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Nota de prensa

SAMEN MET DE LATIJNS-AMERIKAANSE AMBASSADES,
BIBLIOTHEKEN EN BOEKHANDS VIEREN WE DE WERELDBOEKENEN AUTEURSRECHTENDAG VOLGENS DE CATALAANSE TRADITIE
VAN
SANT JORDI: "DE ROOS EN HET BOEK"

Naar jaarlijkse traditie, organiseert deze Ambassade ter gelegenheid van San
Jordi, patroonheilige van Aragon en Catalonië, en de Internationale Dag van het
Boeken- en Auteursrechten, verschillende activiteiten ter promotie van de
literatuur in het Spaans en de overige officiële talen in Spanje, in samenwerking
met de andere Latijns-Amerikaanse Ambassades die bij het Koninkrijk België zijn
geaccrediteerd alsook met verschillende bibliotheken en boekwinkels in Brussel.
Dankzij deze samenwerking hebben voornoemde bibliotheken en boekhandels
hun boekenafdeling in het Spaans, Catalaans/Valenciaans, Baskisch en Galicisch
kunnen ontwikkelen.
Volgens de Catalaanse traditie van de Diada en San Jordi - die erin bestaat
elkaar rozen en boeken te schenken en uit te wisselen - zal de Ambassade op 23
april rozen en Catalaanse cava aanbieden aan diegenen die boeken van Spaanse
schrijvers kopen in één van de talen die gesproken worden in Spanje of België in
de volgende boekhandels in Brussel: Filigranes, Librebook en Passa Porta.
Op dezelfde dag bieden de Catalaan Albert Vila en zijn jazztrio om 17.30 uur
een jazzconcert in Filigranes, georganiseerd door de Ambassade van Spanje. Op
25 april om 18.00 zal tevens een literair gesprek plaatsvinden in de internationale
afdeling van dezelfde boekhandel met deelname van de Ambassade van Spanje:
Jacobo de Regoyos, correspondent van Onda Cero in Brussel en auteur van het
boek "Belgistán: el laboratorio nacionalista"; Ramon Vila uit Barcelona,
communicator en auteur van de roman "Tras la Intensidad"; en de Belgische
journaliste Salma Haouach. Filigranes zal op zondag 7 en 28 april om 11.30 uur
ook twee vertellingen van verhalen in het Spaans organiseren.
Het Instituto Cervantes organiseert op 23 april zijn traditionele boekenmarkt.
Wie een boek koopt of een infokaart neemt, krijgt een roos en een gedicht van Ida
Vitale, de Uruguayaanse dichteres die dit jaar de Cervantesprijs heeft ontvangen
en aan wie de Dag van het Boek en het institutionele evenement zal worden
gewijd. Net als in voorgaande jaren, wordt dit evenement op 7 mei in het Instituto
Cervantes georganiseerd samen met de andere Latijns-Amerikaanse
Ambassades die bij het Koninkrijk België zijn geaccrediteerd. Naast het werk van
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Vitale zal in de bibliotheek van het Instituto Cervantes ook een literaire
tentoonstelling in de officiële talen van Spanje te zien zijn.
De Bibliotheek Sans Souci (Sans Soucistraat 131 -1050 Elsene) en de
Bibliothèque Communale Francophone d'Ixelles (Rue Mercelis, 19 - 1050 Elsene),
zullen eveneens deelnemen aan de evenementen via een tentoonstelling van
boeken van de schrijfsters die de Cervantesprijs gewonnen hebben.
De UNESCO heeft op 15 november 1995 beslist om 23 april uit te roepen als
Wereldboeken- en Auteursdag met als doel de wereldbevolking aan te moedigen
om het plezier van het lezen te ontdekken en de onvervangbare bijdragen te
waarderen van hen die de sociale en culturele vooruitgang van de mensheid
hebben bevorderd. De schrijvers Miguel de Cervantes, William Shakespeare,
Garcilaso de la Vega (Inca) en Josep Pla overleden op 23 april. Op dezelfde
datum, en jaarlijks sinds 1976, reikt de Koning en Koningin van Spanje de
Cervantesprijs uit aan de meest uitmuntende auteurs in de Spaanse taal, dit jaar
uitgereikt aan de Uruguayaanse dichteres Ida Vitale. Dit is de belangrijkste
literaire prijs in de Spaanstalige wereld, met een geldbedrag van 125.000 euro,
uitgereikt door het Spaanse Ministerie van Cultuur en Sport, op voorstel van de
Academias de la Lengua Española van de Latijns-Amerikaanse landen.
Voor meer informatie kunt u de websites van de Culturele en
Wetenschappelijke Raad van de Ambassade van Spanje en van het Instituto
Cervantes raadplegen:
https://www.spainculture.be/es/region/bruselas/sant-jordi-la-rosa-y-el-libro/
https://bruselas.cervantes.es

Brussel, 17 april 2019
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