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La copa dels orígens
L a Sílvia és una adoles c ent que viatja amb els c ompanys de c urs a
Florènc ia. A llà des c obreix que els quadres de la galeria dels U ffizi tenen
vida: al s eu interior, els pers onatges formen part d’un món paral·lel. L a
Sílvia es veurà immers a en una lluita per la llibertat i la democ ràc ia i de
s obte es trobarà c us todiant un objec te de gran valor – una c opa màgic a
que pot c anviar el c urs d’una guerra– i s e les haurà de veure amb una
bruixa, amb tot de pers onatges pintats per pintors del Renaixement, amb
un tros de la his tòria.
É s una novel·la que es llegeix bé i d’una tirada, amb un plantejament que
pots er no és gaire original, però que té la finalitat d’apropar el lec tor al
món de l’art d’una manera entretinguda. I ho fa: dóna vida a uns
protagonis tes

que

habitualment

queden

reduïts

a

la

c ategoria

de

pers onatges retratats del Q uattroc ento. T é els ingredients nec es s aris
per fer pas s ar una bona es tona: ritme trepidant, llenguatge viu, diàlegs
naturals ,

s ituac ions

c onegudes ,

problemàtiques

quotidianes

(amor,

amis tat, rec erc a del propi jo). U na bona opc ió per dis treure’s i aprendre a
la vegada.
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