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El dia mundial de la poesia va ser proclamat per 
la Conferència General de la Unesco i es va cele-
brar per primera vegada el 21 de març de 2000. 
La seua finalitat és fomentar el suport als poetes, 
tornar a l'encantament de l'oralitat i restablir el 
diàleg entre la poesia i les altres arts. 

Creiem que tot acte de lectura poètica és un pro-
cés de recreació, com diria Laín Entralgo, perquè 
el narrador i l'oïdor es recreen, es creen a si ma-
teixos de nou. El recital que anem a gaudir és 
perfecció literària i convivència plena, ja que “la 
recitació poètica és un exercici present en totes 
les cultures i equival a l'art de voltejar creadora-
mente l'espill màgic per a convocar la trobada i 
crear la vida que es comparteix. Fem que aquesta 
tradició romanga i seguisca florint davant la ne-
cessitat del dir, compartir i perdurar, doncs en 
paraules de García Montero, cal habitar els poe-
mes ja que són hospitalaris. 

Coincidim que l'escriptura, oblidada en els temps 
que corren, és un lloc intermedi, transitori entre 
la realitat tangible i el somni impalpable. Per 
açò, l'escriptor, entén que hi ha un món interior i 
té la valentia i la capacitat de trencar-se, de fer-
se fallida i emergir de nou, no posant límits a la 
creativitat. 

En aquest dia, entre tots, ells i nosaltres intenta-
rem construir el mapa d'aqueixos grans poetes, 
d'ahir i d'avui, autors del càntic de Leuka; perquè 
al compàs de les fulles, sobre el paper en blanc 
els dits dibuixen emocions sent la veu, ajudada 
per la màgica lectura dels components del grup, 
la que les transmet. 

Antonio Mula Franco 

ENTRADA LLIURE LIMITADA A L’AFORAMENT DE LA SALA     http://www.universidadpermanente.com/iniciativas/ca/aula-de-poesia-vers-vers 

ANTONIO MORENO 

LUIS BAGUÉ QUÍLEZ 

JOSÉ LUIS VIDAL 

MARIANO SÁNCHEZ SOLER 

VICENTE VALLS 

JOSÉ LUIS ZERÓN 

RAMÓN BASCUÑANA 

JUAN RAMÓN TORREGROSA 

ADA SORIANO 

GABRIEL MIRÓ 

AZORÍN 

MIGUEL HERNÁNDEZ 

CARLOS SAHAGÚN 

FRANCISCA AGUIRRE 

GUILLERMO CARNERO 

ANTONIO GRACIA 

BLANCA ANDREU 

JOSÉ LUIS FERRIS 

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 

RAFAEL TORRES 

Antonio Mula José Luis Rico 

Mª Dolores Iglesias 

Mª Carmen Sacristán 

Miguel Ángel Sánchez 

Carmen F. Bolaños 

Mati Zamorano 

José Luis Rico 

Lucía Francisco 

Rafael Torres 

Conchi Agulló 

Paquita Baeza 

Nelly Ferreira 

Pilar Collado 

Elvira Pizano 

Rafaela Lillo 

Josep Durá 

Antonio Mula 

RAFAELA LILLO 

JOSÉ LUIS RICO 

http://www.universidadpermanente.com/iniciativas/ca/aula-de-poesia-vers-vers

