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Maite Carranza, Vols ser el
nòvio de la meva germana?

Il·lustracions de Jordi
Sempere. Col·lecció Tucan.

Editorial Edebé.

Barcelona, 2002.
A partir de 9 anys.

N
o és que Maite Car-
ranza (Barcelona,
1958) hagués desa-
paregut del mapa
editorial, però sí que

la seva dedicació al guionatge la
n’havia apartada provisional-
ment. El seu retorn s’ha pro-
duït amb un dels premis con-
siderats grossos, l’Edebé infantil.
Professora de llengua i litera-
tura catalanes en una, suposo,
excedència beneficiosa per a la
literatura en el seu sentit més
ampli, des del 1992, l’autora va
iniciar la seva trajectòria amb
Ostres, tu, quin cacau, La revolta dels
lactants i La nit dels arutams.

Aquests i altres títols, algun
per a tots els públics, mantenen
l’interès per l’obra de Maite
Carranza, que, almenys en la
novel·la que ara presenta, re-
flecteix una vegada més el re-

trat de personatges que trans-
gredeixen allò que és correcte,
una fórmula que torna a ser
necessària, si tenim en compte
la bonança que s’ha estès entre la
generació d’infants que té com
a model els feliços pares que es
troben als quaranta. Sigui ben-
vingut, doncs, el gènere trans-
gressor que, abans de fer patir
ningú, es pot assegurar que és
el millor bàlsam perquè el lec-
tor no en prengui mal exemple.

La protagonista de la novel·la
és la germana petita típicament
amoïnada per la més gran, dis-
posada a acabar amb aquesta
situació d’indefensió. Unes va-
cances d’estiu seran l’oportuni-
tat ideal per buscar una sortida
definitiva a la pesada de la ger-
mana. ¿I hi ha alguna cosa mi-
llor que buscar un nòvio o una
nòvia a algú quan no se’l su-
porta? L’ambientació de la no-

vel·la passa a Torredembarra,
lloc més que conegut ara per
l’accident de l’Euromed en
l’última Setmana Santa. Platja i
població saturada a l’estiu. Tu-
ristes. Influència de Port Aven-
tura. Paratge de muntanya a un
cop de pedra amb bicicleta tot
terreny. I humor, que és una de
les constants de l’obra de Maite
Carranza.

La novel·la té un ritme que
els lectors als quals va adreçada
seguiran sense problemes. No
és la típica aventura d’estiu.
L’aventura, en tot cas, és el
tractament, la reacció de la
protagonista davant el seu pla
antigermanagran. I aquí és on
tenim l’atractiu d’un argument
que, tot i beure de les fonts del
dia a dia, té esquitxades d’ori-
ginalitat que van perfilant un
personatge d’onze anys molt
d’avui, amb preocupacions, pe-
tits problemes, insatisfaccions i
murrieries.

ERROR GEOGRÀFIC
Les il·lustracions s’adapten a
aquest tractament de vinyeta
de còmic, que per exigències de
la col·lecció es reprodueixen a
una sola tinta i això fa que tin-
guin un paper discret. Només
la coberta permet copsar-ne tot
el gruix gràcies al color. I, fi-
nalment, un matís d’estil: en
un dels capítols, el pare de la
protagonista es perd en bicicle-
ta prop de Farena. Casualment,
Farena és una altra població
que ha sonat darrerament per-
què s’hi va produir una pre-
sumpta intoxicació de mona,
l’última Pasqua, a base de hai-
xix com a ingredient.

Però la novel·la fa referència a
la serra del Montsant, com a
lloc de la recerca del biciclista
estiuenc. Farena és un poble
agregat de Mont-ral, a l’Alt
Camp, físicament fronterer
amb la Conca de Barberà, gai-
rebé deshabitat fa uns anys, ara
recuperat per a estiueig, on se-
gurament no hi ha ni pagesos
ni un delegat de la Caixa, com
diu la novel·la, lluny del Mont-
sant, i que en realitat pertany a
les muntanyes de Prades, al
capdamunt del riu Brugent,
que desemboca fort al Francolí,
a tocar de la població de la Riba.
Bé, és una lleu confusió que no
destorba l’argument, però que
en una nova edició valdria la
pena corregir. O deixar Mont-
sant i canviar de nom de poble.
O deixar Farena i canviar de
nom de serra. En realitat, tant
el Montsant, com les munta-
nyes de Prades, com serra la
Llena són veïnes, però no tenen
res a veure quant a situació i
paisatge. De totes, és clar, la del
Montsant s’ha fet la reina del
mambo: parcs eòlics, paratge
natural i, sobretot, vinyes de
cantautors i inversors que
abans optaven per l’Empordà.

ESPASA CALPE

Portada de ‘La España del Tebeo’

Testimonis
del nostre passat
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Antonio Altarriba, La España del Tebeo.
Espasa Calpe. Madrid, 2001.

L
a España del Tebeo és un estudi realitzat
per Antonio Altarriba sobre la historie-
ta espanyola en el període del 1940 al
2000, amb dues etapes molt diferenci-
ades: la marcada per la dictadura fran-

quista i la que va des de la Transició fins a l’ac-
tualitat. La perspectiva central del treball són els
personatges dels tebeos, la seva tipologia i sig-
nificat social. Aquest enfocament dóna força
més pes al primer període, que està subdividit
en tres apartats: la historieta d’humor, la histo-
rieta sentimental i la historieta d’aventures. Les
propostes de l’autor sobre aquest temps són es-
pecialment suggeridores i representatives.

EL CAOS EN UN UNIVERS FICTICI
Amb una metodologia basada en un estudi de
camp gairebé exhaustiu i una anàlisi que
aprofundeix en el comportament individual i
en la seva situació contextual, Altarriba acon-
segueix definir una sèrie de trets comuns que
ordenen l’aparent caos d’aquell univers fictici,
que estableixen els forts lligams entre aquell
món imaginari i la realitat a què es referia. Les
seves observacions i aproximacions combinen
la tendresa de la nostàlgia amb l’anàlisi lúcida
per diseccionar brillantment les carregues ide-
ològiques que involuntàriament van transme-
tre aquella munió d’herois, heroïnes i antihe-
rois. Així la lectura es converteix en un viatge
apassionat en què sovintegen les retrobades per

uns i els descobriments per altres. L’estudi de la
segona etapa, tot i seguir sent força interessant,
no té l’encís de recreació general, de capacitat
de representar tota una època, tant per raons
objectives (les sèries i personatges fixos deixen
de tenir protagonisme dins de la historieta co-
mercial) com subjectives (per les mancances de
la tria realitzada per l’autor).

Gemma Lluch, El-joc.com.
Col·lecció Espurna. Edicions

Bromera. Alzira, 2001.
A partir de 14 anys.

A mb aquesta novel·la,
l’autora va quedar fina-
lista del premi Bancaixa.

És una de les primeres apor-
tacions a la literatura per a
joves que pren com a referent
les noves tecnologies. Inter-
net, xats i noves coneixences
que amaguen allò que hi pot
haver darrere d’un nom fals i
que té cara de pantalla d’or-
dinador. La novel·la represen-
ta el debut de l’autora en la
ficció literària.

Pere Casals, Enigma a Internet.
Il·lustracions de José Pablo
Espada Jiménez. Col·lecció

Sopa de Llibres.
Editorial Barcanova.

A partir de 12 anys.

U na altra novel·la amb
Internet com a protago-
nista. En aquest cas en

clau d’aventura. Una perio-
dista rep uns anònims per
correu electrònic. La colla
protagonista posaran en perill
la seva integritat en un procés
d’investigació. I gràcies als
passos que fan acabaran fent
caure a la xarxa el cap d’una
banda de blanqueig de diners.

Bruno Munari i Enrica
Agostinelli, La Caputxeta

Vermella, Verda, Groga, Blava i
Blanca. Trad. d’Anna Gasol.

Editorial Barcanova.

A partir de 6 anys.

L a Caputxeta Vermella es-
tà perduda al bosc. La Ca-
putxeta Verda es fa amiga

de les granotes que han fet fu-
gir el llop. La Caputxeta Groga,
al mig dels perills, rep l’ajuda
dels seus amics canaris. La Ca-
putxeta Blava se les heu amb el
llop de mar. L’enigma, però,
està en la Caputxeta Blanca. El
volum compta amb les il·lus-
tracions dels mateixos autors.


