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DIA  MUNDIAL  DE  LA POESIA 
 

L’any 1999 la Conferència General de la UNESCO va proclamar 

el 21 de març Dia Mundial de la Poesia. Per celebrar-ho, des de 

l’any 2008 la Institució de les Lletres Catalanes promociona 

aquesta celebració a les terres de parla catalana amb 

l’organització de diferents accions presencials i/o a través de la 

xarxa amb l’objectiu de difondre el fet poètic: des de lectures de 

poemes fins a l’edició d’un poema escollit especialment per a 

l’ocasió, original en llengua catalana i traduït a diverses 

llengües. 

 

 

 

 

Enguany el poeta escollit és: 

 

Josep Carner, Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970 

 

 

 

EL DIA MUNDIAL DE LA POESIA UNA CELEBRACIÓ 

CADA COP MÉS INCLUSIVA I PARTICIPATIVA 

 

També cal dir que aquest mateix dia és el Dia Mundial de 

la Síndrome de Down, motius pels quals s’organitza una diada que celebra la 

poesia i que en el seu acte central comptarà amb una lectura del poema per part 

d’una persona de la Fundació Catalana Síndrome de Down i amb la interpretació en 

llengua de signes de tot l’acte, gràcies a l’Associació Gironina de Sords. A més, com 

s’ha esmentat més amunt, aquest 2020, per segon any consecutiu, podem oferir la 

versió del poema escollit en Braille.  
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El poeta 

 

 
Josep Carner. Autor: Amadeu Mariné. Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

  
Josep Carner i Puig-Oriol (Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970) fou poeta, 

traductor i periodista. 

Llicenciat en Dret i en Filosofia i Lletres, des de jove col·laborà en importants 
publicacions literàries i periodístiques i en vàries iniciatives i projectes culturals. El 
1911 entrà a formar part de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i el 
1921 ingressà a la carrera diplomàtica, que el portà a exercir càrrecs a diferents 
països sense abandonar, però, la seva col·laboració en l’escena cultural catalana a 
través de publicacions en premsa. Durant la guerra civil espanyola es mantingué 
fidel a la República i a les idees democràtiques i no tornà a residir a Catalunya. 
Durant la Segona Guerra Mundial va viure a Mèxic i després a Bèlgica, d’on era la 
seva dona i on va exercir com a professor universitari. Des de l’exili va mantenir 
l’activitat política i cultural en defensa de la cultura i la llengua catalanes. 

Des de la seva primera publicació poètica, Llibre dels Poetes (1904), i la publicació 
de Els fruits saborosos (1906), que el consolidà com a poeta reconegut, conreà 
una vasta producció literària, sobretot poètica, que inclou obres tan destacades com 
Auques i ventalls (1914), El cor quiet (1925), Arbres (1953) i Nabí (1938, 1941 i 

1957), gràcies a les quals es féu mereixedor de l’etiqueta de “príncep dels poetes”. 
Va ser traductor d’autors com Dickens, Shakespeare, Twain, Bennett, Musset, La 
Fontaine, Defoe i Carroll. La seva obra va ser recollida en Obres completes. 
Poesia (1957) i els seus escrits d’exili van publicar-se sota el títol Prosa de 

l’exili (1939-62) (2009). La seva obra ha estat traduïda a una quinzena de llengües. 
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 Busca a la web un parell o més, de poemes per infants de Josep 
Carner, copia’ls en un full o en una llibreta i fes-ne un dibuix.  

 Si vols i et ve de gust pots ser tu un poeta o una poetessa i escriure el 
teu poema. Un poema que pot tenir una extensió de tres estrofes i de 
quatre versos cada una . 

Pots escriure sobre el que tu vulguis !!  

 Potser també seria divertit que si vols, pots llegir el teu poema, el 
graves i ens l'envies 

 

Endavant, deixa anar la teva imaginació !! 

 

 


