
De 19.30 h a 24 h 

Arriba la VI Revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca Pública de Tarragona. 
Ens sumem a la festa de celebració de les biblioteques públiques catala-
nes, des de mitja tarda i fins a mitjanit, presentada pel periodista Ricard 
Lahoz.  

Un any més, les lletres, el teatre i la música en seran els protagonistes. 
Inaugurarem la revetlla amb el clàssic de Joanot Martorell, Tirant Lo 

Blanc. Ens endinsarem en la figura i l’obra de Pompeu Fabra per home-
natjar-lo en el 150è aniversari del seu naixement i gaudirem amb els textos guanyadors del  
concurs de relats T’estimo... No t’estimo! 

El teatre arribarà de la mà dels grups Amanida Teatre (ONCE), amb l’obra Cancún, i Tecla -
Smit Teatre que adaptarà un text de Manuel de Pedrolo en l’any del seu centenari. 

La música també hi serà present des de l’inici fins al final, amb les actuacions del Cor Sageta 
de Foc i les cançons del cantautor Xavier. 

T’ESTIMO... NO T’ESTIMO! 
 

CENTRE DE NORMALITZACIÓ  

LINGÜÍSTICA DE TARRAGONA 

Lliurament dels premis de la segona edició 
del concurs de microrelats d’amor i desa-
mor. 

Lectura dels relats guanyadors i finalistes. 

ENFABRATS I  Conferència 

POMPEU FABRA VIST PEL  
TARRAGONÍ DOMÈNEC GUANSÉ 

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA  

CATALANA DE LA URV  

S’hi explicarà com la primera biografia de Pom-
peu Fabra (1934), del tarragoní D. Guansé, 
mostra que la reforma lingüística de Fabra va 
ser percebuda, entre els intel·lectuals i escrip-
tors dels inicis del segle XX, com la creació d’un 
instrument precís per a la construcció d’una 
cultura moderna, autònoma i plural. 

A càrrec de Montserrat   
Corretger. 

Lectura en veu alta 

TIRANT LO BLANC DE JOANOT MARTORELL 

Amb Teresa Saborit 

Aconseguirà Tirant conquerir “el castell” de Carmesina?  

Recomanat a partir de 16 anys 

PROGRAMA 

19.30 h -  20.15 h  

20.15 h  

Sala Infantil 

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

Secció Local Sala Infantil 



COR SAGETA DE FOC 

Dirigit per Sílvia Virgili Guinovart 

El Cor Sageta de Foc és una entitat dedi-
cada a la interpretació i difusió del reper-
tori musical tradicional des d’una vessant 
crítica i reivindicativa.  

Senyor Sant Jordi 

A desalambrar 

L'estaca 

Bella ciao 

L'emigrant 

La internacional 

Eugènia 

Els segadors 

233⁰C 

Adaptació teatral de Fahrenheit 451, 
de Ray Bradbury  

Alumnes d’ARTS ESCÈNIQUES DE 
L’INSTITUT PONS D’ICART 

En una societat distòpica on el coneixement 
és considerat un perill, els llibres estan prohi-
bits. L'ofici de Guy Montag consisteix a localit-
zar-los i cremar-los. Però la seva trobada amb 
la Clarisse, una noia molt especial, i la visió de 
com una dona és cremada viva per negar-se a 
deixar la seva biblioteca, empenyen Montag a 
replantejar-se la seva activitat. Amb l’ajut de 
Faber, un vell intel·lectual, es convertirà en un 
activista i rebel. 

Amb Ivan Martínez, Anna Maurel, Sandra Fer-
nández, Julio del Águila.                           

Direcció: Rosanna Gavaldà. 

 

ENFABRATS II 

ENFABRATS DE PARAULES 
 

ESCOLA DE LLETRES  

DE TARRAGONA 

En el marc de la lectura de fragments del 
llibre Tant de gust... senyor Fabra!, els 
assistents s’hauran de fixar en alguna 
paraula clau dels textos que es llegiran 
(que sigui més rellevant o definitòria) per-
què al final construiran un núvol de pa-
raules enfabrades escrivint en un mural la 
paraula escollida. 

 21.45 h Piscolabis  

21.15 h  

ENFABRATS III Xerrada divulgativa 

MIRADA SOBRE POMPEU  
FABRA D’ARTUR BLADÉ  
DESUMVILA I JOSEP PLA 

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS I  

ESTUDIOSOS EN LLENGUA I  

LITERATURA  CATALANES 

En base a una sèrie d’imatges, es farà 
una exposició divulgativa explicant la mi-
rada d’Artur Bladé Desumvila i Josep Pla 
sobre Pompeu Fabra. 

A càrrec de Remei Barberà, membre de 
l’APELLC. 

20.45 h  Sala Infantil Secció Local 

Etiqueta les teves fotos i piula amb #RevetllaStJordi

Bona diada a tothom i fins l’any vinent! 

Organitzen: Col·laboren: 

22.15 h  

22.45 h  

 Brindis fi de festa!  

                  Teatre 

LA CREACIÓ SEGONS EL TEXT DE BABILÒNIA DEL SEGLE XI aC 

              Text de Manuel de Pedrolo 

                TECLASMIT TEATRE 

Adonai (déu) crea Lilith, que engendra el primer mascle. I d’aquests dos neix 
Adam, que se les haurà de tenir amb dues femelles: Eva i Lilith. Aquí hi ha marro! 

Amb Àngels Sabaté, Isabel Bitria, Montse Sans, Carme Carles, Cinta Ramon, Montse 
Romans, Agnès Martí i Antoni Salvat. Direcció: Sergi Xirinacs. 

                                      Teatre 

CANCÚN 

AMANIDA TEATRE. ONCE 

Dues parelles d’amics viatgen junts a Cancún i, en un atac de sinceritat, surt a la llum 
el secret millor guardat de la nit en què van començar a sortir. Això pot canviar el des-
tí de tots. Somnis o realitats... Qui sap com acabarà? 

Amb Rafaela Pérez, Carmen L. García, Montse Ruiz, Antonia Saladié i Carmen Mu-
let.  Direcció: Núria García. 

Sala Infantil 

23.15 h  
Música 

POESIA CATALANA MUSICADA I ALTRES CANÇONS 

XAVIER 

El cantautor Xavier interpretarà diversos poemes musicats d'autors de parla catalana, 
procedents de les Illes, del País Valencià i del Principat, i altres cançons també pro-
cedents de l'àmbit lingüístic català. 


