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#SantJordi2021  

El Govern recupera la Diada de Sant Jordi presencial 
amb actes cívics i culturals arreu del territori 

 La celebració combina les activitats presencials, garantint totes les 
mesures sanitàries i de prevenció contra la Covid-19, amb un gran 
nombre de propostes en línia distribuïdes al llarg de la setmana 

 El Palau de la Generalitat torna a oferir visites presencials, amb 
reserva prèvia i aforament limitat, i celebra unes portes obertes 
virtuals perquè tothom pugui gaudir-ne malgrat el confinament 
comarcal 

 El Departament de Cultura organitza activitats culturals de tota mena 
arreu de Catalunya: actes a les biblioteques, exposicions, lectures 
de textos, descomptes en teatre, premis a les xarxes o jornades de 
portes obertes són algunes de les iniciatives de què podrà gaudir la 
ciutadania 

 El Departament d'Educació proposa activitats per celebrar Sant Jordi 
als centres escolars  

 La Delegació del Govern a Madrid s’afegeix a la celebració virtual i, 
com cada any, les delegacions a l’exterior portaran la diada del llibre 
i la rosa arreu del món 

 El Diplocat porta un llibre i una rosa a Angela Merkel i a Paul Auster, 
entre altres personalitats 

El Govern recupera enguany la Diada de Sant Jordi presencial amb actes cívics 
i culturals arreu del territori. La festa combina les activitats presencials amb un 
gran nombre de propostes virtuals distribuïdes al llarg de tota la setmana. 
L’objectiu és tornar a celebrar, amb seguretat i garantint totes les mesures 
sanitàries contra la Covid-19, moltes de les activitats que l’any passat van ser 
suspeses arran de la pandèmia. 

Al matí, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la 
Presidència, Meritxell Budó, participaran telemàticament en la campanya ‘Sant 
Jordi en Companyia’, organitzada per Amics de la Gent Gran. La iniciativa té 
per objectiu acompanyar les persones grans i combatre el seu sentiment de 
soledat no desitjada, especialment en una data assenyalada com la Diada de 
Sant Jordi. A continuació, cap a les 10.45h, el vicepresident visitarà les parades 
de llibres del Passeig de Gràcia. 

Posteriorment, el vicepresident Aragonès, el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé; la consellera de Cultura, 
Àngels Ponsa; el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, i el conseller d’Empresa i 
Coneixement, Ramon Tremosa, participaran en la recollida de signatures per 
l’Amnistia que organitza Òmnium Cultural a la seu nacional de l’entitat a 
Barcelona.  
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Els ciutadans ja poden visitar un web que s’ha habilitat especialment per a la 
diada de Sant Jordi (http://gencat.cat/santjordi), on es poden consultar les 
activitats que s’han organitzat arreu del món amb motiu d’aquesta festivitat, actes 
per a nens i joves, fotografies i una explicació de la llegenda de Sant Jordi, entre 
altres.  

La celebració al Palau de la Generalitat 

La celebració de Sant Jordi al Palau de la Generalitat començarà 
aproximadament a les 09.30 hores, quan diversos membres del Govern 
assistiran a la tradicional missa de Sant Jordi que cada any se celebra a la 
capella del Palau de la Generalitat. Oficiada pel nou prior de la capella, Josep 
Maria Turull, la missa es farà a porta tancada. Posteriorment, el prior beneirà les 
roses situades al pati dels Tarongers del Palau. 
 
A les 19.00h, la Colla Sardanista Sant Jordi oferirà la tradicional audició de 
sardanes, aquest cop des del pati dels Tarongers. 
 
El dia abans, dijous 22, la consellera Budó rebrà al Palau els representants dels 
Gremis de Flequers (11h) i del Gremi de Pastisseria (12.15h). 
 
Portes obertes virtuals al Palau de la Generalitat i visites presencials amb 
reserva prèvia  

El Palau de la Generalitat de Catalunya torna a obrir les portes de manera virtual 
per celebrar la diada de Sant Jordi, perquè tothom pugui gaudir de la visita 
malgrat el confinament comarcal. La iniciativa, impulsada pels departaments de 
la Presidència i de Cultura, tindrà lloc divendres 23 d’abril a través del canal 
Youtube de patrimoni.gencat.cat. De la mà del guia del Palau i amb una càmera, 
el visitant s’endinsarà a la seu del Govern de la Generalitat per descobrir 
l’arquitectura i la història d’aquest monument excepcional. 

Enguany es faran dues visites especials: una al matí, a les 11 hores, en la qual 
es coneixeran els racons del Palau de la Generalitat on es troben diverses 
representacions de Sant Jordi. Excepcionalment, s’hi podran veure els Gegants 
de Sant Jordi, que estaran exposats durant tota la Diada al Saló de Sant Jordi. 
Es tracta dels gegants de Josep Galceran de Pinós, que va estar al capdavant 
de la defensa de Barcelona durant el setge borbònic, i de la seva dona, Agustina 
d’Urries. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, participarà en la visita.  

La segona visita tindrà lloc a les 22 hores i farà un recorregut de nit pel Palau, en 
què es mostrarà l’edifici i les seves estances: la Sala Torres-Garcia, la Capella 
de Sant Jordi, la Galeria Gòtica, la Sala Tarradellas i moltes més per on els 
visitants podran passejar. Les dues visites tindran una durada d’una hora 
aproximadament i quedaran enregistrades, de manera que tothom també pugui 
veure-les posteriorment, als canals de difusió de patrimoni.gencat.  

Enguany, el Palau recupera les visites presencials, tot i que amb aforament 
limitat i reserva prèvia. Cal tenir en compte les restriccions territorials i de 
mobilitat vigents a Catalunya. Per tal d’assistir-hi, cal registrar-se prèviament a 

http://gencat.cat/santjordi
https://www.youtube.com/user/patrimonigencat?app=desktop
https://www.youtube.com/user/patrimonigencat?app=desktop
https://youtu.be/LpEVNRfzHg0
https://web.gencat.cat/ca/web/sant-jordi/llegenda-i-tradicio/sant-jordi-al-palau/
https://youtu.be/49mfIx7cV6k
https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/#bloc2
https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/#bloc2
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https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/palau-de-la-
generalitat/visites-al-palau. Les visites es duran a terme en grups reduïts, seguint 
les recomanacions bàsiques de protecció individual i col·lectiva contra la Covid-
19, i tindran una durada aproximada de 50 minuts. 

La carillonista Anna Maria Reverté oferirà dues audicions de música tradicional 
catalana, a les 12.00 i a les 17.00 hores, de 45 minuts de durada cadascuna, des 
del carilló del Palau. La primera inclourà una selecció de sardanes populars i la 
segona una tria de cançons populars catalanes, totes dues introduïdes per la 
famosa “Invocació a Sant Jordi” de Haendel. 

Les audicions estan especialment dedicades a les persones que visitin el Palau 
de la Generalitat, així com als vianants dels carrers propers. Instal·lat al Palau 
de la Generalitat fa 42 anys, aquest carilló és l’únic que funciona diàriament, tant 
a Catalunya com a l’Estat.  
 
Nota: Aquest gabinet de comunicació facilitarà fotografies i vídeos de les 
diferents activitats que se celebraran al Palau de la Generalitat. Les imatges es 
podran descarregar des de https://governmitjans.watchity.com. Usuari: 
comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat.  Password: premsa 
 
 
Actes culturals arreu de Catalunya 
 
El Departament de Cultura organitza un gran nombre d’activitats amb motiu de 
la Diada de Sant Jordi arreu de Catalunya. Al llarg de tota la setmana, se celebren 
lectures de textos, jornades de portes obertes, exposicions, concursos literaris, 
bateigs de trens, activitats  familiars, dictats virtuals i cicles de cinema, entre 
moltes altres propostes.  

Lletres al Parlament 

Dijous, 22 d’abril, tindrà lloc l’acte literari ‘Lletres al Parlament’, en què 
participaran la consellera de Cultura, Àngels Ponsa i el director de la Institució 
de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí-Murlà. Aquest acte també tindrà com a 
protagonistes els autors commemorats enguany, Triadú, Juvé i Fuster, de qui es 
llegiran fragments de la seva obra. 

Lletres Lliures a la seu del Departament de Cultura 

El 23 d’abril, el Palau Marc, seu del Departament de Cultura, acollirà ‘Lletres 
Lliures’, una sessió de lectures de textos en veu alta d’autors que enguany 
són objecte de  commemoració per part del Govern. Tot i que té un aforament 
limitat, aquesta activitat està oberta tothom: només cal triar un text i llegir-lo al 
pati del Palau Marc, entre les 10h i les 13h. I qui vulgui participar-hi virtualment, 
també pot enregistrar la lectura lliure i compartir-la a les xarxes socials amb les 
etiquetes #LletresLliures #Triadú #AnyFuster o #TeresaJuvé. La consellera de la 
Presidència, Meritxell Budó; el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència, Bernat Solé; la consellera de Cultura, Àngels Ponsa; el conseller 
d’Interior, Miquel Sàmper, i el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon 
Tremosa, així com altres membres del Govern, hi intervindran al voltant de les 
11h. 

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/palau-de-la-generalitat/visites-al-palau
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/palau-de-la-generalitat/visites-al-palau
https://governmitjans.watchity.com/
mailto:comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat
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A partir de les 12h, la consellera Budó; el conseller d’Educació, Josep Bargalló,  

i la presidenta i la directora de l’ICD, Laura Martínez Portell i Núria Ramon Pérez, 

respectivament, participaran a l’Ateneu Barcelonés en l’acte "Lectura en veu alta 

de Sant Jordi", que enguany recorda, a través de la lectura de fragments 

emblemàtics de les seves obres, Felícia Fuster, poeta, traductora i artista 

plàstica; Joan Triadú, pedagog, crític literari, escriptor i activista cultural, i Teresa 

Juvé, escriptora i pedagoga. Posteriorment, a les 12.30h, a l’Hotel Duquesa de 

Cardona de Barcelona, la consellera de la Presidència i el conseller d'Interior 

assistiran a la presentació del llibre El 5è Poder. La República digital a les teves 

mans, del conseller Jordi Puigneró, i de l’audiollibre Els dies clau, del president 

Puigdemont.  

Per la seva banda, el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència, Bernat Solé, assistirà a les 10h a la signatura d’exemplars 

d’Ubuntu, del conseller Raül Romeva, a la paradeta de la Llibreria Jaimes i, a les 

13h, a la de Les closques, de Laia Viñas, a la llibreria Documenta. 

Diada de Sant Jordi 

El mateix dia de Sant Jordi, Barcelona acollirà la Diada participativa i segura que 
organitza la Cambra del Llibre de Catalunya, que compta amb el suport de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)  mitjançant una subvenció de 
225.000 euros. Per raons sanitàries, la jornada serà exclusivament professional, 
per la qual cosa només podrà haver-hi parades de llibreters, editors i floristes i 
no hi haurà crida oberta a entitats. Amb l’objectiu de poder celebrar el Dia del 
Llibre amb la màxima seguretat i condicions de seguretat sanitàries s’han 
establert mesures, espais i criteris, que compten amb l’aprovació de l’Ajuntament 
de Barcelona i del PROCICAT. L’assistència de públic estarà permesa entre les 
10 i 20 hores i la festa se celebrarà a l’interior de les llibreries, a les parades al 
carrer davant de cada establiment, així com en espais comuns i oberts de la 
ciutat ja definits. També es garanteix controls estrictes d’aforament i de gestió de 
les cues per a les signatures de llibres. 
 

Sant Jordi a les biblioteques 

El Servei de Biblioteques recupera la Revetlla de Sant Jordi, que enguany arriba 
a la 9a edició amb 60 activitats presencials, després d’haver estat anul·lada l’any 
passat amb motiu de la COVID-19. Així, el 22 d’abril les biblioteques oferiran una 
programació especial que festeja i exalta els amants de la lectura, dels llibres i 
de les biblioteques amb presentacions de llibres, lectures en veu alta, 
recomanacions de lectures, aparadors culturals, trobades amb escriptors, 
representacions teatrals d’adaptacions literàries, hores del contes per a infants i 
adults, concerts i moltes altres propostes per a tos els públics. Les activitats 
estaran marcades per les mesures sanitàries per lluitar contra la pandèmia i es 
podran seguir a través de l’etiqueta #revetllasantjordi. La Revetlla de Sant Jordi 
ha arribat a convocar en una sola edició més de 150 biblioteques i 7.000 
participants i és possible gràcies a la participació de les biblioteques i les seves 
xarxes de col·laboradors. 

https://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/revetlla/
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Les biblioteques també s’adapten a l’actual situació sanitària oferint una cultura 
segura i per això algunes propostes seran virtuals, com és el cas de la xerrada 
Per un Sant Jordi sense espines: estimar no fa mal a la Biblioteca Pública Octavi 
Viader i Margarit de Sant Feliu de Guíxols, o el conte contes infantil amb màgia i 
titelles, Bibliòfilus, organitzat per la Biblioteca Carles Cardó i que es podrà veure 
a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Valls. Hi ha biblioteques que, 
fins i tot, ofereixen activitats per telèfon, com és el cas de la Biblioteca Pública 
Maria Barbal de Tremp, que llegirà telefònicament la llegenda de Sant Jordi als 
infants que ho demanin.  

Com és habitual, les biblioteques també faran recomanacions, una selecció de 
novetats editorials que les bibliotecàries d’arreu del territori han escollit per als 
lectors amb criteris com la qualitat literària, la relació amb el territori o l’interès 
científic i social. Es tracta de 26 obres de ficció: deu títols de narrativa, dos de 
poesia, un de teatre, dos còmics, tres infantils, un de juvenil i set d’assaig. 

Portes obertes i activitats a monuments i museus 

Un any més, el Museu d’Història de Catalunya, el Museu Nacional de la Ciència 
i la Tècnica de Catalunya, el Museu d’Art de Girona, el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona i les seves seus i les seus de Barcelona, Girona, 
Olèrdola i Ullastret del Museu d’Arqueologia de Catalunya oferiran portes obertes 
perquè la ciutadania pugui gaudir de la cultura i del patrimoni en un dia tan 
especial, de forma segura i saludable. 

A Barcelona, el Museu d’Història de Catalunya organitza una sessió de contes 
per a nens a partir de 3 anys. Sota el títol “Dracs de tot el món i on trobar-los”, 
es farà una descoberta dels dracs més famosos de tot el món, Àsia i Oceania, 
Àfrica, Europa i Amèrica. L’activitat tindrà lloc dissabte 24 d’abril a les 11h. 

El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) presenta, dimecres 21 d’abril, a 
les 18h, "El llibre del vi. Plini el Vell", de Godall Edicions, a càrrec de la professora 
Mònica Miró Vinaixa, traductora de l’obra. La presentació serà acompanyada 
d’un tast de vins, seguint mesures de seguretat sanitària. Dissabte 24 d’abril a 
les 11h, el MAC organitza una sessió especial Sant Jordi per a famílies de 
l’activitat Herois per un dia!, en la qual els participants viatjaran per la 
Mediterrània d'Heròdot per conèixer els Déus Olímpics, els seus atributs i els 
principals mites que s'hi relacionen. A les 17h, proposa una Passejada pel 
Montjuïc més desconegut, un recorregut pels moments més importants del 
desenvolupament contemporani, lligats als grans esdeveniments internacionals, 
com l'Exposició Internacional del 29 o els Jocs Olímpics del 92, i es posaran en 
situació les restes arqueològiques trobades arran d'aquests canvis urbanístics. 

A Girona, el Museu d’Art organitza, un any més, una Diada especial per a 
escoles. Amb aforament ja complet, nens de primària gaudiran de l’espectacle 
“La valentia, a Sant Jordi, li ve de família!”, a cura de Mireia Peña (La Senyoreta). 
Com que enguany la Diada s’estén durant el cap de setmana, dissabte s’han 
programat dues sessions més de l’espectacle, a les 11h i a les 12h, adreçades 
a públic familiar. Les entrades es poden adquirir al web del Museu i l’aforament 
és limitat.  

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) 
oferirà un taller familiar en línia de programació amb Scratch per crear històries 

https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/dracs_de_tot_el_mon_i_on_trobar_los
http://www.macbarcelona.cat/Agenda/Presentacio-de-llibre-i-tast-de-vi.-ARQUEONET
http://www.macbarcelona.cat/Agenda/Heroi-per-un-dia!?
http://www.macbarcelona.cat/Agenda/Una-passejada-pel-Montjuic-mes-desconegut?
http://www.macbarcelona.cat/Agenda/Una-passejada-pel-Montjuic-mes-desconegut?
https://museuart.cat/escoles-la-valentia-a-sant-jordi-li-ve-de-familia/
https://museuart.cat/escoles-la-valentia-a-sant-jordi-li-ve-de-familia/
https://museuart.cat/la-valentia-a-sant-jordi-li-ve-de-familia/
https://mnactec.cat/ca/activitat-detall/taller-familiar-per-sant-jordi-fem-una-historia-programant-amb-scratch-en-linia
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de Sant Jordi. Adreçat a nens de 5 a 10 anys, se’ls iniciarà al llenguatge de 
programació a través del joc i l’experimentació. 

Finalment, diumenge 25 d’abril, el Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, ofereix una visita gratuïta per conèixer les 
instal·lacions i els treballs de conservació i restauració que duen a terme per 
vetllar pel patrimoni moble català. Cal inscriure-s’hi prèviament mitjançant el 
correu electrònic a crbmc.cultura@gencat.cat o el telèfon 93 590 29 70. 

Encara en l’àmbit del patrimoni, el programa Giravolt del Departament de 
Cultura, que difon el patrimoni cultural català en 3D, se centra en la figura de 
Sant Jordi al Palau de la Generalitat, amb una mirada especial a la representació 
del sant a la clau de volta principal de la capella del mateix nom. Com a novetat, 
s'incorporen a la galeria de models 3D a Sketchfab dos nous Sant Jordi del Palau 
de la Generalitat: el que corona la porta que s'obre al Pati dels Tarongers i el que 
presideix la porta de l'antiga sala dels Consellers, totes dues obres 
renaixentistes. 

D’altra banda, enguany el Palau Moja, seu de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, se suma a la celebració de la Diada de Sant Jordi amb una 
decoració floral al reixat dels balcons de la seva planta principal. Realitzada amb 
centenars de roses artificials, guarnirà els divuit balcons de les seves façanes als 
carrers de la Portaferrissa i les Rambles. Amb aquesta proposta es manté el 
compromís de celebració de la Diada de Sant Jordi, variant la seva ubicació 
d’anys anteriors al pati del Palau per evitar problemes d’aforament. 

Cultura popular virtual ... encara 

En l’àmbit de la Cultura Popular, per segon any consecutiu, la pandèmia no 
permetrà celebrar la Diada de Sant Jordi com tothom desitjaria. Per això la 
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural ha creat el 
web Diada de Sant Jordi per posar a l’abast de la ciutadania una sèrie de 
recursos i propostes per poder gaudir al màxim de la festivitat, tot donant suport 
al sector de la cultura popular i de l’associacionisme cultural, que no s’han aturat 
durant aquests mesos difícils. El web inclou informació sobre el Pla específic per 
Sant Jordi 2021; la celebració de la Diada als ateneus; imatges relacionades amb 
la festa i la cultura popular i recomanacions bibliogràfiques o bookcrossing, entre 
molts altres continguts.  

En català: concursos, música i dictats populars a la xarxa  

Quant a la promoció del català, enguany es torna a celebrar el concurs de llengua 
de Sant Jordi “Per Sant Jordi, clava-la amb l’Optimot i el TERMCAT!”, de la 
Direcció General de Política Lingüística. En aquesta edició es proposa als 
seguidors dels comptes de Twitter @llenguacatalana, @optimotcat i @termcat 
d’exposar qui ha estat el seu Sant Jordi durant aquest any de pandèmia. Del 19 
al 25 d’abril, es poden publicar piulades amb una paraula representativa de com 
han viscut aquest any, marcat per la crisi del coronavirus, afegint-hi l’etiqueta 
#StJordiTermÒptim21 i les mencions als comptes organitzadors dels concurs. 
Les piulades s’han de dedicar a aquella persona o persones que hem trobat a 
faltar, que ens ha donat suport per encarar els moments difícils o que ens han 
fet sentir millor. Es pot incloure la menció, si en té, d’aquesta persona o persones. 
Tots els participants entraran en el sorteig de deu subscripcions anuals a iQuiosc 

mailto:crbmc.cultura@gencat.cat
https://sketchfab.com/3d-models/clau-de-volta-capella-de-sant-jordi-c30bc4d6828f4549ba37d4daa0fb6ad6
https://sketchfab.com/3d-models/capella-de-sant-jordi-palau-de-la-generalitat-17ac134428b24eda892557de6406a93f
https://sketchfab.com/3d-models/porta-al-pati-dels-tarongers-palau-generalitat-8a4c072376ec4f9ca609ab8e94493a51
https://sketchfab.com/3d-models/porta-dels-diputats-palau-de-la-generalitat-70a41b11f2824e1dbb46ff54b974907d
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_documents_i_recursos/sant-jordi-2021/
https://twitter.com/llenguacatalana
https://twitter.com/optimotcat
https://twitter.com/termcat
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i de deu llibres 101 dubtes del català resolts per l’Optimot de l’editorial Penguin 
Random House. 

Des del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) s’impulsa la 
iniciativa perquè alumnes aprenents del català i participants del Voluntariat per 
la llengua facin recomanacions literàries de llibres molt arrelats a la seva cultura 
o país d'origen. Per això es difondran vídeos a les xarxes socials i es buscarà la 
complicitat amb influenciadors i prescriptors, com escriptors, editorials, etc. A 
més, el CPNL també farà difusió de la seva llista a Spotify, que conté algunes 
cançons que fan referència a Sant Jordi.  

Una altra de les activitats relacionades amb la llengua serà el Gran Dictat Popular 
d’Olot, que tindrà lloc el dia de Sant Jordi a les 16h. Serà un dictat en format 
virtual, amb l’escriptor Roger Vilà, organitzat pel Servei de català d’Olot-La 
Garrotxa, a través del canal de YouTube del CPNL. 

D’altra banda, el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona ha creat 
al concurs #enamoram2021, de declaracions d'amor publicades a les xarxes 
socials en format escrit, de vídeo o d'àudio, del 12 al 25 d'abril. 

Fruir del patrimoni documental  

El divendres 23 d’abril, la Biblioteca de Catalunya recupera la tradicional 
jornada de portes obertes, que enguany s'ha adaptat a la situació sanitària: 
només es faran visites guiades, en grups de deu persones, que es poden 
concertar amb antelació. Al llarg del recorregut per les sales de lectura, es podran 
veure mostres que exemplifiquen els rics i diversos fons de la Biblioteca. A l’Espai 
Zero, al vestíbul d’entrada, hi haurà l’exposició “Joan Manén, el cavaller ben 
trobat”, que esta oberta a partir del  19 d’abril. Al final de la visita, Ramon Sunyer 
i Pol Cruells oferiran diverses audicions de pianola. 

Per part de l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Diada se celebrarà a la xarxa, 
amb espai propi a la seva pàgina web, que inclou la recomanació de la nostra 
novetat d’enguany, la guia del centre, L’Arxiu Nacional de Catalunya i el repàs a 
les novetats editorials més destacades d’enguany, basades principalment en 
fons documentals que conserva l’Arxiu. A més, es difondran els fons personals 
de creadors conservats a la institució; vídeos de retrats d’escriptors amb imatges 
seleccionades que conserva el centre, així com recomanacions del fons 
d’institucions públiques sobre el món del llibre que conserva l’Arxiu Nacional. 

La Diada al territori i arreu del món 

Com a Capital de la Cultura Catalana 2021, Tortosa organitza, del 14 al 24 
d’abril, una quinzena de presentacions de llibres a la biblioteca Marcel·lí 
Domingo. El programa també inclou titelles, música, exposicions i un homenatge 
al poeta tortosí Gerard Vergés. Encara a les Terres de l’Ebre, recentment s’han 
celebrat els Premis “Vila d’Ascó”, així com la XV Fira literària Joan Cid i Mulet, al 
municipi de Jesús. 

A Lleida, s’organitza un acte institucional conjunt de Generalitat, la Diputació de 
Lleida i Ajuntament de Lleida a la Porta dels Apòstols de la Seu Vella de Lleida, 
el Dia de Sant Jordi a les 10.30 hores. Organitzat pels Serveis Territorials de 
Cultura a Lleida, comptarà amb la participació de Jaume Belló i Ares Piqué 

https://open.spotify.com/user/ocbvzx3tvpgdkg3f2l7kkeift?si=4zC_VF4fSPOVNhGh48I15Q&nd=1
https://youtu.be/oqCWxQe5Eb8
https://youtu.be/oqCWxQe5Eb8
https://www.youtube.com/channel/UCKc_5s9iRVOlnI55qO6WQSQ
https://www.cpnl.cat/agenda/22762/
http://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornada-de-Portes-Obertes-a-la-BC3
http://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornada-de-Portes-Obertes-a-la-BC3
https://doodle.com/poll/xa4bfzcdci2ccea9?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/xa4bfzcdci2ccea9?utm_source=poll&utm_medium=link
https://anc.gencat.cat/ca/sant-jordi-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=jMYNsQCgb8o
http://www2.tortosa.cat/public_files/banners/64e92525ad.pdf
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(veus); Jordi Gasion (música); Alba Santacreu (pintura), així com la presència de 
dos representants dels sectors sanitari i educatiu. Hi haurà parlaments a càrrec 
del delegat del Govern, Ramon Farré, el president de la Diputació, Joan Talarn, 
i l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. A més, el mateix dia s’inaugura, al claustre 
de la Seu Vella de Lleida, l’exposició “Pedra amb pedra”, amb escultures de 
l’artista Marta Pruna.  

Altrament, el Casino de Caldes de Montbui acollirà, el 23 d’abril, el lliurament 
dels premis del XVII Concurs de contes infantils “La veu dels somnis”, així com 
la presentació del llibre Sant Jordi. Llibres i Roses, de Carme Polo. Ambdós actes 
compten amb el suport dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona. 

Els Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central han organitzat dos 
actes telemàtics sobre literatura sota el títol “De la terra estant mirant el món. 
Noves escriptures de la Catalunya Central”. L’un, sobre poesia i assaig, amb 
Raül Garrigassait, Sabrina Akhtar, Jaume Coll Mariné, i l’altre és sobre narrativa 
i teatre, amb Xavier Mas Craviotto, Anna Ballbona i Esteve Soler. 

I més enllà de les nostres fronteres, l’Institut Ramon Llull (IRL) col·labora amb 
el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en 
l'organització d’actes a Brussel·les, Viena, Berlín, Roma, Zagreb, Nova York, 
Polònia, Londres, Mèxic, París, Quebec i Buenos Aires. Les delegacions del 
Govern a l’exterior han preparat una trentena d’actes per celebrar Sant Jordi 
arreu del món, que atesa la situació d’emergència sanitària, combinen la 
presencialitat amb les propostes en línia. Precisament, el format virtual ha 
permès per primera vegada la organització conjunta d’activitats entre diferents 
països. Les representacions també han teixit aliances amb casals, escriptors, 
editors, llibreries, universitats i estudiants de català dels diferents territoris per 
exportar una de les festes més destacades de Catalunya.  

Música i teatre per als més joves 

El programa setmanal El Camerino d’Escena 25 farà un especial de Sant Jordi 
des de la terrassa d’Arts Santa Mònica. Presentat per Pau Barberà, comptarà 
amb la participació dels artistes Lildami i Ginestà, que compartiran amb el públic 
assistent alguns aspectes menys coneguts de la seva vida lluny dels escenaris. 
Ginestà, a més, interpretarà dos temes en directe. Un total de 38 espectadors 
socis de la plataforma Escena 25 —que afavoreix l’accés a espectacles de 
dansa, teatre, circ i música dels joves catalans entre 18 i 25 anys— podran 
assistir a aquest programa que celebrarà la cultura i els llibres i que s’emetrà al 
llarg del matí de Sant Jordi. 

D’altra banda, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ofereix diverses  
promocions en els seus espectacles. Proposa una promoció limitada d’entrades 
a 19,5 euros per a l’obra L’Emperadriu del Paral·lel  de Lluïsa Cunillé, que serà 
vigent únicament el dia 23 d’abril i s’aplicarà a les funcions de les dues primeres 
setmanes. L’obra va ser escrita per la dramaturga i està dirigida per Xavier 
Albertí. A més, per al públic familiar, el TNC impulsa una promoció d’entrades a 
8 euros per a la funció del 8 de maig d’Horta, de Pau Pons, això com, en el marc 
de la iniciativa ‘Jo també vaig al TNC’, a l’obra Galatea, de Josep Maria de 
Segarra, el 9 de maig, i L’Emperadriu del paral·lel el 30 de maig, que tenen un 
50% de descompte a les entrades. 

https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210415_actessantjordi
https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210415_actessantjordi
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Sant Jordi: llibres i films 

La Filmoteca de Catalunya organitza el cicle “Sant Jordi: llibres i films”, amb 
què programarà dues pel·lícules amb motiu de Sant Jordi, els dies 22 i 23 d’abril, 
amb repeticions la setmana següent. Es tracta de l’estrena del documental 
‘Cortázar y Antín: Cartas iluminadas’, que indaga en la relació per 
correspondència entre l’escriptor Julio Cortázar i el cineasta Manuel Antín, i de 
la projecció de la còpia restaurada de ‘Sayat Nova (El color de la granada)’, obra 
mestra dedicada al poeta armeni. A més, com cada any, la Biblioteca del cinema 
edita un punt de llibre per als usuaris de la Filmoteca. 

Quinzena de cultura als mitjans públics 

Del 19 d’abril al 2 de maig tots els canals de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals intensifiquen la presència de totes les disciplines culturals sota la 
campanya #ImpulsemCultura. La primera campanya amb l’objectiu de donar 
suport a la cultura davant els perjudicis de la pandèmia va tenir lloc als voltants 
de Nadal i ambdues han comptat amb el suport i la col·laboració del Departament 
de Cultura. En aquesta ocasió hi tindrà un protagonisme especial l’àmbit literari. 

Felícia Fuster, Teresa Juvé i Joan Triadú donen nom a tres trens de FGC 

Amb motiu de la celebració de Sant Jordi, el conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet, i la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, han batejat tres trens de 
la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb els  
noms de Joan Triadú, Teresa Juvé i Felícia Fuster, tots tres protagonistes aquest 
any de commemoracions decretades pel Govern. L’Espai Provença d’FGC 
acollirà tres exposicions que la Institució de les Lletres Catalanes dedica a 
cadascuna d’aquestes figures per divulgar la seva vida i obra 

L’acte de bateig forma part del conjunt d’activitats que FGC ha preparat amb 
motiu de la Diada de Sant Jordi, entre les quals destaquen un concurs de relats 
breus i la iniciativa Els infants decoren un vagó, de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, en què els nens ingressats a la Unitat de Pediatria faran dibuixos que 
il•lustraran un vagó d’un tren d’FGC de la Línia Llobregat-Anoia.  

Els detalls de les activitats organitzades per FGC amb motiu de Sant Jordi es 
poden consultar en un espai del web creat especialment per aquesta jornada on 
s’especifiquen les accions, les dates i la forma de participar en les diferents 
iniciatives. 

El Palau Robert, amb el món del llibre i l’edició 

La festa de Sant Jordi es viurà al Palau Robert, un any més, amb una àmplia 
oferta expositiva. Durant tota la setmana, es podran veure les mostres Catalunya 
any 0. Veure el virus, a la sala 4; L’Or Blau, a la sala 3, i Tres dies d'abril. 90 anys 
de la proclamació de la República, al Jardí del Palau. 

El Palau Robert, malgrat les dificultats i les restriccions derivades de la Covid-
19, no podia no ser amb el món del llibre i de l’edició per celebrar la Diada de 
Sant Jordi. Cal recordar que, al llarg de tots aquests mesos, s’han seguit oferint 
exposicions, s’han proposat debats i pronunciat conferències, s’han celebrat 
concerts i s’ha mantingut el Jardí obert.  

https://www.filmoteca.cat/web/ca/cicle/sant-jordi-llibres-i-films
https://www.fgc.cat/sant-jordi-21/
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En línia amb aquest compromís, el Palau Robert també celebra Sant Jordi amb 
la presentació de tres novetats editorials: L’any sense primavera (Ara Llibres), 
publicació vinculada a l’exposició Catalunya Any 0. Veure el virus, i que retrata, 
amb les fotos de Jordi Borràs i els textos d’Estel Solé, els primers mesos de la 
pandèmia i del confinament: la convivència dolorosa i esperançada entre la vida 
i la mort. 

Dimecres 21, a les 18h, serà el torn d’Escrivim el futur en tinta lila (Grup 62), 
reflexions des de la presó de Carme Forcadell sobre el seu activisme davant la 
doble injustícia que pateixen les dones preses, i sobre la necessitat de repensar 
la societat en clau feminista. Natza Farré conduirà un debat amb Anna Simó, 
Joan Josep Nuet, Lluís Guinó, Lluís Maria Coromina i Ramona Barrufet. 

Finalment, dijous 22, a les 18:30h, tancarà la ronda Pegasus. L’Estat que ens 
espia (Ara Llibres), obra de Roger Torrent, que narra les obscures sospites 
d’espionatge per part dels serveis secrets de l’Estat que van posar al descobert 
una trama d’abast internacional.  

Per assistir a les presentacions cal fer reserva prèvia. 

L’Institut Català de les Dones celebra un Sant Jordi feminista 

Durant tota la setmana, les xarxes socials de l’ICD publicaran fragments de 
poemes de Felícia Fuster i es faran piulades en relació amb la llista musical 
#BallemLliuresISensePor i el hashtag #SantJordiFeminista. 

La Diada de Sant Jordi continua ben present a Madrid 

El Centre Cultural-Llibreria Blanquerna, Delegació del Govern a Madrid, celebra 
un any més la Diada del 23 d’abril, aquest cop amb el lema Sant Jordi 2021 
Madrid. Passem pàgina... Hi ha molt per llegir. Tornaran les Aules de Català 
amb dos actes a la tarda: una Sessió oberta de llengua catalana (17.00h), 
adreçada a nous alumnes, i el clàssic Festival literari de relats (19.00h), en la 
seva VII edició, amb els textos escrits pels alumnes de les Aules de Català.  

La música nòmada i creativa de Guillem Roma i el seu grup amenitzarà la 
vetllada. Alguns han comparat el seu estil musical amb referents com Jorge 
Drexler o Caetano Veloso. Oferirà un concert a les 19.30h, en directe, des del 
Centre Cultural-Llibreria Blanquerna, que s’emetrà també en streaming. Per 
assistir a les activitats és imprescindible confirmar-hi l’assistència a 
centreculturalblanquerna@gencat.cat. 

L’horari de la Llibreria, aquest dia excepcional, serà de les 11 a les 21h, de 
manera ininterrompuda.  

Propostes del Departament d'Educació per celebrar Sant Jordi  

Educació ha publicat al web XTEC la iniciativa Fem Sant Jordi Steam, amb 
l’objectiu de proposar activitats de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i 
Matemàtiques amb Sant Jordi com a fil conductor.  

mailto:centreculturalblanquerna@gencat.cat
http://xtec.gencat.cat/
https://projectes.xtec.cat/steamcat/general/fem-sant-jordi-steam/
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D'altra banda, el portal Edu365, també del Departament d'Educació i adreçat 
directament a les famílies, ha publicat un especial de Sant Jordi amb recursos 
d'autoaprenentatge. 

Les delegacions del Govern a l’exterior portaran Sant Jordi arreu del món 

Les quinze delegacions del Govern a l’exterior han preparat una trentena d’actes 
per celebrar Sant Jordi arreu del món. Degut a la situació d’emergència sanitària, 
enguany es combinen els actes presencials amb les propostes en línia. 
Precisament, el format virtual ha permès per primera vegada la organització 
conjunta d’activitats entre diferents països. Les representacions també han teixit 
aliances amb casals, escriptors, editors, llibreries, universitats i estudiants de 
català dels diferents territoris per exportar una de les festes més destacades de 
Catalunya. El resultat és un ampli ventall d'activitats per a totes les edats i tots 
els gustos.  

 

Activitats conjuntes 

“Del Pallars al món”:  Conversa amb Maria Barbal, Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes 2021, i vuit traductores de la seva obra   

 Dimarts 20 d'abril, a les 18h. Al canal Youtube d’Exteriors 
La guanyadora del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2021, Maria 
Barbal, participarà en una taula rodona virtual amb vuit traductors de la 
seva obra, en què hi intervindrà el conseller Bernat Solé i la vicepresidenta 
segona d'Òmnium Cultural, Clàudia Pujol. Hi participaran els traductors 
Gina Maneri (italià), Simona Škrabec (eslovè), Laura McGloughlin 
(anglès), Hristina Vasić (serbi), Zsuzsanna Tomcsányi (hongarès), 
Concha Cardeñoso Sáenz de Miera (castellà), Verònica Barés Moga 
(occità) i Helena Overkleeft (neerlandès). La taula rodona estarà 
moderada per Izaskun Arretxe, directora de l'Àrea de Literatura de l'Institut 
Ramon Llull.  

http://www.edu365.cat/celebracions/santjordi/index.html
https://youtu.be/MYoswPRruJI
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Aquest acte ha estat impulsat conjuntament per les Delegacions del 
Govern d’Itàlia, Portugal, Europa Central, Unió Europea, Regne Unit, 
Balcans, França, Argentina i Mèxic.  

“Les tres llegendes de Sant Jordi. Qui diu la veritat?”  

 Divendres 23 d'abril, a les 18h. Sessió interactiva virtual (a través de 
Zoom). Les Delegacions del Govern a Suïssa, Països Bàltics, Mèxic i 
l’Argentina celebren Sant Jordi amb un contacontes infantil a càrrec de la 
narradora La Panero. La sessió virtual explicarà la llegenda de Sant Jordi 
a infants de 2 a 8 anys amb l’objectiu de fer-los descobrir les diferents 
versions de la història, explicades per cadascun dels protagonistes. Cal 
inscripció prèvia. 

 Activitats per Delegacions 

Delegació del Govern davant la Unió Europea 

Setmana Catalana a Brussel·les - Sant Jordi 2021 

La Delegació del Govern davant la UE, el Centre Balears Europa, la conselleria 
d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, l’Institut Valencià de 
Cultura, i el Casal Català de Brussel·les organitzen una sèrie d’activitats virtuals 
amb la col·laboració de l’ajuntament de Roquetes, l’associació Rondalla dels 
Ports, la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, el Centre de Cultura 
Popular ‘La Violeta de Gràcia, i la companyia ‘Titelles Vergés’. 

 Dimecres 21 d'abril, a les 18h. Les músiques de Sant Jordi. Ballada 
popular de jotes des de Roquetes. 

 Dijous 22 d'abril, a les 17h. Conferència "El Poble Gitano al segle XXI a 
Europa". Al canal Youtube d'Exteriors. 

 Divendres 23 d'abril a les 11h. Llibres i roses per la Diada de Sant Jordi 

 Divendres 23 d'abril a les 17h. Entrega de premis concurs de relats 
curts. En acabar hi haurà la difusió del tema ‘Diferencies sobre les Folies’, 
anònim s.XVI. Interpretació sincronitzada per Raquel Quiroga 
violoncel·lista des de Balears, Sergi Masip, bandúrria, citarà, pandero i 
postisses, des de Tortosa (Tarragona), i Gemma Naval, guitarra i guitarró, 
de d’Algemesí (València). 

 Divendres 23 d'abril a les 20h. Concert on-line Lax’n’Busto 

 Dissabte 24 d'abril, a les 12h. Lectura de poemes a diferents indrets de 
Bèlgica 

 Diumenge 25 d'abril a les 16h. Espectacle de titelles ‘Sant Jordi i el Drac’ 

 Diumenge 25 d'abril a les 19h. Diada del País Valencià: festa de moros 
i cristians 

 Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda 

Des de la Delegació del Govern al Regne Unit s'està treballant per fer arribar 
Sant Jordi a les llibreries de Londres, però la iniciativa està pendent de les 
restriccions per la pandèmia, ja que el govern britànic tot just n'ha permès la 

https://zoom.us/meeting/register/tJwsdemoqjwtG91ZidgM_qtpPAFdp2G9bhMH
https://youtu.be/O3KHr5AB1N8
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reobertura aquesta setmana. A més es farà una campanya de promoció de la 
lectura a través del compte de Twitter de la Delegació, convidant a recomanar 
llibres amb el hashtag #SantJordiAlMón, i es difondran càpsules sobre literatura 
de l’Institut Ramon Llull, amb vídeos d’autors com Joan Margarit, Pol Guasch i 
Marta Pessarodona, entre d'altres. La delegació també col·labora amb els actes 
organitzats per Catalans UK, el casal català de Londres.  

 Delegació del Govern a Alemanya 

La Delegació del Govern a Alemanya ha proporcionat materials de Sant Jordi 
(pòsters, punts de llibre i postals) a prop de 20 llibreries arreu del país, que els 
repartiran durant el dia 23. Tambe es manté la col·laboració iniciada l'any passat 
amb el museu de les roses alemany Rosenmuseum. A més, aquest any s'ha 
donat suport a un total de 26 activitats arreu d'Alemanya, entre les quals 
destaquen: 

 Lectores de català organitzen un acte conjunt en què s'explicarà la 
llegenda de Sant Jordi i es farà un taller d'escriptura creativa.  

 L'associació Catalanets organitza un concurs de brams de dracs per nens 
i nenes.  

 L'associació Centro Español de Ingolstadt organitza un concurs de 
microrelats d'aventures i una activitat de contes per a nens i nenes.  

 L'Ajuntament de Weingarten (Baden), agermanat amb Olesa de 
Montserrat, té previstes diferents activitats per celebrar la festa de Sant 
Jordi. 

Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica 

La Delegació del Govern als Estats Units combinarà el format virtual amb el 
presencial. El dia 23 es farà una presentació al canal Youtube d’Exteriors, que 
comptarà amb una petita introducció a la cultura catalana i Sant Jordi, lectures 
dels autors catalans residents als Estats Units Roser Rovira i Quim Miró, i 
missatges de felicitació de les principals entitats de la comunitat catalana a l’àrea 
de Washington DC: Catalonia America Council, Penya Barcelonista Washington 
DC i Casal Català de Washington DC. 

A la tarda, tindrà lloc un petit acte presencial de Sant Jordi en col·laboració amb 
la llibreria-cafè Busboys & Poets de Washington DC, amb dues franges 
d’assistència: la primera a les 17.30h i la segona a les 19h. Els assistents podran 
trobar llibres sobre Catalunya o autors catalans a la llibreria i es regalaran roses, 
punts de llibre i màscares de Books&Roses. També hi haurà vins catalans i una 
petita mostra gastronòmica. Durant l'acte també es farà una lectura per part de 
l’autora catalana resident als Estats Units Roser Caminals, i una violoncelista 
interpretarà peces catalanes. 

La Delegació també col·labora amb el Casal Català del Quebec, que farà una 
presentació en línia del llibre “L’aigua que vols”, de Víctor Garcia Tur. 

 

https://twitter.com/catalonia_UK
https://rosenmuseum.com/
https://youtube.com/playlist?list=PL_udxR4gWW7chWB-wDndrVO8w3GekkNy9
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Delegació del Govern a Itàlia 

La Delegació del Govern a Itàlia celebra el Sant Jordi a Roma en col·laboració 
amb la xarxa de llibreries independents “Librerie di Roma” i el suport de l’Institut 
Ramon Llull. El 23 d’abril totes aquelles persones que s’apropin a una de les 20 
llibreries participants (consultables en aquest enllaç) i comprin un llibre d’un autor 
o autora catalans rebran una rosa i una sorpresa. 

Delegació del Govern a França 

32 llibreries de 29 municipis francesos participaran el 23 i 24 d'abril a la diada de 
Sant Jordi d'enguany organitzada per la Delegació del Govern a França i l'Institut 
Ramon Llull. La col·laboració dels casals i la comunitat catalana a França ha 
estat essencial per poder apropar la Diada a la comunitat francesa. Més d''una 
trentena d'establiments proposaran una sel·lecció de literatura catalana i oferiran 
una rosa, una bossa i un punt de llibre creats per l'il·lustrador Adrià Marquès, fins 
a exhaurir existències. Consulteu el llistat de llibreries participants.  

Delegació del Govern als Balcans 

Des del dia 23 fins al 30 d’abril, la Delegació participarà de la campanya que 
organitzen les llibreries de Zagreb en motiu del Dia Internacional del Llibre i dels 
Drets d’Autor, Knjiga svima i svuda (Un llibre per a tothom i a tot arreu). Hi haurà 
una parada amb llibres d’autors catalans a la llibreria Hoću Knjigu, que ha ampliat 
el seu catàleg de literatura catalana, i es regalarà una rosa, un tríptic i una bossa 
de roba dissenyada per l’ocasió a cada client que compri un llibre d’aquest 
estand. A més, l'activitat s'inclourà al programa de la Nit del Llibre a Croàcia, que 
se celebra el 23 d'abril. 

A més, la delegació promourà vídeos dels estudiants de català de les universitats 
de Zadar, Ljubljana i Belgrad amb recomanacions literàries a través de les seves 
xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram. 

Delegació del Govern a Europa Central 

La Delegació del Govern a Europa Central promocionarà un vídeo on es 
presenten diverses artistes catalanes, extret del Schamrock Festival i en 
col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, amb l’objectiu de donar a conèixer el 
talent femení català a l’exterior. També s'han creat unes postals dissenyades 
pels estudiants de la Universität für angewandte Kunst de Viena, on s’explica què 
és Sant Jordi i s’inclou un codi QR que connecta amb el vídeo de la primera 
activitat. Feu un cop d'ull a la mostra de treballs presentats.   

Delegació del Govern als Països Nòrdics 

Literatura i dona: un diàleg entre Islàndia i Catalunya 

Dimecres 28 d’abril a les 16h. Al canal Youtube d'Exteriors. Conferència en 
línia: “Dones i Literatura: un diàleg entre Islàndia i Catalunya” amb Inés Garcia 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/italia/actualitat/not_210415_santjordiIT
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/italia/actualitat/not_210415_santjordiIT
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fLV-bY7RLS2jk7Gm1XmIun9pYPEvvqEM&ll=41.84558331365646%2C12.463806699999992&z=11
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-catalanes/relacio-de-comunitats-catalanes-de-lexterior/
https://www.adriamarques.com/
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/franca/agenda/Sant-Jordi-2021-00002
http://facebook.com/CataloniaHR/
http://twitter.com/Catalonia_HR/
https://twitter.com/Catalonia_HR
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/europa-central/agenda/20210423-sant-jordi
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/europa-central/agenda/20210423-sant-jordi-2
https://www.youtube.com/watch?v=6SinkAo_RbQ&list=PL_udxR4gWW7chWB-wDndrVO8w3GekkNy9&index=2
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(traductora, URV), Yrsa Sigurdardóttir (autora), Úa Matthíasdóttir (editora). 
Moderat per Izaskun Arretxe (IRLL),  

L'acte proposa una reflexió sobre l’experiència femenina dins el sector literari i 
cultural actual. Així mateix, es tracta de fer evidents els lligams entre Islàndia i 
Catalunya, dos països amb un ampli llegat literari i prolífic panorama cultural. Un 
bon exemple d’això, és el fet que Reykjavík va ser declarada Ciutat Literària per 
la UNESCO, com Barcelona, l’any 2015, acollint ambdues nombrosos 
esdeveniments pel foment de la literatura, la llengua i la lectura. La conferència 
abordarà alguns dels reptes del món cultural d’avui tot reivindicant la igualtat de 
gènere. En el debat s’analitzarà la rellevància de les veus femenines en la 
creació literària i la promoció de la cultura, a més de la situació de la dona en el 
món editorial. 

Delegació del Govern a Portugal 

La Delegació de Portugal també proposa una celebració híbrida. S’han filmat uns 
poemes recitats en diversos punts emblemàtics de Lisboa amb la contribució 
d’alumnes de català de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lisboa (FLUL) 
i artistes destacats de l'escena portuguesa, com l’actriu Lavínia Moreira. Els 
continguts es publicaran a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) de 
la Delegació durant la setmana de Sant Jordi i la següent. 

A més, se celebrarà un acte presencial al juny. L'esdeveniment començarà amb 
la presentació i discurs institucional del Delegat del Govern a Portugal, Rui Reis, 
la narració de la llegenda de Sant Jordi a càrrec de les actrius Lavínia Moreira i 
Ana Sofia Paiva, i un recital de poesia en català a càrrec dels alumes de català 
de la FLUL. El punt central de l’acte serà la conversa “A literatura catalã em 
Portugal: diálogo entre culturas” amb la Dra. Manuela Ribeiro, el Prof. Santiago 
Pérez Isasi i el traductor Àlex Tarradellas, moderat per David Duarte. S'acabarà 
amb un recital final de poesia en portuguès amb les actrius Lavínia Moreira i Ana 
Sofia Paiva, i acompanyament musical del guitarrista Ricardo Parreira. 

Delegació del Govern a l'Argentina 

Cicle Ponts Literaris: un viatge d'anada i tornada amb escriptors de 
Catalunya i Argentina 

A més de participar en els dos actes conjunts, la Delegació impulsa el cicle Ponts 
Literaris amb Catalunya. La iniciativa vincula escriptors i escriptores de 
l’Amèrica del Sud i de Catalunya, per donar a conèixer grans personalitats de la 
literatura del continent, a la recerca d’un paral·lelisme amb d’altres de catalans. 

La primera sessió tindrà lloc el 22 d'abril al canal Youtube d'Exteriors i estarà 
dedicada a Àngel Guimerà i Enrique Santos Discépolo, mentre que la segona se 
celebrarà el 28 d'abril i posarà en comú Mercè Rodoreda i Alfonsina Storni. El 
cicle té el suport de la Camara Argentina del Libro, la Fundación El Libro i el 
Ministerio de Cultura de CABA. 

 

https://www.facebook.com/cataloniaPT/
https://twitter.com/Catalonia_PT
https://www.instagram.com/Catalonia_PT/
https://youtu.be/fZXsnjHEHPY
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Delegació del Govern a Mèxic 

A més de participar en els dos actes conjunts, la Delegació a Mèxic ha tancat 
una col·laboració amb la llibreria Porrúa, que té més de 60 franquícies arreu del 
país. El dia 23, de 9 a 17h, hi haurà una parada de llibres de literatura catalana i 
sobre Catalunya, i s'oferirà un rosa a totes les persones que s’hi apropin. També 
es mostrarà un vídeo sobre Sant Jordi al llarg del dia.   

Dimecres 28 d’abril, a les 18h. Presentació del llibre “Una nena entre vint 
milions”. Al canal Youtube d'Exteriors. Es farà la presentació del llibre “Una nena 
entre vint milions”. L'Alexandra és una nena que conviu amb la progeria, una 
malaltia minoritària que li ensenya a superarse cada dia.A la presentació hi 
participarà l'autor del llibre, Quim Miró, l'especialista d'aquesta malaltia, Núria 
Coll-Bonfill, i la mare de l'Alexandra, Esther Martínez. 

Delegació del Govern a Tunísia 

Viu el Sant Jordi en temps de Ramadà 

La Delegació del Govern a Tunísia celebrarà entre el 23 i el 27 d’abril la setmana 
cultural Viu el Sant Jordi en temps de Ramadà, aprofitant que enguany la diada 
de Sant Jordi coincideix amb el mes de Ramadà. La delegació convida 
escriptors/es de les dues ribes de la Mediterrània perquè exposin les seves obres 
més recents vinculades amb el món àrab. Les activitats es poden seguir al canal 
Youtube d'Exteriors. 

 Divendres 23 d’abril a les 21.30h. La politòloga i historiadora tunisiana, 
Khadija Mohsen-Finan, presentarà el seu darrer llibre 
Tunisie, l’apprentissage de la démocratie 2011-2021, sobre els reptes 
que té el país deu anys després de la revolució. Moderarà l’acte Asma 
Nouira, professora de Ciències Polítiques a la Facultat de Dret i Ciències 
Polítiques de la Universitat Tunis El Manar. 

 Dissabte 24 d’abril a les 23.30h. Repassarem la vida de l’advocat i 
activista marroquí Abdellah Zaidi amb la seva obra L’Ousfour (L’ocell). 
Ahmed Benallal, Delegat de la Delegació del Govern de Catalunya a 
Tunísia, moderarà la presentació. 

 Diumenge 25 d’abril a les 18h. Laila Karrouch, escriptora catalano-
marroquina presentarà el seu darrer llibre Que Al·là em perdoni, on relata 
la relació amorosa entre una musulmana i un ateu i els contratemps que 
presenten les seves creences. Moderarà Jordi Giró, codirector del Grup 
de Recerca Islamocristiana (GRIC)   

 Dilluns 26 d’abril a les 23.59h. Hassan Arabi, professor del Departament 
d’Estudis Hispànics de la Universitat Mohamed Premier (UMP) i Alfonso 
Vázquez Atochero, de la Universitat d’Extremadura, presenten el seu 
llibre Diáspora intelectual marroquí en España. Modera 
Hassan Jeffali, investigador especialitzat en temes d’immigració. 

 Dimarts 27 d’abril a les 19h. La corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio 
a l’Orient Mitjà, Txell Feixas, presentarà Dones Valentes. Modera Àngels 
Pujol Giménez, de La Independent, Agència Catalana de Notícies amb 
visió de gènere.   

https://youtu.be/vtbSapyY6vs
https://youtu.be/UN82sXmvfSo
https://youtu.be/UN82sXmvfSo
https://youtu.be/UN82sXmvfSo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_udxR4gWW7chWB-wDndrVO8w3GekkNy9
https://youtu.be/RciQg52a7HU
https://youtu.be/Yr0MtkS0nwc
https://youtu.be/azbPVgkEEgw
https://youtu.be/mg8Ui1pOWbM
https://youtu.be/MfcS_uFpCMA
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El Diplocat porta un llibre i una rosa a Angela Merkel i Paul Auster 

Malgrat la pandèmia, el Diplocat manté les iniciatives per internacionalitzar la 
diada. Enguany, l’organisme ha demanat a un nombre reduït d'escriptors que 
diguin quina obra traduïda seva voldrien enviar a una personalitat internacional. 
Els llibres, un cop dedicats, s’enviaran a les persones escollides juntament amb 
un punt de llibre amb forma de rosa i una explicació de què és la festa de Sant 
Jordi. 

Els cinc autors que participen en aquesta prova pilot són: 

 Maria Barbal (Premi Honor Lletres Catalanes 2021) envia País íntim en 
alemany a la cancellera Angela Merkel. 

 Jordi Puntí envia el recull de contes This is not America a l'escriptor 
nordamericà Paul Auster. 

 Gemma Lienas envia la traducció acabada de sortir d'impremta d’El final 
del joc a l'escriptora i activista albanesa Diana Çuli. 

 Matthew Tree envia De fora vingueren a Armando Iannucci, actor, 
guionista i director escocès. 

 Patrícia Geis envia Mira quin artista! Alexander Calder a la dissenyadora 
britànica i activista mediambiental Stella McCartney, filla de Paul 
McCartney. 

En paral·lel, el Diplocat continua impulsant el projecte Books & Roses, que 
aglutina totes les activitats internacionals al voltant de la Diada. El web ofereix 
informació sobre Sant Jordi en diversos idiomes, un vídeo explicatiu i materials 
de difusió descarregables, com ara un flyer disponible en més de 30 idiomes, i la 
possibilitat d’enviar roses virtuals. L’any passat se'n van compartir més de 
12.000. 

http://www.booksandroses.cat/

