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«Sant Jordi: llibres i roses»
nuvibo - dc., 22/04/2020 - 08:38

Polo, Carme. Sant Jordi: llibres i roses = libros y rosas =

books and roses. Fotog., Ricard Lobo. Barcelona: Viena,

2019. 166 p. ISBN 978-84-17998-25-7. 22 €.

Aquest llibre, tal com indica el títol, tracta de la festa de

Sant Jordi. L’autora del text és Carme Polo Vives,

periodista de formació, alhora ha desenvolupat una altra

vessant profesional: la gestió cultural. L’acompanya en

Ricard Lobo Sastre, arquitecte de professió però que té

la fotografia com a passió; és l’autor de la majoria de les imatges d’aquest volum.

Sant Jordi. Llibres i roses és la història del dia de Sant Jordi, des dels seus inicis

fins avui en dia, com ha anat canviant al llarg dels anys, tots els elements que

l’envolten –roses i llibres– i el significat que té per als catalans i per als foranis.

Polo descriu la festa com un ritual de cada 23 d’abril a tot Catalunya, el dia

reconegut com el de la gran festa de la cultura. És un espectacle al carrer, una

tradició emblemàtica i única al món, que mou tot un país.

En la festa hi conflueixen tres elements sobre els quals planeja tota l’obra: el llibre,

la rosa i Sant Jordi, i és per la fusió dels tres elements que la festa emociona i

convenç. Es destaca també la figura de Catalunya com a ens que sempre ha

mantingut una estreta relació amb la transmissió i preservació del món del llibre.

Fou a Catalunya on va sorgir la idea de dedicar una festa exclusiva als llibres i la

lectura.

Lligat a aquest fet es destaquen tres dates: el 1995, any en què la Unesco declara

el 23 d’abril Dia Internacional del Llibre i dels Drets d’Autor. El 2015, declaració

de Barcelona com a Ciutat de la Literatura per part de la Unesco. I l’actualitat, en

què la celebració de Sant Jordi busca el reconeixement de la Unesco per tal que

la festa sigui reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

El text va acompanyat de les fotografies fetes per Ricard Lobo, que el fan molt

atractiu. Al final de cada capítol trobem unes paraules de personatges coneguts

que ens mostren què representa per a ells aquest dia.

«Llibres i roses són dues coses oposades i complementàries: el llibre perdura i

la rosa es mor. Potser és una imatge de l’amor i la cultura?»

Joan Lluís Bozzo

Actor i director de teatre.

El llibre és escrit en català, les traduccions en castellà i anglès les trobem al final

del llibre, a excepció de les citacions, que són en les tres llengües en les mateixes

planes del llibre.

Cal fer esment de l’editorial que ha fet la publicació, Viena Edicions, per la seva

cura i el seu esforç per fer un llibre atractiu a la vista, amb una coberta que dona

protagonisme als llibres i a les roses i en la qual, encertadament tots els llibres

són d’autors catalans, des del Tirant lo Blanc fins a L’art de menjar a Catalunya.

Estem davant d’un llibre-regal, molt adient per aquestes dates. Un llibre que ens

endinsa al que significa pels catalans aquesta diada que sentim tan nostra i que

alhora és envejada per molts altres territoris perquè és una festa genuïnament

popular que ningú no ha inventat i que, a Catalunya, l’ha fet seva tothom.

Fina Olivella Cuscó

De la 4a promoció de l’Escola de Llibreria
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Com autora del llibre Sant…

Carme Polo (no verificat)- dc., 22/04/2020 - 18:24

Com autora del llibre Sant Jordi, llibres i roses, vull expressar el meu

reconeixement per la magnífica ressenya del llibre. Si fos una potencial lectora, en

aquestes ratlles trobaria un bon motiu per llegir-lo.

Vaig descobrir que existia una Escola de Llibreria quan estava preparant material

per argumentar els valors que te la festa de Sant Jordi per ser un Patrimoni

Cultural Immaterial de la UNESCO. I l'existència d'una Escola de Llibreria mereix

en el dossier una menció especial.

Veient ara l'escrit de la Fina Olivella sento que tenim una tradició que es

preservarà amb força.
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Hola, Carme, Moltes gràcies…

nuvibo- dv., 24/04/2020 - 19:52

Hola, Carme,

Moltes gràcies per la teva visita i pels teus comentaris!

Respon

Afegeix un nou comentari

El vostre nom

Comment *

Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.

Etiquetes HTML permeses: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite>

<code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>

Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.

Assumpte

Afegeix un nou comentari

Butlletí EdL

Informa't de les nostres últimes

notícies!

Correu electrònic *

La vostra adreça de correu electrònic

Notícies

Modi f icac ions de les  bases.

Publicades 12/6/2020

Subvenc ions  pe r  a  despeses

estructurals d’entitats afectades pel

cessament de l’activitat cultural a

causa de l’estat 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 situació de crisi

san i tà r ia  ocas ionada  per  la

Sobre els formats de text

 

https://fima.ub.edu/edl/ca/comment/3048#comment-3048
https://fima.ub.edu/edl/ca/comment/reply/node/967/comment_node_ressenyes/3048
https://fima.ub.edu/edl/ca/comment/3049#comment-3049
https://fima.ub.edu/edl/ca/comment/reply/node/967/comment_node_ressenyes/3049
https://fima.ub.edu/edl/ca/filter/tips
https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Modificacio-Covid-19?utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=95fd56be53-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_09_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4d759b0c43-95fd56be53-79434535
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?category=73667a8a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=26f24d9614-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_09_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4d759b0c43-26f24d9614-79434535


COVID-19

El termini  per sol· l ic i tar  la

subvenció és  el 3 al 29 de juny

del 2020, ambdós inclosos

Arxiu mensual

juny 2020 (8)

maig 2020 (13)

abril 2020 (11)

març 2020 (13)

febrer 2020 (12)

››

ISSN 2696-4201

Cerca en aquest blog

Traductor automàtic

        

Select Language

Matèries

llibreries especialitzades(25)

llibreries(87) inauguració(30)

Gremi de Llibreters de

Catalunya(20) Escola de

Llibreria(60) Barcelona(27) 

més etiquetes

Blog de l'Escola de Llibreria 2013-

Facultat d'Informació i Mitjans

Audiovisuals – Universitat de Barcelona

Gremi de Llibreters de Catalunya

Segueix-nos també a:

     

El Blog de l’Escola de Llibreria no

subscriu necessàriament les opinions

expressades pels autors dels articles.

RSS

Els continguts del blog de l’Escola de

Llibreria de la Facultat d'Informació i

Mitjans Audiovisuals de Barcelona estan

subjectes a una llicència BY-NC-ND de

CC. 

Contacte

 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?category=73667a8a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=26f24d9614-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_09_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4d759b0c43-26f24d9614-79434535
https://fima.ub.edu/edl/ca/archive/202006
https://fima.ub.edu/edl/ca/archive/202005
https://fima.ub.edu/edl/ca/archive/202004
https://fima.ub.edu/edl/ca/archive/202003
https://fima.ub.edu/edl/ca/archive/202002
https://fima.ub.edu/edl/ca/sant-jordi-llibres-i-roses?page=1
javascript:doGTranslate('en%7Cen')
javascript:doGTranslate('en%7Cnl')
javascript:doGTranslate('en%7Cfr')
javascript:doGTranslate('en%7Cde')
javascript:doGTranslate('en%7Cit')
javascript:doGTranslate('en%7Cpt')
javascript:doGTranslate('en%7Cru')
javascript:doGTranslate('en%7Ces')
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/llibreries-especialitzades
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/llibreries
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/inauguracio
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/gremi-de-llibreters-de-catalunya
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/escola-de-llibreria
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/barcelona
https://fima.ub.edu/edl/ca/tagclouds/chunk/tags
http://www.ub.edu/biblio/
http://www.gremidellibreters.cat/
https://twitter.com/EdL_UB
https://fima.ub.edu/edl/ca/rss.xml
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://fima.ub.edu/edl/ca/node/1


Design by Adaptivethemes.com

 

https://adaptivethemes.com

