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Jordi Sierra i Fabra
Jordi Sierra i Fabra: escriure en caiguda lliure
Andreu Sotorra

Si existeix un virus que afavoreixi l'escriptura, el pacient més idoni per fer-ne un estudi científic és
sens dubte l'escriptor Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 26 juliol 1947), un escriptor encasellat
mediàticament com a autor de literatura infantil i juvenil, però amb una extensa obra que, més
recentment, s'ha adreçat amb un interès testimonial i memorialístic de la seva generació a un lector
adult.
La producció literària de Jordi Sierra i Fabra és tan espectacular que ell mateix ha hagut de sortir al
pas de les faules que es creen al voltant del personatge i que, amb la facilitat de difusió
contemporània de les xarxes socials, es converteixen sovint en difamació. Més de 400 llibres i
desenes de reedicions —alguns amb trenta, quaranta, cinquanta i setanta edicions—, i traduccions a
més de vint-i-cinc llengües, alimenten la suspicàcia i, tot s'ha de dir, l'enveja —més o menys sana—
del sector, fins al punt que corre la falsa brama que Jordi Sierra i Fabra té col·laboradors que
"fabriquen" literatura per encàrrec seu —negres a sou, vaja!—, quan en realitat l'escriptor barceloní
es tanca al seu estudi de Vallirana, a tocar de la Serra de l'Ordal, on escriu, escriu i escriu, sobretot
després de tornar d'algun dels seus viatges arreu del món amb guions i apunts molt elaborats, sense
ni tan sols disposar d'una secretària o un secretari que li ordeni la vida professional.
És cert que qui no conegui prou bé l'autor pot caure en la temptació de pensar que en comptes d'un
en són tres, valgui l'acudit: el Jordi, el Sierra i el Fabra. Perquè és evident que la capacitat creativa
de l'autor està elevada al cub, en relació a l'obra que altres col·legues seus són capaços de reunir al
llarg de la seva vida creativa.
L'explicació, si és que n'hi ha alguna, es troba segurament en els orígens literaris de l'autor:
l'autodidactisme, la lectura des de molt petit, la lluita contra la negativa paterna de dedicar-se a
escriure, l'anarquisme en la tria de les seves lectures, la curiositat imparable per tot el que l'envolta,
una mirada optimista de la vida, la febre d'escriure com si el món s'acabés a cada pàgina...
Jordi Sierra i Fabra conserva com un tresor petites publicacions artesanes de butxaca —textos
escrits a mà, acompanyats de dibuixos i enquadernats matusserament— que elaborava quan tenia
només vuit o nou anys. I per entendre encara més el que això significa, cal recordar que parlem de
finals dels anys cinquanta del segle passat, quan les circumstàncies escolars de l'època, ofegades i
controlades per la Dictadura, no eren precisament les més òptimes per fomentar la llibertat
d'expressió.
La trajectòria que ha portat Jordi Sierra i Fabra a ser durant la primera dècada del segle XXI l'autor
de l'Estat espanyol amb més obra publicada, i probablement també, amb més obra premiada i, allò
més important, l'autor que més lectors ha fet des de les escoles de primària i els instituts de
secundària, ha estat la seva constància i la confiança en ell mateix. Va ser molt aviat, l'any 1978, que
va quedar finalista del Premi Planeta de novel·la i des d'aleshores l'anar i venir a premis i editorials, a
vegades amb èxit i a vegades amb frustració, és una constant que mai no ha frenat la seva convicció
que el més important per a ell és escriure.
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Segons les seves pròpies dades, fàcilment comprovables i fiables, Jordi Sierra i Fabra, al 2012, ha
superat la majúscula xifra de 10 milions d'exemplars venuts d'entre tots els seus llibres.
Afortunadament, l'autor no es valora només pel seu pes en tones de paper sinó també pel contingut
de la seva obra. El seu palmarès compta amb la majoria de premis de narrativa més importants
atorgats en els últims anys com el Gran Angular, el Barco o Vaixell de Vapor, tant en les modalitats
catalana com castellana, repetidor en diferents edicions; l'Edebé en les modalitats tant infantil com
juvenil; el Barcanova, el Joaquim Ruyra, el Ramon Muntaner, el Columna Jove... i així fins a una
trentena de premis, sense comptar, finalistes, mencions i seleccions com la candidatura al Premi
Andersen de Literatura Infantil i Juvenil, una mena de Nobel d'aquest àmbit. Però també amb
distincions de premis per a adults com el més recent, el Ciudad de Torrevieja del 2011, per la
novel·la Sombras en el tiempo. I, d'una manera especial, cal esmentar el Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil, atorgat pel Ministeri de Cultura espanyol, l'any 2007, per l'obra Kafka y la
muñeca viajera (en català: Kafka i la nina que se'n va anar de viatge, Empúries, Grup 62, 2009).
De fet, com en tants altres casos, l'escriptor entra en el món literari a través de novel·les per a adults,
guardonades amb premis com el Villa de Bilbao i l'Ateneo de Sevilla. A la dècada dels anys setanta,
Jordi Sierra i Fabra —que deu anys abans havia estat un dels fundadors del popular programa
radiofònic El Gran Musical i col·laborador de Ràdio Barcelona - Cadena SER, cosa que el porta
després a editar diverses revistes musicals i publicar diversos assaigs sobre història de la música,
biografies de músics i també una Història de la Música Rock, en sis volums— escriu encara només
en castellà i no serà fins a finals dels anys vuitanta, amb una biografia de Joan Manuel Serrat, i
sobretot a partir del 1993, que amb la novel·la El temps de l'oblit, guanyadora del premi Columna
Jove, que farà el pas decisiu cap a la literatura escrita en català, estimulat per la mateixa editorial
Columna, dirigida llavors per Miquel Alzueta i coordinada per l'editora Oblit Basieira. Des d'aleshores,
Sierra i Fabra ha alternat l'escriptura en les dues llengües tot i que, cada vegada més, la creació en
català ha estat sovint la primera opció abans de les edicions traduïdes posteriorment al castellà.
Destriar, entre l'extensa obra de Jordi Sierra i Fabra, aquelles novel·les que més han sobresortit
d'entre la seva producció, més que una tasca difícil podria ser una labor de resultat injust per al
mateix conjunt de la seva obra. L'autor té un estret lligam de compromís personal amb la societat del
seu temps, que expressa a través del canal de la literatura. I des d'aquest compromís, la seva obra
aprofundeix en les qüestions més punyents de la societat que l'envolta i que assetgen, sobretot, la
gent jove.
En aquest sentit, una novel·la que denuncia el perill de les drogues, Camps de maduixes (SM /
Cruïlla, 1997), títol inspirat en una cançó dels Beatles, "Strawberry Fields Forever" —Sierra i Fabra,
col·leccionista d'una discoteca de més de 30.000 discos, és un fan del grup de Liverpool, com va
mostrar en una biografia de John Lennon— és estadísticament l'obra més llegida de l'autor i amb
més reedicions, gairebé setanta. Però també es pot remarcar El temps de l'oblit (Columna, 1993),
esmentada més amunt, una novel·la que s'avança vint anys a la inevitable reconciliació o petició de
perdó entre membres d'ETA i les seves víctimes mitjançant dos fills dels dos bàndols oposats.
Es pot situar també en un espai destacat de la seva quilomètrica prestatgeria, la novel·la distingida
amb el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, que recrea un Kafka menys críptic i més
humà del que és habitual, Kafka i la nina que se'n va anar de viatge (Empúries - Grup 62, 2009), i
que Sierra i Fabra estructura a partir d'un plec de cartes que, presumptament, Franz Kafka va
escriure durant tres setmanes a una nena que va trobar plorant mentre passejava per un parc de
Berlín el 1923, just un any abans de la mort de l'autor txec.
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Aquesta és una de les novel·les de Jordi Sierra i Fabra que s'aparta més del costumisme juvenil que
impregna moltes de les seves obres i s'endinsa en una especulació literària que té la flaire d'un text
clàssic, com podria ser el de Lewis Carroll i la seva universal Alícia. Amb aquesta obra, Sierra i Fabra
aconsegueix una doble funció: provocar la polèmica en el lector adult coneixedor de Kafka i fer
intrigant als lectors adolescents un autor imprescindible de la literatura universal com Kafka.
Jordi Sierra i Fabra no en té prou amb la seva aportació a la literatura com a autor prolífic. I per això
s'ha embrancat en els últims anys en diversos projectes que el fan pioner en aquest camp i amb molt
pocs o amb cap precedent des de la iniciativa privada. Em refereixo a diversos projectes ja
plenament consolidats: la creació de la Fundació Jordi Sierra i Fabra, per ajudar joves escriptors en
l'inici de la seva carrera; la creació del Premi Literari Jordi Sierra i Fabra per a joves, que s'atorga
anualment; la Fundació del Taller de Lletres Jordi Sierra i Fabra amb seu a Medellín (Colòmbia); a
més del projecte d'una revista digital oberta a la creació dels autors joves. També és l'impulsor de la
iniciativa que coordina el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves i que pels voltants de Sant
Jordi organitza visites de grups d'escriptors catalans a alguns dels hospitals infantils per regalar i
signar llibres entre els nens i nenes que hi estan ingressats. Unes iniciatives que el 2010 es van
veure reconegudes per The International Board on Books for Young People amb el Premi IBBY Asahi, de Promoció de la Lectura, pel seu projecte de Pla Lector desenvolupat a Colòmbia dins d'un
dels programes de la seva Fundació amb la col·laboració de l'Ajuntament de Medellín.
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Tast de textos
Text
WEB: Semblanza personal
L'autor parla de la seva carrera literària, a Cervantes virtual.
http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/autor_semblanza_personal/
PDF: Material sensible
Els dos primers contes del recull: 'La nena de Bogotà' i 'La nina de Zimbabwe'.
http://www.periferic.es/Imatges%20botons/boto%20pdf.gif
PDF: Les noies de Filferro
Primeres pàgines de la novel·la.
http://www.librosalfaguarajuvenil.com/uploads/ficheros/libro/primeras-paginas/201203/primeras-pagi
nas-les-noies-filferro.pdf
WEB: Jordi Sierra i Fabra a Google books
http://www.google.cat/search?q=inauthor%3A%22jordi+sierra+i+fabra%22&btnG=Cerca+llibres&tbm
=bks&tbo=1&hl=ca#q=inauthor:%22jordi+sierra+i+fabra%22&hl=ca&tbo=1&tbm=bks&lr=lang_ca&sa
=X&ei=iqR9T-KnAYLEswb27LynCQ&ved=0CCkQuAE&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=4d6c8527
b3afcb6c&biw=1389&bih=790
WEB: Jordi Sierra i Fabra a WorldCat
http://www.worldcat.org/search?q=au%3A%22jordi+sierra+i+fabra%22&qt=results_page
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Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Viquipèdia
Biografia, obra i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Sierra_i_Fabra

Bibliografia
WEB: Bibliografia completa
A la pàgina personal de l'autor.
http://www.sierraifabra.com/2011/cat_jsif.php
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/aSierra+i+Fabra%2C+Jordi/asierra+i+fabra+jordi/1%2C2%2
C438%2CB/exact&FF=asierra+i+fabra+jordi+1947&1%2C428%2C/indexsort=WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C|Ssierra+i+fabra%2C+jordi|Ff%3Afacetfields%3Aauthor%3
Aauthor%3AAutor%3A%3A|Orightresult?lang=cat&suite=def
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|SSierra+i+Fabra%2C+Jordi|Ff%3Afacetfields
%3Aauthor%3Aauthor%3AAutor%3A%3A|Orightresult?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Sierra+i+Fabra%2C+Jordi&f=keyword&action_search=Cerca&
c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=0&
of=hb

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Pàgina oficial de l'autor
Inclou biobibliografia, recull de premsa i una selecció de textos, entre d'altres.
http://www.sierraifabra.com/
WEB: Pàgina de l'AELC
Biografia, publicacions i altres materials.
http://www.escriptors.cat/autors/sierraj/
WEB: L'autor al Corpus literari ciutat de Barcelona
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=3481
WEB: A Cervantes virtual
Pàgina dedicada a l'autor. Inclou biografia, bibliografia i una selecció d'enllaços.
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http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/
PDF: El compromiso social en la obra de Jordi Sierra i Fabra (1983-2003)
Tesi doctoral de José Ramón Cortés Criado (Universitat de Màlaga, 2007).
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/el-compromiso-social-en-la-obra-de-jordi-sierra-i-fabra1983-2003/
PDF: Amor i mort en temps d’estraperlo
Ressenya de Jordi Capdevila sobre Set dies de juliol. A l'Avui (13/05/2010).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/2010/avui_a2010m5d13p14scultura.pdf
PDF: Històries dolces
Ressenya de Pep Molist sobre Kafka i la nina que se'n va
anar de viatge. A El País (31/07/2008).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/elpais/pais080731_01.pdf
PDF: El carter de nines
Ressenya d'Andreu Sotorra sobre Kafka i la nina que se'n va anar
de viatge. A l'Avui (19/07/2008).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av080719_08.pdf
PDF: El vaixell de l'exili
Ressenya de Xavier Gual sobre la novel·la Sinaia. A l'Avui (19/07/2006).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av06737.pdf

Diversos
PDF: Jordi Sierra i Fabra: la força de l'instint
Núria Figueras entrevista l'autor al núm. 51 de la revista Faristol.
http://www.clijcat.cat/faristol/descargas/51/3_51.pdf
WEB: Sierra i Fabra respon les preguntes dels lectors
A la pàgina d'El País (17/04/2012).
http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=9007

Propostes didàctiques
Recursos
PDF: Guia de lectura de Radiografia de noia amb tatuatge
Elaborada per l'editorial La Galera.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=la+galera+radiografia+de+noia+amb+tatuatge&source=web&
cd=5&ved=0CGAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.enciclopedia-catalana.com%2Fftp%2Fgrec%2F
fundacio%2FPROPOSTES%2FRADIOGRAFIA%2520DE%2520NOIA.pdf&ei=DD-yT-qFO6jd4QSlvI
ylCQ&usg=AFQjCNGu3z-VqN4FQN9lHLSiR0W7MqolTw&cad=rja
PDF: Guia de lecura de Víctor Jara, rebentant els silencis
Elaborada per Àngels Antolín i l'Editorial Cruïlla.
http://ecat.server.grupo-sm.com/ecat_Documentos/es22425_001231.pdf
PDF: Guia de lectura de Les Fúries
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Elaborada per Pere Martí i Bertran i l’Editorial Alfaguara/Grup Promotor.
http://www.alfaguaraij.cat/verfichero.php?id=89
PDF: Guia de lectura de Material sensible
Elaborada per Mercè Climent i Payà.
http://www.periferic.es/PDF%20guies%20juvenil/Guia%2020.pdf
PDF: Guia de lectura de Les Noies de Filferro
Elaborada per l’Editorial Alfaguara/Grup Promotor.
http://www.librosalfaguarajuvenil.com/uploads/ficheros/libro/guia-actividades/201203/guia-actividade
s-les-noies-filferro.pdf
PDF: Guia de lectura de Kaopi
Elaborada per Pere Martí i Bertran, Alba Reñé i l’editorial Alfaguara/Grup Promotor.
http://www.alfaguaraij.cat/verfichero.php?id=86
WEB: Guia de lectura de Jo
Recull de propostes didàctiques elaborades per Joan Enric Iriarte Leandro.
http://www.scribd.com/doc/78517510/Guia-de-Lectura-de-JO-Jordi-Sierra-i-Fabra
WEB: Trucant a les portes del cel
Propostes per a l'aula sobre aquesta novel·la. Dins el pojecte Pla lector de l'editorial Edebé.
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=2370&idioma=3

Viquilletra
WEB: Activitats sobre El temps de l'oblit
Recull les activitats sobre aquesta obra elaborades pels estudiants d'ESO i Batxillerat dins el
projecte Viquilletra (Departament d'Ensenyament - UOC).
http://lletra.uoc.edu/viquilletra/El_temps_de_l%27oblit_de_l%27autor_Jordi_Sierra

6

