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Vacances, temps i espai per a submergir-se en lectures.

 Estem de ple en l’estiu i s’apropen les vacances per alguns i d’altres ja les estan gaudint.
Existeix una tendença considerable a pensar que les lectures  per a l’estiu han de ser lleugeres.
Suposadament,  el  cervell  demana “desconnexió  total”  i  per  tant  hi  ha  que seleccionar  obres
entretingudes i divertides, fàcils de llegir, la major pretensió de les quals és fer passar una estona
agradable al lector o lectora. Però no tots pensem el mateix, potser les vacances siguen l’època
més apropiada per elegir llibres més “seriosos”, que no menys entretinguts, d’entre els quals els
clàssic  són  els  més representatius  i  que per  la  seua  gran  extensió  requereixen de desenes
d’hores, que es gaudeixen més i, inclús, s’entenen millor, tal és el cas d’obres com Guerra y Paz
de León Tolstoi; Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais o, com no, El Quijote de Miguel de
Cervantes o l’Ulises de James Joyce, obra que enguany compleix 100 anys de la seua primera
edició.

Llegir  clàssics  en  vacances  us  posarà  en  contacte  amb  un  temps  passat  i  us  farà
reflexionar en tant en quant podreu comprovar que encara que pensem que ens trobem amb
problemes nous, la realitat és que tot és vell i ja s’ha contat i tractat de solucionar abans.

Així i tot, per aquells que aposten per lectures més noves, este mes de juliol trobareu a les
novetats que us presentem com tots els mesos tot un seguit de títols d’allò més interessants, des
de la novel.la negra, passant per la romàntica i històrica o la costumista.

És per això que este juliol, la meua recomanació recau en un títol d’allò més ocurrent:
Miedo a los perros que me han dicho que no muerden, títol que està estret d’un poemari del poeta
estadounidenc Raymond Carver ( 1938-1988).

Aquest poemari, la poesia ha de tindre lloc a les vostres lectures, pertany a la campanya
“Orgullosa de tu” de l’Editorial SM, que s’ha proposat com objectiu promoure la igualtat mitjançant
la  lectura  i  està  dedicat  als  jovens,  replenant  les  pàgines  de  crítiques  al  consumisme  i  els
estereotips  socials.  Amb pensament  breus,  ironies  i  ingeni,  l’autor  ens parla  de les  primeres
inseguritats, de l’amistat, l’amor i el desamor, posant de manifest la pressió que han de suportar
els jovens, especialment les dones, davant la cultura de la belleza.

García  Rodríguez busca remoure la  conciència  tant  dels  jovens com dels  adults  amb
versos lliures que es divideixen en onze capítols que van des de les 7,30 del matí fins les hores
més obscures de la nit.

ANIMEU-SE A LLEGIR! UNA LECTURA PER A PENSAR,
      EMOCIONAR-SE, DISCUTIR I DIVERTIR-SE.
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