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Sant Jordi
Carles Soldevila

Avui, diada de Sant Jordi i diada del Llibre. Una coincidència que ningú no va cercar i que tanmateix
sembla feta a posta. Invita a la reflexió. Indueix, naturalment, a la comparança i al simbolisme. A un
costat, el sant cavaller de Capadòcia, sobre el seu cavall blanc, amb la seva llança mortífera. A l’altre
costat, el petit volum sense aparença, però atapeït d’idees, de suggestions, de fantasies. Dos
símbols! I quina temptació de presentar-los com a contradictoris!
Doncs no; precisament són dos símbols que cal demostrar complementaris. El llegir no fa perdre
l’esma de l’acció. El pensament no és l’antítesi de la dinàmica.
La lectura sols ensopeix les persones ensopides de mena. És un narcòtic per als que no fan sinó
dormir. Però és un estímul impagable per als que llegeixen desperts, amb els ulls de l’ànima
esbatanats i cobejosos; no sols no incapacita per a l’acció, sinó que hi prepara.
Sense dubte la història ens ofereix algunes dotzenes d’homes d’acció perfectament analfabets. Però
els millors, els que han deixat un solc més profund, havien llegit i havien meditat.
L’home d’acció pur –si aquesta puresa és possible– és un fenomen semblant als cataclismes de la
naturalesa; un volcà, un terratrèmol, un cicló. El mateix Napoleó –que era tot el contrari d’un pur
home d’acció i que llegia copiosament (recordeu la seva biblioteca de campanya, integrada per mil
volums)–, el mateix Napoleó reconeixia que res no s’havia edificat per la sola força de l’espasa.
Ni de l’espasa ni de la llança.
¿Serà que pretenem prendre a sant Jordi la seva llança i donar-li, en canvi, un llibre? Això tampoc.
mentre que al món hi hagi monstres infernals, dracs immunds que segresten donzelles preclares, la
llança és imprescindible. Però, encara que la iconografia tradicional ens presenti el sant a cavall i
envestint l’enemic amb arma d’acer, no és cap heretgia suposar que alguna hora deixa el cavall a
l’estable, es lleva l’elm i l’armadura i es posa a llegir, a meditar, a fantasiejar. I no és desenraonat
suposar que d’aquesta lectura i de la meditació que ha d’ésser la seva fecunda conseqüència treu
ensenyaments utilíssims per identificar millor els dracs infernals i per ferir-los en l’ indret vulnerable.
Deixem sant Jordi amb la seva llança! Sols invitem-lo a descansar de les seves fetes en la decorosa
companyia d’un llibre.

Sant Jordi en vers
poesia
WEB: A la poesia
Un poema d'El pedestal són les sabates (1955), de Joan Brossa.
http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obraDest.php?idmenu=3&menu2=7&submenu=9&id=22
PDF: Abril d'enamorat
Pere Quart.
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http://lletra.uoc.edu/uploads/20140422/Abril_denamorat.pdf
WEB: Diuen: la mar és trista
Marià Manent.
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/biblioteca/visor.php?acronim=omb1&tornar=autors
&op=0&titol=L'Ombra i altres
poemes&any=1931&acr_autor=mane&nom_autor=Mari%26agrave%3B+Manent&pos=16&zoom=&ti
pus=_autors
WEB: Una rosa
Maria Antònia Salvà.
http://eratoieuterpe.blogspot.com.es/2012/04/una-rosa-maria-antonia-salva.html
WEB: Quatre coses
Maria Antònia Salvà.
http://eratoieuterpe.blogspot.com.es/2011/02/quatre-coses-maria-antonia-salva.html
WEB: La fira de Sant Jordi (Fragment)
Jacint Verdaguer.
http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Apunts_Terminologics/86/
WEB: Les roses recordades
Un poema d'El caminant i el mur (1954), de Salvador Espriu.
http://www.omnium.cat/ca/noticia/any-espriu-les-roses-recordades-7130.html%0A
WEB: Proverbi
Joan Salvat-Papasseit.
http://www.cancioneros.com/nc/3903/0/proverbi-joan-salvat-papasseit-toti-soler

Sant Jordi en prosa
WEB: St George's Day a la Viquipèdia

●

Comentaris
Crítica
WEB: L'amor i els amors, en paraules dels millors escriptors catalans
Un audiollibre de Lletra per escoltar, descarregar o regalar aquest Sant Jordi.
http://www.uoc.edu/lletra/santjordi2006/
WEB: Sant Jordi a Barcelona
Pàgina del canal de cultura de l'Ajuntament de la ciutat.
http://barcelonacultura.bcn.cat/carab/celebrem-sant-jordi

●

WEB: Sant Jordi en versos
Una pàgina personal que recull poemes catalans sobre sant Jordi.
http://www.xtec.es/~mdomingo/stjordi/poemes.htm
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Diversos
WEB: La llegenda de Sant Jordi
Versió moderna de la llegenda de Sant Jordi i el drac, recollida per Joan Amades.
http://www.festes.org/articles.php?id=45
WEB: La festa de Sant Jordi
Pàgina dedicada al dia del llibre de l'espai web festes.org. Inclou bibliografia, història i un directori de
recursos.
http://www.festes.org/directori.php?id=126
WEB: Sant Jordi: patró de Catalunya
Amb refranys sobre la festa i una pregària de Salvador Espriu.
http://www.telefonica.net/web2/elangeldelaweb/jorge.htm
WEB: Sant Jordi en vídeo
Informació sobre el vídeo Sant Jordi, símbol de llibertat. Amb full de comanda.
http://www.ictisp.com/~ge382930/Sant%20jordi.html
WEB: Setmana medieval a Montblanc
Amb el programa d'actes, la llegenda, el drac i moltes altres coses...
http://www.fut.es/%7Estjordi/
WEB: Premi Sant Jordi de novel·la
Pàgina del premi més important de novel·la catalana.
http://www.grec.com/fundacio/psj.htm
WEB: Sant Jordi a Alcoi: Moros i Cristians
Informació sobre les festes de Moros i Cristians que aquesta població celebra en honor a Sant Jordi.
http://www.associaciosantjordi.org/index.php?lang=va

●

WEB: World Book Day (2000)
Especial Sant Jordi de The Barcelona Review.
http://www.barcelonareview.com/17/index.htm

HISTÒRIA
WEB: Com va néixer el Dia del Llibre
Estracte de l'opuscle "Els cinquanta anys del dia del llibre" (1976) d'Antoni Arnaud de Lasarte,
publicat a Barcelona Review.
http://www.barcelonareview.com/cat/temps.htm

●

WEB: La festa de Sant Jordi a Reus
Història de la festa catalana des que es popularitzà, al segle XVIII fins a l'actualitat.
http://etnocat.readysoft.es/carrutxa/stjordi.html

INTERNACIONAL
http://en.wikipedia.org/wiki/St_George%27s_Day
WEB: World Book and Copyright Day
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Pàgina de la UNESCO dedicada al 23 d'abril, Dia del Llibre.
http://portal.unesco.org/culture/ev.php?URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&r
eload=1053507469
WEB: A Irlanda, el 6 de març...
Els britànics i els irlandesos celebren, enguany, la festa del llibre amb més d'un mes d'antelació.
http://www.worldbookday.com/

●

WEB: Llegenda de Seridje
Llegenda popular bubi de la part sud de l'illa de Bioko (Guinea Equatorial), relacionada amb la
llegenda de Sant Jordi.
http://www.edualter.org/material/stjordi.htm

JOCS

●

WEB: El joc de la Diada
Cal rescatar una colla de llibres voladors dels perills que els afecten: futbol, televisió, CD, Internet...
http://www.antaviana.com/bit/diada/

Propostes didàctiques

●

recursos
WEB: Recull d'iniciatives per als més petits
Selecció de recursos del portal edu365 al voltant de la figura de Sant Jordi.
http://www.edu365.cat/stjordi/

●

WEB: Per Sant Jordi... una auca
Recull d'auques d'alumnes de primària d'arreu del país.
http://www.xtec.cat/trobada/sjordi97/index.htm

Diades anteriors

●

Diades anteriors
PDF: Sant Jordi al món 2010
Programa de l'Institut Ramon Llull d'activitats literàries en diversos països.
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fllull.cat
%2FIMAGES_2%2Fcatala_sant_jordi_al_mon.pdf&rct=j&q=%22sant%20jordi%20al%20mon%2020
10%22&ei=Ex6kTcO3L9GJhQfrmPjRCQ&usg=AFQjCNGDiRJT6ULyi3a--41B0Q9Ly63Tow&sig2=vO
kfuj_gWpfAxHAsEBt05Q&cad=rja
WEB: Sant Jordi 2010 a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
Amb enllaços a webs, recomanacions per gèneres, i un especial dedicat a l'Any Maragall.
http://www.diba.cat/biblioteques/especials/santjordi/2010/sumari.asp
WEB: Sant Jordi 2009 a TVC
Inclou notícies sobre la diada, recomanacions i un especial sobre propostes literàries relacionades
amb la tecnologia.
http://www.3cat24.cat/especial/1374
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WEB: Especial Vilaweb 2009
Amb un recull de novetats, entrevistes a escriptors i activitats arreu del país.
http://www.vilaweb.cat/noticia/3573470/20090422/noticia.html

●

PDF: Sant Jordi al món 2009
Programa organitzat per l'Institut Ramon Llull que inclou activitats en diversos països.
http://llull.cat/IMAGES_2/proposta%202009_cat.pdf
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