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SANT JORDI,
LLIBRES I ROSES
Un llibre que celebra i promou
la diada de Sant Jordi
El 23 d’abril de cada any, gent del país i de fora surt als carrers dels pobles i ciutats de Catalunya per viure i participar
d’una festa que conjuga sensibilitat, bellesa i intel·ligència. És
Sant Jordi, la festa del llibre i de la rosa, en què un país sencer
demostra estima i respecte regalant llibres i roses.
Quan va començar la festa? Què hi té a veure sant Jordi? Per
què la gent compra i regala llibres i roses? Se celebra a tot
Catalunya? I en altres països? Per què la festa vol ser Patrimoni
Cultural Immaterial de la Unesco?
A més de fotografies magnífiques per il·lustrar la Diada de
Sant Jordi, aquest llibre conté la resposta a aquests interrogants i desvela el procés, al llarg de gairebé cent anys, pel
qual un Día del Libro Español ha passat a convertir-se en la
gran festa de la cultura i del llibre a Catalunya.

Inclou textos en català, castellà i anglès
M. CARME POLO I VIVES, periodista de formació, s’ha dedicat
professionalment a la comunicació i la gestió cultural. Ha dirigit
les candidatures a Patrimoni Mundial de la Unesco de les esglésies romàniques de la Vall de Boí (Patrimoni Mundial l’any
2000), la Patum de Berga (Patrimoni Cultural Immaterial el
2005) i la Portalada de Ripoll (en tràmit), i és també la directora
de la candidatura de la festa de Sant Jordi a Catalunya com a
patrimoni immaterial.
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RICARD LOBO I SASTRE és arquitecte de professió i la fotografia
és la seva passió. Ha estat premiat en diversos concursos fotogràfics i és l’autor de la majoria de les imatges d’aquest volum, amb
una mirada poètica envers la rosa i el llibre i detallista amb els
seus protagonistes.
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