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És un llibre enamorat de l’escriptura,
és un llibre enamorat de la lectura,
és un llibre enamorat dels llibres”

El legado de Catherine Elliot

Aquesta novel.la que us recomane al tornar de les vacances es caracteritza per la seua senzillesa i
simplicitat  però amb un tremend impacte d’empoderament femení que no deixarà indiferent a cap
lector o lectora. És una obra que produeix un encisament al cor i a l’ànima. Els ulls es perden entre la
poesia de les imatges i la màgia de les paraules i conéixer cadascuna de les dones que apareixen en
aquest relat pot convertir-se en una experiència irrepetible.

La història comença, a principi del segle XIX, amb la jove Catherine Elliot la qual escriurà un
llibre i aquest exemplar anirà passant per diferents dones fins arribar al present, convertint-se un llegat
per si mateixa. Totes elles interactuaran en el llibre, deixant en ell la seua petxada.

El legado de Catherine Elliot no deixa de ser una metàfora de l’amor pels llibres i de la màgia
de la literatura contada per unes dones que es rebel.laran davant els convencionalismes de la seua
època.

És una història fantàstica que ens demostra com les dones han anat empoderant-se, com la
literatura és una eina per a transmetre idees i donar-nos punts de vista diferents dels que vivim i tot
això  amb un estil  lleuger,  de  lectura  ràpida  però  a  la  vegada amb una gran càrrega conceptual
mitjançant una prosa perfectament treballada.

No voldria acabar sense fer menció especial a la preciosa edició que està cuidada al detall tant
pel  seu  format,  pels  materials  emprats,  com,  sobretot,  per  les  meravelloses  il.lustracions  que
converteixen aquest relat en un IMPRESCINDIBLE a les prestatgeries de les nostres biblioteques.

UNA  AUTÈNTICA JOIA LITERÀRIA!!
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