
Fins aquí les opinions de la classe
de 3r D sobre la xerrada que va fer

l'escriptor i professor Emili Bayo.

XERRADA EMILI BAYO

Claudia Llona Curià

Pau Beà Torres

MIGUEL SEGURA
Que hi ha alguns escriptors que només fan
contes canviant el personatge de l'escena.

RUT PAULS
Va ser una xerrada molt interessant que em va passar
molt ràpid. Espero que torni aviat a fer alguna xerrada
més.

ONA BERBEL
"Si sou bons escriptors, sabreu
quan us estan timant i quan us expliquen una història"

OT BALLESPÍ
Me va semblar molt bonic fer un llibre al seu fill.

MARTÍ FARRÉ
Va ser una xerrada molt interessant on va parlar de
coses diferents, que no havíem parlat quasi bé mai, com
són els somnis i com un petit detall com tornar a casa
caminant pot marcar la teva vida.

PAULA BARBECHO
-Si pots, deixa-ho.
-Jo no puc no escriure.

CLAUDIA LLONA
Sóc la Claudia Llona i la xerrada de l'Emili em
va semblar molt interessant i profunda, espero que torni.

PAU BEÀ
"Si ho pots deixar, deixa-ho"

QUERALT FRANCH
Em va agradar molt que li dediqués el llibre al seu fill i
junts el van enviar a una editorial.

IZAN MARTINEZ
Va ser una bona xerrada i em va semblar molt interessant la
inspiració que va tindre per escriure "premonicions".

SERGI PLA
Hi ha escriptors bons i dolents. Els dolents, són aquells que
expliquen la mateixa història, canviant els personatges. En
canvi, els bons són aquells que expliquen una història
original que no hauràs sentit en cap lloc.

MARIAM AIT
Va ser una bona xerrada, la part que em va agradar
més va ser quan ens va explicar un conte igual al de
la Caputxeta Vermella.

NOA LOPEZ
-A mi em pregunten: si guanyes tants pocs diners
escrivint llibres, per què ho fas?
I jo els dic: Perquè no puc deixar de fer-ho.

ROGER CABISCOL
Em va semblar molt interessant, perquè ens va explicar
moltes coses sobre la seva vida com a escriptor.

MARIAM GUEYE
Premonicions és un llibre del meu fill, no
meu.
_________________________________________
Si pogués no escriure ho faria, el que pasa
és que no puc.

ARNAU BRESOLÍ
Sobre la xerrada de l'Emili Bayo em va
agradar molt, i la valoraria sobre 8/10.
Sobretot el moment que explica el què li
passa al seu fill.

ADRIÀ CALVO
Em va agradar la xerrada ja que ens va explicar moltes
coses interessants.

TODOR IVANOV
"Si pot, que ho deixi"


