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Introducció 
 
 
 
Un any més arriba la Diada de Sant Jordi, la gran festa de la cultura catalana i dels llibres. 
Enguany, el Departament de Cultura ha volgut potenciar el protagonisme de les 
biblioteques públiques en la celebració i s’ha organitzat la primera edició de la Revetlla de 
Sant Jordi el 22 d’abril. 
 
Les 365 biblioteques públiques de Catalunya exerceixen un paper primordial en la difusió 
de la lectura i són agents prescriptors culturals de primer ordre, tant per la seva 
implantació arreu de territori com per la seva proximitat als ciutadans. Són equipaments 
culturals bàsics i indispensables per a la cultura del nostre país. 
 
La Revetlla de Sant Jordi serà una oportunitat per a les biblioteques de liderar la festa del 
llibre, però des d’una vessant més lúdica, diferent a l’habitual. Obriran portes més enllà del 
seu horari habitual i organitzaran activitats festives al voltant del món de llibre, la lectura i 
les biblioteques: presentacions de llibres, tallers infantils, recitals poètics, concerts, 
concursos literaris, etc. 
 
A més d’aquesta proposta innovadora, els diversos equipaments i institucions que 
depenen del Departament de Cultura organitzen altres activitats amb motiu de Sant Jordi. 
Des de la Institució de les Lletres Catalanes es continua apostant per la lectura institucional 
al Parlament i per l’acció “Lletres al camp”, enguany amb un èmfasi especial amb l’Any 
Espriu. Diversos equipaments organitzaran visites i portes obertes el dia 23 d’abril i 
s’iniciarà un concurs per promoure el català entre els joves a través de les xarxes socials. La 
celebració de Sant Jordi s’estendrà més enllà de Catalunya amb l’organització d’activitats 
literàries a diverses universitats d’arreu del món.   
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Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques 
22 d’abril de 2013 

 
 

El 22 d’abril de 2013, el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya impulsa la primera Revetlla 
de Sant Jordi com a festa i celebració de les 
biblioteques públiques.  
 
Les biblioteques obriran més enllà del seu horari 
habitual i oferiran actes diversos relacionats amb el 
món del llibre, la lectura i les biblioteques fins a les 22 
hores.  
 
Entre les activitats organitzades per les biblioteques hi 
ha una gran varietat de propostes: activitats i tallers 
infantils, conta-contes, lectures, recitals poètics, 
concerts, conferències,  presentació de novetats 
literàries, presentacions de llibres, projeccions de 
cinema, etc. 
 
En total s’organitzen activitats a 121 biblioteques. El 
detall de les biblioteques participants per 
demarcacions és el següent: 
 
 

 
 
 

Demarcació Biblioteques  
que hi participen 

Girona 22 

Lleida 18 

Terres de l’Ebre 4 

Tarragona 5 

Barcelona 72 

TOTAL 121 
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Biblioteca Fages de Climent (Figueres): Conte/espectacle Tots a taula i presentació de 
novetats literàries locals 

Biblioteca Municipal de Lloret de Mar (Lloret de Mar):  Bibliorevetlla 

Programa d’activitats de les biblioteques  
 
ACTIVITATS DESTACADES 
 

 
Horari: de 20:30 h a 22 h 
Públic al qual s’adreça: infants i adults 
 
A les 18 h, hora del conte/espectacle  Tots a taula conduïda pel cantant Marc Parrot i la 
il·lustradora Eva Armisén. Tots a taula és un conte publicat recentment que parla dels 
hàbits del menjar en els nens. Marc Parrot interpreta les sis cançons del llibre-disc i l'Eva 
Armisén reprodueix les il·lustracions en directe. 
 
A les 20 h, presentació de les darreres novetats literàries locals en què la Biblioteca 
convida els autors locals que han publicat entre el Sant Jordi 2012 i el de 2013 2013 a fer 
un brindis i a "vendre" el seu llibre amb una intervenció breu.  Se servirà cava de la DO 
Empordà. 
 
 

Horari: de 18 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A les 18 h: Concurs Instagram #revetllabibliolloret, invitació a fotografiar la Revetlla 
utilitzant l’etiqueta #revetllabibliolloret. “Fotocol”, per immortalitzar la vostra estada a la 
Revetlla.  “La Biblioteca a la xarxa”, la biblioteca a Internet. “Punt de les dones / SIAD”, 
presentació dels recursos i serveis del SIAD. “Puntaires: demostració”, elaboració en 
directe i mostra de treballs.  “Taller de Roses de Sant Jordi” per a totes les edats, organitzat 
pel Banc del Temps, a càrrec de David Martínez. “Els gegants de Lloret al pati”, per 
conèixer-ne la història i provar els seu funcionament. “El Misteri de la Biblioteca”, un conte 
trobat la Sala Infantil de la Biblioteca explica un misteri amagat.  “La Força de la Voluntat i 
altres contes de Quim Monzó”, narració de contes per adults a càrrec d’Assumpta 
Mercader.  
A les 19:30 h, “Presentació del cartell “Lloret Vila Gegantera” i del nou logotip de la Colla 
Gegantera de Lloret de Mar. 
A partir de les 20 h, “Gran Revetlla”, amb l’actuació musical de Coco Band Duo. Coca i cava 
per a tothom. 
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Biblioteca Montserrat Roig (Martorelles): Revetlla gastronòmica de Sant Jordi  

Biblioteca Central (Castelldefels): actuacions de dansa, combos de jazz en directe, mini 
concerts de piano, mostres de teatre a càrrec, tallers de poesia i hora del conte 

Biblioteca l’Escorxador (Sant Celoni): Taller infantil, lectura de contes, concert i mostra 
de novetats editorials  

 

Horari:  de 18:30 a 20:30 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A sis espais de la biblioteca i simultàniament, actuacions de dansa clàssica i 
contemporània, combos de jazz en directe, mini concerts de piano, mostres de teatre a 
càrrec d’entitats de la ciutat, tallers de poesia i hora del conte. La Revetlla l’obrirà, a les 6 
de la tarda, l’alcalde i el regidor d’ensenyament, per commemorar el primer aniversari de 
la biblioteca. 
 
 

Horari:  de 17:30 a 23 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Celebració la Revetlla de Sant Jordi combinant literatura i gastronomia, amb aquest menú 
de Revetlla: 

• Aperitiu: a les 20:30 h, “Música, contes i poemes” en directe amb Misèria 
Companyia i alumnes del taller de poesia. 

• Tastets: a les 21:30 h, “Tastets de novel·la”, a càrrec de bars i restaurants de 
Martorelles. 

• Postres: a les 22 h, “Contes amb gust de xocolata” amb Susagna Navó. 
 
 
 

Horari:  de 18 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A les 18 h, taller infantil “Figures de Sant Jordi amb plastilina”, a càrrec d’Artiscle 
Creacions. Per a infants a partir de 5 anys. Cal inscripció prèvia. 
A les 19:30 h, “Contes per despertar els adults”, a càrrec de Clara Ribatallada. Recull de 
narracions populars de diferents autors. 
A les 21 h, fi de festa musical amb concert de Dalmau Boada (Esperit!). 
Durant tota la Revetlla, mostra de novetats editorials amb la col·laboració de les llibreries 
del municipi 4 Gats i Alguer 7. També es presentaran les bases del 1r Concurs literari 
juvenil “Hostòries mòbils” per a joves del Baix Montseny. 
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Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret (Sant Quintí de Mediona): Commemoració del 
centenari de Joana Raspall i de l’Any Espriu, aparador de novetats literàries i concert 

Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja (Santa Eulàlia de Ronçana): Recital de 
poesia "Tres per Tres" , "Treu-li suc a la biblioteca" i "Lectures a moltes veus" 

Horari: de 18:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
De 18:30 a 19 h,  “Commemoració centenari Joana Raspall: lectura de poemes”, a càrrec 
dels alumnes del CEIP Antoni Grau Minguell i els joves de l’espai socioeducatiu La Qoberta 
de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona. 
De 19 a 19:30 h, “Commemoració Any Espriu : Lectura de poemes”, a càrrec de socis del 
Casal Joan Amades i dels grups culturals del poble. 
De 20:15 a 20:45 h, “Aparador de novetats literàries de Sant Jordi”, a càrrec del llibreter, 
Ramon Creixell de la “Llibreria del Centre” de la nostra localitat ens presentarà les novetats  
literàries i ens orientarà per a fer les compres el dia de Sant Jordi. 
De 20:45 a 21:30 h, “Presentació del llibre Inercia i otros relatos de amor y horror  de 
l’autor quintinenc Andrés Moreno Galindo. 
De 21:30 a 22 h, “Celebrem la revetlla amb música, cava i carquinyolis!”. Un grup de músics 
locals ens amenitzaran la cloenda de les activitats de la revetlla i brindarem amb cava i 
carquinyolis per l’arribada de la diada de la rosa i el llibre. 
 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
De la veu de tres rapsodes, un regal: la poesia. “Tres llegats,  tres estils, tres moments de la 
vida: Joana Raspall, la infantesa”; “Vicent Andrés Estellés, la passió”; i “Salvador Espriu, 
plenitud  i mort”.  
 
A partir de les 20:30 h, la tradicional coca de Sant Jordi i vi de la bota del racó, i lectura 
compartida que vol ser un petit gran homenatge als autors de relat breu en llengua 
catalana. Hem preparat una selecció amb relats de: Bertrana, Espriu, Rodoreda, Calders, 
Monzó, Pedrolo, Pàmies, Leveroni....   
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Biblioteca Can Llauradó (Teià): Parada de llibres de segona mà, bookcrossing, marató 
poètica, recital de poesia i observatori astronòmic 

Biblioteca Marquès d’Olivart (les Borges Blanques): Presentació de novetats editorials i 
presentació del llibre Emocions contra la mandra, de Francesc Pané 

 

Horari: de 15 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
De 17 a 20 h, “Parada de llibres gratuïts de segona mà”, per remenar, escollir i emportar-se 
el que més agradi. 
De 17 a 22 h, “Bookcrossing”, alliberació i recollida de llibres, i Marató Poètica, on tothom 
hi és convidat a llegir o recitar poemes de Salvador Espriu i Joana Raspall. La biblioteca 
oferirà textos d’aquests dos poetes per a qui s’animi a llegir. 
A les 18, presentació de la guia comarcal de les biblioteques municipals del Maresme El 

Maresme en vers, que enguany té per tema la poesia local. S’obsequiaran exemplars entre 
els assistents fins a exhaurir existències. A continuació, homenatge a Antònia Lladó i recital 
dels seus poemes a càrrec de familiars seus. 
A les 19 h. Perquè un dia torni la cançó a Sinera, poesia de Salvador Espriu, interpretada 
per Francesc Ribas, veu, i Carles Morales, guitarra. 
A les 20:30 h, “Dins del laberint”, perfomance de poesies de Salvador Espriu i Joana 
Raspall, a càrrec d’ArtdemfaSi. 
A les 21 h, “Sant Jordi Llunàtic”, observació de la Lluna plena amb telescopis davant de la 
biblioteca. En cas que les condicions meteorològiques no permetin l’observació de la Lluna, 
l’activitat se centrarà en l’assessorament del muntatge i funcionament de telescopis. 
Podeu portar el vostre. Organitza: els Amics de la Ciència de Teià. 
 
 

Horari: 20 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Presentació de novetats literàries a càrrec de les editorials Fonoll i Pagès. Amb la 
participació de l’escriptor Francesc Pané, que presentarà el seu darrer llibre, Emocions 

contra la mandra, amb el suport de l’Ajuntament de les Borges Blanques i amb la 
col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística i el SIAD del Consell Comarcal. 
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Biblioteca Comarcal Josep Finestres (Cervera): Activitats infantils relacionades amb 
Sant Jordi, presentació dels grups de lectura i aparador de novetats editorials 

Biblioteca Pública de Lleida (Lleida): Lliurament dels premis del Concurs de 
microrealats, degustació de vi i recital poètic musical 

Biblioteca Marcel·lí Domingo (Tortosa): Revetlla musical i literària 

 

Horari: de 20:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Amb la col·laboració de l’Aula de Música tradicional, l’Escola de música i altres agrupacions 
locals, vetllada de música i paraules per preparar la diada de Sant Jordi amb música i 
lectura de  fragments d’obres locals. També lectura en diferents idiomes de poemes de 
Zoraida Burgos, poeta local escollida per al Dia Mundial de la Poesia, a càrrec dels 
membres dels diferents clubs de lectura de la biblioteca. 
 
 

Horari: a partir de les 19 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
De les 19 a les 20 h, teatrí d’ombres xineses inspirat en el llibre de Carles Sala La llegenda 

de Sant Jordi... explicada pel senyor drac. També s’oferirà l’activitat “Princesa o cavaller per 
un dia”, taller de punts de llibre, aparador de novetats de literatura infantil i juvenil 
(gentilesa de la Cafeteria-Llibreria Tastalletres) i selecció de llibres sobre dracs, princeses 
cavallers i poemes. 
 
A les 20 h, presentació dels tres grups de lectura de la biblioteca. Reflexions sobre els 
llibres llegits, l’experiència i la participació com a membres del grup, anècdotes literàries, 
recomanacions de llibres, etc. Menció especial dels 10 anys de Grup de lectura. 
 
A les 21 h, tastet de pastís d’aniversari: aparador de novetats de llibres per adults 
(gentilesa de la Llibreria Cucafera), selecció i recomanació de llibres del fons de la 
Biblioteca, i música i fi de revetlla, amb el grup Minha Ànima Gemea.  
 
 

Horari:  de 15 a 21 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
Tot el dia, a l’Àrea infantil i Juvenil de la biblioteca, Els imperdibles de Sant Jordi, mostra de 
documents que cap lector infantil i juvenil no hauria de escapar. I a l’Àrea d’Adults, dues 
mostres: Els més venuts de Sant Jordi del 2008 al 2012, i Mostra de novetats de Sant Jordi 

2013. 
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Biblioteca Pública de Tarragona (Tarragona): Conferència sobre el parlar del Camp de 
Tarragona, teatre i lliurament del premi del concurs “Avancem amb el català” 

Biblioteca Mestre M. Antònia (Torredembarra): Festa de poesia inèdita amb el Ball de 
Diables de la Torre 

A les 19 h, a la sala d’actes, lliurament dels premis del Concurs de microrelats “Lletres i 
vins”, dins el projecte “Biblioteques amb DO”. En acabar se servirà un tast del vi Clos 
Abadia del celler Raimat, edició especial per a la Biblioteca Pública de Lleida. 
 
A les 19:30 h, recital Poètic musical, a càrrec de Joan Bellostas, rapsode; Albert Grau, tenor 
i Purificació Terrado, piano (ABAC Produccions). Aquest trio oferirà una “romança del vi”, a 
partir de textos seleccionats acompanyats del so del piano. 
 
 

Horari: 19 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
A les 19 h, conferència de Pere Navarro, professor de la Universitat Rovira i Virgili, 
especialista en dialectologia, que parlarà sobre el parlar del Camp de Tarragona. 
A continuació, accions teatrals simultànies a diferents espais de la biblioteca, amb la 
participació de l'ONCE, el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, VIS DE VANADI 
de l'INS Martí i Franquès, en representació de la 20a Mostra de Teatre Jove, l’Associació 
Ariadna, Òmnium Cultural Tarragonès i l’Associació de Professionals i Escriptors en Llengua 
Catalana, APELLC. 
Després, representació de Tereseta que baixava les escales, de Salvador Espriu, a càrrec del 
grup de teatre TeclaSmith. 
Com a cloenda, lliurament del premi del concurs realitzat en el marc de l’exposició 
“Avancem amb el català”. 
 
 

Horari: a partir de les 21 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A la plaça de la biblioteca, recital de Versots Diabòlics escrits pel Grup de Rates de la 
Biblioteca i els joves dels instituts de la vila, amb encesa del Ball de Diables de la Torre. 
Després, els Timbalers del Ball de Diables convidaran a pujar a la Sala de Formació de la 
biblioteca on la Torrenca de l’Any, Iris Figuerola,  presentarà l’acte: Poemes Diabòlics i 

Sextina encadenada, a càrrec de les Rates de la Biblioteca, acompanyats per guitarristes de 
l’Escola de Música de Torredembarra i repic de timbals de Ball de Diables. Ressopó de 
revetlla amb cava i productes del país i fira de llibreteres de la vila. 
 



 
  

 
   

11 
 

Biblioteca Pública d’Anglès (Anglès): Poesia catalana d’avui 

Biblioteca Salvador Raurich (Begur): Revetlla infantil i lectura de Llegendes de mar de 
la Costa Brava 

Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia (Caldes de Malavella): Llegenda de Sant Jordi 
amb obres xineses i lectura col•lectiva de textos sobre l’amor 

DEMARCACIÓ DE GIRONA 
 

Horari: de 19.30 a 21 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Poesia catalana d'avui, autors, models i tendències amb el poeta Carles Turat. Aproximació 
a autors com Enric Cassasses, Miquel de Palol, Sebastià Alzamora i Víctor Sunyol. A 
continuació, tertúlia amb Carles Turat sobre els seus poemes. Es confeccionarà un dossier 
amb el recull de poemes treballats. 
 

Horari: de 18 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A les 18 h, revetlla infantil, amb hora del conte amb la Rosa Vilà i “el conte d’en Jordi”. 
Seguidament, lliurament dels premis i diplomes dels concursos “Saps l’endevinalla” i 
“L’enigma de Sherlock Holmes”. 
A les 20 h, lectura de Llegendes de mar de la Costa Brava, a càrrec d’Olga Cercós i 
presentació de la 2a edició del llibre a càrrec de l’autor, Miquel Martín (signarà llibres). 
L’acte s’acompanyarà amb un petit toc de garnatxa i carquinyolis. 
 

Horari: de 19 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A les 19 h, per als infants, llegenda de Sant Jordi amb ombres xineses, a càrrec de Pep 
Rimbau. 
A les 20 h, De cor a cor, lectura col·lectiva de textos sobre l’amor (a la llengua, a la 
literatura, als fills, als avis, a la terra, a la natura), en català, gallec, euskera i altres idiomes i 
també llenguatge de signes. 
Durant la Revetlla les llibreries de Caldes, Can Tau i Can Solés, oferiran un taula amb llibres 
d’autors locals, per consultar, comprar i obtenir la signatura dels autors. 
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Biblioteca Municipal Pere Caner (Calonge): Taller de punts de llibre i recital “Espriu en 
una hora” 

Biblioteca Mercè Rodoreda (Castell-Platja d’Aro): Passi del film Midnight in Paris 

Biblioteca Ramon Bordas i Estragués (Castelló d’Empúries): Tastet poètic de Salvador 
Espriu 

Biblioteca Pública de Cassà de la Selva: Petita lectura de Sant Jordi 

 

Horari: de 18 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A les 18 h, taller de punts de llibre. 
A les 20 h, “Espriu en una hora”, recital de poesia a càrrec de Sònia Serrabao (veu) i 
Carlitos Lage (veu i guitarra). Coca i cava per a tothom. 
 
 

Horari: 20 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
Lectura de poemes i narracions dedicades a Sant Jordi. 
 
 

Horari: de 19:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Passi amb col·loqui del film Midnight in Paris, de Woody Allen, comèdia romàntica 
ambientada a París.  
 
 

Horari: de 20 a 21 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Itinerari per la vila a través d’una selecció de poemes de Salvador Espriu a càrrec del 
Consorci de Normalització Lingüística. Com a part de l’itinerari, a la biblioteca els poemes 
seran recitats pels grups local de teatre Tequatre i Elenc Esplais. L’escola de música Antoni 
Agramunt interpretarà una peça musical d’Espriu. 
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Biblioteca Just M. Casero (Girona): Revetlla de les biblioteques municipals de Girona 

Biblioteca Pública de Girona (Girona): Presentació d’un  llibre sobre ioga i lliurament 
del Premi de Fotopoesia "La millor imatge per a un vers" 

Biblioteca Modest Salse i Camarasa (Hostalric): La finestra màgica, l’hora del conte 
interactiu, explicació d’un conte tradicional amb el suport d’una tauleta tàctil 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Les biblioteques municipals de Girona celebraran una revetlla amb la participació de tot els 
lectors que vulguin recomanar les seves lectures de capçalera, fer-ne una tast, intercanviar 
la seva experiència lectora amb altres lectors, en un ambient distès, tot assaborint coca i 
cava. 
 

Horari: de 19 a 21:30 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
  
Presentació-taller del llibre Ioga, guia d'autoconeixement: una nova perspectiva de Rosa 
Daniel, càrrec de l’autora a través de tres visions: Sofia Rupp, lectora i practicant, Antoni 
Coll, lingüista, i Mònica Gonzàlez, professora de ioga.  
 
A continuació, lliurament de guardons del I Premi de Fotopoesia "La millor imatge per a un 
vers", amb la participació especial dels poetes que han ofert els seus textos. 
 
Se servirà copa de garnatxa i fruits secs entre els assistents, per convidar a parlar de 
fotografia, poesia i ioga!  
 

Horari: de 18 a 19:30 h  
Públic al qual s’adreça: famílies amb nenes/es entre 3 i 8 anys  
 
La finestra màgica, l’hora del conte interactiu: Explicació d’un conte tradicional amb el 
suport d’una tauleta tàctil, que hi aportarà sons i interaccions. En acabar, es repartiran 
tauletes tàctils entre el públic per animar-los a explotar per ells mateixos les possibilitats 
de la història narrada. També s’ensenyarà a les famílies una aplicació per crear una història 
de forma conjunta adults i infants. 
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Biblioteca de Palafrugell (Palafrugell): Lliurament dels Premis Superlectors i berenar 
amb coca 

Biblioteca Comtat de Cerdanya (Puigcerdà): Xerrada “Què faig si el meu fill no llegeix?” 

Biblioteca Lambert Mata (Ripoll): Concert en acústic del Grup Local7 i exposició  de 
novetats literàries 

Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit (Sant Feliu de Guíxols):  Xocolatada, lectura 
de la Llegenda de Sant Jordi i concerts 

 

Horari: 19 h 
Públic al qual s’adreça: nenes i nens de 6 a 11 anys 
 
Lliurament dels Premis Superlectors al pati de la biblioteca. Hi haurà berenar amb coca i 
s’animarà tothom a veure l’exposició de novetats que la biblioteca ha preparat de cara a 
Sant Jordi. La Revetlla es tancarà amb el llançament de tres coets. 
 
Els Premis Superlectors premien aquells infants que més llibres de la biblioteca han llegit 
des del mes de febrer. Aquest premi té per objectiu estimular la lectura entre els infants i 
donar rellevància als lectors que més llegeixen. 
 

 
Horari: 20:30 h 
Públic al qual s'adreça: pares, mares i totes aquelles persones que treballen amb infants i 
joves i, en general, tots els amants de la lectura 
 
Xerrada i col·loqui amb Ester Sirvent, professora de literatura i coordinadora del club de 
lectura. Ens plantejarà possibles idees i estratègies per iniciar o millorar la relació dels nois 
i les noies amb els llibres i la lectura. A partir d'aquí s'obrirà un torn de debat per 
intercanviar opinions, comentaris i experiències entre els assistents. 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Al vestíbul de la biblioteca, concert en acústic del Grup Local7, format per dues guitarres i 
cantant. Es convidarà els assistents a veure l’exposició les novetats literàries de Sant Jordi 
que ha preparat la biblioteca i prendre-les en préstec. S’oferirà un piscolabis. 
 

Horari: de 17.00 a 21 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A les 17:30 h, xocolatada popular 
A les 18:00 h, lectura dramatitzada de La llegenda de Sant Jordi 
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Biblioteca Municipal Sant Hilari Sacalm (Sant Hilari Sacalm): Recital col·lectiu de poesia 

Biblioteca Joan Vinyoli (Santa Coloma de Farners): Presentació de les novetats de Sant 
Jordi 

Biblioteca Baldiri Reixac (Santa Cristina d'Aro): Berenar popular 

Biblioteca Emília Xargay (Sarrià de Ter): Taller de manualitats infantils relacionades 
amb Sant Jordi i lectura de relats eròtics 

A les 18:30 h, mostra de música electrònica 
A les 19:30 h, actuació de Percussió Ganxona 
A les 20 h, concert de música jove a càrrec de Lazy Juo & The Sunset Riders 
 

Horari: de 20 a 20:30 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Recital col·lectiu de poesia, amb acompanyament musical a càrrec d’Anna Valls, violí, i 
Esteve Vilarras, guitarra. Les persones interessades a llegir poesia, cal que s’inscriguin 
prèviament a la biblioteca. En finalitzar l’acte, s’oferirà un petit piscolabis. 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A la biblioteca, parada de Sant Jordi amb novetats per infants, joves i adults, i també roses i 
punts de llibre. Les novetats estaran disponibles en préstec aquell mateix dia. 
 
 

Horari: de 19:30 a 21 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
Trobada de lectors al pati de la biblioteca, amb la degustació de plats cuinats per ciutadans 
de Santa Cristina d’Aro. 
 
 

Horari: de 17:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A les 17:30 h, taller de manualitats infantils per a nens i nenes a partir de 3 anys 
relacionada amb la llegenda de Sant Jordi.  
 
A les 20 h, lectura de contes eròtics per adults a càrrec de Joan Boher. A continuació, es 
convidarà a participar a totes aquelles persones que vulguin llegir i compartir un text o un 
fragment d’un relat eròtic. Es tancarà la Revetlla amb un pica-pica i una copa de cava per a 
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Biblioteca Municipal Pere Blasi (Torroella de Montgrí-l’Estartit): Llegim? Especial club 
de lectura sobre Salvador Espriu 
 

Biblioteca Municipal Manuel Vilà i Dalmau (Tossa de Mar): gimcana infantil i hora del 
conte Sant Jordi del revés i presentació de les novetats literàries 

tots els assistents. La biblioteca oferirà una exposició i una guia de lectura de novel·la 
eròtica alternativa a Cinquanta ombres d’en Grey, de E.L. James. 
 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic:  joves i adults 
 
Roser Benet, especialista en literatura, comentarà l’obra Narracions, de Salvador Espriu. Al 
final de l’acte també es recitarà poesia i es menjarà una coca de Revetlla de Sant Jordi.  
 
 

Horari: de 15 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A les 15 h, gimcana “Els llibres no ens fan por”, per als alumnes del CEIP Ignasi Melé i Farré 
de Tossa. A les 18 h, hora del conte Sant Jordi al revés amb La Minúscula (adreçat a nens i 
nenes de 3 a 7 anys) A les 19 h, elecció del guanyador del concurs de punts de llibre. 
A les 20 h, tastet de lectures per Sant Jordi i presentació de les novetats i les 
recomanacions literàries de Sant Jordi. 
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Biblioteca Municipal Guillem Viladot (Agramunt): Presentació de La meitat de zero, de 
Vidal Vidal 

Biblioteca Joaquim Montoy (Alcarràs): Presentació del llibre La bona cuina d’Alcarràs 

Biblioteca Ramon Berenguer IV (Almenar): Conferència “Almenar Segle XX: cent anys 
d’història i de memòria” 

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot (Artesa de Segre): Presentació de l’obra poètica de 
Francesc Porta 

DEMARCACIÓ DE LLEIDA 
 

Horari: de 20:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults  
 
Presentació del darrer llibre de Vidal Vidal, La meitat de zero. Vint-i-tres relats d’històries 
protagonitzats per homes d’entre 40 i 60 anys en què l’autor reivindica el costat més ocult 
de la personalitat masculina, i s’adreça a les lectores femenines per mostrar com són els 
homes per dins. 
 
 

Horari:  20 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Presentació La bona cuina d’Alcarràs, el llibre que han escrit 21 sòcies de la Cooperativa 
d’Alcarràs per tal de donar a conèixer la gastronomia de la nostra vila i que perduri al llarg 
del temps. Inclou menjars boníssims que feien les nostres àvies sovint amb pocs recursos i 
amb els productes que els donava l’hort de casa. L’acte comptarà amb la participació de les 
autores i responsable de la Cooperativa d’Alcarràs. En acabar hi haurà un petit refrigeri per 
tots els assistents gentilesa de Cooperativa del Camp d’Alcarràs. 
 

Horari:  21 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
Conferència “Almenar Segle XX: cent anys d’història i de memòria”, a càrrec de 
l’historiador local Josep Forns i Bardají. 
 
 

Horari: 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Lectura de fragments de l’obra de l’autor local Francesc Porta, a càrrec dels membres del 
Club de lectures artesenc. Amb la participació de l’autor. 
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Biblioteca Margarida de Montferrat (Balaguer): Concert de música portuguesa basat en 
el disc Fado enllà 

Biblioteca Joan Solà (Bell-lloc d’Urgell): Màrius Torres: poesia, música i hora del conte 

Biblioteca Municipal Isidor Cònsul (Bellpuig): Trenquem el silenci (activitats festives al 
voltant del llibre)  

 

Horari:  20:30 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
Concert de música portuguesa basat en el disc Fado enllà. Veu: Carolina Blàvia. Guitarra: 
Miquel Hortigüela. Piano: Panxo Marrodan. Fado enllà es la materialització del treball del 
darrer any i mig realitzat per Carolina Blàvia amb el suport dels músics que l’acompanyen. 
És tot just un punt de partida, una primera mostra del treball d’experimentació i de recerca 
al voltant del fado però cercant l’aportació de nous elements. Altres sonoritats, nous 
abordatges. Un concert  per a tots els públics que servirà per donar a conèixer aquesta 
música. 
 

Horari: de 15 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
A les 15 h (per als alumnes del C.P. Ramon Farrerons) i a les 20 h (sessió oberta per a tots 
els públics), taller de poesia, a càrrec de Moilés Selfa, professor de la Facultat de Ciències 
de l’Educació de la UdL. Recorregut per la vida i obra de Màrius Torres, amb pomes 
recitats, llegits i comentats, amb l’acompanyament de guitarra i amb projeccions referents 
al poeta lleidatà. A les 17 h, hora del conte per al infants. De 15 a 22 h, exposició “El món 
de Màrius Torres: un viatge des de la realitat cap a l’interior”, un resum dels aspectes 
destacats de la vida i obra del poeta. 
 
 

Horari: de 17 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics  
 
La biblioteca trenca la seva programació habitual d'estudi i silenci i es converteix en un 
espai festiu i de tertúlia entre els assistents al voltant dels llibres. Amb sorteig de llibres de 
Sant Jordi entre els assistents a la biblioteca durant el mes d'abril. 
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Biblioteca Berenguer de Bellvís (Bellvís): Tertúlia literària amb recital de poesia 

Biblioteca Josep Bellet i Falcó (Castelldans): Trobada per formar el Grup de lectura de 
Castelldans 

Biblioteca Pública de la Granja d’Escarp (la Granja d’Escarp): Mesenvers. La gran 
revetlla. Exposició de novetats editorials 

Biblioteca Salvador Espriu (Linyola): Cuinant històries 

Horari: 18 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Tertúlia de l’Associació de Dones i el Club de Lectura Mn. Marquilles dedicada a l’estudi de 
la seva vida i obra. La tertúlia s’acompanyarà amb un recital de poemes. 
 
 

Horari: de 21 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Tothom que estigui interessat a formar part d’un grup de lectura de la biblioteca és 
convidat a aquesta trobada que organitza la biblioteca. Presentació dels clubs, explicació 
del seu funcionament i tast. 
 
 
 

Horari: de 19 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: infants i adults 
 
Exposicions de llibres il·lustrats, de llibres que es vendran l'endemà a la parada de 
l'AMPA, de llibres del bibliobús, novetats de la biblioteca pública de la Granja d'Escarp i de 
l'any 2013. 
 
 

Horari: 20 h 
Públic al qual s’adreça: majors de 12 anys 
 
La casa us convida a assaborir un sopar exquisit. La seva especialitat: les paraules. 
Paraules condimentades amb especies exòtiques, acompanyades de salses; 
crues, farcides, a la planxa o arrebossades; en sorbets, batuts i altres 
postres irresistibles. Paraules cuinades amb amor per fer créixer els somnis, fins allà on la 
gana us porti. 
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Biblioteca Josep Pont i Gol (el Palau d’Anglesola): Audicions musicals, lectura de 
poemes de Salvador Espriu i presentació de novetat editorials 

Biblioteca Central Comarcal de Tàrrega (Tàrrega): Visites guiades a la biblioteca 

Biblioteca Maria-Mercè Marçal (Torregrossa): Tast de llibres 

Bibliotèca Generau de Vielha (Vielha e Mijaran): Inauguració de l'Espai Cultural  Aran-
Occitània 

 

Horari: 19 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
La biblioteca oferirà audicions musicals, lectura de poemes de Salvador Espriu i presentació 
de novetat editorials de Sant Jordi. 
 

Horari:  de 20:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
Visites guiades per ensenyar les darreres  reformes que s’han dut a terme a la biblioteca  i 
explicar la nova ubicació de seccions i del fons. 
 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Recomanacions de llibres a càrrec dels lectors, tot llegint un fragment en veu alta. En 
acabar, brindis per la bona lectura i els bons lectors que fan de la lectura una bona 
companya de viatge. També hi haurà sortejos de llibres entre els assistents. 
 

Horari:  21 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics  
 
Inauguració d’un nou espai a la biblioteca dedicat a la cultura occitana aranesa. 
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Biblioteca Trinitari Fabregat (Alcanar): Espectacle Direu de mi, amb poesia de Vicent 
Andrés Estellés, a càrrec de Rodonorsinvictes 

Biblioteca de Roquetes - Mercè Lleixà (Roquetes):  Lliurament de diplomes del concurs 
“Ara llegeixes tu!” i presentació del llibre Gerard Vergés i Príncep, d’Emidgi Subirats 

Biblioteca Popular d’Ulldecona (Ulldecona): Mostra de llibres i contes per adults 

DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE 
 

Horari:  20 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Direu de mi és un espectacle retrospectiu que prova d'abastar el conjunt de la poesia de 
Vicent Andrés Estellés, un dels poetes més potents i rics de la literatura europea del segle 
XX, poemes d'amor i de sexe. Aprofitant també l'ocasió, Rodonorsinvictes presentarà a 
Alcanar l'espectacle en construcció que estrenen aquest estiu 2013: Em plou al damunt, 
una fusió de la poesia d'Espriu amb la d'Estellés i Fuster. 
 
 

Horari:  19:30 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
Lliurament dels diplomes i lots de llibres als participants del concurs “Ara llegeixes tu!”. A 
continuació, presentació del llibre Gerard Vergés i Príncep, d’Emidgi Subirats.  Hi haurà 
coca de Sant Jordi i cava per als assistents. 
 
 

Horari: de 16 a 22 h 
Públic: adults 
 
Exposició de llibres per regalar per Sant Jordi cedits per la Papereria Castell i la Llibreria 
Papereria Serra.  A les 21 h, contes per adults a càrrec d’Àngels Querol. 
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Biblioteca Municipal i Comarcal Salvador Estrem i Fa (Falset): Càsting de Sant Jordi 

Biblioteca Comarcal Josep Conangla i Fontanilles (Montblanc): Contacontes, lectura de 
poemes de Salvador Espriu i berenar 

Biblioteca Joan Miró (Mont-roig del Camp ): Amb G d’amor, sessió de contes eròtics 

TARRAGONA 
 

Horari: a partir de les 19 h  
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
Es busca Princesa, Príncep i Drac per al Dia de Sant Jordi. Càsting a la biblioteca, amb jurat 
de primera. Els candidats han d’anar a la biblioteca vestits, maquillats o com prefereixin. 
Els guanyadors interpretaran una escena el dia de Sant Jordi per la tarda a la plaça de la 
Quartera. Hi haurà premis fantàstics a la millor Princesa, Príncep i Drac. 
 
 

Horari: a partir de les 18 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
En el marc de la Setmana Medieval de Montblanc, contacontes a càrrec de Sant Jordi i la 
Princesa, i la visita del Drac Petit i les Gralles. Presentació de tres punts de llibre del Drac 
amb poemes de Salvador Espriu, lectures de poemes del poeta i berenar als jardins de la 
biblioteca. 
 
 

Horari:  a partir de les 20:30 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Sessió de contes eròtics, en to d’humor i una carta sospitosa, a càrrec de Montse Parra. 
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Biblioteca d’Artés (Artés): Presentació d’un llibre 

Biblioteca d’Avinyó (Avinyó): De tot cor, de David Clusellas: club de lectura 

Biblioteques de Barcelona: Pregó de la Lectura de Sant Jordi 

BARCELONA 
 

Horari:  20 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Presentació del llibre Fuma sólo si quieres: el primer método que tiene en cuenta tu 

libertad, a càrrec dels artesencs Pedro Alarcón i Estany Loriente. 
 
 

Horari: 18 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Tertúlia sobre el llibre De tot cor amb l'autor David Clusellas. El Club de Lectura celebra 
Sant Jordi amb una tertúlia i un berenar al Casal de la Gent Gran. 
 
 

Horari: 19 h 
Públic al qual s'adreça: adults 
 
Al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, tindrà lloc el Pregó de la Lectura de Sant 
Jordi. Enguany, el pregó serà a càrrec de l'escriptor Albert Sánchez Piñol, que conversarà 
amb el periodista Toni Soler sobre els valors de la lectura i sobre el conjunt de la seva obra. 
 
El Pregó de la Lectura es va celebrar per primera vegada l'any 2003 amb la presència de 
Quino. D'aleshores ençà, n'han estat pregoners José Saramago, Martí de Riquer, Emili 
Teixidor, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco, Bernardo Atxaga, José Luis Sampedro, 
Josep Maria Castellet i Raimon. 
 
Entrada lliure i aforament limitat. Hi haurà traducció al llenguatge dels signes i servei de 
transcripció simultània en pantalla. Amb la col·laboració d'Edicions La Campana. 
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Biblioteca Can Pedrals (Granollers): Nit Espriuada 

Biblioteca Bellvitge (l’Hospitalet de Llobregat): Cinema i literatura 

Biblioteca Can Sumarro (l’Hospitalet de Llobregat): Cinema i literatura 

Biblioteca Josep Janés (l’Hospitalet de Llobregat): Cinema i literatura 

Biblioteca la Bòbila (l’Hospitalet de Llobregat): Cinema i literatura 

 

Horari: de 20:30 a 23 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
La Biblioteca es transformarà en un laberint en què els espais d’ús corrent esdevindran 
escenaris on es viuen versos, on es diuen fragments de textos i, també, on es mostren 
cançons, sons i imatges amb l’obra de Salvador Espriu com a única protagonista. Espectacle 
sota la direcció artística d’Esteve Plantada, amb la implicació de diverses persones i 
entitats de la ciutat. 
 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Projecció del film Shakespeare in Love, dirigit per John Madden. 
 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Projecció del film Adaptation. El lladre d'orquídies, dirigit el 2002 per Spike Jonze.   
 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Projecció del film Lope, dirigit per Andrucha Waddington. 
 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Projecció del film El cielo sobre Berlín, dirigit per Wim Wenders. 
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Biblioteca La Florida (l’Hospitalet de Llobregat): Cinema i literatura 

Biblioteca Plaça d’Europa (l’Hospitalet de Llobregat): Cinema i literatura 

Biblioteca de Santa Eulàlia (l’Hospitalet de Llobregat): Cinema i literatura 

Biblioteca Tecla Sala (l’Hospitalet de Llobregat): Cinema i literatura 

Biblioteca de Llinars del Vallès (Llinars del Vallès): Concurs “Ho sap no ho sap” 

 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Projecció del film Les hores (The Hours), dirigit per Stephen Daldry.  
 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Projecció del film American Splendor, dirigit per Shari Springer Berman i Robert Pulcini. 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Projecció del film Barton Fink, escrit i dirigit per Joel i Ethan Coen. 
 
 

Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Projecció del film Smoke, dirigit per Wayne Wang. 
 
 

Horari: de 20:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Concurs de preguntes sobre literatura, música i cinema, de documents que formin part del 
fons documental de la biblioteca. Inspirat en el programa de Cuatro "Lo sabe no lo sabe". 
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Biblioteca Ateneu les Bases (Manresa): Recital de poemes 

Biblioteca del Casino (Manresa): Presentació de novetats literàries d’autors locals 

Biblioteca Guillem de Berguedà (Puig-reig): Presentació del llibre El silenci dels telers  

Biblioteca Sant Antoni M. Claret (Sallent): Arcadi Oliveres parla de la crisi econòmica 

 

Horari: de 20:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Recital a càrrec del rapsode Ton Armengol de poemes del seu llibre Quinze estius i una 

hora incerta. 
 
 

Horari:  21 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Roda de presentacions  dels llibres d'autors de la zona que es posen a la venta per Sant 
Jordi, a càrrec dels propis autors. Es presentaran obres per adults i per a infants. 
Col·labora: Òmnium Cultural. 
 
 

Horari: a partir de les 20 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Presentació de El silenci del telers, el darrer llibre de la historiadora Assumpta Montellà, 
una obra  que ha servit per homenatjar totes les dones que, de ben petites, ja anaven a 
treballar a la fàbrica de les colònies tèxtils de Catalunya al toc de la sirena. Des de l’inici de 
la indústria catalana fins als nostres dies, passant per la Guerra Civil i la repressió de la 
postguerra, els seus testimonis expressen una manera de viure marcada per un ofici ple de 
condicions precàries. 
 
 

Horari: 20 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Arcadi Oliveres,  president de Justícia i Pau i doctor en Ciències Econòmiques, analitza al 
seu darrer llibre Diguem prou! Indignació i respostes a un sistema malalt. L'obra denuncia 
les maniobres del poder i detalla quins són els instruments que tenen a les seves mans 
aquells ciutadans que vulguin desvincular-se del sistema. 
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Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila (Sentmenat): Lectura dramatitzada: Monòlegs, 

d’Apel·les Mestres 

Biblioteca de Súria (Súria): Presentació del llibre Lluny d'aquí, de Jaume Benavente 

Biblioteca Central de Terrassa (Terrassa):  Conferència emmarcada en l’elaboració del 
Llibre blanc de la cultura a Terrassa i concert 

 

Horari: 20:30 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Apel·les Mestres (Barcelona, 1854-1936) va ser un dels artistes més polifacètics del seu 
temps. Els seus monòlegs, farcits d’un humor personalíssim, són un reflex de la Catalunya 
de finals del segle XIX i principis del XX, tot i que en molts aspectes continuen sent 
sorprenentment vigents.   
 
Llegiran textos d’aquest autor Josep Maria Roviralta i David Vila i Ros, amb 
l’acompanyament musical de Maria Rovira. Una producció de T.I.C. Escènic. Amb la 
col·laboració d’Espai FOC, Òmnium Cultural – Sabadell, Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua catalana (CAL) – Sabadell i Plataforma per la Llengua – Vallès Occidental. 
 
 

Horari:  20 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Presentació del llibre Lluny d'aquí, a càrrec del mateix autor, Jaume Benavente. Una part 
de l'acció de la trama de la novel·la se situa a Súria. 
 
 

Horari:  de 19:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
A les 19:30 h, conferència emmarcada dins de l'elaboració del Llibre blanc de la cultura a 

Terrassa. 

A les 21:00 h, concert a càrrec del cor de pares i mares del Conservatori de Terrassa-4, 
dirigits per Miguel Garcia. Coca i cava per a tots els assistents. 
 



 
  

 
   

28 
 

Biblioteca del Districte 6 (Terrassa): Paradeta de novetats literàries, visita guiada per a 
nens i nenes, taller infantil, tast teatral i xerrada sobre la llegenda de Sant Jordi  

Biblioteca Joan Triadú (Vic): Presentació del llibre El retorn de la primavera: la meva 

experiència amb el càncer de mama 

Biblioteca de Viladecans (Viladecans): Lectura de La pell de brau de Salvador Espriu i 
reunió dels clubs de lectura 

 

Horari: de 16:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
Descripció de l’activitat: 
A les 16:30 h, “Paradeta de novetats literàries”,  per a totes les edats. 
A les 18:00 h, “Els secrets de la sala infantil: vine a conèixer tot el que la biblioteca et pot 
oferir!”. Visita guiada per nens i nenes.  
A les 18:30 h, taller infantil: “Vine a fer el teu punt de llibre de St. Jordi”, a càrrec d’Ester 
Martínez.  
A les 19:30 h, “El aula de tócame-Roque: tastet teatral”. Tragèdia còmic en un acte.  
A càrrec dels alumnes del Taller de Lectoescriptura. Amb la col·laboració de l'Escola Goya. 
A les 20:00 h, xerrada: “Sant Jordi: història i llegenda”. A càrrec de Joan Puig.  
 

 
Horari:  de 20 a 21 h  
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Es presentarà el llibre El retorn de la primavera, de la filòloga Maria Carme Canadell. 
L'autora ens parlarà de com ha superat el càncer que va patir i es comptarà també amb la 
presència del Doctor Eduard Batiste-Alentorn. Durant l'acte, es llegiran fragments del 
llibre, amb l'acompanyament musical de Miquel Soler i Xevi Jové. I Maria Rosa Terradellas 
farà el dibuix de la portada. 
 

Horari: de 20:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Lectura de poemes de l'obra La pell de brau de Salvador Espriu. Es reuniran els diferents 
clubs de lectura coordinats o organitzats des de la Biblioteca. 
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Biblioteca Torras i Bages (Vilafranca del Penedès): Tertúlia literària, presentació d’un 
llibre, mostra de novetats editorials i fira d’intercanvi de llibres 

Biblioteca Armand Cardona Torrandell (Vilanova i la Geltrú): Novetats de Sant Jordi i 
Hora del conte per a  adults 

Biblioteca Joan Oliva i Milà (Vilanova i la Geltrú): Novetats de Sant Jordi i concert de 
música 

Biblioteca Pau Piferrer (Vilassar de Dalt): Presentació dels llibres La irrelevancia de 

llamarse Lucy i El Maresme en vers 

 

Horari:  de 19:30 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres, a l'entorn de Montedidio, d’Erri de Luca. 
Presentació del llibre Fer créixer un riu al desert de Joana M. Guasp, impulsora de la 
Fundació Via Guasp, publicat per Edicions i Propostes Culturals Andana.  
“Els lectors recomanen...”, mostra de les novetats editorials i recomanacions de lectures, 
tot prenent una copa de cava. 
Inici de la VIII Fira d’Intercanvi de Llibres Usats. 
 

 
Horari: de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: adults 
 
Novetats de Sant Jordi: edició de la guia amb aquestes novetats i del punt de llibre 
d’enguany. Amb audició de música durant la Revetlla i  hora del conte per adults a les 
20.30h.  
 
 

Horari:  de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: tots els públics 
 
Novetats de Sant Jordi: edició de la guia amb aquestes novetats i del punt de llibre 
d’enguany i un concert de música  dels alumnes de l’Escola de Música Freqüències. 
 
 

Horari:  de 20 a 22 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
L’escriptor Francesc Rovira Llacuna presentarà el llibre La irrelevancia de llamarse Lucy de 
l’autor local José Antonio  Lorente Díez.  Amenitzarà l’acte David Bonell a la guitarra.  
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Biblioteca Ernest Lluch i Martín (Vilassar de Mar): Premis del Concurs de Microrelats 
poètics i trobada de clubs de lectura 

A continuació, presentació de la Guia de Recursos del Maresme  2013, El Maresme en vers, 
a càrrec de Joan Abril Español i Ñoño, autors de l’apunt i la il·lustració de  Vilassar de 
Dalt.       
 

Horari: de 20 a 22:30 h 
Públic al qual s’adreça: joves i adults 
 
Lliurament dels premis del Concurs de Microrelats Poètics, un concurs via Twitter 
organitzat amb la Regidoria de Noves Tecnologies i la Regidoria de Festes. Una selecció 
dels microrelats en format codis QR  s’exposaran a la biblioteca fins al 4 de maig. 
A les 21:30 h, trobada en què els clubs de lectura recomanaran els seus llibres de 
capçalera. Acte obert a tothom, sigui o no membre d’un club de lectura. 
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Lectura de Llibre de Sinera al Parlament de Catalunya 
Parlament de Catalunya, 19 d’abril, 12 hores 
 

 
La Institució de les Lletres Catalanes, el Parlament 
de Catalunya i l’Oficina de l’Any Espriu celebren la 
diada de Sant Jordi amb la tradicional lectura al 
Parlament, que enguany està dedicada al centenari 
del naixement del poeta Salvador Espriu. 
Representants del món polític, social i cultural 
llegiran el Llibre de Sinera, amb interludis musicals a 
càrrec de l’Escola de Música de Barcelona. 
 
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i el 
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, obriran 
l’acte a les 12 del migdia a la Sala Auditori del 
Parlament. La directora de la Institució, Laura 
Borràs, serà l’encarregada de fer-ne la cloenda, cap 
a les 13.30 hores. 
 
Entre els lectors i lectores previstos hi ha diputats i 
diputades i representats de la societat civil catalana 
i del món cultural com els nebots del poeta Salvador 
Espriu Sebastià i Joana Bonet; la cuinera Carme 
Ruscalleda; l’actor Pere Arquillué; el director de 
l’Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro; la presidenta 
d’Òmnium Cultural, Muriel Casals; el comissari de 
l’Any Espriu, Xavier Bru de Sala;  la Doctora en 
Filologia Catalana i especialista en l’obra de 
Salvador Espriu Rosa Delor; el pintor Joan Pere 
Viladecans; l’alcalde de Santa Coloma de Farners, 
Antoni Solà; l’alcalde d’Arenys de Mar, Estanislau 

Fors; Montserrat Cava, del Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu d’Arenys de 
Mar, o Beatríz Ruíz, de la Fundació Catalana Síndrome de Down. 
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“Lletres al camp!” 
Camp Nou, 20 d’abril 
 

“Lletres, al camp!” és una acció de promoció de les 
lletres catalanes que es fa amb motiu de la Diada 
de Sant Jordi, impulsada i organitzada des de l’any 
2005 per la Institució de les Lletres Catalanes i la 
Fundació FC Barcelona. Enguany coincideix, també, 
amb la celebració de l’Any Espriu. 
 
Per a l’edició del 2013 de “Lletres, al camp!” el 
dream team de les lletres catalanes, onze autors i 
autores reconeguts amb diferents premis literaris, 
seran rebuts pel president de l’entitat barcelonista, 

Sandro Rosell, coincidint amb el partit de Lliga entre el FC Barcelona i el Llevant UD el 20 
d’abril. Els autors obsequiaran al president Rosell amb un exemplar dedicat de la seva 
obra. També es cedirà un exemplar de cada llibre per a la Masia del club. 
 
Paral·lelament, a les guixetes del Camp Nou es distribuiran 15.000 punts de llibre editats 
especialment per a l’ocasió i que apleguen frases dels onze autors al voltant del món del 
futbol, el barça i la literatura.  
 
Abans del partit s’emetrà pel marcador de l’estadi un vídeo en què el jugador Cesc 
Fàbregas recita versos del poeta Salvador Espriu.  
 
L’equip d’autors participants d’aquesta edició són: 
 

• Jaume Cabré (Barcelona, 1947). Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Jo confesso. 

• Lluís Calvo (Saragossa, 1963). Premi Crítica Serra d’Or de poesia per Estiula. 

• Ada Castells (Barcelona, 1968). Premi Sant Joan Unnim per Pura Sang. 

• Alba Dedeu (Granollers, 1984). Premi Crítica Serra d’Or de Narració per Gats al 

parc. 

• Anna García Garay (Sabadell, 1972). Premi Gabriel Ferrater de poesia per Els mots 

encreuats. 

• Francesc Garriga (Sabadell, 1932). Premi Cavall Verd de poesia per Ragtime. 

• Rafael Nadal (Girona, 1954). Premi Josep Pla per Quan érem feliços. 

• Maria Carme Roca (Barcelona, 1955). Premi Joaquim Ruyra per Katalepsis. 

• Màrius Serra (Barcelona, 1963). Premi Sant Jordi de novel·la per Plans de futur. 

• Sílvia Soler (Figueres, 1961). Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per L’Estiu 

que comença. 

• Tina Vallès (Barcelona, 1976). Premi Mercè Rodoreda 2012 per El parèntesi més 

llarg. 
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Jornada de portes obertes a la Biblioteca de Catalunya 
23 d’abril, de 10 a 19.30 hores  
 

 
Els fons de la Biblioteca de Catalunya són 
rics i diversos, recullen el testimoni de la 
creació literària, artística i científica 
produïda al  llarg de molts anys.  
 
Amb motiu de Sant Jordi, la Biblioteca de 
Catalunya ofereix als ciutadans un 
recorregut per conèixer les seves 
instal·lacions i els fons que s’hi conserven. 
La Biblioteca es troba a l’antic Hospital de 
la Santa Creu, començat a construir el 
1401 i que representa una de les millors 
mostres del gòtic civil català. La visita es 
pot fer per lliure, seguint les indicacions, o 
bé en grup (s’aniran formant grups a 
mesura que hi hagi prou visitants).  
 

A les diverses sales s’exposaran documents conservats per la institució: dibuixos i 
il·lustracions originals de Carme Solé Vendrell, Lluís Juste de Nin i Lluïsa Jover; una mostra 
de discos de cartró; una mostra de cartells catalans, i una mostra de cantorals i fons de 
Casa Josep Bartomeu (Jardí dels Tarongers).  
 
Els visitants podran veure per primera vegada reproduccions de documents singulars de la 
Biblioteca de Catalunya. S’exhibiran permanentment damunt d’un faristol, però a l’abast 
dels usuaris, acompanyats d’una explicació.  
 
També es podrà visitar a l'Espai Zero l'exposició “Ignasi Agustí i la ciutat convulsa”. 
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Exposicions i fires al voltant del llibre d’art 
 

 
Arts Libris. Fira internacional del llibre i edicions d’art, fotografia i disseny de Barcelona 
Arts Santa Mònica, 20-23 d’abril 
 
Al voltant de cent expositors, entre galeries d’art i 
fotografia, editors de bibliofília contemporània i fotollibre, 
tallers artesans, editorials experimentals, llibreries 
especialitzades i escoles d’art i disseny, s’aplegaran per 
mostrar els seus darrers treballs, obres i edicions. Arts Libris 
es consolida com una de les trobades més importants d’art, 
fotografia i disseny arreu d’Europa. La fira ofereix un extens 
programa d’activitats que inclou exposicions, debats i 
tallers. En l’edició passada més de 10.000 persones van 
visitar Arts Libris. 

 
 
 

Exposició “Passant pàgina. El llibre com a territori d’art” 
Arts Santa Mònica, del 20 d’abril a l’11 de maig 
 

La mostra s’articula al voltant del llibre com a 
forma d’expressió artística, que actualment manté 
una important vigència entre artistes i creadors 
gràfics contemporanis. La mostra s’emmarca en el 
programa d’exposicions itinerants d’arts visuals 
que impulsa el Departament de Cultura i està 
coproduïda per Arts Libris, Raíña Lupa i la Fundació 
Comunicació Gràfica, i comissariada per Rocio 
Santa Cruz i Òscar Guayabero. 
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Concurs a les xarxes socials “El català, llengua jove” 

Del 22 d’abril al 10 de maig 
 
 

El Departament de Cultura convoca un 
concurs de lemes per fomentar l'ús del 
català entre els joves, especialment a les 
xarxes socials. El concurs, que també 
servirà per celebrar els 100 anys de les 
Normes ortogràfiques del català, s'iniciarà 
el 22 d'abril i estarà obert fins al 10 de 
maig.  
 
Per participar-hi n'hi haurà prou a escriure 
un lema d'un màxim de 110 caràcters i 

publicar-lo a Twitter amb l'etiqueta #lljove o bé publicar-lo al mur Facebook Llengua 
catalana de la Direcció General de Política Lingüística i enviar-lo també per correu 
electrònic a dgpl.cultura@gencat.cat. Les propostes, que han d'estar escrites en un català 
normativament correcte, poden recórrer a emoticones i altres recursos habituals en la 
comunicació en xarxa.  
 
El jurat valorarà l'originalitat, la creativitat, la capacitat de síntesi, l'impacte i la viralitat que 
pugui aconseguir el lema proposat i el premi per a la persona guanyadora serà una tauleta 
digital amb el sistema operatiu Android en català. S'anima els concursants a escampar al 
màxim els seus lemes un cop els hagin presentat. 
 
Les bases del concurs es poden consultar al web Llengua catalana 
(http://www.gencat.cat/llengua/concurs). 
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Jornades de portes obertes 
 
 
Xerrada “El català, 9a llengua d’Europa” i jornada de portes obertes al Centre de 
Documentació de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura 
Xerrada: 23 d'abril, 11, 12 i 13 h (durada: 20 minuts) / Portes obertes: de 9 a 14 h 
 

Jornada de portes obertes a la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de Cultura. Es 
podrà visitar el centre de documentació i obtenir, 
gratuïtament, publicacions i materials promocionals 
 
També s’oferirà la xerrada “El català 9a llengua 
d’Europa”: La 9a llengua de la Unió Europea és el 
català. El català és una llengua mitjana d'Europa ben 
posicionada i competitiva.  

 
 
 
Jornada de portes obertes al TERMCAT i distribució gratuïta de publicacions  
22 d’abril, de 12 a 17 h, i 23 d’abril, de 12 a 14 h  

 
Per Sant Jordi, el TERMCAT obre les portes amb motiu de l’exposició i la 
distribució gratuïta d’exemplars de publicacions terminològiques del Centre. 
Els ciutadans poden visitar-lo i consultar i triar les publicacions que els 
interessin, tant diccionaris terminològics com també publicacions del 
TERMCAT sobre treball terminològic.  
 
A través del web del Termcat es podrà descarregar un punt de llibre amb 
terminologia relacionada amb els noms de la rosa. El punt es basa en el 
Recull de noms de plantes que el TERMCAT editarà aquest any 
(http://www.termcat.cat/docs/PDF/PuntLlibreSantJordi2013.pdf ) 
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Visita comentada als fons documentals del Centre de Documentació de Patrimoni 
Etnològic i distribució gratuïta de publicacions  
23 d’abril, d’11 a 13 h  
 

Es podrà visitar el Centre, que compta amb un fons de 
12.905 llibres, 316 revistes, 900 enregistraments 
musicals, 1.100 enregistraments de vídeo, 206.200 
fotografies, 3.028 entrevistes, 28.000 fonogrames, 
1.453 elements del fons de cartells, 15.796 elements 
de fons d’imatgeria popular. Paral·lelament s’oferirà 
als usuaris i persones interessades la possibilitat de 
fullejar i quedar-se llibres i edicions que no formaran 
part dels seus fons. 

 
 

Jornada de portes obertes als museus i jaciments del Museu d’Arqueologia de Catalunya 
23 d’abril 
 

 
 
Horaris: 

• MAC Barcelona > De 9.30 a 19 h  

• MAC Empúries > De 10 a 18 h  

• MAC Girona > De 10 a 14 h i de 16 a 18 h  

• MAC Olèrdola >  De 10 a 14 h i de 15 a 20 h. El MAC Olèrdola compartirà parada de 
venda de llibres amb l’Institut d’Estudis Penedesencs a la Rambla de Santa Maria de 
Vilafranca del Penedès. 

• MAC Ullatret > De 10 a 18 h  
 

 

Jornada de portes obertes al Museu d’Història de Catalunya  
23 d’abril 
 

 
 
Per celebrar la Diada de Sant Jordi, el Museu d’Història de Catalunya obre portes amb 
entrada gratuïta 
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Activitats a l’exterior 
 

 
Mostra de cultura catalana al festival Fenêtre Ouverte sur la Catalogne (Bèlgica) 
Brussel·les, del 19 al 27 d’abril 
 

Iniciativa de la Fédération de Jeunesses 
Musicales Wallonie-Bruxelles, del 
Departament de Cultura de la Generalitat i 
del Centre Régional de Jeunesses 
Musicales de Bruxelles-Capitale que té 
com a objectiu crear al voltant de la 
tradicional Diada de Sant Jordi un 
esdeveniment adreçat al gran públic que 

posi de manifest la riquesa i diversitat de la cultura catalana. 
 
 
XARXA D’UNIVERSITATS A L’EXTERIOR AMB ESTUDIS CATALANS QUE COORDINA 
L’INSTITUT RAMON LLULL: 
 

Lectura en català, roses i llibres i castellers a la Universitat de Mont-real (Canadà) 
Mont-real (Canadà), 23 d’abril  
 
Dins el Festival literari Métropolis Bleu de Montréal, es farà la lectura en català de l’obra La 

vida, tan obscura, de Gabriel Janer Manila, en el marc de la commemoració de la Journée 
mondiale du livre et du droit d'auteur. Es donaran roses i llibres als participants de l’acte 
Lisez l'Europe (lectura de fragments d'obres d'autors europeus). També hi haurà actuació 
dels Castellers de Mont-real.  
 
 
Jocs Florals a la Universitat de Colorado-Boulder (Estats Units) 
Colorado, 23 d’abril  
 
Celebració dels I Jocs Florals a la Universitat de Colorado-Boulder, amb una actuació sobre 
la llegenda de Sant Jordi. 
 
 
Jornada catalana a la Universitat de Georgetown (Estats Units) 
Washington DC, 23 d’abril  
 
Celebració de la Jornada Catalana a la Universitat de Georgetown, a Washington. Inclou: 
entrega de roses a Red Square, una trobada literària i la projecció del documental 
Enxaneta, de Paulí Subirà 
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Dia de Catalunya a la Universitat Nacional d’Irlanda-Maynooth (Irlanda) 
Maynooth, 23 d’abril  
 
Celebració de la 4a edició del Dia de Catalunya. Inclou table quizz sobre cultura catalana.  
 
 
Xerrada d’Isona Passola organitzada per la Universitat de Cork (Irlanda) 
23-27 d’abril de 2013  
 
La productora catalana Isona Passola parlarà del documental sobre la situació política a 
Catalunya L’endemà (a la Universitat de Cork, en el marc del Cork World Book Fest 2013. És 
un festival anual organitzat pel consorci de biblioteques municipals de Cork des del 2005 
que coincideix amb la diada de Sant Jordi.  
 
 
Conferències sobre literatura catalana a la Universitat Ca’Foscari de Venècia (Itàlia) 
Venècia, 23-24 d’abril  
 
Conferències magistrals a càrrec de Giuseppe Tavani, sobre la traducció de Mirall trencat 
de Mercè Rodoreda a l’italià i de l’èxit de l’autora a Itàlia, i a càrrec de Giulia Lanciani, amb 
motiu de l'any Espriu (està traduint l'obra del poeta a l'italià).  
 
 
Intercanvi lingüístic amb la Universitat d’Oxford (Regne Unit) 
Oxford, 30 d’abril de 2013 
 
Intercanvi lingüístic via connexió Skype entre estudiants de català de la Universitat 
d’Oxford i el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. 
 
 

Conferència sobre Salvador Espriu a la Universitat de Granada 
Granada, 29 d’abril de 2013 
 
La Universitat de Granada organitza la conferència d’Agustí Pons “Leer a Espriu, hoy”.  
 
 
Classe oberta de coneixements bàsics de català a Madrid 
Madrid, 23 d’abril 
 
Impartició d’una classe oberta de coneixements bàsics de català, a l’Escola Oficial 
d’idiomes Jesús Maestro de Madrid, organitzada per Delegació de la Generalitat a Madrid. 
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Altres activitats 
 
 
Altres activitats de l’Any Espriu 
23 d’abril 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar designar l’any 2013 
com a “Any Espriu” per commemorar el centenari del naixement de 
Salvador Espriu i Castelló. L’ Any Espriu té un caràcter cultural, cívic i 
participatiu. 
 
Per Sant Jordi, es faran activitats relacionades amb Salvador Espriu a 
diverses poblacions catalanes. Al web de l’Any Espriu es pot consultar 
l’agenda d’actes previstos:  
http://www.anyespriu.cat/agenda/day#2013-04-23 
 

 
 

Activitats dels centres del Consorci per a la Normalització Lingüística  
23 d’abril 
 

Els centres del Consorci per a la Normalització Lingüística arreu 
del territori català organitzen diverses activitats per celebrar la 
Diada de Sant Jordi. Entre les propostes hi ha lectures populars, 
concursos literaris, intercanvi de llibres i xerrades amb escriptors. 
 
Es poden consultar totes les activitats a: 
http://www.cpnl.cat/agenda/2013-04-23 
 

 
 
Els Serveis Territorials de Cultura a Tarragona apropen la festa de Sant Jordi a hospitals i 
residències de gent gran  
23 d’abril, diversos espais 
 
Els Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat a Tarragona 
organitzen l’activitat “La veu em frisa” per acostar la Diada de Sant Jordi a llocs on hi ha 
persones que no poden celebrar-la al carrer: hospitals, residències de gent gran, etc.  
 
L’activitat consisteix en la lectura de textos literaris per part de lectors voluntaris, en el cas 
dels adults, i en espectacles infantils, en el cas dels nens que es troben ingressats a les 
unitats de pediatria. 
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Els Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central difonen microcontes inèdits a Vic 
i a Manresa 
23 i 24 d’abril, Vic i Manresa 
 

El Departament de Cultura exposarà dos microcontes inèdits 
a Vic i a Manresa amb l’objectiu de contribuir a la creació 
literària d’aquest gènere i aprofitar per retre un homenatge 
a les figures de Pere Calders i Joan Brossa.  
 
A Vic s’exposarà un microconte inèdit de l’escriptor Antoni 
Pladevall Arumí. El text restarà penjat al llarg de dos dies de 
la façana de la seu del Departament de Cultura a les 
comarques centrals (plaça Major, 37) 
 
A Manresa, s’exposarà un microconte inèdit de l’escriptor 
Ramon Erra. L’obra restarà penjada al llarg de dos dies de la 
façana del Teatre Conservatori (Muralla del Carme, 1).   

 
 
 
El Museu d’Art de Girona convida les escoles a gaudir de l’espectacle Sant Jordi al revés 

23 d’abril, Escales de la Pujada de Sant Martí (Girona) 
 

El Museu d’Art de Girona convida a les escoles d’infantil i 
primària a l’espectacle Sant Jordi al revés, a càrrec de La 
Minúscula Activitats Teatrals.  
 
Cal inscripció prèvia: 972 41 40 58.  
 

 
 
 
 


