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Els fills de Jack 
Kirby exigeixen els 
seus drets d’autor
CÒMIC 3 Kirby va ser coautor, amb 
Stan Lee, de personatges com Spider-
man, el Increíble Hulk i  X-Men entre 
els anys 1958 i 1963. Els seus quatre 
fills han presentat ara una demanda 
perquè els sucosos drets d’autor del 
seu pare passin a ser seus i no de l’edi-
torial Marvel, que els gestionava fins 
avui. Segons la publicació Hollywo-
od Reporter, també exigeixen que es 
comparteixin els beneficis dels films 
sobre aquests personatges.

ÍTEMS

Enquesta per 
fixar el cànon 
literari en català
LLETRES 3 La Institució de les Lle-
tres Catalanes (ILC) ha iniciat una 
enquesta per fixar el cànon de la li-
teratura catalana, que apunti els tí-
tols i autors que haurien de ser refe-
rència obligada en els plans d’estu-
di i a les biblioteques públiques. En 
les pròximes setmanes, la ILC envia-
rà uns dos mil qüestionaris a profes-
sors de literatura, escriptors i profes-
sionals de l’edició i la promoció de la 
literatura.
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Julia Navarro 
repta els lectors 
en l’última novel·la

MERCEDES JANSA
MADRID

A ‘Digue’m qui sóc’ 
l’escriptora s’acosta  
a l’actualitat i repassa 
el «cruel» segle XX

C
onvertida en un fenomen 
editorial fa set anys amb 
la seva primera novel-
la, La germandat del Sant 

Sudari, la periodista Julia Navarro 
(Madrid, 1953) ha volgut canviar 
de registre en el seu quart llibre de 
ficció, Digue’m qui sóc, i buscar nous 
escenaris per a les seves trames. El 
repte per a ella és donar satisfac-
ció i mantenir els prop de dos mili-
ons de lectors que té a Espanya, una 
tasca per la qual també ha apostat 
l’editorial Plaza y Janés (en català 
ha estat editada per Rosa dels Vents) 
amb una primera edició de 200.000 
exemplars d’un volum que supera 
les mil pàgines.
 «Crec que és una novel·la de per-
sonatges més que d’aventures o d’in-
triga, sense que hi faltin aquests dos 
elements», explica l’escriptora, des-
prés de reconèixer que «volia fer  
un punt i a part» per indagar en 
«una manera diferent» d’explicar les  
coses.
 Tant a La germandat... com a La Bí-
blia de fang o La sang dels innocents, 
Navarro vinculava els seus protago-
nistes amb esdeveniments que es 
van produir fa bastants segles, men-
tre que a Digue’m qui sóc evoca la ma-

jor part del segle XX, «el més cruel», 
afirma, des de la guerra civil fins a la 
caiguda del mur de Berlín. 

CINC HOMES / De la mà d’una «antihe-
roïna», el repàs històric inclou refle-
xions sobre els totalitarismes nazis o 
estalinistes i els camps de concentra-
ció. Els cinc capítols en què està divi-
dit el llibre porten per títol el nom 
de cinc homes que marquen la vida 
d’Amelia, la protagonista, a Madrid, 
Moscou, Lisboa, Nova York, entre  
altres ciutats on transcorre la his-
tòria.
 La memòria familiar i nombro-
sos documentals han estat impor-
tants referències per a Navarro al di-
buixar el personatge d’una «perde-
dora»  que com altres dones del segle 
passat «van trencar motllos i van fer 
coses excepcionals». H
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