
 
 

                                               
 

COM PARTICIPAR EN EL DIA MUNDIAL DE LA POESIA 2020 
 

Voleu organitzar al vostre poble o ciutat algun acte per al Dia Mundial de la Poesia? Un 
recital, una lectura de poemes, un homenatge, una jam poètica o qualsevol altra 
activitat? 
 
La Institució de les Lletres Catalanes selecciona un poema per a aquesta diada i el 
tradueix a una vintena de llengües de tot el món. Aquest poema i les seves traduccions 
es publiquen en un fullet, que es penja al web de la Institució, es distribueix arreu del 
territori del domini lingüístic català, i més enllà, i es reparteix a l’acte central del Dia 
Mundial de la Poesia, que tindrà lloc el dissabte 21 de març, a les 19 h, a la Central 
Catalana d’Electricitat-Espai Endesa de Barcelona.   
 
Aquest és només un dels molts actes que, tant a casa nostra com arreu del món, se 
celebren per commemorar aquest dia. Cada any són centenars els ajuntaments, 
biblioteques, escoles d’ensenyament i escriptura, casals i d’altres institucions que 
s’afegeixen a la gran festa mundial de la poesia amb iniciatives de tota mena. Voleu 
afegir-vos-hi i organitzar un esdeveniment? Ens voleu ajudar a difondre la vostra 
activitat i a sumar-la a tota la resta que se celebraran? 
 
Només ens heu de fer arribar informació sobre la vostra iniciativa tot emplenant, el 
formulari que trobareu en aquest enllaç: https://forms.gle/rcTcV92agA43Nni5A, amb 
dades de localització, data, descripció de l’acte, entitats organitzadores i contacte, i 
l’afegirem a la llista d’actes del dossier de premsa que es prepararà per a 
l’esdeveniment. 
 
També ens podeu ajudar a difondre el Dia Mundial de la Poesia a la xarxa de diferents 
maneres: 
-Twitter: tot afegint l’etiqueta #DMP20 a les vostres piulades (i/o fent menció al 
compte @lletres). 
- Instagram: tot afegint l’etiqueta #DMP20 a les vostres publicacions o històries (i/o 
fent menció al compte @lletrescatalanes). 
- Facebook: a la pàgina de Facebook de la Institució www.facebook.com/lletres hi 
trobareu dades dels actes que tindran lloc al voltant del DMP20, i hi podreu deixar 
comentaris i més informacions.  
 
Podeu descarregar-vos el logotip del Dia Mundial de la Poesia en el web de la Institució 
(https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/03-programes/dia-mundial-poesia/DMP-2020) i 
afegir-lo a la informació als vostres blogs, notícies, cartells, etc. 
 
També podeu traduir el poema d’aquest any 2020, de Josep Carner, a qualsevol 
llengua que no es trobi en la llista de les incloses en aquesta edició, que podeu trobar 
al final d’aquest text, i fer-nos arribar la traducció al correu ilc.cultura@gencat.cat  
perquè la publiquem al web de la Institució. 
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I encara ens podeu fer arribar els poemes i els vídeos que heu fet durant la celebració, 
per exemple, llegint els vostres versos o els del vostre poeta preferit, o enviar-nos 
qualsevol altre material interessant que se us acudi, i en penjarem una tria al web. 
  
Fem entre tots més gran el Dia Mundial de la Poesia! 

 
 
Llista de les vint-i-una llengües a les quals s’ha traduït enguany el poema 
del Dia Mundial de la Poesia 2020: 
 

alemany 
amazic 
anglès 
àrab 

búlgar 
castellà 

esperanto 
filipí (tagàlog) 

francès 
gallec 

grec (modern) 
guaraní 

italià 
llatí 

mandarí 
neerlandès 

occità (aranès) 
portuguès 
romanès 

rus 
urdú 

 


