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Observació
contemporània

i madura

‘Emma’ és
la posada
en escena
d’un conflicte
visceral

Novel·la de
lectura plàcida,
comportarà
dificultats als
més joves

Sophie Tasma, Emma.
Traducció de Pau Joan
Hernàndez. Col·lecció

L’Odissea. Empúries.

Barcelona, 2001.
A partir de 16 anys.

P
ot semblar que allò
que es debat en
aquesta novel·la si-
gui de quina manera
passa l’estiu una fa-

mília de composició singu-
lar, al voltant del pare i la
seva tercera dona i la seva fi-
lla petita; a més hi ha el fill
gran, fruit de la primera re-
lació, l’Emma, la filla adoles-
cent nascuda de la segona
dona, i la seva àvia. També
habiten a la casa de vacances
l’amic de sempre de l’Emma
i la minyona que ha conegut
totes les mares i els fills res-
pectius. Però, de fet, entre
anada a la platja i pícnic es
fan patents les tibantors i les
complexes relacions.

Ja es veu, doncs, que ens
trobem davant d’un relat fa-
miliar, que es podria inter-
pretar com a clàssic, però
que, en el fons, s’adapta a les
circumstàncies contemporà-
nies, tal com la majoria de la
societat occidental entén la
família.

En realitat aquesta novel·la
és, doncs, la posada en esce-
na d’un conflicte visceral,
però, alhora, contingut en
les formes, enmig de la vo-
luntat de normalitat d’a-
questa família en temps de
vacances.

El relat es desenvolupa en
tercera persona instal·lada
permanentment en el punt

de vista i en el record de
l’Emma (recordem: la filla
adolescent del segon matri-
moni), que s’adona que ja no
reconeix com a seu el món
infantil que va compartir
amb el germà gran i l’amic
de sempre. Hi domina el
despertar sexual, però també
la presa de consciència del
món adult que l’envolta,
amb la mare que deixa sola
cada estiu i que passa estre-
tors en contrast amb l’abun-
dor despreocupada que reg-

na a la casa del seu pare; amb
l’àvia jueva que va viure en la
pell de la seva mare tortures
dels nazis, tema que l’autora
esbossa i liquida en un no res,
però amb densitat: “T’explico
aquesta història perquè l’obli-
dis. No es pot oblidar una cosa
que s’ignora”.

La petita Lola és la joguina
de tots, que la protegeixen i
hi juguen. És la representant
del món feliç, aliè a tot con-
flicte, i la seva presència so-
miadora actua de contrast

amb el sentiment de l’Emma,
que en aquestes vacances
deixa definitivament aparcat
el món infantil.

L’autora, Sophie Tasma
(París, 1957) exerceix també
de periodista. La seva pro-
ducció literària és adreçada
principalment als infants i
als joves. En aquesta novel·la
sembla que l’autora ha vol-
gut adreçar-se als joves del
seu temps fugint de qualse-
vol estereotip que li puguin
marcar les classificacions
editorials. I ho justifica amb
aquestes paraules: “No s’ha
de tenir por de sentir, només
cal aprendre a posar-hi dis-
tància”.

Emma és una novel·la de
lectura plàcida, però que
comportarà dificultats als
més joves acostumats a l’ac-
ció i l’aventura. És d’aquelles
novel·les que exigeixen repòs
i concentració i que és difícil
que tingui cabuda més avall
d’una certa maduresa lectora
en la comprensió de l’argu-
ment.

Malgrat tot, aquesta hau-
ria de ser la funció de col-
leccions classificatòries com
L’Odissea. I si aconsegueixen
superar la barrera d’edats i
tòpics, tot això que haurem
guanyat.

La traducció de Pau Joan
Hernàndez fa de bon llegir i
manté el nivell equilibrat en
tota la narració. L’edició ca-
talana ha canviat radical-
ment el títol. De L’école des
loisirs ha passat a Emma, un
nom que, per cert, ja té fortu-
na en el món editorial: només
cal recordar Robert Saladrigas
i la seva Sóc Emma.

PEP BROCAL

Una melodia coneguda

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Felipe H. Cava i Pep Brocal,
V-girl. Edicions de Ponent.

Onil, 2001.

V -girl es una historieta
construïda sobre im-
pressions, sensacions,

atmosferes i situacions pree-

xistents, generades per altres
ficcions, literàries o cinema-
togràfiques. Amb l’escenari
d’una Nova Orleans local i al-
hora universal, per obra de
globalitzacions culturals, Feli-
pe H. Cava construeix una
narració tan ben estructurada
i atractiva com una cançó es-
tàndard. La seva melodia no
ens sorprèn però sap connec-
tar amb una sensibilitat edu-

cada en aquests temes. Les
veus dels personatges, i les de
les seves històries, ens arriben
com si fossin l’eco d’altres
personatges i d’altres biogra-
fies, i malgrat això ens inte-
ressen pel que els succeeix,
per seguir l’evolució del seu
destí, per conèixer els nous
matisos del seu drama. Racis-
me, caciquisme, repressió i
tensió sexuals, frustracions, vi-

olència... i el pes del
passat no resolt, del
passat que amenaça
el present amb la
seva càrrega de se-
crets, de mentides i
de crims són els
habituals monstres
i fantasmes que es
mouen darrere de
les intrigues que
agiten la narració,
que donen intensi-
tat a les inflexions
de la cançó. Però no
ens podem oblidar
del toc especial del
vocalista, un Pep
Brocal recuperat i
renovat, amb un
estil ric en matisos
expressius, lleuger i
intens alhora, espe-
cialment atent a la
inflexió que dóna
un toc especial a la
melodia coneguda i
la converteix en
una altra de nova i
diferent.
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Jaume Terradas, El viatge de
l’Omoh. Il·lustracions de

Montse Español. Col·lecció
Sopa de lletres. Barcanova.

Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

U na tempesta arrossega
el protagonista mar
enllà i el vaixell que el

recull l’allunya molt de casa
seva. El viatge de retorn és
ple d’aventures i li obre el
desig de conèixer més món:
“Si marxes, duràs aquesta
illa en el teu cor i, algun dia,
acabaràs tornant amb la teva
gent per donar-los el que ha-
gis après”.

Mitus Stampa, En Xucla Fort i
la Fina Violina. Il·lustracions

de Valentí Gubianas.
Col·lecció Grumets. La Galera.

Barcelona, 2001.
A partir de 7 anys.

M itus Stampa és el
pseudònim del ber-
guedà Jaume Huch

quan escriu per al públic in-
fantil i juvenil. En aquesta
novel·la, en Xucla Fort, un ós
formiguer molt fanfarró, és el
motiu de venjança d’unes en-
ginyoses formigues que orga-
nitzen una orquestra i quan
l’ós se les empassa li passen
coses estranyes.

Miquel Desclot, Més música,
mestre! Il·lustracions de Fina
Rifà. Col·lecció Grumets. La

Galera. Barcelona, 2001.
A partir de 8 anys.

P oemes recollits en qua-
tre apartats dedicats
tots als intruments mu-

sicals. Els del primer, a ex-
cepció del darrer poema, són
les cançons de la cantata
Concert desconcertat, amb mú-
sica d’Antoni Ros Marbà. Al-
tres poemes es presenten
com a endevinalles. L’edició
es completa amb unes gene-
roses i originals il·lustraci-
ons.


