
JORNADES DE POESIA I MESTISSATGE 2002

L’ACCÉS A LA POESIA

JUSTIFICACIÓ

L'Aula de Poesia de Barcelona ha decidit que el tema de les VIII Jornades de
Poesia i Mestissatge sigui "L'accés a la poesia". Aquesta decisió respon a una
doble motivació: d'una banda, l'evidència que, si la poesia vol sortir del seu recer
minoritari, ha de ser present, amb intensitat, en una àmplia multiplicitat d'àmbits
socials, perquè, com ja ho sabien Plató i Sant Agustí, el coneixement és la
condició necessària de l'amor; d'altra banda, el fet que, en l'actualitat, tot i que el
paper dels educadors en l'escola infantil, primària i secundaria segueix sent
capital per introduir els joves al llenguatge poètic i que la traducció és
indispensable per entrar en contacte amb la poesia que s'expressa en d'altres
llengües, les noves tecnologies i els mitjans de comunicació i difusió poden jugar
un paper cada cop més rellevant en la popularització d'aquests objectes que
anomenem poemes.

Així doncs, músics, mestres, traductors, poetes, artistes, editors, periodistes,
internautes i experimentadors de tota mena discutiran, en el marc de de l'Aula
Magna de la Universitat de Barcelona, sobre com aconseguir que la poesia ocupi
un lloc cada cop més espaiós en la vida dels ciutadans i ciutadanes del segle XXI.

PROGRAMA DE LES JORNADES POESIA I MESTISSATGE 2002

Dia 13 de maig

12h - Inauguració de les Jornades.

12:30 h. - Taula 1. Coordinada per Glòria Bordons i Anna Díaz-Plaja: Poesia i
educació
Convidats: Miquel Desclot, Jean Sprackland, José Jorge Letria, M. Rosa Obiols,
i Francisco Gallardo.
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18:30h. –  Taula 2. Coordinada per Jordi Virallonga i Eduard Sanahuja: L’accés al
poema: camins alternatius
Convidats:  Miguel Anxo Ferran Vello, Jordi Llavina, Carles Hac Mor, Esther
Xargay, Ivan Torrens i Ramon Muns.

Dia 14 de maig

12:00 h. - Taula 3. Coordinada per Helena Tanqueiro i Wilhem Neunzig:Traduir
poesia
Convidats: Marie-Claire Zimmermann, Joaquim Sala-Sanahuja, Sean Golden,
Josep Lluís Alay i Arnau Pons.

18:00h - Clausura de les Jornades
- Conferència de clausura: “L’estat actual de la poesia”, a càrrec de Luis
  Alberto de Cuenca, Secretari d’Estat per a  la Cultura i poeta.

18:45h. – Poesia per a la diversitat. Festival de poesia amb tots el poetes convidats
a les Jornades.

--Proclamació del guanyador del X Premi “Aula de poesia de Barcelona”
--Concert de Ramon Muns


