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U (HOLA)
No soc escriptor.
Però escric.
Perquè tots en sabem, d’escriure.
I si li expliques el que et passa a un paper…
Si n’ets capaç…
No tindràs cap necessitat d’anar a un psiquiatre.
Per aquesta raó escric això.
Perquè puc.
Ho necessito.
Sento que m’allibera.
Això sí: ja veurem com acaba.

■ Temàtica: pensaments d’un adolescent.
■ Destinataris: lectors juvenils.
■ Aspectes destacables: diari, escriptura

automàtica; problemes dels joves: família,
estudis, assetjament escolar, amor, sexualitat,
inadaptació; desenvolupament de la identitat,
autoacceptació, autoestima, seguretat.
■ Avançament del llibre:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/elque-penso-sobre-tot-cat

Perquè començar, ja he començat.

Jordi Sierra i Fabra

Però d’aquí a saber com acabarà…

(Barcelona, 1947)

Bé, passo de tot.

Va iniciar la seva trajectòria professional a finals dels
anys seixanta com a periodista especialitzat en
música, participant en la fundació de programes i
revistes, i col·laborant en la premsa de l’època.
Després de publicar novel·les i obres de temàtica
musical, als anys vuitanta es va centrar en la seva
faceta literària –per la qual ja havia guanyat diversos
premis– dirigida al públic infantil i juvenil. En 2004
crea una fundació que porta el seu nom per donar
suport a joves escriptors. Viatja per tot el món
impartint xerrades, es fan adaptacions audiovisuals i
escenogràfiques de les seves obres, i els seus textos
es tradueixen a diversos idiomes. Figura a la Llista
d’Honor IBBY, ha estat candidat al Premi Hans
Christian Andersen i ha rebut prestigiosos
reconeixements: Creu de Sant Jordi (2018), Medalla
d’Or al Mèrit en les Belles arts (2017), Premi
Atrapallibres (2017), Premi Apel·les Mestres (2015),
Premi Iberoamericà de LIJ (2013), Premi Cervantes
Chico (2012), Premi Nacional de Literatura Infantil i
Juvenil (2007).
http://sierraifabra.com

La gent bé que es casa sense saber si l’encerta o la caga.
Ho veieu? Ja he escrit quinze línies, i amb aquesta setze.
I aquí va la disset.
La divuit.
La dinou…

En Xavier no es conforma.
Per això pensa, per això somia.
I per això escriu aquest llibre.
Amb frases pròpies o alienes.
És un lletraferit.
I amb cada paraula la seva imaginació vola.
Malgrat la ciutat on viu.
Les esbroncades dels pares.
Les ximpleries de la seva germana.
Els amors i els desamors.
O els pinxos de la escola.
Perquè l’important és sentir-se viu.
I poder compartir-ho amb algú.
No creus?
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