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Enguany, Vociferio es desmarca de la 
verborrea imperant. De les poètiques 
figuratives: la de l'experiència, que ja en el 
seu moment es va voler apropiar de la 
patent del realisme, com si hi haguera 
alguna poètica que no fóra realista; i la 
intenseta, potenciada pel mercat i 
sostinguda pel cànon. Juntes han 
propiciat el fenomen de la poesia 
supervendes, a força de depauperar la 
sensibilitat lectora amb el seu 
col·loquialisme d'estar per casa i els seus 
llocs comuns. Ambdues parlen de les 
coses que li importen a la gent "normal i 
corrent" (estereotips) i, així, acumulen una 
legió de fans (subespècie pertanyent a la 
raça humana a la qual li agrada 
adotzenar-se en massa i al seu torn 
estandarditzar-se).

Diem, que la "nova poesia" que ve incloent 
en les seues programacions el califat del 
Festival Internacional de Poesia de 
Granada i la seua universitat, ni és nova ni 
innovadora. Per a nosaltres és un mer 
producte cultural, un exercici de 
reetiquetat. Una poesia mediàtica que ha 
portat fins a l'esperpent la degradació de 
les possibilitats creatives que aquesta 
disciplina artística ofereix en el segle XXI.

Ens allunyem doncs dels poemes 
d'absorció ràpida, els poemes meme, els 
poemes "que s'entenen", els poemes 
màxima de sobret de sucre, els 
poemes-ocurrència, radiofórmula, talent 
show... que creuen que expressar o 
actualitzar l'estat de Facebook és alguna 
cosa que es pot elevar a la categoria de 
poema i que vendre milers d'exemplars 
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legitima la qualitat literària de la seua 
proposta.

Ens deslliguem d'eixes poètiques 
partidistes que clonen les tècniques del 
discurs polític, en tant que entenem 
que aquest utilitza la demagògia per a 
embrutir, confondre, persuadir, 
polaritzar... a través de simplificar el 
món a un gradient de blancs i negres 
que càpiguen en els 15 segons que 
l'informatiu de torn els dedica. I 
intentem amb la nostra programació 
abolir tota fenomenologia pop, 
prevalent la qualitat de cada proposta 
independentment del corrent estètic a 
la qual pertanga i del nivell de 
reconeixement que ostente el poeta 
que la duu a terme.

Per a això, prioritzem aquelles 
pràctiques poètiques que 
problematitzen la realitat i que 
ofereixen una experiència 
transformadora a qui les contempla i 
escolta; i interposem un mur amb eixos 
polítics poetes, en tant que 
construeixen el seu prestigi a través 
d'estratègies extraliteràries, i pintem 
sobre les seues "rajoles" (eufemisme per 
a llibres de poemes intransitius) un 
grafiti violeta, perquè la musa amb 
vaquers, es vesteix com li dóna la gana, 
escolte. Eixos poetes que posen al 
servei del sistema la seua poesia, 
eludint la crítica o la denúncia, 
abarrotant des de fa 30 anys les lleixes 
de llibres tebis, ideals per a una 
transició que va ser igual de tíbia. Tot 
per aconseguir el poder de 

promocionar aquelles poètiques que no 
els facen ombra i de menysprear, quan 
no negar directament, a totes aquelles 
que no siguen la seua. I això, amics i 
amigues, és, al nostre entendre, el 
germen de tota conducta totalitària.
Com va dir en el seu moment el 
col·lectiu valencià Alicia Bajo Cero: 
"parlar d'un món és proposar un món". 
Referent a això, dins del nostre festival 
hi haurà espai per a les poètiques 
crítiques amb el sistema i per a aquelles 
que proposen un món plural i llibertari, 
però, a més, volem afegir a la cita 
anterior que: i fins i tot no parlar també 
és proposar un món.

Per això, en aquesta edició, reprenem 
l'esperit de les avantguardes 
històriques i reivindiquem la poesia 
fonètica i sonora, la performance 
poètica, la poesia concreta, i la poesia 
multimèdia com a formes, ja no 
d'experimentació, perquè tot art en la 
nostra opinió ha de ser un treball 
agosarat d'assaig i error, i un intent de 
superació i fallida de tota tradició, sinó 
una forma d'entendre la poesia com 
una disciplina artística que no té per 
què limitar-se exclusivament a 
l'escriptura.

Aquesta concepció restrictiva de 
l'ortodòxia poètica espanyola, 
embardissada en una lluita per 
l'hegemonia estètica del poema 
col·loquial, ha aconseguit, no solament 
véncer als seus oponents literaris, sinó 
que altres formes d'entendre el fet 
poètic com la ciberpoesia, la 

videopoesia, la poesia participativa, el 
spoken word... en fi, tota pràctica 
adscrita al que hui comença a 
balbotejar-se amb el terme Poesia 
Expandida, siguen pràcticament 
desconegudes pel públic.

I no dóna més de si el nostre modest 
festival, molt inferior al que aquesta 
ciutat es mereix i al que la comunitat 
poètica ens ofereix. Són moltes les 
propostes de qualitat que s'han quedat 
fora, la qual cosa lamentem. Però 
esperem continuar creixent i aconseguir 
produir més tard que prompte nostre 
somiat Festival Internacional de Poesia 
de València. Per a això, estenem des 
d'ací la mà a altres projectes, col·lectius i 
espais que treballen diàriament 
programant poesia a la ciutat. Juntes, 
braç a braç amb les nostres institucions 
i, especialment, amb el nostre 
Ajuntament, no dubtem que 
l'aconseguirem.

Però fins que eixe dia arribe, esperem 
que l'excel·lència d'aquesta edició us 
deixe sense paraules perquè creiem en 
la capacitat resensibilitzadora de la 
poesia, en el potencial que té per a 
crear espais temporalment autònoms 
de qualsevol mediatització, espais on 
poder detenir-se, sentir-se, pensar-se, 
dialogar, emocionar-se... espais per a la 
vida plena: aquella que per explícita mai 
deixa domar-se per l'evident.

David Trashumante y Raúl Lago
Directors de Vociferio
Festival de Poesía de València
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DIUMENGE 9 JUNY
CENTRE DEL CARME (VOCIFERITO)
Espai D
10:30 a 12:00 “Taller Cereza Dadá”. Jesús Ge i Mar Benegas
Co-organitza El Lugar de las Palabras

Claustre Renaixentista
12:00 “Artilogios”. Oswaldo Felipe 
Co-organitza El Lugar de las Palabras

CENTRE DEL CARME
Claustre Renaixentista
19:00 Sergio Artero i Ángela Brun

Claustre Gòtic
20:00 Bazar de los diez mil millones
Amb Ildefonso Rodríguez, Alba de la Torre, Javier Iriso,
María Casares González, Víctor M. Díez, Pilar Cañas i Manuel AO
Producció pròpia d’Urogallo, Festival de Poesía Expandida de León
21:00 El Pèsol Feréstec

DIVENDRES 7 JUNY
BIBLIOTECA PÚBLICA AZORÍN (VOCIFERITO)
10:00 + 11:00 “A lo Bestia”. Mar Benegas
Co-organitza El Lugar de las Palabras

BIBLIOTECA PÚBLICA MATILDE RAMOS (VOCIFERITO)
10:00 + 11:00 + 12:00 “Del corazón a los asuntos”. Raúl Vacas Polo 
Co-organitza El Lugar de las Palabras

CENTRE DEL CARME
Claustre Renaixentista
19:30 Isabel Martín i Elena Román

Claustre Gòtic
21:30 Antón Reixa
22:30 Yamila Ríos
Col·laboració amb Festival Tercera Setmana

DISSABTE 8 JUNY
CENTRE DEL CARME (VOCIFERITO) 
Espai D 
11:00 a 13:00 “Taller Cereza Dadá”. Jesús Ge i Mar Benegas
Co-organitza El Lugar de las Palabras

A MOS REDÓ NA JORDANA
15:00 Menjar d'agermanament
amb el Festival Barcelona Poesia

CENTRE DEL CARME
Claustre Renaixentista
19:00 Àngels Gregori, Mireia Calafell i Begonya Pozo

Claustre Gòtic
20:00 Mapache
21:00 Enric Montefusco
22:00 Overture

DES DE 12 DE JUNY
LIBRERÍA BARTLEBY
Exposició fotogràfica "Perdidos. Un lugar para encontrar"
Demian Ortiz

DILLUNS 3 JUNY
BIBLIOTECA PÚBLICA CLARA SANTIRÓ I FONT (VOCIFERITO)
10:00 + 11:00 “Las Cuatro Canciones”. Estrella Ortiz
Co-organitza El Lugar de las Palabras

DIMECRES 5 JUNY
COL·LEGI MAJOR RECTOR PESET-UV
19:00 Taula redona "Poesia i Filosofia"
Amb Diego Sánchez Aguilar, Ana Gorría i Antonio Méndez Rubio
Modera María Tomás
Co-organitza Aviva Ment · Festival de Filosofia a València

DIJOUS 6 JUNY
BIBLIOTECA PÚBLICA CASA LA REINA (VOCIFERITO)
10:00 + 11:00 “A lo Bestia”. Mar Benegas
Co-organitza El Lugar de las Palabras

CENTRE DEL CARME
Claustre Renaixentista 
19:00 Taula redona “Poesia Pop” 
Amb Ángela Martínez, Martín Rodríguez-Gaona i Raúl Quinto 
Modera David Trashumante

Claustre Gòtic 
21:00 Laura Sam + Nazareno
21:30 Raúl Quinto + Col·lectiu Colombine

DILLUNS 10 JUNY
LLIBRERÍA BARTLEBY
19:00 Presentació
“La rama nunca se desgaja limpia del leño”
d’Alberto Caride
Acompanya Juanma Sánchez
Presenta Antonio Praena

LLIBRERÍA BARTLEBY
19:00 Presentació
“Perdidos. Un lugar para encontrar” de Demian Ortiz
Presenta Javier Gm

DIMECRES 12 JUNY

BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALÈNCIA
19:00  FESTA ALÇAVEU - STAND UP POETRY
III PREMI GRANET D’OR DACSA
Amb Jorge García Guerrero, Gabriela Pavinski, Andreu Mut, Tirso 
Priscilo Vallecillos, Aldaolado, Carlos Mitrofan i Dani Orviz

DIJOUS 13 JUNY

SALA CARME TEATRE
20:00 Gerard Altaió
20:30 Avelino Saavedra
21:00 Jörg Piringer (Àustria)

DIVENDRES 14 JUNY

SALA CARME TEATRE
20:00 Accions poètiques. Homenatge a Bartolomé Ferrando 
Nieves Correa i Abel Loureda
Yolanda Pérez Herreras 
Álvaro Pichó
Mario Montoya

21:00 Bartolomé Ferrando + Déborah Walker (Canadà)

DISSABTE 15 JUNY

SALA CARME TEATRE
20:00 Ania González + Rafa Anido
20:30 Marina Oroza
21:00 Begoña Santalices
Producció VOCIFERIO 2019 / ESTRENA ABSOLUTA

DIUMENGE 16 JUNY
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