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Sobre l’autor…
Jaume Cela (Barcelona, 1949), compagina la feina de mestre i pedagog amb la
d'escriptor de novel·les per al públic infantil i juvenil.
La seva producció literària, de més de quaranta títols, s'inicia l'any 1988 amb Els nassos
del rei, i continua amb una gran regularitat amb títols com L'estrella que volia tenir
cua (1991), Xerraires impertinents (1996), premi Ciutat d'Olot-Marià Vayreda del
1995, Hola Pep! (1998), premi El Vaixell de Vapor del 1997, Silenci al cor (1999), premi
Abril del mateix any i traduïda a diversos idiomes, Abans de néixer, després de
morir (2006), premi Ciutat d'Olot del mateix any, El temps que ens toca viure (2007)
i Set raons per estimar els meus pares (2010), guardonat amb el premi El Vaixell de
Vapor del 2010.
Paral·lelament també ha publicat diversos llibres de divulgació pedagògica, com
ara Amb veu de mestre: un epistolari sobre l'experiència docent (1993), juntament amb
Juli Palou i Calaix de mestre (2001).
L'any 2008 rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per al conjunt de la
seva trajectòria.
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Al final del llibre “Picotejades pedagògiques” trobareu una autobiografia
escrita pel mateix Jaume Cela i un recull exhaustiu de la seva bibliografia

Sobre el llibre…
El llibre està format per gairebé una cinquantena de reflexions de tota mena on es
combinen records de persones concretes amb anècdotes familiars i escolars, referències
a filòsofs —Schopenhauer, Nietzsche—, actors de cinema —Streep, Redford—, o poetes
—Elliot, Maragall—, tot un còctel que facilita i provoca una lectura estimulant i que
s’ha de fer amb una llibreta a mà per anar apuntant el que només s’insinua, obligantnos a investigar, si volem.

Font: Blog de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Articles sobre el llibre i l’autor
Entrevista de Carles Capdevila a Jaume Cela – Diari ARA (29/08/2014)
“Allò que el vent mai no s’endurà!” (Jaume Centelles) (9/4/2019)
“Les ‘picotejades’ educatives de Jaume Cela” – ARA Criatures (29/6/2019)
“Com llegir un cela?”

Més llibres d’en Jaume Cela…

CELA, Jaume; PALOU, Juli. Amb veu de mestre: un epistolari sobre
l'experiència docent

CELA, Jaume; PALOU, Juli. Va de mestres: carta als mestres que
comencen

CELA, Jaume; PALOU, Juli. Mestres en rima lliure

CELA, Jaume. Calaix de mestre

CELA, Jaume. Amb lletra petita

CELA, Jaume. A peu d'obra: reflexions i vivències a partir de
l'escola

CELA, Jaume. Apunts d'un aprenent de mestre greument jubilat

I la columna escrita a quatre mans amb en Juli Palou al suplement “ARA Criatures”:
https://criatures.ara.cat/firmes/jaume_cela_juli_palou/

