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Ju dy Blu me
LA CASA
DE L’IGGIE
Un clàssic dels setanta
sobre el racisme i la intolerància
d’una de les autores nord-americanes
més estimades
L’Iggie se n’ha anat a viure a Tòquio amb els seus pares. Una
tragèdia, perquè ara la seva amiga Winnie —una noia d’onze
anys que viu a la casa del costat— s’ha quedat una mica sola
al carrer Grove, preguntant-se amb qui sortirà a jugar la resta
de l’estiu.
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Fins que li diuen que una família ha comprat la casa de l’Iggie: són els Garber, una parella amb tres fills. Quan desembarquen a la casa, la sorpresa és majúscula: són negres, els
primers del barri! La Winnie no pot estar més contenta, i per
demostrar que és una bona veïna, corre a donar-los la benvinguda.
Els problemes, però, començaran ben aviat, perquè no tothom
està disposat a acceptar-los. I els Garber no només necessitaran «una bona veïna». Els caldrà una amiga.

Ju dy Blume
(Elizabeth, Nova Jersey, 1938)

Es va graduar a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de
Nova York. Molts dels seus llibres —com Are you there God? It’s
me, Margaret; Forever; Tiger Eyes o La casa de l’Iggie— han
estat llegits per milions de lectors i s’han traduït a més de 25
llengües. L’any 1996 va ser guardonada amb el premi Margaret
Edwards de l’Associació de Biblioteques Americanes i el 2004 va
rebre la medalla de la National Book Foundation.
Va escriure el llibre La casa de l’Iggie a finals dels seixanta, poc
després de l’assassinat del líder pacifista Martin Luther King, defensor
dels drets civils de la comunitat afroamericana, que va desencadenar
un esclat de violència al carrer, sufocat amb una brutal repressió
policial en diversos llocs del país, però especialment a Detroit.
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