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Viatge al passat

Magdalen Nabb, Fantasmes del
crepuscle. Traducció de Jordi

Cussà. Col·lecció Columna Jove.
Columna. Barcelona, 2001.

A partir de 15 anys.

E
l lector agrairà, com
poques vegades pas-
sa, l’autoajuda de la
contracoberta d’a-
questa novel·la que,

també com poques vegades
passa, em permeto de repro-
duir: “Quan estàs a punt d’en-
trar a l’adolescència i sembla
que tot et va en contra –no
encaixes amb els vells amics i
en busques de nous, la relació
amb la família es complica...–,
pots tenir, com la Carrie, la
protagonista d’aquesta història,
una experiència que et faci
veure les coses des d’una pers-
pectiva. A Fantasmes del crepuscle
els límits de la realitat es tren-
caran quan la Carrie es desperti
en una família de cent anys
enrere i conegui les dificultats
de viure en una societat en què
les injustícies socials i les dis-
criminacions per raons de sexe
estan a l’ordre del dia”. No pot
ser més exacte. L’autora va néi-
xer a Church, Lancashire, el
1947. Però des del 1975 viu a
Florència, on exerceix de peri-
odista.

Deia que el lector agrairà
aquesta autoajuda perquè l’au-
tora no li ho posarà pas fàcil
(malgrat que sigui periodista i
que arrossegui la mala fama me-
diàtica que acompanya els es-
criptors-periodistes). Sobretot,
la dificultat la trobarà en els
capítols que es traspassen els
límits als quals fa referència la
ressenya anterior i que no
sempre s’estableixen d’una
manera evident.

LECTURA ATENTA
Fantasmes del crepuscle exigeix
una lectura atenta perquè el
pas cap a la ficció (o la realitat
de cent anys enrere) no s’ad-
verteix de seguida, cada vegada
que es produeix, sinó que es va
descobrint a poc a poc, a me-
sura que avança la trama de
cada capítol.

Fantasmes del crepuscle es
transforma, al final de la lectu-
ra de la novel·la, en el desig de
l’autora de voler explicar el
misteri que envolta el passat i la
infància de l’avi de la protago-
nista. I això, que en segons
quines mans, podria ser molt
senzill, en mans de Magdalen
Nabb passa a ser el que aguanta
l’embigat de la novel·la.

La resta d’atractius, que els
té, pot ser que a alguns dels
lectors adolescents als quals
s’adreça l’edició no els facin del
tot el pes. En primer lloc per-
què està summament explotat
el recurs literari de com saltar
al passat fent veure que som al
present. I en segon lloc perquè,
molt sovint, voler entrar al
passat sense moure’s del pre-
sent treu la brillantor que té un

argument com el de Fantasmes
del crepuscle pel seu propi pes
argumental.

És a dir, que l’adolescent
protagonista, Carrie, s’interes-
si pel passat de la seva família
està molt bé, però encara esta-
ria més bé que l’autora que li
dóna vida s’atrevís a entrar
amb força en aquest passat i se
centrés en la novel·la que vol
fer i que deixa a mitges, amb la
picaresca dels salts, ara aquí,
ara allà, que van molt bé per-
què els autors es rentin les
mans de segons quines situa-
cions en les quals els posen els
seus personatges.

El llibre té una portada
enigmàtica, fotogràficament
esplèndida (copyright Tony Sto-
ne). La noia del retrat repre-
senta la protagonista, Carrie. I
és un dels ganxos de Fantasmes
del crepuscle que, amb aquesta
imatge, troba el seu punt de
plasticitat just entre el passat i
el present, que ha quedat clar
que és inevitable en el text.
Mireu la foto, doncs. Llegiu la
contracoberta. Passeu al gruix
de la novel·la. La correcta mà
literària de l’autora us acom-
panyarà en els entrebancs.

MAITENA

Costumisme de gènere
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Maitena, Mujeres alteradas 5.
Editorial Lumen.

Barcelona, 2001.

E
n només dos anys,
les mujeres alteradas
creades per Maitena
s’han incorporat
plenament al nostre

imaginari. En aquest lapse de
temps s’han distribuït els
seus primers quatre àlbums,
ja publicats a l’Argentina, i
ara, Lumen treu al nostre
mercat el cinquè en una edi-
ció d’atractiu i acurat for-
mat.

D’altra banda, hem tingut
la seva presència a la pàgina
setmanal al suplement domi-
nical d’El País, una pàgina que
apareix també a cinc suple-
ments i revistes més d’Amèri-
ca del Sud i d’Europa. Aquest
ressò internacional, tot i que
es limita per ara a societats
llatines i a capes socials mit-
janes, és un senyal de la pro-
jecció global tant de la seva
temàtica com del seu tracta-

ment. Es un fenomen que
guarda similar capacitat d’ex-
pansió i intensitat que el que
va representar la Mafalda de
Quino al seu temps; només
que el que llavors era sintonia
solidària entre progres, ara és
complicitat de gènere. Per ai-
xò el seu públic majoritari, i
gairebé militant, és molt dife-
rent del que aquí consumeix
habitualment, no tan sols la
historieta, sinó també l’hu-

mor gràfic: són dones que se
senten reflectides i per això
també protagonistes de les si-
tuacions vivencials recreades
per Maitena.

L’autora ha sabut configu-
rar des de la fragmentació
costumista un univers cohe-
rent que recull la dispersió de
comportaments que arrossega
l’efecte de l’alteració irrever-
sible del comportament feme-
ní tradicional.
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David Cirici, Bet i Bup.
Bèsties i bestieses.

Il·lustracions de Marta
Balaguer. Destino.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

À lbum il·lustrat d’ende-
vinalles presentades
d’una manera molt cre-

ativa. D’entrada, el conte
avança a partir de preguntes
adreçades al lector. No són
preguntes retòriques sinó
més aviat orientades a fer-li
activar el sentit comú. Es
crea una intriga en cadena
que es resol girant pàgina
amb les respostes argumen-
tades. La il·lustradora pre-
senta dos animalons, la gra-
nota Bet i el gos Bup, huma-
nitzats amb tot detall.

J. i W. Grimm, Els músics de
Bremen. Adaptació de Joan
de Déu Prats. Orientacions
per al muntatge teatral de
Fina Tapias. Il·lustracions

de Francesc Rovira.
Col·lecció Tramoieta.

La Galera. Barcelona, 2001.
A partir de 10 anys.

L a col·lecció Tramoieta aju-
da a desvetllar entre els
infants l’afició pel teatre.

Els textos són simplificats però
treballats a consciència, amb
rimes per afavorir-ne la me-
morització. Tenen un interès
afegit els jocs dramàtics previs
a l’assaig de l’obra i les orien-
tacions per al muntatge tea-
tral: decorats, il·luminació,
música, caracterització dels
personatges...

Núria Roca,
Què sents?, de la tristesa

a l’alegria.
Il·lustracions de Rosa M.

Curto. Editorial Molino.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

A mesura que els infants
van creixent i guanyen
autonomia comencen a

descobrir un nou món de
sensacions que els envolta. La
por d’estar sol a les fosques,
la por a trobar-se desemparat
si perd els pares, la gelosia
quan arriba un germanet, la
vergonya que algú sàpiga que
se li escapa el pipí quan
dorm. Aquest llibre ajuda a
entendre que no amagar el
que se sent ajuda a fer-se
gran. Àlbum il·lustrat.


