
Etiqueta les teves fotos i piula amb #RevetllaStJordi

Visca la lectura i fins l’any vinent! 

Col·laboren: 

 Brindis fi de festa!  

 

 

Sala Infantil 

 

 

 
26 d’abril de  

VII RevetlladeSantJordi 
alabiblioteca 

Biblioteca Pública de Tarragona  
de les 19.30 a les 24 h 

 

Cinema 

Charles Chaplin. 20 minuts per recordar  

una vida de rialles! Homenatge al mític actor i 

director en el 130è aniversari del seu naixement. 
 

      A càrrec de Raül Contel, divulgador cinematogràfic. 

22.15 h  

Teatre 

Contemplant el monstre, de Joan Cavallé.  
 

Representació teatral de fragments de l’obra 

Contemplant el monstre, una novel·la que ens 

endinsa en l'ànima d'un terrorista, les seves lluites i 

l’espiral de follia i raó que el porta a creure's un 

déu.   
 

Amb Cinta Ramon i Xesca Arqués dirigides per 

Sergi Xirinacs. TeclaSmit Teatre 

22.45 h  

Música 

Música dixieland amb els 

Tonetty & the Farsants of Suing! 
 

 

Els Tonetty neixen de la tradició de la música dixie-

land per ser tocada al carrer de manera itinerant. 

Partint d'una arrel dixie, als seus repertoris també hi ha clàssics del swing, el 

rock o el pop. Un col·lectiu de músics amb qui la sorpresa està garantida! 
 

En col·laboració amb el 25è Festival Internacional Dixieland de Tarragona. 

23.15 h  

Organitzen: 
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Us convidem a la VII Revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca Pública de Tarrago-

na, una festa i una celebració de les biblioteques públiques de Catalunya. La 

biblioteca estarà oberta a la nit (més enllà del nostre horari habitual, i fins les 24 

h) per oferir-vos un ventall d’activitats ben divers. 

La revetlla de sant Jordi serà possible, un any més, gràcies a la participació d’un 

nombre important d’entitats tarragonines i les seves propostes culturals, que te-

nen les lletres, la música, el teatre o el cinema com a eixos vertebradors.  

Esperem que ens acompanyeu per gaudir plegats d’aquesta setena edició i re-

cordeu que també ens podeu seguir a les xarxes socials #RevetllaStJordi         

@bibliotgn @bibliotequescat 

La revetlla està organitzada conjuntament per la Biblioteca Pública de Tarrago-

na, la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el 

Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, Òmnium Cultural Tarragonès, 

l’Escola Oficial d’Idiomes i el Consell Comarcal del Tarragonès, en el marc del Ple 

pel Català al Camp de Tarragona. El periodista Gerard Recasens serà l’encarre-

gat de conduir la revetlla d’enguany. 

El microrelat 

Conversa sobre el gènere 

amb un escriptor del Camp de 

Tarragona. I tot seguit... 
 

‘T’estimo... No t’estimo!’ 
 

Lliurament de premis de la tercera 

edició del concurs de microrelats  

d’amor i desamor. Lectura dels relats 

guanyadors i finalistes. 
 

Centre de Normalització Lingüística 

de Tarragona. 

 

Recital pedagògic de poesia  
 

 

Amb Rosa Rodríguez i Gascons, presi-

denta, Marta Fabregat i Oró, vocal de 

Tarragona, i Ma Concepció Torres i 

Sabaté, presidenta de la Comissió de 

Deontologia del Col·legi de Pedagogs 

de Catalunya (COPEC). 

 

Memòries d’exili 
 

Lectura de textos amb Júlia Cantons, 

Carme Oriol, Àngels Vilanova, Josep 

Cots, Remei Vendrell, Joan Chavarria i 

Rosa Maria Codines, d’Òmnium         

Cultural Tarragonès. 

Teatre 

Morir, de Sergi Belbel 
 

Representació d’un fragment teatral 

de l’obra Morir, de Sergi Belbel. 

A càrrec de Rafaela Pérez i Carmen L. 

Garcia, components del grup         

Amanida Teatre de l’ONCE  a            

Tarragona. 

 

El mar a L’altra ciutat de  

M. Aurèlia Capmany.  

Ruta literària per Tarragona.  

Presentació d’una nova ruta de M. Au-

rèlia Capmany a partir de la novel·la 

L’altra ciutat, en què evoca espais de la 

ciutat de Tarragona.  

Conduït per Fina Anglès i Anna Gispert. 

Lectors de l’Escola de Lletres.  

APELLC i Escola de Lletres de Tarragona. 

 

 

 

Josep Aladern:  

la lluita per la normalitat de  

la llengua  catalana  

Josep Aladern (1869-1918), del qual ce-

lebrem enguany el 150è aniversari del 

naixement, va ser un escriptor republicà i 

catalanista, d’origen humil, que va lluitar 

tota la vida per fer possible el somni de 

la normalitat social i cultural de la llen-

gua catalana.  

A càrrec de Jordi Ginebra. 

Departament de Filologia Catalana  

de la Universitat Rovira i Virgili. 

21.15 h  

Benvinguda a càrrec de Jordi Agràs,  
director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona. 

Secció Local Sala Infantil 

20.45 h  

Sala Infantil Secció Local 

19.45 h  

Sala  

Infantil 

Música 

Duet de guitarres.  

Amb Eben Emanuel Villalba González i Lucía Álvarez Serer, 

alumnes de Grau Professional de l’Escola i Conservatori de    

Música de la Diputació a Tarragona. 
 

PROGRAMA: Melancolía (Josep Ferrer); Danza del Sur (Erick Marche-

lie); Fantasie (Johann K. Mertz); Música incidental campesina (Leo 

Brouwer);   Manola de Lavapiés (Emili Pujol). 

 Piscolabis  

Amb el patrocini de: Adernats, JM.Palau, SA, 

   DO Catalunya i DO Penedès. 

20.15 h  

21.45 h  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/revetllastjordi?src=hash
https://twitter.com/bibliotgn?lang=ca
https://twitter.com/bibliotequescat?lang=ca

