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Estem ací amb l'ànim encara esglaiat per la mort d’un ésser
tan volgut, que com deia el poeta, “per doldre'm em dol fins
a l'alè”, i perquè sabem que la memòria és curta. La vida de
les persones passa ràpidament i en la majoria dels casos
l'oblit s'apodera de la seua existència, no obstant això
nosaltres creiem que el record també és la memòria del cor.
Aquest recital pretén ser un homenatge a una dona, la nostra
volguda Chelo Oñate, que si haguérem de definir-la amb
termes d'encuny machadiano diríem que era, “en el bon
sentit de la paraula, bona”.
A aquestes hores de la nit per la teua pèrdua i de la teua vida
que no volem oblidar, solament se'ns ocorre dir-te, que et
continuem volent ja que ha sigut una gran oportunitat que
ens has donat en poder conviure i conèixer-te. Per això no
serà un recital temàtic sinó que cadascun de nosaltres hem
triat, personalment, els poemes que més ens han marcat i
amb els quals més hem sentit per a dedicar-te'ls.
Avui, dia mundial de la poesia, a la qual tant estimaves i en
què anaves a participar amb un poema d'Antonio Machado,
serà la nostra volguda Luci qui pose la teua veu i el teu
sentiment amb el nostre cor esperançat també, cap a la llum i
cap a la vida, somiant amb un altre miracle de la primavera.
A hores d'ara del camí, estem convençuts que la nostra
relació, convivència i amistat ens ha omplit les mans de les
teues flors, de les teues paraules, de les teues frases, dels teus
pensaments, de la teua vida; ara ens vénen els records, ja que
per a nosaltres el fet de conèixer-te ha sigut estimar-te. Per
això sempre et direm, amb la veu esperançadora del nostre
volgut Miguel Hernández:
“A les alades ànimes de les roses…
d'ametler de nata et requerisc,
que hem de parlar de moltes coses,
companya de l'ànima, companya”.
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Voluntades (vídeo) ............................. Andrés Trapiello
A un olmo viejo ……………………………. Antonio Machado
Elegir mi paisaje …………………………… Mario Benedetti
Ciego por voluntad y por destino .

Luis Rosales

Antonio Mula Franco

• Carmen F. Bolaños
• Josep Durá

Elegía a Ramón Sitjé ……………………. Miguel Hernández

• Nelly G. Ferreira

A Javi …………………………………………….. Miguel Ángel Sánchez

• Lucía Francisco

La Voz …………………………………………… Charles Baudelaire

• Mercedes Gómez

Els Amants …………………………………….. Vicent Andrés Estellés
Madre ……………………………………………. Luis García Montero
La amapola y el hombre …………….... Rafaela Lillo

• Mª Dolores Iglesias
• Antonio Mula

De ahora en adelante …………………… Jaime Gil de Biedma

• Elvira Pizano

La forma de querer tú ………………….. Pedro Salinas

• José Luis Rico

Sé todos los cuentos …………………….. León Felipe
La levedad del pájaro …………………… Laura Casielles
El día se ha ido ……………………………… Ángel González

• Mª Carmen Sacristán
• Miguel Ángel Sánchez

Hoy que estoy tan alegre …………….. Juan Gelman

• Carmen Santisteban

Frontera ………………………………………… Francisca Aguirre

• Mati Zamorano

Ítaca no existe ……………………………….. Amalia Iglesias
Final ……………………………………………….. Francisco Mas Magro
Sangre vecina ……………………………….. José Luis Rico
Quéjase de la suerte…, …………………. Sor Juana Inés de la
Cruz

• Hace tiempo que…, ………………………. Nicolás del Hierro
• Hay sueños que no mueren …………. Ana Rosetti
Potser això et pot sonar a epitafi, mai més lluny, encara que • Me basta así ………………………………….. Ángel González
pensant-ho bé, no ens importaria que et servira com un bell
record en la nostra memòria, en la del temps i en la de l'aire.

• Conchi Agulló

• Juan Luis Mira Candel
• Enric Piera
• Inma Serrano
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