LA CANÇÓ
DEL CUCUT
Frances
Hardinge
va passar gran part
de la infantesa a
Kent, en una
enorme casa antiga
que la va inspirar a
escriure històries
de misteri des de
molt jove. Fly By Night, la seva primera novel·la
per a joves, publicada al Regne Unit per
Macmillan, va obtenir un gran reconeixement de
la crítica i va guanyar el Premi Branford Boase.
Des de llavors ha escrit moltes novel·les d’èxit per
a joves, entre les quals destaquen La cançó del
cucut i L’arbre de les mentides, guanyadora del
Premi Costa 2015 al millor llibre de l’any.

Al setembre Bambú publicarà
la seva última novel·la:

La veu de les ombres.
Xavier Pàmies, traductor

Va néixer el 1959 a Barcelona. Traductor de narrativa en
llengua portuguesa, anglesa i francesa, ha estat distingit
amb el I Premi de Traducció Giovanni Pontiero i el Premi
de Traducció Ciutat de Barcelona 2003. Llicenciat en
Biologia per la Universitat de Barcelona, té el diploma
d’estudis avançats de traducció per la Universitat Pompeu
Fabra.
Ha traduït del portuguès al català obres de José Maria
Eça de Queirós, João Guimarães Rosa, António Lobo
Antunes, Joaquim Maria Machado de Assis i José
Saramago, entre d’altres.
Els principals autors que ha traduït de l’anglès són Jane
Austen, Paul Auster, Karen Blixen, Richard F. Burton,
Charles Dickens, William H. Hudson, Kazuo Ishiguro,
Harper Lee, Cormac McCarthy, Vidiadhar S. Naipaul, Raj
K. Narayan, Dorothy Parker, Philip Roth, Joanne K.
Rowling, Salman Rushdie, Jerome D. Salinger, Moyez G.
Vassanji i Edith Wharton.
Pel que fa a la llengua francesa, dels autors que ha
traduït destaquen Emmanuel Dongala, Camara Laye i
Irène Némirovski.

La novel·la se situa a Ellchester, una localitat anglesa fictícia, als anys vint del
segle xx. Quan la Triss es desperta després d’un accident, sap que li ha passat
alguna cosa estranya i terrible. Té una
fam voraç i insaciable, es desperta sovint amb els cabells tots plens de fullaraca i la seva germana li té por. I quan ja
no pot més i es posa a plorar, les llàgrimes són com teranyines... Intenta recordar què li ha passat, però sembla que
algú l’hagi desposseït dels seus records.
Amb la seva germana petita, la Pen,
s’embranca en una aventura que les
portarà a descobrir la veritat sobre la
seva família i els plans perversos d’un
personatge inquietant i enigmàtic que
es fa dir l’Arquitecte.

Novel·la guanyadora
del British Fantasy Award.

«Una obra de literatura
valenta, i admiro el coratge i
la imaginació exuberant que
hi ha al darrere.»
Annabel Pitcher
The Guardian

https://www.theguardian.com/books/2014/
aug/02/cuckoo-song-frances-hardinge-reviewmagic-menace-mystery

«Frances Hardinge impressiona per
la forma sincera amb què tracta les
pors i els mals humans. Si L’arbre
de les mentides et va captivar,
descobreix aquesta nova proposta
tant per a joves com per a adults
aficionats a la fantasia.»

Meritxell Ral (blog de La Central)
https://www.lacentral.com/blog/franceshardinge-159232

Proper
llibre de
l’autora al
setembre
del 2019!

Paula Jarrín (Llibreria Al·lots)
https://allotsllegint.wordpress.com/2019/03/28/la-canco-del-cucut/

Al club de lectura Llegim amb Al·lots vam llegir
aquest llibre i al final de la conversa va sorgir
aquesta pregunta: de què va el llibre? I la Isabel,
sempre amb la paraula justa, el va definir així: “Va
d’estimar. De com estimem i de com ens estimen.
I va de descobrir que la família no sempre estima
bé. I és d’aquells llibres que jo hauria agraït llegir
d’adolescent, ja que et pot deixar més tranquil.”
I la Isabel té tota la raó. Hi estic totalment
d’acord, va de com estimem, amb un fons de
fantasia, en un escenari molt concret, un poble
dels Estats Units, quan el Jazz es començava a
despertar, amb moments de por —molta por—
i moments plens d’amor, d’aquell amor bo i
d’aquell que fa mal. I jo també m’hauria quedat
més tranquil·la si l’hagués llegit d’adolescent, que
com diu el tango: “el mundo fue y será una
porquería, ya lo sé…”»

Llibres publicats
de l’autora

Editorial Bambú
Editorial Bambú és un segell
d’Editorial Casals que, des de l’any 2006,
edita obres literàries d’ara i de sempre
per a lectors a partir de sis anys.
Els títols que integren el nostre catàleg
pertanyen a gèneres molt diversos, però
tots comparteixen un tret comú, prioritari
i irrenunciable: la qualitat, literària i
d’edició. Per això, el criteri de selecció no
és menys rigorós pel que fa als autors de
les il·lustracions que acompanyen alguns
dels nostres llibres.

A Editorial Bambú tenim molt
presents aquestes paraules del
poeta J. V. Foix: «Llegir, llegir,
llegir; caminar, caminar, caminar.»
Per això, el nostre propòsit és fer
llibres que acompanyin els lectors
al llarg del camí de la vida.

Així, doncs,
amb Editorial Bambú,
la lectura continua!

Premis
•P
 remi Ictineu 2018 a la millor
il·lustració d’una obra fantàstica.
L’enigma Perucho
•P
 remi Atrapallibres 2014. Germanes
Crostó, agència d’investigació.
El misteri de la tifa de gos abandonada
•S
 eleccionat per al Premi Atrapallibres
2014. El peatge màgic
• Seleccionat Premi Protagonista Jove
2014. Com un llebrer
•S
 eleccionat Premi Atrapallibres 2013.
La carta de la mort
• I nternational Latino Book Awards
2012: menció d’honor al millor llibre
de ficció per a joves lectors.
El venedor de dolços
•P
 remi Junceda 2011 a la millor coberta.
La veritable confessió de Charlotte Doyle
• I nternational Latino Book Awards
2011: 1er Premi al millor llibre de ficció
per a joves lectors. Tigre, tigre
•P
 remi Junceda 2010 a la millor
coberta. Neu de primavera
• Premi Junceda 2008 a la millor
coberta. Helpers
• I nternational Latino Book Awards
2008: 2n Premi al millor llibre de ficció
per a joves lectors. La gran aventura
• International Latino Book Award 2007:
menció d’honor al millor llibre de
no-ficció per a joves lectors.
Penny, caiguda del cel
•P
 remi Nestlé Smarties Book 2002.
Tom, fredapell

Segueix-nos a:

Contacte de premsa:
#EditorialBambú

nuria.benaiges@editorialcasals.com

