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”Per a viatjar lluny , no hi ha nau millor que un llibre.” EMILY DICKINSON
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Xl 23 d’abril ja sabeu que ens visita cada any aquest lluminós cavaller que esmerça els seus afanys a destruir els dracs de la ignorància amb els llibres per bandera i a salvar les donzelles de la poesia, la sensibilitat i
l’amor. Aquest dia una allau de roses i poemes inunden els carrers de moltes ciutats del món seguint una tradició que va néixer a les nostres contrades. També El Lledoner s’ha volgut amarar d’aquest ruixat de poesia amb
una selección de poemes i, ja que hi som, feim un recorregut per l’origen de la festa i la seva relació amb Sant
Jordi, les roses i els llibres.
La tradició de regalar una rosa i un llibre a la persona
estimada, que combina el santoral amb la rosa com a símbol
de l’amor i el llibre com a símbol de la cultura, ha convertit
el 23 d’abril en un dia molt celebrat sobretot a Catalunya,
però també a Mallorca i arreu del món. Però, com sol passar
amb les tradicions ben arrelades, moltes vegades se n’ignora
l’origen. Tot seguit us en farem cinc cèntims de com va
sorgir.

Sant Jordi: història i llegenda
Tot i la gran
devoció que Sant Jordi va
despertar a Europa durant
l’Edat Mitjana, com a
figura històrica se’n sap
ben poca cosa. Militar
romà, nascut en el segle
III a Capadòcia (Turquia),
que va ser martiritzat
probablement a la ciutat
de Lydda, la actual Lod
d’Israel per no abjurar de
les seves creences
cristianes. El nom
Georgius vol dir pagès o
llaurador, i potser per
això la commemoració
litúrgica es va fixar el 23
d’abril, en plena primavera.
En contrast amb el poc que se’n sap de la història, la
llegenda de Sant Jordi és àmplia i molt arrelada. Una tradició
molt estesa a l’Edat Mitjana explicava que el martiri de Sant
Jordi havia durat set anys. Aquesta tradició, que li atribueix
una gran tenacitat per no abjurar de la fe durant set anys de
tortura, justifica que el jove cavaller fos invocat com a patró
pels cavallers i per l’Imperi bizantí. En aquell temps, el seu
ajut era demanat per combatre els infidels i el van escollir
com a patró Geòrgia, Sèrbia, Anglaterra, Grècia, Aragó,
València (des de 1343), Catalunya (1456) i el Regne de
Mallorca (1407).

La llegenda de Sant Jordi
La llegenda més popular, escrita per Jaume de
Voràgine a la Llegenda Àurea, és la que explica la
victòria de Sant Jordi sobre el drac. En un país no
determinat, anomenat Silene, un drac tenia atemorits els
habitants i, per calmar-lo, li donaven periòdicament un
be i una donzella escollida
per sorteig. Un dia, però, li
va tocar a la filla del rei; Sant
Jordi la va alliberar, va
vèncer el drac, que es va fer
fonedís dins la terra davant
dels ulls admirats de la
princesa. On el drac va
desaparèixer va néixer un roser de roses roges com la
sang. Des del segle XIII, la imatge de Sant Jordi sobre
un cavall blanc, deslliurant la donzella i vencent el drac,
és la més difosa de totes.

La tradició de la rosa com a símbol dels
enamorats.
La constància documental de la devoció a Sant Jordi
en terres catalanes és remunta al segle VIII. Més
endavant, els reis catalans van mostrar la seva devoció a
Sant Jordi: Jaume I explica en la seva Crònica que van
veure el sant ajudant els catalans
en la conquesta de la ciutat de
Mallorca; Pere el Ceremoniós va
instituir un orde de cavalleria sota
la seva advocació; Alfons el
Magnànim li va dedicar capelles
als seus regnes de Sardenya i
Nàpols. Els reis i la Generalitat
van impulsar la celebració de la
festa de Sant Jordi a tots els
Països catalans. A València, el
1343 ja era una festa popular; el 1407, Mallorca la
celebrava públicament. La Generalitat de Catalunya va
aprovar, a les Corts reunides a Montsó el 1436, la
celebració oficial i obligatòria de Sant Jordi.

Antigament, a Barcelona, la noblesa, celebrava, en
aquests dies, festes cavalleresques com torneigs, de les
quals eren excloses les classes populars i que es
celebraven al Born, on les dames eren obsequiades amb
roses i flors. Segles després, el costum d'obsequiar
l'estimada amb una rosa es va anar estenent fins arribar a
ésser, com ho és en l'actualitat, una festa típica celebrada
per tot el poble.

ANTOLOGIA DE POEMES DE SANT JORDI

La diada del llibre
La festa del Dia del Llibre té
l’origen a Catalunya. Va començar a
celebrar-se el 7 d'octubre del 1926 en
commemoració del naixement de
Miguel de Cervantes, el qual estava
molt relacionat amb Barcelona, ciutat a
qui va dedicar elogis en el seu llibre
"Don Quijote de la Mancha". Era
precisament a la Ciutat Comtal on el
protagonista de la seva obra visitava per primera vegada
una impremta. Barcelona va correspondre a l'afecte de
Cervantes aplegant totes les edicions de les seves obres a
la Biblioteca de Catalunya.
Va ser a instàncies de l'escriptor i editor valencià,
afincat a Barcelona, Vicent Clavel i Andrés que va
proposar aquesta celebració a la Cambra Oficial del
Llibre de Barcelona. El 6 de febrer d'aquell any, el
govern espanyol presidit per Miguel Primo de Rivera ho
acceptava i el rei Alfons XIII sigmava el Reial Decret
que instiuïa la "Fiesta del Libro Español". L'any 1930 es
va traslladar la data al 23 d'abril, dia de la mort de
Cervantes. La festa va prendre un caire més popular i
comercial, amb parades de llibres al carrer. Precisament
l'edició de l'any 1930 va representar un èxit extraordinari,
al qual va contribuir l'edició de diverses novetats
literàries catalanes. A Barcelona, les vendes van
sobrepassar aquell dia els 50.000 volums. A partir
d'aquell moment la Diada del llibre va esdevenir molt
popular, sobretot a Barcelona.
Més tard, el 1995, la UNESCO declarava el dia 23
d’abril Dia Mundial del Llibre i del Dret d’Autor. Aquest
esdeveniment va suposar un fort impuls per a la
internacionalització de la Diada de Sant Jordi, que avui se
celebra ja a 22 països d’arreu del món. Cal recordar que
un 23 d'abril també varen morir Josep Pla i William
Shakespeare. Moltes ciutats es vesteixen de roses i
llibres. Els passeigs i carrers principals de les nostres
viles estan plens de parades amb llibres i roses que donen
un aire festiu i alegre a la celebració.
A la rosa s'acompleixen dues característiques: el
color vermell, que simbolitza la passió, i l'espiga de blat
que és entesa com a fecunditat. D'aquí que sigui un bon
element per regalar a una persona enamorada.
Quant a Mallorca, la confraria de Sant Jordi fou
creada l'any 1460 pel rei Joan II. Topònims relacionats
amb aquest sant són es Pla de Sant Jordi (Palma), la
Colònia de Sant Jordi (Campos), el torrent de Sant Jordi
(Pollença), etc. El titular de l'església d'Orient és, així
mateix, Sant Jordi. També ha quedat reflectit en el
conegut quadre de Pere Niçard del segle XV (Museu
Diocesà) i a l’escultura de la façana de l’església de Sant
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Així la rosa enduita pel torrent,
així l'espurna de mimosa al vent
la teva vida, sota el firmament.
Joan Salvat-Papasseit

DIUEN: LA MAR ÉS TRISTA...
Diuen: la mar és trista. Quin trepig
fa cada onada, quan s'esberla!
I veig un amar trista, però, al mig,
tu, com una perla.
Diuen: la terra és trista. Quin trepig
fa cada fulla! Mig no gosa.
I veig la terra trista, però, al mig,
tu, com una rosa.
Marià Manent

LES ROSES RECORDADES
Recordes con ens duien
aquelles mans les roses
de sant Jordi, la vella
claror d'abril? Plovia
a poc a poc. Nosaltres,
amb gran tedi, darrera
la finestra, miràvem,
potser malalts, la vida
del carrer. Aleshores
ella venia, sempre
olorosa, benigna,
amb les flors, i tancava
fora, lluny, la sofrença
del pobre drac, i deia
molt suaument els nostres
petits noms, i ens somreia.
Salvador Espriu

