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Jordi Ortiz
Il·lustracions d’Àfrica Fanlo
“Imagineu que podeu viatjar en el temps fins al moment en què un nen molt actiu i curiós tenia
vuit anys. Què us penseu que us contestaria si li diguéssiu que, de gran, es dedicaria a
l’egiptologia?”
Així comença Per què soc... egiptòleg?, una narració que explica els passos que va seguir un
noi inquiet, que es feia preguntes sobre moltes coses, abans de convertir-se en un expert en
la llengua de l’Antic Egipte i en la seva història més remota. Però, què li va fer prendre aquest
camí? No va ser una cosa que decidís de seguida. La resposta es troba entre les pàgines
d’aquest llibre fascinant.
Per què soc... egiptòleg? , escrit magistralment per Jordi Ortiz, està inspirat en la vida real
del professor d’egiptologia de la UAB Josep Cervelló Autuori des que era un nen fins avui.

“La base del llibre han estat llargues converses amb l'autor i les
imatges són dibuixos magnífics, de vegades a partir de
fotografies meves de totes les etapes de la vida”
Josep Cervelló Autuori

Jordi Ortiz (Barcelona, 1969) va debutar en el món literari amb
les novel·les de gènere negre Crim a les Àligues i El segrest de
Barcelona. Des d'aleshores, la seva obra ha estat reconeguda
amb guardons com el Premi Antoni Bru de Narrativa (Essència
de guaiaba i Somnis), el Premi Mallorca de narrativa juvenil (In
absentia), el Premi Carlemany de novel·la (Vorejant els límits) o
el Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt (No tractis Déu de vostè).
Ha publicat tant novel·les per al públic adult com literatura
infantil i juvenil.
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Àfrica Fanlo va néixer a Barcelona. De totes les seves
passions —saltar, ballar, fer titelles, pujar als arbres, dibuixar o
anar en bicicleta—, va triar estudiar pintura i gravat a Belles
Arts. Ben aviat va començar a treballar com a il·lustradora i des
d’aleshores no ha parat d’inventar mons i publicar un munt de
llibres.

Fragment
[...] Em sembla que la mare era una mica bruixa. Enteneu-me, ho dic en el bon sentit
de la paraula. Vull dir que va aconseguir embruixar-me. Vaig voler saber-ho tot sobre
els romans. Com que la mare em va veure tan interessat, em va portar a alguns llocs
que reben un nom especial. Són els jaciments arqueològics. Ep! No fugiu corrents!
De seguida us explico què vol dir aquest nom tan estrany.
Us agraden els dinosaures? Segur que sí. Agraden a tothom, sobretot els que eren
més grossos o més ferotges, com el diplodocus, el triceratops o el tiranosaure. Però
ja fa desenes de milions d’anys que no en queda ni un de viu, d’aquests animals
gegantins. Sí, ho heu llegit bé; no m’he equivocat. Fa desenes de milions d’anys que
es van extingir. Però, de tant en tant, se’n troben algunes restes, que acostumen a ser
ossos o dents que s’han petrificat. N’heu sentit a parlar: són els fòssils. Sovint, els
fòssils estan enterrats o atrapats dins les roques i calen molt de temps i molta
paciència per poder extreure’ls. Els llocs on es troben fòssils, sobretot si n’hi ha en
quantitat, s’anomenen jaciments.
Hi ha jaciments que no són tan antics com els dels dinosaures i no tenen fòssils. S’hi
troben restes de ciutats desaparegudes, de monedes, d’eines, d’armes o, fins i tot,
d’ossos de per-sones. Aquests jaciments no solen tenir més d’uns quants centenars
d’anys, tot i que alguns arriben a ser de mil·lennis d’antiguitat. Els especialistes que
treballen en aquests jaciments per poder-nos explicar què és tot el que s’hi amaga
són els arqueòlegs. Per això se’n diu jaciments arqueològics. [...]

Per què soc... egiptòleg?, inclou un extens glossari de conceptes
i s’acompanya d'enllaços a continguts multimèdia.

Contacte premsa: Chordà Comunicació | neus@neuschorda.com | mòbil 630043672

Per què soc... egiptòleg?
Jordi Ortiz
Il·lustracions de Àfrica Fanlo

Páginas: 70
PVP 18,50 €
ISBN: 978-84-125079-9-7
Editorial: ClarBooks

També edició en castellà

Altres títols de la col·lecció

Data publicació: març 2022

Data publicació: octubre 2022

L’editorial
ClarBooks és una editorial nascuda l’any 2020 que
incorpora en tots els seus llibres, continguts multimèdia
a través d’enllaços facilitats per codis QR de fàcil accés.
Aquesta mesura, que utilitzem en totes les nostres
publicacions, no pretén ser un simple ornament, sinó que
s’integra orgànicament en cada llibre, enriquint
l’experiència de la lectura amb un ventall nou de
possibilitats vinculades sempre a la temàtica del llibre.
Un Clarbook no és ni un llibre convencional, ni un llibre electrònic o audiollibre, sinó que
incorpora en un sol format tots els anteriors. Unim el món digital i el món imprès en paper
de manera entrellaçada en una sola modalitat i en un únic conjunt. En aquest cas, cada llibre
utilitza aquests recursos de manera innovadora i no amb un sol model fix.
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ClarBooks és una editorial jove i dinàmica, que vol impulsar la publicació de llibres en formats
nous i originals, reforçant alhora la idea de llibre físic, que creiem que ha de continuar sent
un objecte valuós en la nostra societat, acostumada a no rellegir els llibres que consumeix,
cada vegada més encarats a una efímera existència. Per això, tractem amb cura tant els
continguts com la forma de les nostres publicacions, i busquem la sinergia amb el lector final,
tant juvenil com adult, per tal de donar-li una vida llarga al llibre, que ha de seguir el seu cicle
vital, més enllà de modes passatgeres i lectures superficials.
En la nostra trajectòria inicial hem començat publicant llibres infantils i juvenils, perquè creiem
que els lectors més joves es poden beneficiar d’aquesta barreja entre tradició i modernitat. En
especial li hem donat molta importància a publicar en diferents llengües, per ara, català,
castellà, anglès i italià, ja que una de les utilitats del format d’un Clarbook és que permet
resseguir la lectura i aprendre a llegir la llengua pròpia o una llengua nova, de manera
personalitzada, segons cada publicació. Ben aviat publicarem, també, llibres per adults.
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