XXXI edició del premi de literatura infantil
E l V a i x e ll

de Vapor

David Cirici ha guanyat la XXXI edició del premi
de literatura infantil El Vaixell de Vapor,
dotat amb 15.000 euros, amb l’obra El vol de l'oreneta

Sinopsi
Un bon dia en Seydou, fa una cosa gairebé impossible: es cola en un avió i se'n torna a l'Àfrica.
Però no ho fa perquè no estigui bé a Barcelona, amb els seus pares adoptius. Ho fa perquè
l'Amina, una amiga seva de la infantesa, li ha dit en un email que el vol veure. I que el vol
veure de veritat. Per què li demana que hi vagi, l'Amina? Aleshores per a en Seydou comença
una gran aventura. Un viatge en solitari pel seu país, Mali, que li farà viure moltes emocions. I
que l'enriquirà i el farà gran.
David Cirici (Barcelona, 1954) ha fet de professor, de guionista, de publicitari, i ha guanyat
molts premis de literatura infantil i juvenil. Però sempre diu que, en realitat, escriu llibres per a
adults que també poden llegir els més petits. Perquè els seus llibres ni són de fantasia ni són un
pur entreteniment: van de coses de veritat. De la vida mateixa. De sentiments i d'emocions. Per
això arriben a l'ànima.
Composició del jurat del premi El Vaixell de Vapor 2015: Oriol Canosa, autor i llibreter;
Carme Serret, professora i especialista en literatura infantil i juvenil; Fe Fernández, llibretera;
Maria Antònia Ledesma, professora i autora, i Núria Font, editora de Cruïlla, que ha actuat,
també, com a secretària.
El jurat ha dit:
El jurat ha considerat que és una obra ben escrita, amb bon ritme i que explica una història
interessant i molt actual. L’autor ha sabut dotar al protagonista d’una veu absolutament
versemblant i ha reflectit amb sensibilitat, i sovint amb un llenguatge poètic, les profundes
relacions de fraternitat i amistat que es poden establir entre els adolescents.
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"Per a cruïlla és una satisfacció publicar una obra d’un autor conegut i consolidat, amb el qual
fins ara encara no havíem tingut l’ocasió de col·laborar. I amb El vol de l’oreneta no només
afegim al nostre catàleg un autor de renom, sinó que oferim als nostres lectors una obra de
qualitat." Núria Font, editora

"Guanyar el Vaixell de Vapor ha estat una enorme
alegria: és un dels més prestigiosos i, per tant, més
cobejats! M'alegra especialment ara que he deixat la
meva

feina

com

a

publicitari

per

dedicar-me

intensament a escriure. És evident que quan et
presentes a un premi com aquest és per aconseguir
notorietat i, no cal dir-ho, perquè els premis
importants fan possible que puguem comprar més
temps per seguir escrivint, inventant històries i fent
arribar emocions a la gent, que és el que és el que
ens agrada als escriptors. I també és una alegria
perquè estic convençut que aquest nou premi, i la
publicació del llibre en una editorial com cruïlla,
m'ajudarà a trobar més lectors, més gent que
s'enganxi, rigui i pateixi una mica amb la història
d'en Seydou, aquest nen nascut a Mali i adoptat a Barcelona que, un bon dia, emprèn un
viatge en solitari per retrobar-se amb la seva amiga Amina." David Cirici
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