nostres vides i que ens ajuden a fer
un viatge. Cadascú que li done el seu sentit.

No ens calen maletes ni embalums, només cal deixar-se portar per la vista,
l’oïda i una mica de pell.

Mònica Perales i Massana

PROGRAMA
Qualsevol nit pot sortir el sol

Jaume Sisa

Érase una vez

José Agustín Goytisolo

La niña que se va al mar

Rafael Alberti/ Salomé Díaz

La primavera

Rafael Alberti

Cantares

Antonio Machado/ Joan Manuel Serrat

A un olmo seco

Antonio Machado

Vinyes verdes vora el mar

Lluís Llach

Ya ves

José Antonio Labordeta

La poesía es una arma cargada de futuro

Gabriel Celaya

L’estaca

Lluís Llach/Arr. Manuel Oltra

Ramito de violetas

Cecilia

Te quiero

Mario Benedetti/Alberto Favero

Els amants

Vicent Andrés Estellés

Paraules d’amor

Joan Manuel Serrat/Arr.Francesc Vila

Homenatge a Teresa

Ovidi Montllor

Que tinguem sort

Lluís Llach/Arr. Albert Roldán

Maria Jesús Suárez, actriu
Mar Muñoz, soprano solista
Eduard Marquina, piano
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