Dolors Garcia Cornellà
Nascuda a Girona el 1956 i llicenciada en psicologia, es dedica a la literatura des de l’any 1985, quan va guanyar el premi
J.M Casero amb l’obra Albert. Actualment compta amb una cinquantena de títols publicats, alguns dels quals han estat
reeditats diverses vegades i segueix guanyant premis literaris.
Escriu per a un públic infantil i juvenil, tot i que no descarta que algun dia publiqui literatura per a adults.
1 . Faig aquesta feina perquè...
Perquè em fa sentir bé, amb mi mateixa i amb la resta del món.
2 . L'adjectiu que millor defineix la meva obra és...
Un sol adjectiu és difícil. Si ens referim als llibres per als més petits, algú dirà que és imaginativa i plena de fantasia. O
rigorosa si parlem dels llibres de tema històric. I potser psicològica quan pensem en les novel·les juvenils més actuals i
realistes.
3 . El primer record que tinc d'una biblioteca és...
La de casa meva. El meu pare, des de petit, havia anat comprant llibres i va arribar a tenir una biblioteca que a mi em
semblava enorme! Va ser una de les seves grans passions.
4 . Penso que les biblioteques són...
Un lloc màgic, ple d'encant, on s'haurien d'aturar els rellotges.
5 . Un llibre que m'ha marcat ha estat...
Els fills del Capità Grant, de Jules Verne. El vaig llegir molt jove i em va enganxar de seguida tota aquella dosi increïble
d'aventura. Crec que és dels llibres que, de petita, va contribuir més al meu somni d'escriure un llibre algun dia.
6 . Llegir és recomanable per...
Viure.
7 . La pregunta que m'hauria agradat que em féssiu...
Una que em van fer una vegada els nens i nenes d'una escola de Cardona: si el llibre que hem llegit es pogués tastar, de què
creus que tindria gust? Doncs aquesta: de què tenen gust els teus llibres?
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