DOSSIER DE PREMSA
Reacció química, molt més que un llibre.
Reacció química, un projecte solidari.
Víctor Panicello publica Reacció química una
novel·la juvenil de creació col·lectiva feta
conjuntament amb joves amb discapacitat visual.
Els coautors del llibre són Víctor Sánchez, Jordi
Cardús, Laura Brand, Sergi Vila, Georgina Frincu,
Sarah Rodas i Guillem León. Tots ells joves entre
els 15 i els 20 anys, amb deficiències visuals.
La Clara és una noia, cega de naixement, que fa batxillerat en un institut de l’Eixample de
Barcelona. És reservada i desconfiada, sempre pensa que els altres li volen fer mal o
aprofitar-se’n. El seu caràcter s’ha anat tancant, especialment des que el seu pare va morir
en un accident de trànsit poc després de separar-se de la seva mare. Una de les seves
poques amigues és la Marta, una noia extravertida que mai no dóna gens d'importància al
fet que ella sigui cega.
Aquest any anirà a unes colònies esportives que cada any organitza la ONCE a una casa del
Maresme. També hi anirà en Ferran, germà de la Marta, que fa segon de batxillerat i que
per culpa d’una classe de química que li va donar a la Clara, sent que se n’ha enamorat.
Aprofitant un joc de penyores que es fa el primer dia, en Ferran decideix que ha de fer el
possible per intentar entendre millor el món de la Clara.
"Imaginem un moment què passaria si, a més de tot el que ens ha passat avui, no hi
veiéssim. Com ens ho faríem per arribar al final del dia? Al final de cada dia? Encara que
potser costi de creure, la resposta és ben senzilla: igual que qualsevol altra persona,
gaudint de bons moments i de no tan bons. [...] Cal que les persones cegues d'aquest país
visquin sense deixar-se imposar cap límit, com a ciutadans d'un món global on cauen totes
les barreres." Manel Eiximeno, President de la Federació Catalana d'Esports per a Cecs
Una reacció química és aquella que altera la naturalesa de les substàncies que hi
intervenen. També altera la naturalesa de les persones que la provoquen.
Algunes reaccions impliquen la unió d'elements per formar un únic compost diferent els
elements originals.
En Ferran, estudiant de batxillerat, sent com la presència de la Clara altera la seva
naturalesa. La Clara en canvi no creu que sigui possible formar un únic compost entre dos
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éssers humans i encara menys si un d'ells és una persona cega i l'altre no. En un cap de
setmana, ple de sorpreses, tots dos posaran a prova les lleis de la química.
"Aquesta narració ha estat construïda de forma col·lectiva, gràcies al fet que un grup de
nois i noies invidents han tingut ganes d'explicar qui són, com viuen i qui volen arribar a ser.
Han dedicat temps, imaginació i esforços per ensenyar-nos que, més enllà dels prejudicis i
dels tòpics, el que hi ha són persones que afronten el present amb valentia i el futur amb
esperança." Víctor Panicello
Víctor Panicello va publicar la seva primera obra juvenil
fa setze anys i des de llavors no ha deixat d'escriure per
als joves i amb els joves. Algunes de les seves novel·les
han rebut premis de prestigi pel contingut social i
l'enfocament realista amb què aborda els temes que
preocupen als lectors juvenils. A portar a terme diverses
iniciatives literàries solidàries amb grups de joves amb
risc d'exclusió social.

Reacció química, es publica dins de la col·lecció "Solidaris" d'Editorial Claret, gràcies a la

col·laboració de la Federació Catalana d'Esports per a Cecs i el Club d'Esports Adaptats per
a Cecs Catalunya. El llibre té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

La coberta de Reacció química, ha estat dissenyada per La Casa de Carlota, un
estudi de disseny únic al món i genialment diferent.

Els drets d'autor Reacció química, han estat cedits a projectes vinculats a
l'esport per a persones cegues.
Reacció química, ha estat transcrit al sistema Braille.
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