
                                    

Fem una mona de Pasqua?

i La llegenda de Sant Jordi i el drac

de Roger Roig (textos) i Hugo Prades (il·lustracions)

Els dos primers llibres d’una col·lecció d’obres infantils
dedicades a les festes populars catalanes

El Patufet, el protagonita del conegut conte, acompanya els
personatges d’aquestes noves aventures
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El Patufet, protagonista d’un dels contes populars catalans més coneguts arreu,
és l’encarregat d’explicar a una colla de nens i nenes les tradicions festives del
nostre país, en una revisió tendra i divertida del costumari català. En aquests
dos contes, el Patufet ens acosta la llegenda de Sant Jordi, la princesa i el
drac, ambientada a la vila medieval de Montblanc, i ens fa reviure els costums
relacionats amb la Setmana Santa, amb les tradicionals processons i
l’elaboració d’una mona de Pasqua.

“Superats el Carnaval i una Quaresma com cal,
a la canalla li encanta que arribi Setmana Santa”

“Un drac cruel i bestial, en el Montblanc medieval,
tenia ben morts de por del més gran al petitó”



Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa en el món
editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre els quals destaquen
"Les aventures del Zum-Zum i els seus amics". Hugo Prades (Tarragona
1968). Il·lustrador. Treballa per a editorials, institucions culturals i museus, i ha
il·lustrat contes per a infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu
particular estil i humor.
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