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La Institució de les Lletres Catalanes i el Centre UNESCO de Catalunya –
Unescocat impulsen més d’una quarantena d’accions per commemorar la
celebració del Dia Mundial de la Poesia
Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, que es commemora el pròxim 21 de març, la Institució de les
Lletres Catalanes i el Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat impulsen, amb la col·laboració dels
Serveis Territorials del Departament de Cultura, del departament d’Ensenyament, Biblioteques de
Catalunya, el Consorci de Normalització Lingüística i la Fundació Catalana Síndrome de Down, un
seguit d’accions poètiques a més d’una quarantena de poblacions de les terres de parla catalana a
càrrec de diferents poetes i lectors, el mateix dia 21 i durant els dies anteriors i posteriors.
Per commemorar aquest Dia Mundial de la Poesia també s’ha editat un opuscle amb el poema en
català escrit expressament pel poeta Narcís Comadira i traduït a una vintena de llengües (amazic,
anglès, àrab, caló, castellà, croat, euskera. francès, guaraní, italià, japonès, kirguís, mandarí, occità,
panjabi, romanès, soninke, suec, urdú i wòlof). Aquest opuscle serà distribuït massivament a partir del
21 de març a les biblioteques de tot el país gràcies a la col·laboració de la subdirecció general de
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. També col·laboren activament en aquesta difusió massiva
els Centre per a la Normalització Lingüística i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
A la ciutat de Barcelona l’acte tindrà lloc als Jardins del Palau Robert (Pg. de Gràcia, 107) el mateix
dilluns 21 de març a partir de les 18.30 hores amb el poeta Narcís Comadira, que farà la lectura del
poema “Quatre paraules”. Aquest poema es llegirà també en diferents llengües.
Per anar més enllà del dia estricte de celebració i de les accions presencials el 21 de març s’ha
habilitat el bloc del Dia Mundial de la Poesia (http://diamundialdelapoesia.wordpress.com) on es poden
trobar els textos, opuscles, imatges i vídeos dels actes d’anys anteriors. També és un espai de
participació que recull les aportacions d’entitats, col·lectius i persones arrelats al nostre país i que
treballen en la promoció de la seva pròpia llengua oferint-los la possibilitat de traduir, precisament al
seu idioma, els poemes originals.
Les persones i entitats que vulguin adherir-se a la celebració d’aquest Dia poden fer-ho, també, a
través de Twitter afegint el hashtag #dmpoesia als seus tweets.
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