Intercanvi amb un anglès
Christine Nöstlinger
sinopsi L’Ewald té tretze anys i l’anglès no és el seu fort. És per això que

la seva mare, obsessionada amb les bones notes, decideix unilateralment
convidar un noi anglès a passar les vacances d’estiu a Viena perquè
l’Ewald pugui practicar la llengua. Però la sorpresa és enorme quan en lloc
del Tom, un nen modèlic i responsable, baixa de l’avió el seu germà Jasper,
un noi maleducat i problemàtic que dinamita l’harmonia familiar i ignora
totes les normes paternes. Una novel·la que ens planta amb grans dosis
d’humor les dificultats de la convivència i la superació dels problemes
d’integració.

l’autora

Christine Nöstlinger (Viena, 1936 – 2018) va ser
una de les escriptores més importants de literatura
infantil i juvenil del segle XX. De família humil i
antifeixista, va estudiar a l’Acadèmia de Belles Arts
de Viena, convençuda que volia ser artista, abans de
deixar-ho tot per dedicar-se a escriure. Va tenir una
llarga i prolífica carrera, va acumular dotzenes de
premis literaris de prestigi i va escriure guions per a la
televisió i la ràdio. Els temes centrals de la seva obra
són l’antiautoritarisme, el racisme, la discriminació i
l’alliberament de la dona. Es va casar amb el periodista
Ernst Nöstlinger, amb qui va tenir dues filles, i va viure
a Viena tota la vida.

Així, en tots els seus títols -en va publicar fins a 150- Nöstlinger
esbossa unes temàtiques que encara avui transmeten llibertat.
I és curiós i trist alhora que sovint sembli més moderna
que el món actual.
Paula Corrotto, Letras Libres
El meu llibre infantil preferit. Nöstlinger és un dels pocs autors
(inclòs Stephen King, però pocs altres) que ha sabut descriure la
realitat des del punt de vista d’un noi de secundària, igualment
allunyat del món infantil i adolescent. La història és igualment
apreciable: la idea bàsica no és molt original, sinó que es
desenvolupa de manera creativa, els personatges són “reals” i no
només són taques, el final feliç és allà, però s’evita acuradament
la moralitat del benestar. Per als “adults” potser és massa curt i
massa lleuger, però pot ser un interval agradable entre una lectura
més compromesa. Per a menors de 20 anys ho recomano.
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