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A
quests dos diaris ver-
mells, aquestes dues
novel·les –potser cal-
dria dir-ne manuals de
ficció per ser clars

d’entrada, o encara, ficció de
manual, per orientar millor els
lectors– es complementen. Es
fa difícil, doncs, establir la di-
ferència que els seus autors han
establert utilitzant el personat-

ge del Flanagan, per una banda,
i el de la Carlota, per l’altra, per
explicar als lectors i les lectores
que coneixen bé aquest parell
d’icones de la literatura juvenil
com s’ho han de fer per res-
pondre als seus inicis i les pri-
meres experiències sexuals.

Més aviat les dues visions, la
masculina i la femenina, inte-
ressen com a informació pre-
ventiva tant a joves de l’un com
de l’altre sexe. La justificació
del projecte col·lectiu Mar-
tín-Ribera-Lienas es resumeix
en tres punts: a) Cada 14 se-
gons, al món, un o una adoles-
cent s’infecta amb el virus de la
sida. b) Cada any, al món, 14
milions d’adolescents donen a
llum una criatura. c) Cada any,
a l’Estat espanyol, dotze de cada
mil noies d’entre 15 i 19 anys es
queden embarassades.

El fet literàriament històric
és que la casualitat fa que el

Flanagan, d’Andreu Martín i
Jaume Ribera, i la Carlota, de
Gemma Lienas, es coneixen al
metro i al cap d’un temps ini-
cien relacions sexuals. I aques-
ta experiència la transmeten
als seus lectors joves per po-
sar-los en antecedents a partir
dels seus dubtes. Per això són
dos llibres complementaris,
entre altres coses perquè, al
marge de la relació establerta
entre els dos personatges, allò
que expliquen, tant en Flana-
gan com la Carlota, tot i coin-
cidir en situacions idèntiques,
no sempre són vistes de la
mateixa manera.

Que ningú no es pensi, però,
que autors i autora s’han adre-
çat només als joves. Diria que
darrere dels seus personatges hi
ha la secreta intenció d’haver
escrit dos manuals de ficció que
també poden interessar els
adults, no només per confirmar

si algunes de les aventures
sexuals que s’hi relaten
s’assemblen a les de la se-
va adolescència sinó tam-
bé per fer una mena de
màster en orientació se-
xual per aplicar a casa o
als centres educatius.

Dos llibres sense fron-
teres, doncs, per saltar,
amb un registre clar, de la
pubertat a la primera vega-
da, als mètodes anticon-
ceptius, a la regla, al pri-
mer coit, a les malalties de
transmissió sexual, al sexe
i la violència, a les perver-
sions, a l’homosexualitat i
la convivència. I tot, a tra-
vés de dos diaris vermells
dels dos protagonistes,
que donen raó als títols, i
que s’intercanvien com
un tresor.

Les dues propostes, un
cop feta la lectura, deixen

els lectors adolescents ben en-
sinistrats per entrar, d’amaga-
totis dels grans i sense manies,
a la lectura d’una altra novel·la
que, en aquest cas, sí que es pot
qualificar de manual de pràcti-
ques. Es tracta de Melissa P. (Co-
lumna, 2004), el relat de Me-
lissa Panarello, una noia itali-
ana de 17 anys que als 15 ja ho
tenia tot molt clar en qüestió
de sexe i que, amb permís dels
autors del Flanagan i la Carlo-
ta, dóna tres tombs als dos
personatges, als quals, tot i que
ella va passar per Barcelona en
un viatge de fi de curs, no de-
via tenir oportunitat de trobar
al metro. I potser val més així,
és clar, perquè la tal Melissa
–hi estaran d’acord els que
l’hagin llegida– sí que és un
manual de ficció tota sola. Po-
bres Flanagan i Carlota si se
l’arriben a trobar pel camí de
la seva iniciació sexual!
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A
igües tèrboles és un
llibre d’historietes
no gaire usual. D’u-
na banda, és un pro-
ducte híbrid que

combina una història d’intri-
ga i l’element central d’una

campanya de comunicació
institucional, de l’altra, és l’ú-
nica versió que s’ha fet en
llengua no oficial a la Unió
Europea. No deixa de ser inte-
ressant que una institució, el
Parlament Europeu, vulgui
explicar de manera entenedo-
ra i atractiva els seus meca-
nismes interns, un exemple
que potser haurien d’imitar
altres institucions que no per
més properes són menys des-
conegudes al ciutadà. Aquesta
iniciativa, a més a més, arriba

en un moment en què les
properes eleccions de juny i la
discussió sobre la Constitució
europea posen d’actualitat
una dimensió política i unes
institucions de les quals no
tenim gaire informació ni han
generat gaire interès en la
nostra societat.

Amb un dibuix realista, un
pèl fred, però efectiu, la nar-
ració es desenvolupa al vol-
tant de la presentació d’una
proposta al Parlament Euro-
peu sobre la política d’aigües i

l’aprovació de les nor-
mes per eliminar pro-
gressivament les subs-
tàncies perilloses del
seu contingut. Ara bé,
la descripció del trà-
mit parlamentari s’a-
companya en paral·lel
d’una trama d’amena-
ces i pressions sobre la
jove i atractiva parla-
mentària protagonis-
ta i els seus amics i
ajudants. D’aquesta
manera s’apropa el
lector a un món insti-
tucional desconegut i
d’entrada poc interes-
sant, però que cada
vegada influencia més
la nostrat realitat, i
s’afavoreix la vessant
pedagògica, que es
completa amb un
glossari sobre els dife-
rents termes de tècni-
ca institucional apa-
reguts al còmic.

Virginie Lou, La violència,
targeta vermella! Adaptació de
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J.P. Rosenczveig. Epíleg de
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M anual pensat com a ei-
na per resoldre els con-
flictes entre adolescents

tant a l’escola com al carrer.
Tres personatges condueixen
diverses situacions que servei-
xen de base a la reflexió a partir
de la convivència i la tolerància.

Laurie Krebs, Tota la colla se’n va
de safari. Viatgem i comptem per
Tanzània. Il·lustracions de Julia

Cairns. Traducció de Fina
Marfà. Intermón Oxfam.

Barcelona, 2004.
A partir de 5 anys.

L’ àlbum il·lustrat fa un
viatge amb els protago-
nistes per les planes de

Tanzània. L’objectiu és triple:
conèixer els noms de diverses
espècies d’animals d’Àfrica,
aprendre a comptar fins a deu
en swahili i consultar una guia
sobre el poble massai.

Carl Norac, El meu pare és un
gegant. Il·lustracions d’Ingrid
Godon. Traducció de Núria

Sales. Col·lecció Simbolet.
Símbol Editors.

Barcelona, 2004.
A partir de 3 anys.

À lbum il·lustrat sempre a
doble làmina que re-
flecteix la idealització

del pare per part de l’infant.
Cada làmina destaca un fet
quotidià del pare que les il-
lustracions recullen sempre
amb dimensions gegantines
en comparació a les del petit.


