
petita selecció de novetats

roig roBÍ / ruBÍ
Kerstin gier  
Lluna roja / Montena. 17,95 € 

Misteri, aventu-
res, amors proble-
màtics i viatges en 
el temps –per do-
nar a l’acció un toc 
més original– són 
els ingredients es-
sencials d’aquesta 
novel·la romàntica 
de Kerstin Gier que busca en espe-
cial les joves lectores. Primera part 
d’una trilogia que ha triomfat a Ale-
manya. 

BELLA MALÍCiA  
BELLA MALiCiA
Columna / El Aleph   
rebecca James. 18 € 

La intensitat i la 
dependència de 
les amistats feme-
nines en la joven-
tut queda perfec-
tament reflectida 
en aquest thriller 
psicològic que ha 
posat l’australiana 
Rebecca James al podi dels més ve-
nuts. Un dels fenòmens comercials 
del gènere.

EL CASo DEL FALSo ACCiDENTE
Jordi Sierra i Fabra  
Siruela. 15,95 € 

Amb més de 400 
títols, Sierra i Fa-
bra és el més pro-
lífic dels autors ju-
venils locals. Aquí 
inaugura la prime-
ra entrega de les 
aventures de la jo-
veníssima detecti-
va Berta Mir, que segueix els passos 
del seu pare, un experimentat inves-
tigador a qui un intent d’assassinat 
ha deixat fora de joc.

L’ADorADA JENNA FoX  
ADorADA JENNA FoX 
Mary E. Pearson  
Cruïlla / SM. 15 / 8,25 € 

Faula sobre la iden-
titat situada en un 
món futur però re-
coneixible on la 
biotecnologia pot 
crear criatures de 
laboratori semihu-
manes. La protago-
nista és una noia 
com qualsevol altra fins que un pe-
tit accident fa que es replantegi tota 
la seva vida.

ArBrES DE MoNgETES  
árBoLES DE JuDÍAS
Barbara Kingsolver  
Bridge. 14,90 € 

Un d’aquells clàs-
sics juvenils nord-
americans, junta-
ment amb El vigi-
lant en el camp de 
sègol i Matar un rossi-
nyol, amb la capaci-
tat de no caducar. 
La novel·la de King-
solver s’instal·la en la llarga tradició 
de novel·les de carretera, aquesta ve-
gada protagonitzada per una noia.
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Hansel i Gretel, ogres, barbablaves, 
nans, la bella dorment... L’imagina-
ri dels contes de fades dels germans 
Grimm, mostrat des del seu costat 
més fosc, es multiplica a Carn de pe-
dra (Estrella Polar / Siruela), primer 
volum de la pentalogia Reckless, que 
una somrient Cornelia Funke va pre-
sentar dilluns a Barcelona. Malgrat 
els vuit milions venuts de la trilogia 
Món de tinta, aquesta autora de més 
de 40 llibres toca de peus a terra, con-
fessa que a Alemanya, i els seus amics 
de Madrid, li diuen «la bruixa», pre-
gunta si a Espanya encara expliquem 
contes populars als nens i espera te-
nir amb la Sagrada Família la matei-
xa sensació que davant l’església de 
la plaça Roja de Moscou –«no la pot 
haver construït cap humà. Són edi-
ficis d’un altre món»–. A Reckless, que 
firma amb Lionel Wigram, produc-
tor de Harry Potter, amb qui discu-
teix cada capítol des que entre tots 
dos va germinar la idea, Jacob i el seu 
germà Will descobreixen un món 
darrere un mirall on hi ha éssers, els 
goyl, que tenen la carn de pedra.

–¿una sèrie que reinventa els contes 
populars europeus?
–Sí. El segon llibre està dedicat a la 
tradició francesa i anglesa i n’he es-
crit 180 pàgines; el tercer, a la russa; 
el quart, a la península Ibèrica, on 
vull veure les diferències entre la tra-
dició castellana, catalana o gallega, i 
el cinquè, la nord-americana.

–¿Alguna cosa de la tradició espa-
nyola que ja li ha cridat l’atenció? 
–Els contes populars diuen molt de 
cada poble, de la seva història, les se-
ves pors i els seus mites. A Espanya 
vull veure si el toro hi juga algun pa-
per. 

–Quan era petita la fascinaven i li fe-
ien por els contes dels grimm. ¿Per 
això imagina el seu costat fosc?
–Els contes canvien molt al llarg de 
la història segons les pors de la soci-
etat. Així, les dones, en els més an-
tics eren personatges molt potents 
i amb els Grimm es van tornar molt 
més discretes i tímides. Per això re-
viso les versions més antigues i veig 
què canvia.

L’autora de ‘Món de tinta’ 
presenta ‘Reckless’, la 
seva nova sèrie fantàstica. 
El quart títol es basarà en 
contes espanyols

adult? Jacob té 24 anys.
–No ho havia pensat però sí, podria 
ser. Ara visc a Amèrica, a Los Angeles, 
i per a mi travessar el mirall és tornar 
a la meva Europa natal, al meu pas-
sat, perquè el món on visc ara és molt 
diferent del món on em vaig criar.

–L’amor fraternal està molt present 
en el llibre. Jacob i Will, les fades...
–Aquest amor és molt important en 
les nostres vides, a més d’un element 
típic dels contes de fades. Entre ger-
mans sol sorgir la contradicció en-
tre competència i amor. La meva fi-
lla, de 21 anys i que seria com Will, 
adora el seu germà de 16, que seria 
Jacob, i diu que no hi ha amor més 
gran que el fraternal.

–Jacob i Will són orfes de mare i el 
seu pare ha desaparegut. ¿Mostra 
el desemparament dels seus propis 
fills per la mort del seu marit?
–Sí. Vaig veure com els meus fills van 
afrontar la mort del seu pare, però al 
llibre està més present el dolor dels 
nens quan els pares es divorcien.

–¿Què opina de les tendències fan-
tàstiques de Crepuscle, Els jocs de 
la fam o Harry Potter?
–La literatura infantil i juvenil viu 
una edat d’or amb autors molt bons. 
Cadascú planteja la seva pròpia ver-
sió de la fantasia. No he llegit Crepus-
cle (la meva filla diu que no m’agra-
daria), però destacaria també Neil 
Gaiman i Markus Zusak.

–La carn de pedra dels goyl simbo-
litza la duresa, la còlera. Però tenir la 
pell una mica més dura no és dolent.
–A vegades és necessari, sí. La pedra 
s’associa a coses negatives, per això 
no vaig voler plantejar com a dolents 
només els goyl, perquè els entenc: 
es rebel·len amb una guerra perquè 
han estat oprimits pels humans.

–Hi ha goyl al món real. ¿A quin li 
trauria la carn de pedra?
–¡Oooooh! Hi ha tants candidats... 
Putin. Però Berlusconi també és un 
bon candidat, ha, ha. H

A. ABELLA
BARCELONA

Cornelia Funke Escriptora
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«El llibre infantil 
i juvenil viu  
una edat d’or»

RICARD CUGAT

«Qualsevol  
món fantàstic  
és el món real 
disfressat. Així 
l’entenem millor»

–El món del mirall, un món en guerra, 
és un reflex del món real.  
–Qualsevol món fantàstic és el món 
real disfressat perquè al disfressar-lo 
intentem entendre’l millor.

–El mirall, els dos mons ¿són un ho-
menatge a l’Alícia de Carroll, la Nàr-
nia de C. S. Lewis o La història inter-
minable, de Michael Ende?

–Sí. M’encanten aquests llibres. Ju-
gar amb l’existència d’altres mons i 
fer-ho amb la imaginació com a eina 
màgica per transformar la realitat 
és molt humà. La literatura ens aju-
da a veure que no estem sols, que no 
som els únics que sentim amor, ge-
losia, pors.

–¿El mirall simbolitza el pas de jove a 

EL rEALiSME
3 El realisme en la novel·la juve-
nil encara continua però la ma-
joria d’editors admeten que té 
molt menys públic que la fanta-
sia i «entra en un circuit de lectu-
ra més lligat al discurs escolar», 
afirma Campana. El que es busca 
són títols crossover que puguin re-
petir el boom d’El noi del pijama de 
ratlles. En aquesta línia pont en-
tre jove i adult, La Galera té la col-
lecció Bridge, que ara recupera 
una obra de capçalera als 80, Ar-
bres de mongetes, de Barbara King-
solver. No falten recuperacions 
de clàssics, com Tom Sawyer, i no-
ves veus com l’australiana Rebec-
ca James, que a Bella malícia explo-
ra la relació d’amor-odi i domini i 
submissió entre dues amigues.

CÒMiC 
3 «La novel·la gràfica és un gène-
re en alça, sobretot entre adults, 
però no s’estava treballant tant 
per a joves. Hi havia bàsicament 
adaptacions de clàssics però la 
idea és obrir horitzons i apostar 
per explicar històries quotidia-
nes i realistes en còmic», apunta 
Bastida. Precisament, la seva edi-
torial, SM, acaba de llançar una 
sèrie en aquesta línia, amb títols  
com Inadaptadas, de Cecil Caste-
lluci i Jim Rugg. Molt innovador 
és Mentrestant, de Jason Shiga, un 
títol molt apte per a adults que 
ofereix 3.856 possibilitats (vegeu 
fotografia).

EXPEriMENTS HÍBriDS
3 La web 2.0 obre la porta a ten-
dències que barregen gèneres i 
llenguatges, com Chris Wooding, 
que combina novel·la i còmic a La 
resistència (Estrella Polar / Monte-
na). SM s’apunta a aquest joc amb 
El silencio se mueve, novel·la de Fer-
nando Marías que gira la mirada 
cap a la guerra civil i que, segons 
Bastida, «és un projecte trans-
mèdia que barreja còmic, guió 
de cinema, il·lustracions i webs, 
de manera que el llibre guanya 
dimensió a internet». En aquest 
món virtual i interactiu s’emmar-
quen la sèrie Skeleton Creek, de Pa-
trick Carman (Bruño), on el lec-
tor completa la trama amb víde-
os de la xarxa, i El projecte Amanda 
(Estrella Polar / SM), la història 
d’una desapareguda que, explica 
Campana, «mostra noves vies de 
lectura i crea un corrent d’opinió 
paral·lel a internet en una web en 
què els lectors es pregunten qui 
és Amanda i on és». H


