
Del 18 al 24 de novembre del 2011 • PRESÈNCIA • 55

16
49

27
-1

04
52

30
C

es de l’any 1999, el 25 de no-
vembre és el Dia Internacio-
nal contra la violència de

gènere, en record de les tres germanes
Mirabal, assassinades a la República
Dominicana aquest mateix dia de
l’any 1960, per ordres del dictador
Rafael Leónidas Trujillo.

D’entre les moltes maneres que hi
ha per commemorar aquesta diada,
l’editorial Edebé ha optat per reeditar
el llibre Paraules emmetzinades, de
Maite Carranza (Barcelona, 1958),
premi de Literatura Juvenil 2010 i
Premi Crítica Serra d’Or 2011. Es trac-
ta d’un dur al·legat conta els abusos
sexuals a la infància, que ja s’està tra-
duint a sis llengües.

Paraules emmetzinades és una his-
tòria de mentides, secrets, enganys i
falses aparences que posa el dit a la
llaga sobre mites inqüestionables.
Una denúncia valenta dels abusos se-
xuals, les seves terribles conseqüèn-
cies i la seva invisibilitat en el nostre món ben-
pensant.

L’autora, que és escriptora, guionista i docent,
explica que feia temps que volia parlar sobre el
maltractament de gènere però no trobava la his-
tòria adequada. «Les que se m’acudien em sem-
blaven massa maniquees o pamfletàries», afir-
ma, i afegeix: «Volia denunciar ara i aquí la domi-
nació del poder masculí, de vegades subtil, de ve-
gades groller, de vegades sagnant.»

La violència de gènere no és en cap cas una pa-

D
ranoia inventada, ni una fal·làcia.
Les reflexions de Maite Carranza
recorden les dades «esgarrifoses»
que omplen diàriament la premsa
del drama de les dones mortes per
amor mal entès. I l’autora es pre-
gunta què està passant en el nostre
món: «El canvi de rol de la dona
comporta necessàriament aquest
degotall de víctimes?» I planteja
més interrogants tots prou con-
tundents: «No hi ha renaixement
sense sacrifici? Sense dolor? O pot-
ser ara surt a la llum el que havia ro-
màs durant segles a la foscor?»
Maite Carranza afirma que és difí-
cil ser dona, mare i professional en
un món d’homes. «En la meva jo-
ventut havia capejat els temporals
i havia envestit alegrement contra
els prejudicis i les traves, però acu-
so un cert cansament. Gràcies als
anys he decidit ser insolent mal-
grat que m’acusin de feminista.
Em dono per ben pagada si consi-

deren el feminisme un retret.»
En les seves valoracions, l’autora explica que

ha volgut escriure un crit contra la manipulació,
l’abús i el poder de gènere. «Sense pal·liatius.» I
acaba: «Com més se’n parli, més visibles seran les
víctimes i els botxins.»

Maite Carranza ha publicat quaranta-un lli-
bres, la majoria juvenils i infantils. La seva obra
més emblemàtica és la trilogia fantàstica La Guer-
ra de les Bruixes (2005-2007). També ha escrit i es-
criu guions de sèries i de telefilms.

Literatura contra la violència
Per commemorar el Dia Internacional de la no-violència contra les
dones, Edebé reedita «Paraules Emmetzinades» de Maite Carranza
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«PARAULES
EMMETZINADES»
Autor: MAITE
CARRANZA
Editorial: EDEBÉ
Pàgines:248
Preu: 17 €

En aquesta novel·la
l’autora explora una
temàtica sòrdida, la
dels abusos sexuals.
La història és un relat
sobre la violència de
gènere i les seves
conseqüències.
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«CABARET
POMPEYA»
Autor: ANDREU
MARTÍN
Editorial: ED. 62
Pàgines: 656
Preu: 22,50 €

Amb aquesta obra Andreu Martín
va guanyar el premi Sant Joan Un-
nim 2011. És una novel·la policíaca
i històrica que reconstrueix la Bar-
celona de la primera meitat del se-
gle XX, la del pistolerisme, la de la
Guerra Civil i la postguerra.

«EL CÒMIC EN
CATALÀ»
Autor: JORDI RIERA
Editorial: GLÉNAT
Pàgines: 160
Preu: 15 €

Un exhaustiu catà-
leg dels àlbums i les publicacions
de còmic editades en català des del
1939 fins a l’actualitat. S’hi afegei-
xen també els llibres publicats en
aquest període d’humorisme gràfic,
la bibliografia existent i altres anne-
xos que contribueixin a donar una
visió més àmplia del que ha estat i
és la realitat del còmic en català.

«EL DEBAT
TEATRAL A
CATALUNYA»
Autor: MARGARIDA
CASACUBERTA,
FRANCESC FOGUET,
ENRIC GALLÉN I
MIQUEL A. GIBERT

Editorial: DIPUTACIÓ BARCELONA -
INSTITUT DEL TEATRE
Pàgines: 624 Preu: 10 €

Una antologia de textos de teoria i
crítica dramàtiques, que inclou des
del Modernisme a la Guerra Civil.




