
EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

es complau a convidar-vos a l’acte de lliurament del Llorer d’Or, a títol pòstum a

Miguel Hernández
en commemoració dels 4 segles - 40 anys d’història conjunta
Universitat Pontifícia d’Oriola - Universitat d’Alacant.

Aquest acte tindrà lloc el pròxim 31 de maig a les 11 hores, al Paranimf 
de la Universitat Pontifícia d’Oriola (Col·legi Santo Domingo).

Confirmeu l’assistència abans del dia 27 al telèfon 965 90 39 06 - A/e.: protocol@ua.es
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Miguel Hernández (Oriola, 1910 - Alacant, 1942) és una de les veus més lúcides, poderoses i transcendents de la poesia espanyola 
del segle XX. En poc més de deu anys d’escriptura i un total de cinc llibres de poemes, algunes obres de teatre i notes 
periodístiques, va aconseguir travessar les principals cruïlles estètiques del segle passat.

Des d’un coneixement intuïtiu i una lluita contínua al llarg de la seua vida per aconseguir el vers idoni i la paraula perfecta, 
va aconseguir alternar amb els millors poetes del seu temps, aquells que van formar part de l’anomenada Generació del 27. 
Obres com Perito en lunas (1933), El rayo que no cesa (1936), i les que va escriure durant la Guerra Civil espanyola en què 
va lluitar al costat dels republicans - Viento del pueblo (1937) i El hombre acecha (1939)-, així com El cancionero y romancero 
de ausencias, obra pòstuma que va escriure entre el final de la guerra i al llarg de les tretze presons en les quals va estar 
pres, formen part de la més alta poesia.

La seua escriptura i la seua lluita per la llibertat són un exemple de dignitat i de coherència. Per això la seua paraula continua 
tenint la mateixa vigència o més que en el moment que va veure la llum.
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