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D’UNA SET ANTIGA   

RECITAL & CONCERT 

 

 

 

 

 

 

 

Begonya Pozo – poeta  

Carles Garcia – guitarra i veu  

Diego Navarrete – baix 

Lucía García – piano 

Mire Muñoz – saxòfon 

Carlos Esteban – percussió 

 

 



PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE 
 

“D’una set antiga” és un recital-concert on es combina la recitació de textos de la poeta 

Begonya Pozo i les cançons creades i adaptades, amb gran diversitat i versatilitat 

d’estils, per Carles Garcia a partir de poemes de diversos llibres de l’autora. En aquest 

espectacle de poesia escènica, la tria de textos respon a la recreació dels diversos espais  

—tant individuals com col·lectius— per on transita habitualment la seua poesia: 

memòria i referents culturals, malalties, soledat, força vital, amors, desamors, filies, 

crítica social, natura, contemplació, cicatrius, paisatges urbans, herències, construccions 

culturals, sororitat, etc. Un passeig al llarg del temps de l’escriptura, un temps que ara 

també s’ofereix des de la bellesa de la música. Aquesta simbiosi tradicional de poesia i 

música arriba novament al públic amb ritmes sorprenents i molt diferents que, a més 

d’amerar-se de la tradició musical més diversa, no oblida mai les connexions amb la 

nostra terra. Un espectacle, doncs, apte per a totes les persones que fan de l’alta 

sensibilitat una manera d’entendre la vida amb intensitat, passió i consciència artística. 

Tot plegat, una celebració de la vida a través de la música i la paraula.  

 

MEMBRES DEL GRUP OBERT POÈTIC: Carles Garcia (veu i guitarra), Mire Muñoz 

(percussió i saxòfon), Dídac Navarrete (baix), Lucía García (teclats) i Begonya Pozo 

(poemes). Arranjaments: Carlos Esteban i Tony Garcia 
 

 



 

 

 
  

FOTO: Obert Poètic durant la cloenda del Festival Vociferio (València, febrer 2022) 

Fotògraf: Demian Ortiz – Festival VOCIFERIO 2022 

 

 

DADES DE L’ESPECTACLE 

 

Teaser 

https://www.youtube.com/watch?v=yvqfyxFwyvI 

 

Durada 
 

L’espectacle té una durada prevista de una hora. Cal, però, tenir en compte que, gràcies 

al seu forma,t és versàtil i pot adaptar-se fàcilment a diverses necessitats (tant pel que 

fa al nombre de músics en escena com a la durada de l’espectacle).  

 

Catxet 
 

¤ Format trio: 1200€  

¤ Banda completa: 2400€  



La composició del grup pot adaptar-se segons la disposició de l’espai i les condicions 

tècniques i econòmiques, des del trio (que inclou veu, guitarra i baix) a la banda 

completa. El preu no inclou desplaçament i, en cas de ser necessari, dietes ni 

allotjament. 

 

Contacte 
 

obertpoetic@gmail.com|+34 630 54 84 39 

 

 


