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El problema amb la meva vida
era que havia estat idea d’algú altre.

Sinopsi
Guanyadora del Lambda Literary Award, l’Stonewall
Book Award de Narrativa LGTB i del Michael L. Printz
Award de Narrativa Juvenil.
L’Aristòtil té quinze anys, és introvertit i està sempre enfadat amb el
món. En Dante és un setciències que té una manera molt inusual de
mirar-se la vida i les persones. Quan tots dos coincideixen a la piscina
del barri, no sembla que tinguin massa en comú. En Dante sap nedar
i l’Aristòtil, no. En Dante parla molt, i està molt segur d’ell mateix, i
l’Ari dubta tota l’estona i li costa explicar les seves coses. En Dante
només pensa en llibres, art i poesia, i l’Ari sempre està donant voltes
al record del seu germà, a qui pràcticament no coneix perquè fa anys
que és a la presó. Tots dos són mexicans, però en Dante és més aviat
blanc i l’Ari té la pell fosca i els cabells negres.
Però quan comencen a quedar i a passar estones junts, descobreixen
que els uneix una amistat especial, la mena d’amistat que et canvia
la vida i dura per sempre. I és a través d’aquesta amistat que l’Ari i
en Dante aprendran les veritats més importants sobre qui són i les
persones que volen ser; aprendran a creure en ells mateixos, a fer-se
grans i descobriran, junts, els secrets de l’univers.
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Autor
Benjamin Alire Sáenz va néixer el 16 d’agost de 1954 a Nou
Mèxic en una família de set germans. Es va llicenciar en Humanitats
i Filosofia al Seminari St Thomas de Denver, Colorado, i després va
estudiar Teologia a la Universitat de Lovaina, a Bèlgica. Durant una
temporada va excercir de capellà a El Paso, però va acabar penjant
els hàbits. L’any 1985 va decidir tornar a estudiar i es va matricular
a Literatura Anglesa i Escriptura Creativa a la Universitat de Texas,
a El Paso, on va obtenir un màster en Escriptura Creativa. Ha escrit
diversos llibres per a joves i nens que li han valgut premis arreu del
món, com ara el Pen/Faulkner Award i l’American Book Award. Fa
classes d’Escriptura Creativa i viu a El Paso, Texas.
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Una exploració tendra i honesta sobre la identitat
la sexualitat, i un record apassionat que l’amor,
ja sigui romàntic o familiar, ha de ser obert, lliure i
sense vergonyes.
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