
 

 

  
  

DDEECCLLAARRAACCIIÓÓ  SSOOBBRREE  EELL  DDIIAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  LLAA  PPOOEESSIIAA  
 
En 1999, la UNESCO va proclamar el 21 de març com a Dia Mundial de la Poesia , i així 
es ve celebrant des de l'any 2001 amb nombrosos actes en tot el món amb el propòsit es 
“sostindre la diversitat dels idiomes a través de l'expressió poètica”. La directora general 
de la UNESCO, Irina Bokoya, el passat 21 de març del 2013, va voler subratllar que la 
poesia “és una de les expressions més pures de la llibertat de la llengua. És un element 
constitutiu de la identitat dels pobles; encarna l'energia creativa de la cultura en la seua 
facultat de renovar-se sense parar”. 
 
El Dia Mundial de la Poesia deu ser també una reflexió sobre el poder del llenguatge, la 
diversitat en el diàleg, i la lliure circulació de les idees per mitjà de la paraula i la innovació 
creativa. 
 
Per això el Consell València de Cultura, vol sumar-se a la celebració d'este dia i fer-ho junt 
als poetes valencians, escriptors d'acreditada qualitat literària i destacada activitat cultural, 
que en innumerables espais públics i privats del nostre territori, organitzats entorn de 
associacions poètiques, valent-se de lectures, presentacions de llibres i de manifestacions 
diverses , donen a conéixer el seu, en general, callat treball. 
 
Els escriptors valencians es troben en un moment creatiu de gran rellevància, atés que la 
nostra poesia s'està consolidant com una de les manifestacions culturals peninsulars més 
vives. En l'actualitat la poesia valenciana s'ha convertit en una cridada d'atenció a la 
importància del pensament, la reflexió i la crítica com a bases de la construcció de 
societats més cultes i solidàries, en paraules de Friedrich Hebbel, per ser “en els poetes 
on somia la humanitat”. 
 
Els poetes que ens han precedit i els que estan en estos moments en ple 
desenvolupament de la seua creativitat, ens han brindat el llegat de les seues obres, de la 
seua poesia sensible, íntima, reflexiva, profunda,  pel que a tots els devem l'amor al 
llenguatge, i d'ells aprenem la importància de les paraules. 
 
Amb la voluntat que este Dia l'any 2014 siga un homenatge als i les poetes que ens 
enllumenen amb les seues obres, i amb el propòsit que siga un estímul perquè la poesia 
continue sent una activitat cultural viva, dinàmica i creativa, el CVC invita a fomentar la 
lectura poètica, el respecte cap als seus creadors, i anima a l'organització de lectures i 
recitals per què es recupere la tradició oral dels recitals poètics, col·labore a promoure 
l'ensenyança de la poesia i a restablir el diàleg entre la poesia i les altres manifestacions 
artístiques com recomana l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la 
Ciència i la Cultura.  
 


