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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.
Gràcies
Respon

Hola, Carme, Moltes gràcies…
nuvibo- dv., 24/04/2020 - 19:52
Hola, Carme,
Moltes gràcies per la teva visita i pels teus comentaris!
Respon
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Modificacions de les bases.
Publicades 12/6/2020
Subvencions per 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
sanitària ocasionada per la

COVID-19
El termini per sol·licitar la
subvenció és el 3 al 29 de juny
del 2020, ambdós inclosos
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