ORGANITZEN

“Els Nous Joglars”

Aula Poètica Vers a Vers

Podria ser un recital qualsevol.
Un més dels quals omplen el
barri de les lletres,
també conegut com
el de les muses, però aques grup,
“Vers a Vers” de la UPUA,

COL·LABOREN

té un denominador comú:

el plaure de la poesía.
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AUDITORI EL CAMPELLO
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Presentació
De totes les accepcions oposades de joglar, ens quedem amb
la de trovador, poeta,
considerats així molts
dels cantautors actuals. Si cada persona és una nació, com es diu
en l’Ulisses de Joyce, cadascun d’aquests nous
joglars, amb camins més o menys convergents,
ideals, somnis, esperances, lluites, poden fer
créixer el grèvol i regnar la merla, ya que és un
cant a l’humà.
Podria ser un recital qualsevol. Un més dels
quals omplen el barri de les lletres, també conegut com el de les muses, però aquest grup,
“Vers a Vers” de la UPUA, té un denominador
comú: el plaure de la poesía.
Poesia que, des d’un caleidoscopi d’emocions,
des de l’heterogeneïtat cronológica, des de les
diferents personalitats, des de vivències, compromisos i denúncies socials diferents, des de
sensacions humanes i universals, intentarà fer
arribar els sons de l’ànima, perquè tots siguem
partícips d’aqueixes declaracions d’esperança,
de besades sentides, de necessitats de trobada,
de frecs ignorats, de mirades desitjades, de
llàgrimes compartides, i un llarg etc., que tots
vosaltres ja sabeu, ja que tots estem fets de la
mateixa materia que els somnis.
Antonio Mula Franco

Programa

Recitadors

A la orilla de la chimenea (Joaquín Sabina) ........... Carmen Fernández Bolaños
Vida (Lluis Llach) .............................................................. Rafael Torres
Balada de otoño (Joan Manuel Serrat) .........................Mari Carmen Sacristán
Imán de mujer (Luis Eduardo Aute) ........................................Elvira Pizano
Pasos de cero (Pablo Alborán).............................................. Conchi Agulló
Curriculum (Joan Manuel Serrat) ........................................... Rafaela Lillo
La belleza (Luis Eduardo Aute) ................................... Miguel Ángel Sánchez
Libre te quiero (Amancio Prada) ............................................ Chelo Oñate
El hueco en el que anido (Ismael Serrano)........................Mª Dolores Iglesias
En el record encara (Raimon) ............................................. Paquita Baeza
Amores que matan (Joaquín Sabina) ....................................... Pilar Collado
Al alba (Luis Eduardo Aute) ............................................... Mati Zamorano
Lucía (Joan Manuel Serrat)............................................... Lucía Francisco
Comienzo y final de una verde mañana (Pablo Milanés) ...........Mª Feli Serrano
Todavía una canción de amor (Joaquín Sabina) ....................... Nelly Ferreira
Mediterráneo (Joan Manuel Serrat) ...................................... José Luis Rico
Coordinador .................................................................. José Luis Rico

ENTRADA LLIURE LIMITADA A L’AFORAMENT DE LA SALA
http://www.universidadpermanente.com/iniciativas/es/poesia

