
 
 

"Muito obrigada por este maravilhoso exagero”: Jorge Drexler 

recebe o título de Embaixador Ibero-Americano para a cultura 

• O cantor e compositor uruguaio, nomeado este ano a cinco Grammy Latino, 
também apresentou com o escritor e repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta o 
livro "Ibero-América em décimas". 

 
Madri, Espanha, segunda-feira, 01 de outubro de 2018 - O cantor e compositor uruguaio 
Jorge Drexler, nomeado este ano a cinco Grammy Latino, recebeu hoje o título oficial de 
Embaixador Ibero-Americano para a Cultura da Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca 
Grynspan. 
 
Durante a cerimônia na sede da Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) em Madri, 

Drexler afirmou: "Agradeço este maravilhoso exagero de ser embaixador ibero-americano, o 

espaço por onde eu viajo e me sinto em casa por onde vou. Quero estender pontes, conectar 

lugares, ser um polinizador". 

Rebeca Grynspan, quem entregou a placa com o título oficial a Drexler, ressaltou: "Quero 
ressaltar o orgulho que sentimos na SEGIB destas cinco nomeações ao Grammy Latino que 
você recebeu, querido Jorge. Toda a região te acompanha e te celebra, Embaixador!". 

Drexler tambem apresentou o livro "Ibero-América em décimas" com o escritor e repentista 
cubano Alexis Díaz-Pimienta. 

Ambos leram vários versos desse trabalho colaborativo que inclui uma seleção de décimas 
enviadas por centenas de pessoas dos 22 países da Ibero-América com a frase 
"Diferentemente iguais". 
 

• Video: conheça os(as) autores das décimas 
 
O livro é o resultado de uma campanha de comunicação da SEGIB com o mesmo nome, a 
primeira em que Drexler participou para visibilizar a diversidade e a cooperação na região. 
 
Links de interesse: 
 

• Secretaria-Geral Ibero-Americana 
• XXVI Cúpula Ibero-Americana  

 
MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org  @maxseitz 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572  

 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/rebeca-grynspan/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/rebeca-grynspan/
https://www.segib.org/?document=iberoamerica-en-decimas
https://www.diferentementeiguales.org/index_pt.html#WzAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDBd
https://www.youtube.com/watch?v=S4wikJweRK0&feature=youtu.be
https://www.segib.org/pt-br/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
mailto:MSeitz@segib.org


 
 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o 

fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação,  coesão social,  inovação e cultura 

nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e a Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB  

 

http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

