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Subvencions per a despeses

estructurals d’entitats afectades

pel cessament de l ’act ivi tat

cu l tu ra l  a  causa de  l ’es ta t

d’alarma amb motiu de la COVID

19

Termini de sol·licitud: del 25

de maig al 30 d'octubre del

2020.

Subvenció per a les despeses

de funcionament d'empreses i

entitats culturals durant la

si tuació de cr is i  sani tàr ia

ocasionada per la COVID-19

El termini per sol·licitar la

subvenció és  el 3 al 29 de

j u n y  d e l  2 0 2 0 ,  a m b d ó s

inclosos

Arxiu mensual

juny 2020 (7)

maig 2020 (13)

abril 2020 (11)

març 2020 (13)

febrer 2020 (12)

«Eines per matar un drac»
nuvibo - dv., 22/02/2019 - 14:27

Tarragó, Sílvia. L'amor i la lectura: una faula de Sant

Jordi. Barcelona: Comanegra, 2018. 102 p. ISBN 978-

844-17188-37-5. 18€

Encara queden dos mesos perquè arribi el dia més

esperat per tots els bibliòfils i bibliòfiles i amants del

llibre en general de Catalunya, però potser ja va sent

hora de triar una lectura idònia per regalar i quedar

bé, no creieu? Sobretot a aquella persona que encara

es mostra tan reticent al plaer de llegir... o a aquella

altra que necessita reafirmar la seva passió oblidada. I potser ja és hora també

de renovar una mica el ventall de títols que, tot i ser una aposta segura, portem

anys i panys regalant. El petit príncep, El cavaller de l'armadura rovellada,

L'Alquimista, Siddhartha... a tothom li sonen, oi? Per què no decidir-se per un

que els reuneixi a tots en una bonica Faula de Sant Jordi?

Aquesta petita novel·la és la història de la importància que té el paper d'una

llibretera (Anna) quan s'enfronta al repte de trobar un llibre adient per a algú

(Jordi) que encara no ha pogut endinsar-se en l'apassionant món que pot crear

la literatura. Com l'Anna, totes coneixem algun Jordi. Ens atrevirem a obrir-li les

portes a aquest nou món? Un bon començament per iniciar aquesta aventura

podria ser aquest petit llibret on es barreja l'amor, la literatura, l'ofici de llibreter,

la superació personal i els beneficis de la lectura.

De la mà de Sílvia Tarragó, l'autora, i de la seva experiència personal com a

llibretera i escriptora durant tants anys, sorgeix aquest relat d'un amor que brolla

de la voluntat de compartir el tresor de la lectura com ho fa la rosa de la sang del

drac. Com molts vincles, tot comença amb un regal tan especial com és un llibre,

i a partir d'aquí, dues persones desconegudes i diferents però amb un bagatge

similar es trobaran per curar-se juntes les ferides. Aquest viatge de descobriment

anirà acompanyat dels ensenyaments vitals que ens proporciona la literatura, i

així, amor i lectura agafats de la mà, podran aconseguir fer fora la por que ens

paralitza.

Tot això s'estructura d'una manera molt interessant pel que fa a la caracterització

dels protagonistes, ja que es fa un gir podríem dir que fins i tot feminista en

intercanviar els rols típics que estan vigents dins de la llegenda de Sant Jordi: en

aquest, cas, l'Anna encarna la figura del valent cavaller que lluita contra el drac –

que representa l'aversió a la lectura–, i és el Jordi la «princesa» que ha de ser

salvada del monstre. Però... no expliquem més detalls del contingut; un regal ha

de ser una sorpresa.

Pel que fa al format, està molt cuidat en tots els seus aspectes. La coberta està

decorada amb un disseny de roses, perfecte per a l'ocasió de la diada; segur
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›› que farà goig a les paradetes de la Rambla. Un cop l'obrim, l'espaiat generós

dels marges i de l'interlineat, així com la lletra clara i en negreta ens convida a

llegir-lo amb una gran facilitat visual, i el fet que estigui separat en capítols curts

que intercalen les històries dels protagonistes agilitza el procés de lectura.

També cal dir que el llibre està editat, imprès i dissenyat íntegrament de forma

local, cosa que assegura la creació de llocs de treball dignes, la reducció de

l'impacte ambiental i la seguretat que no s'especula amb cap impost.

Us heu quedat amb ganes de saber-ne més? Voleu tenir una experiència com la

de l'Anna i el Jordi? Encara no sabeu què regalar a aquella persona tan especial

el proper 23 d'abril? Doncs aquí teniu una mostra per facilitar-vos la feina.

Feliç diada de Sant Jordi!

María Olivera Pérez

De la 5a promoció de l’Escola de Llibreria
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