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Opinió

 23 d’abril, dia del llibre

El  23  d'abril,  pels  catalans  és  una  diada 
especial:  Sant  Jordi,  té  un  sentit 
llegendari, però també és el dia de la rosa 
i del llibre. Ens hem preguntat el perquè.

La diada commemora la mort de dos  grans 
escriptors: CERVANTES i SHAKESPEARE. És 
per això que el 23 d'abril és una data que 
sempre  ha  estat  lligada,  directa  o 
indirectament,  a  la  literatura  i  a  les 
tradicions populars.  A Catalunya, la data 
també  coincideix  amb  la  defunció  d'un 
gran escriptor català: Josep Pla.

La  UNESCO  va  declarar  el  dia  23  d'abril 
"Dia  Internacional  del  llibre"  a  la 
Conferència  de  París  en  el  transcurs  de 
l'any  1995.  Aquest  fet  ha  significat  la 
consolidació  definitiva  de  la  festa,  no 
solament  a  Catalunya,  sinó  a  nivell 
Internacional  .  És  així  com  la  diada  es 
dedica als llibres i a la lectura en general, 
al foment de la cultura i a la protecció de 
la  propietat  intel·lectual,  és  a  dir,  dels 
drets d'autor. 

A  Catalunya  el  23  d'abril  es  festeja  la 
diada  de  Sant  Jordi,  sent  tradicional 
l'intercanvi i regal de roses i llibres entre 

parelles i persones benvolgudes. A l'inici la 
tradició manava que ell regalés una rosa a 
la  seva  estimada   i  que  ella  li 
correspongués amb un llibre. Actualment, 
els  papers  es  poden intercanviar  o  fins  i 
tot complementar.

Tots els esdeveniments abans esmentats i 
la singularitat de la nostra tradició van ser 
els  factors  claus  perquè  la  UNESCO  la 
declarés  la Diada Internacional del Llibre. 

Abans d'aquest fet , però, al nostre país, el 
7 d'octubre de 1926 es va celebrar la festa 
del llibre en commemoració del naixement 
de Miguel de Cervantes. La idea original va 
ser de l'escriptor Vicent Clavel Andrés, que 
ho  va  proposar  a  la  Cambra  Oficial  del 
Llibre  de  Barcelona.  Poc  després,  l'any 
1930, es va canviar  la data al 23 d'abril, 
dia  de  la  mort  de  Cervantes  i  d'altres 
escriptors  universals  com  ara  William 
Shakespeare  i  Garcilaso  de  la  Vega.  En 
aquesta data també van néixer,  o morir, 
escriptors  reconeguts  com  Josep  Pla, 
Maurice  Druon,  K.  Laxness,  Vladimir 
Nabokov o Manuel Mejía Vallejo.


