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Crida a joves escriptors/es amb motiu del Dia Mundial del Llibre
Infantil

Dijous 26 de febrer de 2009

A propòsit del Dia Mundial del llibre Infantil que se celebra cada any el 2 d’abril,
l’any passat, la Biblioteca Antoni Tort es va estrenar com a plataforma de
“llançament de joves promeses de l’escriptura” i, enguany, reincidim en el tema. El
proper dijous, 2 de d’abril, a les 6 de la tarda, la Biblioteca Antoni Tort, tornarà a
ser escenari de joves lletraferits amb ganes de llegir en públic les seves creacions
literàries. I per què ho fem, això? Doncs com a complement ideal de la lectura del
Manifest que es llegirà aquell mateix dia a les 6 de la tarda a la secció infantil de la
Biblioteca Antoni Tort. Després de la lectura, tal i com ja es va fer a la darrera
edició, els nois i noies que hagin escrit algun text, poema, redacció, conte, etc,
tindran la possibilitat de llegir-lo en veu alta i davant dels usuaris que aquell dia
vulguin celebrar amb nosaltres aquesta efemèride.

I què us demanem? Doncs que porteu com més aviat possible els vostres escrits a la
Biblioteca, i que prepareu les veus per fer la lectura en públic de les vostres
creacions durant la tarda del 2 d’abril. Això és tot. I ja és prou!

I per què el 2 d’abril?

El Dia Mundial del Llibre Infantil se celebra el 2 d'abril perquè és el dia que va
néixer, fa 204 anys, Hans Christian Andersen, un escriptor de contes molt
important. De petit vivia amb els seus pares en un poblet de Dinamarca, al nord
d'Europa. No tenien gaires diners, i per això Andersen havia de treballar i no podia
anar a l'escola. Però als 14 anys, Andersen va marxar a una altra ciutat i va aprendre
a llegir i a escriure. Com que tenia molta imaginació, es va inventar unes quantes
novel·les i, sobretot, molts contes per a nens. En va escriure més de 150, i molts
s'han fet famosos a tot el món, com L'Aneguet lleig, La sireneta o El soldadet de
plom.

És doncs, amb aquesta celebració, quan els joves escriptors d’arreu del món li reten
homenatge al gran escriptor danès.
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