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Una autora valenta
i prolífica

‘Crims del
desig’ és
novel·la negra
i ‘El cel de
Lisboa’, d’amor

Marina Rubio
no escriu
especialment
per als
lectors joves

Marina Rubio Martori, El cel
de Lisboa. Col·lecció Polissons.

Editorial La Galera.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

Marina Rubio Martori, Crims
del desig. Col·lecció La Maleïda.

Editorial La Galera.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

P
arlava fa pocs dies de
qui semblava que era
l’autor català més jo-
ve i amb més obra
publicada, Antoni

Garcia Llorca (Barcelona,
1971). A poca distància, apa-
reix amb fermesa aquesta no-
va autora, Marina Rubio (Bar-
celona, 1979 –22 anys aquest
octubre–), i tres novel·les al
carrer en dos anys. Són dos
autors d’estils i d’arguments
completament diferents, pe-
rò amb un tret comú: els dos
apareixen al marge de cap
mena de paternalisme ni
missió de salvament, ni de la
llengua ni de les lletres. I en
tots dos es detecta un estil
consolidat i un domini de la
llengua sense titubejos. Dues
bases perfectes perquè, afegi-
des a una fèrtil capacitat de
fabulació, donin una obra
que s’endevina consistent i en
continuïtat.

La primera novel·la de Ma-
rina Rubio va ser Blau turquesa
(La Galera, 1999). En aquella
ocasió, l’autora es va encarar
al tema de la sida des d’una
òptica que ja vaig dir que era
valenta i, sobretot, des d’una
visió de la generació que creix
amb el perill ja conegut i s’hi
adapta per combatre’l. Ara, a
El cel de Lisboa, l’autora escriu
el que podria ser una llarga

carta, però que en el fons és
una història intensa d’amor
que recull tres anys del Sergi i
l’Alba, no escrita precisament
per oblidar sinó per assentar
tot el que la relació va repre-
sentar per a tots dos. És difícil
mantenir una història, no pas
breu, al voltant d’un eix cen-
tral i basat en l’expressió dels
sentiments, sense excessives
repeticions, amb un avança-
ment narratiu que defuig amb
encert molts dels tòpics en els
quals es podia haver caigut.

A Crims del desig, sembla
que Marina Rubio s’interessa
pel gènere policíac, per la
novel·la negra. I hi entra
sense timidesa, amb una se-
guretat que l’acosta a alguns
dels arguments més cele-
brats del gènere, amb l’avan-
tatge que situa la història a
Llinars, el seu lloc de resi-
dència.

Semblen dues novel·les es-
crites amb una certa proxi-
mitat en el temps. Tant a El
cel de Lisboa com a Crims del

desig, el tractament de dolça o
noms com el de Sergi (que ja
apareixia en la primera no-
vel·la) en els moments on l’a-
mor és com un tam-tam de
fons en les tres novel·les de
l’autora, mostra aquesta es-
treta relació.

Si a El cel de Lisboa l’acció hi
és gairebé inexistent, a Crims
del desig l’acció marca la tra-
ma –obligada per les lleis del
gènere– però amb força mo-
deració i l’autora no es deixa
endur per ritmes trepidants
ni accions violentes sinó que
manté la intriga per desve-
lar-la a l’últim moment,
aquell moment en què, com a
les bones novel·les negres, el
culpable és aquell que el lec-
tor menys es pot imaginar.

Aquest és el recorregut li-
terari seguit fins ara per Ma-
rina Rubio: a Blau turquesa, el
protagonista descobreix que
té la sida i la coneixença d’u-
na noia farà que porti l’amor
al límit de la vida. A El cel de
Lisboa, després de tres anys, el
protagonista del relat no ha
oblidat tot l’amor i tot l’odi
que van covar en aquella
època. A Crims del desig, la
mort d’un arqueòleg enceta
un encadenament de crims
que el seu germà, un policia
que torna al poble de naixen-
ça després de deu anys, haurà
d’investigar.

Marina Rubio ha estudiat
comunicació audiovisual a la
Facultat Blanquerna, ha col-
laborat en ràdio, televisió, te-
atre i centres culturals i ha fet
de guionista. Tinc la sensació
que les seves novel·les no les
escriu especialment per als
lectors joves, però aquesta ha
estat la sortida que editorial-
ment ha trobat. Que no li si-
gui un llast, com en tants al-
tres autors.

Guerra Freda a l’Atlàntida

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Edgard P. Jacobs, El enigma de
la Atlántida. Norma

Editorial. Barcelona, 2001.

E
l enigma de la Atlántida
va ser publicada el
1957, un bon mo-
ment creatiu del seu
autor, el belga Ed-

gard P. Jacobs, just després de
La marca amarilla i abans de
S.O.S. Meteors, les seves dues
obres més equilibrades i reei-
xides. Sense arri-
bar al nivell de les
dues obres esmen-
tades, li pesa mas-
sa el barroquisme
de la intriga. El
enigma presenta
prou atractius
gràfics –el disseny
de les naus dels
atlants posseeix
l’encís del logotip
de La marca amari-
lla– i densitat nar-
rativa com per re-
comanar-ne la lec-
tura, especialment
si la nostàlgia es
còmplice de la
nostra mirada.

Però aquesta
obra, realitzada en
plena Guerra Fre-
da, posseeix tam-
bé l’interès de re-
flectir com algu-

nes obres de la cultura de
masses banalitzen i així fan
més assimilables elements
ideològics. El mecanisme d’as-
similació actua especialment
amb la creació d’intriga, on
determinats recursos i codis
coincideixen amb postulats
utilitzats durant aquella situa-
ció conflictiva i que avui tor-
nen a reaparèixer.

ATMOSFERA DE MISTERI
La primera pàgina d’aquest
àlbum, que és un model de
creació d’atmosfera de misteri
mitjançant l’acumulació d’e-

lements inquietants, ja ens
introdueix en un element clau
de la psicosi bèl·lica en temps
de pau, l’enemic no es veu
però és a tot arreu. Aquest
enemic és dolent i ataca con-
tínuament els bons, pertany a
cultures alienes o oposades a
l’occidental, s’organitza secre-
tament, té agents infiltrats en
les files dels bons i és molt
poderós, tot i que està con-
demnat a una inevitable der-
rota davant l’acció justiciera
dels herois que restabliran
l’ordre després d’un breu reg-
nat del caos.
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Amanda Leslie, Cu-cut, qui és?
Editorial Esin.

Barcelona, 2001.
A partir de 3 anys.

Q ui té cua blava i bec
groc, camina tort i a
poc a poc? Qui té una-
llengua llarga i violeta i

el cos estampat com una sa-
marreta? El lector ha de des-
cobrir quin animal s’amaga
darrere de cada endevinalla;
només aleshores li és permès
de girar full i hi veurà a doble
pàgina el personatge descrit
amb rodolins.

Alegria Julià, Contes numèrics
una mica histèrics.

Il·lustracions de Ramon
Rosanas. Alfaguara - Grup

Promotor. Barcelona, 2001.
A partir de 10 anys.

N ou contes en què prenen
protagonisme els nú-
meros. En alguns indu-

eixen el lector a comptar i
descomptar, en d’altres, cal
agafar una calculadora... Unes
suggerents i generoses il·lus-
tracions interpreten el to in-
quietant dels contes amb
moltes el·lipsis i ombres.

Laurence L. Afano, El Marc i la
Maria es banyen. Traducció
d’Ainara Munt. Editorial

Cruïlla. Barcelona, 2001.
A partir de 3 anys.

E l Marc és un porquet i la
Maria és una anegueta,
són amics, s’ho passen

bé junts i s’ajuden. És l’hora
de banyar-se i la Maria es fica
a la banyera decidida i en
canvi el Marc diu que no es
vol banyar. Tot jugant, la
Maria el convenç dels avan-
tatges d’anar net i fer bona
olor.


