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Pastissets romantics al curry 

La historia. Washington, avui. 
Tessa es desvetlla d'un mal
son després d'haver trencat 

amb Hardin, pero I'arribada de 
Trevor, un nou amic, constítueíx 
un punt í apart en la terbola rela
ció deis dos amants ... 
Les formes. Quan el jovent no 
era una classe social prou consu
midora, qui més qui menys pro
curava colar-se en aquel les peHis 
exclusives per a majors de 18 an
ys. Era la fascina-
ció per allo prohi-

gona novel-la de la serie 'After', de 
les cinc que ha perpetrat I'escrip
tora Anna Renee Todd (Ohio, 31 
anys). Com qualsevol best-seller a 
I'ús destinat al consum juvenil, les 
peripecies sentimentals deis joves 
protagonistes es reciclen en un 
bucle inacabable. En la nova en
trega (?), la batuta és a mans d'un 
disciplinat artesa com Roger Kum
ble (Nova York, 54 anysL atent a 
no decebre les expectatives de la 

jovenalla que pas
sa per taquilla 

bit la morbidesa 
humida del pe
cat original. Avui, 
pero, la indústria 
de I'oci, i per tant 
I'audiovisual, cui
na 'fa st-food' 
convenientment 
salpebrats i de 
digestió placída, 
plaent. De la pro
hibició s'ha pas
sat a la recepta 
gairebé medica 
per a I'excitació 
torrencial de les 
hormones esva-

'After. En mil 
pedazos' 

s egons el dictat 
comercial de que 
qui paga, mana. 
Per tant, uns pas
tissets romantics 
al curry. Repe
teixen en el cas
ting Hero Fiennes 
Tiffin, nebot del 
Ralph ídem, í I'ac
triu australiana 
Josephine Lang
ford, que es mou 
qual angUila al co
ve, sobretot quan 
es dutxa amb el 
pervers xicot sú-
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lotades d'adoles-
cents en flor. Dubto infinitament 
que aquests consumidors ade-

. lerats tinguin massa en compte 
allo que poguessin dír els avorrits 
adults. iQue coi sabrem nosaltres! 
Al rotllo: 'After. En míl pedazos' 
(After We Collid.ed, Després topa
rem nosaltres) és un melodrama 
romantic, calculadament erotic, 
adobat de sexe, drogues i 'teen 
pop', i perillosament arbitrari pel 
que fa al masclisme 'fashion'. De 
fet, estem en I'adaptació de la se-

~ 
per tatuat. 

El fons. Com va sentenciar Orte
ga y Gasset, I'enamorament és un 
estat d'estupidesa transitoria . 
La imatge. Hardin tent volar la 
lampada contra la paret. 
La frase. l/Somos adictos el uno 
al otro, con partes iguales de pla
cer y de dolor", admet Tessa. Sa
domasoquisme és el concepte pa
tologic. 
La recomanació. Reservat als 
adolescents que s'ho passen teta 
amb 'A dos metros de ti'. 


