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R ESUM
La December, una nena d’acollida d’onze anys, confia que aviat li sortiran ales de la
cicatriu que té a l’esquena i es posarà a volar; s’esforça a practicar, perquè volar no és
una tasca fàcil, i salta dels arbres que troba a les cases de les famílies que l’acullen.
Aquesta pràctica estranya l’allunya dels adults que l’envolten i provoca l’estranyesa
i l’empipament de les famílies amb les quals va vivint. Així, la December passa per
diverses cases fins a arribar a la d’una dona anomenada Eleanor amb qui comparteix
la seva passió pels ocells.
Al nou col·legi intenta no relacionar-se amb els seus companys i companyes,
però un dia se li acosta una nena, la Cheryllynn, de qui acabarà fent-se amiga. Però
també hi ha un grup de nenes que comencen a ficar-se amb ella. Una d’elles, la Jenny,
li roba el seu diari personal, que la December sempre porta a sobre, on escriu els seus
pensaments més privats i els seus desitjos futurs. És el seu tresor més preuat. La Jenny
li adverteix que no el recuperarà tret que deixi de relacionar-se amb la Cheryllynn,
a qui la Jenny odia. Mentrestant, l’Eleanor la porta al refugi d’animals on treballa
i la posa a càrrec de la recuperació de l’Henrietta, un aligot ala-rogenc amb el qual
cap cuidador ha aconseguit establir cap connexió; la December s’entén fàcilment
amb l’animal i a poc a poc aconsegueix que vagi agafant seguretat per volar.
Amb el temps, la December, que va deixant de banda el seu entrenament per
volar malgrat que encara està convençuda que la seva estada amb l’Eleanor és temporal,
comença a veure com els seus llaços es van fent més sòlids. La Cheryllynn, que acaba
convertint-se en la seva millor amiga, l’ajuda a recuperar el seu diari, li proporciona
acceptació i afecte, i li mostra la possibilitat de confiar en algú. L’Eleanor, per la seva
banda, li fa veure que sempre serà allà quan la necessiti, i que no l’abandonarà. Així, la
December comença a confiar i, alhora, descobreix la por de perdre els llaços personals
que fins fa poc no havia pogut construir; en aquest encreuament de felicitat i temors en
el qual la vida li comença a semblar tan bonica com angoixant, el seu pla d’escapar volant
se li presenta, alhora, com una ximpleria infantil i l’única possibilitat realista de viure
la seva vida.
Finalment, la December s’adona que val la pena esforçar-se a viure la vida segons
les pròpies passions, com fan la Cheryllynn i l’Eleanor, per molt que existeixi el risc
al rebuig d’altres persones o la por de perdre el que es té.

PER S O NATG ES
D ecember
Introvertida, reflexiva i amb una gran determinació. Posseeix un ampli coneixement sobre el món
dels ocells i és capaç d’utilitzar-lo per explorar i conèixer la realitat social que l’envolta. Malgrat
el seu fort instint d’autoprotecció i els seus desitjos d’independència, amb el temps és capaç de
desenvolupar un fort amor per les persones que l’escolten i li demostren la seva estima.

E l ea no r
Treballa en un refugi per a animals i, de tant en tant, fa de taxidermista. Té un caràcter tranquil
i humil però també pot ser molt pertinaç. Des que la coneix, entén que la December necessita
un espai propi però al mateix temps procura mantenir-se a prop d’ella per evitar que es faci mal;
el seu desig és construir una vida al costat de la nena en què totes dues puguin créixer juntes
i en llibertat.

Ch eryl l ynn
Alumna del col·legi on va la December, és la primera que decideix parlar-li. Extravertida i amb
facilitat per prendre la iniciativa, es troba, no obstant això, amb problemes per connectar amb
altres persones al col·legi, on no accepten la seva transsexualitat i la manera com juga i explora
les relacions entre la seva identitat i les convencions socials. És aquesta naturalesa inquieta
la que l’acosta a la December i li permet establir-hi una relació en la qual les dues nenes es
reforcen mútuament.

Jenny
Companya de col·legi de la December i filla d’uns pares que col·laboren de manera assídua
amb la comunitat educativa, és una noia bastant popular al centre. Pressionada pels seus pares,
insisteix a anomenar la Cheryllynn pel seu antic nom, Charlie, i tracta d’instigar rebuig envers
ella al col·legi. Gelosa de l’amistat entre les dues nenes, també procura fer-li la vida difícil a la
December.

Adria n
És el cuidador social que la December té assignat. Càndid i optimista, encara que conscient
de les dificultats que la nena mostra per integrar-se en una família, li dona suport incondicional
i intenta, tan bé com sap, reforçar la seva confiança en ella mateixa. Es preocupa per conèixer-la
i tracta d’estimular l’interès que la December mostra pels ocells, imaginant que un dia arribarà
a dedicar-se professionalment a l’ornitologia.

AB ANS DE L A L ECT UR A
La December recorre al que sap d’ocells per tractar de comprendre el món. Molts poetes i
escriptors han fet el mateix. A la novel·la, per exemple, s’al·ludeix al poema de Robert Frost,
Buscar l’ocell de l’ocàs a l’hivern, que parla dels vaivens de l’esperança, una cosa que la December
experimenta de manera constant. Gloria Fuertes, al seu poema Los pájaros, relaciona la
senzillesa dels ocells amb la seva especial capacitat de percepció, trets que la December coneix
bé i aprecia.
Doneu una ullada al llibre tractant de trobar noms d’ocells que no conegueu i busqueu-ne
informació; penseu a què us recorden o què expressen l’aparença i el comportament d’aquests
animals. Busqueu també altres obres que parlin d’ocells i que mostrin maneres diferents de
veure’ls.

DU RAN T L A L ECT UR A
No totes les persones utilitzen les mateixes eines per orientar-se en societat. Per exemple,
la December, a més d’utilitzar moltes referències a ocells, també recorre a diversos colors
per descriure la gent amb qui es troba.
Fixeu-vos en els moments en què la December parla de colors i intenteu construir una
taula de valors en què es vegi a què correspon cadascun. Penseu amb colors? Compartiu la visió
que la December té de cadascun d’ells?
Fixeu-vos també en els colors de les coses que apareixen a la novel·la: el paraigua de
la directora del col·legi és groc, la jaqueta de la Cheryllynn és rosa. Veieu algun tipus de relació
entre la forma en què la December entén cada color i el que cadascuna d’aquestes coses
representa?

DES PRÉS DE L A L ECT UR A
La rel ació ent re l a D ec em ber i l’ Ele a n o r
Quan la December coneix l’Eleanor, en veure-la tota vestida de marró, pensa que intenta
camuflar-se amb el seu entorn; veu també els seus flocs de cabells i pensa en les arrels d’un
arbre. Més tard, quan comença a confiar-hi, diu que la seva panxa és com un niu de colibrí
i que l’Eleanor és un roure centenari.

Com creieu que canvia la relació de la December amb l’Eleanor? Penseu que els canvis
en la forma en què la December parla de la seva mare d’acollida reflecteixen aquest canvi en
la seva relació amb ella? Quines situacions influeixen en l’evolució de la relació?

La D ecember i l a rec u perac ió d e l’ H e n r i e tta
Al refugi on l’Henrietta es recupera, ningú ha aconseguit guanyar-se la seva confiança per poder
començar a entrenar-la; la December, en canvi, aconsegueix que mengi de la seva mà sense
problemes.
De quina manera creieu que la December tracta l’Henrietta perquè aquesta acabi
confiant en ella? Penseu que es deu únicament als coneixements que la nena té d’ocells?
Amb el temps, i veient que a l’Henrietta li costa començar a volar, la December es
preocupa i comença a dubtar de si mateixa. Tenint en compte que la December també vol volar,
per què creieu que l’afecta tant no poder ajudar-la? Penseu que aquesta preocupació ajuda
al fet que l’Henrietta confiï en la December?

La por de l a D ec em ber d’assenta r - s e
Quan arriba a casa de l’Eleanor, la December només porta dues maletes i se sent còmoda amb
la idea que tot el que posseeix hi càpiga fàcilment. A mesura que es va trobant més còmoda
amb la seva nova mare d’acollida, la December, que sol alimentar-se de llavors, comença a tastar
el menjar de l’Eleanor, però es recorda constantment que no ha d’acostumar-se al bo.
En quins altres moments es pot veure que la December procura no acomodar-se?
A partir de quin punt li entren dubtes sobre si realment pot viure la seva vida així, en tensió
per mantenir la distància amb allò que li resulta agradable? Què és el que finalment la fa canviar
d’opinió i la porta a quedar-se amb l’Eleanor?

La Ch eryl l ynn, el seu canvi i la re a c c i ó d e l c o l· le gi
Un dia, la Cheryllynn vol anar amb un vestit a classe i la seva mare, que tem que se’n burlin o
que li peguin, li recomana començar portant anells i arracades; amb el temps, la nena acaba
vestint com vol i al col·legi l’aparten i se’n burlen.
Encara que la Cheryllynn diu que entén que la seva mare, per protegir-la, li demani
que comenci a poc a poc a vestir-se de manera diferent, com creieu que es va sentir en aquell
moment?
Veient que fins i tot la seva amiga íntima, la Jenny, es nega a reconèixer-la tal com ella
vol ser, com penseu que se sent una persona a la qual no la interpel·len en els mateixos termes

en què ella s’entén a si mateixa? A més, què creieu que fa que els seus companys de classe es
comportin així amb ella?

La cançó de l ’E l eanor R ig by
Sempre que l’Eleanor i la December van juntes en el cotxe, i en altres ocasions, sona la cançó
dels Beatles. Busqueu la cançó i llegiu la lletra. De què creieu que parla? Per què penseu que
l’Eleanor l’escolta de manera constant?
Totes dues, la December i l’Eleanor, es troben soles en el moment en què es coneixen.
De quina manera penseu que la cançó es relaciona amb l’evolució de la relació entre totes dues?

E l dia ri de l a D ec em ber
A la seva motxilla, la December porta el primer volum de la Guia completa d’ocells i La noia
ocell, el seu diari; és el llibre on ella escriu el que no vol oblidar, i el que, després que la Jenny
l’hi robi, la Cheryllynn l’ajuda a recuperar. Què és el que la December escriu al llibre? Amb
quins personatges, i en quines situacions, comparteix ella el llibre?
En un moment en què la December li llegeix a la Cheryllynn un fragment del seu diari,
ella li ensenya a la December les cicatrius que té a la part de darrere de les cames; la December
també té una cicatriu a l’esquena. De quina manera afronta cadascuna d’elles el seu record
del que els va poder causar aquestes cicatrius?

S i t’ha ag ra d a t L a noia o cell
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Thornhill. Orfenat per a noies

Una cançó de molt lluny

Ella ha tornat. De la por m’entren esgarrifances, que em recorren
l’esquena des del clatell. I ara què faig?
A Thornhill, un orfenat encantat, el terror pot no venir dels fantasmes, sinó de les nenes que dormen al teu costat. I l’amistat, de les
que llegeixen el teu diari molts anys després...

El Nick té un secret. Al soterrani de casa seva sona una cançó
misteriosa. I val més que ningú sàpiga d’on surt aquesta música.
Cada dia que va a classe veu la Frank, una nena que també té un
secret. Se sent sola, però no vol explicar-ho a ningú. Una tarda, el
Nick descobrirà el secret de la Frank. I ella, el del Nick. Però tots els
secrets comporten perills: en aquest soterrani hi ha finestres que
donen a altres mons i éssers que desitgen travessar-les. I només el
Nick i la Frank poden aturar-los.

Quan tenia cinc anys, em vaig matar

Els llibres que van devorar el meu pare

El Burt només té vuit anys, però el seu petit cor ja ha conegut grans
sentiments. Massa grans. Massa forts. Ara viu reclòs en un Centre
d’Internament Infantil pel que li va fer a la Jessica. Sol, contra l’estupidesa dels adults que converteixen els seus somnis en símptomes clínics i el seu amor, en un delicte. Sol en la seva fortalesa de
silenci. Qui el traurà d’allà?

Alguna vegada t’has ficat tant dins d’un llibre que has desaparegut?
Vivaldo Bonfim es va perdre dins dels seus llibres favorits. Ara el
seu fill Elías té dotze anys i la clau de la biblioteca de l’àtic: es ficarà dins tots aquests llibres fascinants per trobar-lo. Descobrirà
l’amor, la por, el perill i la màgia de la lectura.
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