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Pocs poetes s'han resistit a escriure unes estrofes en les 
quals l'aigua siga protagonista o element conductor, açò 
obeeix al fet que l'envolten aspectes màgics, filosòfics, 
espirituals, estètics, sonors i visuals.     
Per açò, cercar la fascinació i la seducció que produei-
xen les paraules al voltant de l'aigua i la seua poesia 
ens serveix per a acostar-nos a la necessària tirada per 
un element indispensable per a la vida, però també per 
a l'ànima. El poema expressa el que ocorre en el més 
interior del nostre ésser, permetent que fluïsca a l'exte-
rior i es revele com un fet conscient en el moment i en 
el temps. L'aigua forma part del nostre ésser i del nos-
tre planeta i impregna i flueix per espais visibles però 
també per llocs recòndits i invisibles. És ànima i essèn-
cia de tot.   
Volem agrair a Aigües d'Alacant l'oportunitat que ens 
ofereix de poder contribuir amb aquest recital, del 
Grup Vers a Vers, a la celebració del dia del medi ambi-
ent, en que l'aigua constitueix un element clau; amb 
ells posarem les veus dels nostres poetes i la poesia al 
servei de la conscienciació col·lectiva sobre la impor-
tància d'aquest recurs i de la seua necessària preserva-
ció, com a part fonamental en el medi ambient. La 
poesia cala en l'ànima, apaivaga esperits i elimina fron-
teres, és una llera per al coneixement, la integració 
cultural i la valoració de la diversitat, la comprensió i 
el respecte.    
El medi ambient en general, i l'aigua especialment, 
estan molt necessitats de tots aquests valors i d'un 
futur d'esperança, que volem encoratjar des dels senti-
ments, unes vegades  dolorosos i profunds, altres vega-
des romàntics i utòpics, que han expressat grans autors 
de la poesia, amb l'aigua  com a excusa o protagonista, 
en les seues més diverses formes.  
Part d’aquests sentiments, construïts sobre figures 
literàries i imatges poètiques, impregnen les estrofes i 
penetren en la nostra consciència, i són els que avui 
presenten en aquest, “Recital Versos d'Aigua”, les veus 
que integren el Grup Vers a Vers.   

Concepción Bru Ronda 
Directora 

Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant 
ENTRADA LLIURE LIMITADA A L’AFORAMENT DE LA SALA 

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

JOSÉ EMILIO PACHECO 

ANTONIO MACHADO 

PABLO GARCÍA BAENA 

JOSÉ LUIS VIDAL 

ROGER WOLFE 

JORGE LUIS BORGES 

RAFAEL ALBERTI 

CARLOS MARZAL 

VICENTE VALLS 

PEDRO SALINAS 

FRANCISCA AGUIRRE 

MARIO BENEDETTI 

ÁNGEL GONZÁLEZ 

RAFAELA LILLO 

ANTONIO GRACIA 

GERARDO DIEGO 

GABRIELA MISTRAL 

FEDERICO GARCÍA LORCA 

Concepción Bru José Luis Rico 

Mati Zamorano 

Mª Carmen Sacristán 

Miguel Ángel Sánchez 

Antonio Mula 

José Luis Rico 

Lucía Francisco 

Rafael Torres 

Conchi Agulló 

Paquita Baeza 

Mª Dolores Iglesias 

Nelly Ferreira 

Pilar Collado 

Elvira Pizano 

Rafaela Lillo 

Josep Durá 

Carmen F. Bolaños 

Chelo Oñate 

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

