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Fa molts anys a les cases de la noblesa celebraven el 23 d’abril 
amb festes d’ambientació de cavallers al Born. A les dames els hi 
regalaven roses, com Sant Jordi a la princesa. Més tard aquesta 
celebració es feia mitjançant una fira on acudien sobretot 
nuvis, promesos, matrimonis joves i enamorats. Allà també, 
a les dones, se’ls hi regalava una rosa seguint amb la tradició.

Amb el pas dels anys coincidint amb la mort dels escriptors 
Miguel de Cervantes i Shakespeare, la UNESCO va establir, que 
per commemorar les seves morts al llarg dels anys, el 23 d’abril 
seria el dia mundial del llibre.
Durant l’any 1929 a Barcelona es va celebrar l’Exposició 
Internacional de Barcelona, on els llibreters van muntar 
paradetes al carrer venent llibres nous i creant l’hàbit de llegir 
a la gent, fent així que per Sant Jordi es muntés un mercat de 
llibres. 
UN VIATGE A LA XINA MEDIEVAL. Terra Ignota Ediciones ha publicat ara el volum Bianjing era el 
meu somni i altres narracions del nostre col.laborador Xavier Parera. Un arqueòleg del segle XXI 
viatja accidentalment a la Xina medieval de l'emperador Taizu i evita una conspiració. Històries 
d'intriga i acció es desenvolupen a l'esmentada novel.la que ve acompanyada d'una recopilació 
de relats. Recomanable per a aquest Sant Jordi.

El Patró dels enamorats de Catalunya.
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DIADA DE SANT JORDI
23 D'ABRIL

És una bella
tradició catalana
que els homes rebin
un llibre i
les dones una
rosa, o a l'inrevés.

Però l’acció de regalar
llibres i roses no és un fet
exclusiu de les parelles, sinó que
també és típic veureu entre familiars
i amics en mostra d’amor i amistat.
Durant el dia els carrers s’omplen de llibres, 
cultura, amor, vida, roses i les senyeres 
penjades al balcó de les cases.


