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posa’t al dia ARAKIDS

A Hungarian giraffe

The caretakers at the Budapest zoo in Hungary are
very happy A new baby giraffe has been born.There
are a lot of interesting things to study and discover
about this animal. They are the tallest animals on
earth, about 5,4 metres high. Their neck is very long
but it only has 7 bones, like a human neck!
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l’entrevista

Care Santos
ESCRIPTORA

“Tenir secrets és una manera
de començar a créixer”
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.
A quina edat vas escriure el teu primer conte?
Vaig començar a escriure quan tenia
8 anys, però no va ser un conte, sinó
un diari íntim. La mare també n’escrivia un i a mi em semblava tan misteriós que vaig decidir imitar-la, potserperpodertenirsecretspropis.Tenirsecretsperprimercopésunamanera de començar a créixer, penso.
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La setmana passada hi va haver una tempesta
important, però no va portar problemes greus a la Terra
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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.

Què és el que els interessa als joves
lectors?
Els joves són uns lectors exigents
que no llegeixen seguint gustos aliens ni modes i que tenen moltes coses a fer a més de llegir. Els agrada
sobretot llegir sobre el que els està
passant o els pot passar. Per això és tan important identificar-s’hi. Has de fer el que sigui per atrapar-los, expliEnvia les teves
cant-los coses que els topreguntes a
quin de molt a prop, que no
Mag Lari
els avorreixin i que els facin
Carles Torrecilla
veure per un forat un cert
arakids@ara.cat
món fosc que és aquí mateix
i tenen desig de conèixer.
Quinespreguntesetfanelsjoves
quan presentes els teus llibres als
instituts?

Ui, moltíssimes! N’hi ha que es repeteixen sempre, com “Quant es
triga a escriure un llibre?” o “Eres
bona estudiant a l’institut?” A cada 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 és més aviat al contrari: la literatura d’adults es va assemblant a la literatura per a joves,
perquè els joves, quan es fan grans,
volen una literatura similar a la
que els va agradar quan eren adolescents. 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. De moment,
el petit vol ser pilot de motos, la
nena vol ser mestressa d’un restaurant 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.
Aquesta nit no hi ha lluna plena
(Estrella Polar). Volia escriure
de l’amor que canvia les coses, de
mares obsessionades i de llops, i
m’ho vaig passar molt bé.

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