Jordi Sierra i Fabra
Gauditrònix

La trobada serà el 30 de maig
de 2012 a les 18:00h

1. L’autor

Jordi Sierra i Fabra neix a Barcelona l'any 1947. Actualment i
segons estadístiques del Ministeri de Cultura, junt amb clàssics com
Bécquer, Lorca, Galdós o Baroja, es un dels autors més recomanats i llegits
a escoles de Catalunya, l'Estat espanyol i Llatinoamèrica, a banda de estar
traduït a 25 llengües i haver venut 7 mil·lions de llibres. La seva producció
gira al voltant dels 300 libres de tots els gèneres.

Rodamón incansable (fet que nodreix bona part de la seva literatura),
expert en música i inetiquetable com a escriptor polièdric i multifacètic, ha
guanyat dues dotzenes de premis literaris, entre ells, l'Ateneo de Sevilla, el
Joaquim Ruyra, el Ramon Muntaner, l'Abril, dues vegades el Vaixell de
Vapor, dues el Columna Jove, tres el Gran Angular i tres el de la CCEI,
tant en català com en castellà i als dos costats de l'Atlantic. Al 2004
impulsa el seu darrer gran projecte, la Fundació Jordi Sierra i Fabra, a
Barcelona i a Medellín (Colòmbia), per ajudar a joves que vulguin ser
escriptors. Entre les primeres tasques de la Fundació s'ha impulsat el Premi
Internacional Jordi Sierra i Fabra per a joves.

És soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

2. La novel·la

“Londres, any 2015, Hiro, un jove japonès de 17 anys, comença a
tenir uns malsons horribles. El fet, insòlit en si mateix per la duresa dels
somnis que l’assalten cada nit, resulta especialment sorprenent en algú com
ell, un ésser sa i perfecte genèticament, sempre equilibrat gràcies a la
practica de l’AIKIDO, art marcial i filosòfica en la qual és un alumne
avantatjat.
Finalment, els seus pares decideixin consultar un especialista mèdic.
I a partir d’aquí, de psiquiatre en psiquiatre, en Hiro continuarà seguint les
pistes d’un maquiavèl·lic pla que el portarà de Londres a Barcelona, i d’allà
a Tòquio, on va començar tot…”

***A més aquest mes, com a darrera sessió del curs 20112012, us animem a portar l’últim llibre llegit per vosaltres i/o
aquell llibre que guardeu a casa i que tant us ha agradat!***

3. Llibres llegits durant el curs 2011-2012
- Els jocs de la fam de Suzzane Collins.
- Tòquio Blues d’Haruki Murakami.
- Negra nit de Lolita Bosch.
- El llibre del cementiri de Neil Gaiman.
- Un món feliç d’Aldous Huxley.
- La invenció de l’Hugo Cabret de Brian Selznick.
- El retrat de Dorian Gray d’Oscar Wilde.

