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«Em preguntava si a en Dante i a mi ens deixarien
mai escriure els nostres noms al mapa del món.
A altres persones els donen estris per escriure i,
quan van a escola, els ensenyen a fer-los servir.
Però als nois com en Dante i jo no ens donen
llapis ni bolígrafs ni esprais de pintura. Volen
que llegim, però no volen que escrivim. Amb què
escriurem els nostres noms? I en quin lloc del
mapa del món els escriurem?»
SOBRE L’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 exercir 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. A Catalunya,
Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l’univers, la primera part
del llibre que teniu a les mans, va guanyar el Premi Llibreter i el
Premi Protagonista Jove, dos dels guardons més importants de
casa nostra.
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