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A Hungarian giraffe
The caretakers at theBudapest zoo inHungary are
very happyAnewbabygiraffe has beenborn.There
are a lot of interesting things to study anddiscover
about this animal. They are the tallest animals on
earth, about 5,4metres high. Their neck is very long
but it only has 7 bones, like a humanneck!

posa’t al dia

!

La setmana passada hi va haver una tempesta
important, però no va portar problemes greus a la Terra

Què és una
tempesta solar?

És quan una gran quantitat de radiació del Sol

arriba al camp magnètic que hi ha a l’atmosfera de

la Terra. Això pot crear aurores boreals (llums

verdes o d’altres colors que es veuen al cel), i pot

espatllar els satèl·lits i, per tant, fer fallar el

sistema de telecomunicacions (televisors, GPS...).

Per això és millor que en cas de gran tempesta, no

volin gaires avions.

ATTILA KISBENEDEK/AFP

Kiss me!
Mothers are very affectionate andprotective of their babies. They can kill a

lion with their powerful front legs.

ATTILA KISBENEDEK/AFP Ui,moltíssimes! N’hi ha que es re-
peteixen sempre, com “Quant es
triga a escriure un llibre?” o “Eres
bona estudiant a l’institut?” A ca-
da institut, però, hi ha algun noi o
alguna noia que pregunta alguna
cosa realment sorprenent.

La literatura juvenil s’assembla a la
literatura d’adults?
Jo diria que ésmés aviat al contra-
ri: la literatura d’adults es va as-
semblant a la literaturaper a joves,
perquè els joves, quanes fan grans,
volen una literatura similar a la
que els va agradar quan eren ado-
lescents. Per això és tan important
fer una literatura juvenil ben feta
i que engresqui.

Tens fills? També volen dedicar-se
a escriure?
En tinc tres, de 10, 8 i 6 anys:
l’Adrià, l’Èlia i l’Àlex. Demoment,
el petit vol ser pilot de motos, la
nena vol ser mestressa d’un res-
taurant de quinze pisos i el gran
vol dibuixar. Que facin el que
vulguin, però que mirin de
fer-ho bé.

Una recomanació d’un llibre
teu que t’agradés molt
escriure?
L’últim per a joves: Fosca.
Aquestanitnohiha llunaplena

(Estrella Polar). Volia escriure
de l’amor que canvia les coses, de

mares obsessionades i de llops, i
m’ho vaig passarmolt bé.

Care Santos

“Tenir secrets és una manera
de començar a créixer”

ESCRIPTORA

La Care Santos (Mataró, 1970) va
estudiar per ser advocada, però
sempre ha volgut ser una sola cosa:
escriptora. Ha publicat moltíssims
llibres per a totes les edats, i és una
de les autores més populars entre
els joves.

Aquina edat vas escriure el teupri-
mer conte?
Vaig començar a escriurequan tenia
8 anys, però no va ser un conte, sinó
un diari íntim. Lamare també n’es-
criviauniamiemsemblavatanmis-
teriósquevaigdecidir imitar-la,pot-
serperpodertenirsecretspropis.Te-
nirsecretsperprimercopésunama-
nerade començar a créixer, penso.

Què és el que els interessa als joves
lectors?
Els joves són uns lectors exigents
que no llegeixen seguint gustos ali-
ensnimodes i que tenenmoltes co-
ses a fer a més de llegir. Els agrada
sobretot llegir sobre el que els està
passant o els pot passar. Per ai-
xò és tan important identifi-
car-s’hi. Has de fer el que si-
gui per atrapar-los, expli-
cant-los coses que els to-
quindemolt aprop, queno
elsavorreixin iqueels facin
veure per un forat un cert
mónfoscqueésaquímateix
i tenen desig de conèixer.

Quinespreguntesetfanelsjoves
quan presentes els teus llibres als
instituts?

About
her:
Care always
wanted to
be a writer.
She won
her first
writing
competition
at 14 years
old, and at
25 she
published
her first
book.

Care Santos:
“Els joves són
uns lectors exigents
que no llegeixen
seguint gustos
aliens ni modes”

PERE TORDERA

l’entrevista
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