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El caràcter
mediàtic
queda molt
lluny i hi
guanya pes
el caràcter
educatiu
i rigorós

Josep Lobató,
Prohibit als pares.

La Magrana - RBA.

Barcelona, 2005.
A partir de 14 anys.

Núria Roca, Sóc una adolescent.
Il·lustracions de Meritxell
Ribes. La Magrana - RBA.

Barcelona, 2005.
A partir d’11 anys.

F
a uns dies, un ple de
joves d’institut a l’A-
juntament de Barce-
lona demanava la
distribució de preser-

vatius als instituts. La deman-
da no ve sola, tenint en
compte que el tema ha estat
tractat, repensat, tombat i re-
cuperat en diverses ocasions.

Algun seguidor d’aquesta
secció pot pensar que els pre-
servatius i la literatura no te-
nen res a veure. Potser no. Pe-
rò el fet és que el boom més
boom pel que fa a llibres l’ha
protagonitzat en les últimes
setmanes el manual Prohibit als
pares, del jove periodista Josep
Lobató (Esplugues de Llobre-
gat, 1977), que ha aconseguit a
través de les ones de Ràdio
FlaixBack liderar una de les
franges horàries –la de l’hora
en què els adolescents haurien
d’agafar el son–, amb un pro-
grama sobre els tabús sexuals,
tractat des de la curiositat, els
dubtes i les inquietuds dels
més joves.

Que una gran superfície
cultural com la FNAC hagi de
tancar portes per overbooking
de públic en la presentació
d’un llibre i que encara hi ha-
gi d’actuar l’autoritat compe-
tent a tímids cops de porra
perquè la massa enfervorida
no es conforma a quedar-se al
carrer, hauria d’alegrar als
que més o menys es mouen al
voltant del llibre.

¿Quants autors ho voldrien,
que una tropa de fans els
tractés com si fossin un mite
del rock? Va, siguem sincers...
Tots. O gairebé tots, vinga,
perquè sempre n’hi ha algun
que defuig la popularitat, i hi
té tot el dret del món, ni que
corri el perill de viure amargat
per excés de falsa modèstia.

El cas del programa de ràdio
Prohibit als pares és significatiu.
Perquè, sense proposar-s’ho,
un autor i el seu equip acon-
segueixen que milers d’ado-
lescents vulguin tenir el seu
llibre en propietat. Puc expli-
car una experiència personal.
Mentre el rellegia, en tren, un
diumenge, uns pares i dues
adolescents es van adonar de
la preuada joia que jo tenia a
les mans. Les dues criatures
–encara no devien tenir
quinze anys–, van fer un bot
del seient i no van parar fins

que van aconseguir que els
seus pares es miressin, discre-
tament, el llibre que un servi-
dor llegia. La conversa famili-
ar, en veu baixa, crec que va
acabar amb un pacte dels pa-
res, que van preguntar quan
costava i que es van compro-
metre a comprar-lo ni que fos
diumenge, en baixar del tren.
Llàstima que hi hagi poques
superfícies culturals obertes
en diumenge!

I ara toca deixar tranquil·la
la consciència d’adults en fase
de pares i la dels autors tan
preocupats –si jutgem pel que
diu que diuen– per la invasió
de la lectura mediàtica. Prohi-
bit als pares és un dels manuals
més correctes i menys opor-
tunistes sobre el tema que
s’han publicat recentment. La
divisió temàtica parteix d’una
tria de les consultes que s’han
fet en el programa radiofònic
sobre el coneixement del cos,
la masturbació, l’orgasme, els
jocs sexuals, la primera vega-
da, les postures favorites, els

anticonceptius, els dubtes da-
vant de l’embaràs i els amors,
els desamors i les infidelitats.
El caràcter mediàtic queda
molt lluny i hi guanya pes el
caràcter educatiu, rigorós i
documentat, fins i tot molt
prudent a l’hora de donar se-
gons quines recomanacions i,
en tot moment, deixant una
sortida a la consulta i la con-
versa amb els pares o els
adults de confiança com a
màxims receptors dels dubtes
que genera la sexualitat ado-
lescent.

L’aparició de Prohibit als pa-
res no és exclusiva en el sector
editorial. Recordem el Flana-
gan i la Carlota (Andreu Mar-
tín / Jaume Ribera, Gemma
Lienas) com a més recents.
També Núria Roca s’ha adre-
çat als preadolescents amb
dos volums, Sóc un adolescent i
Sóc una adolescent, uns llibres
més divulgatius, amb il·lus-
tracions, però també amb cla-
redat expositiva adequada.
Tant el de Josep Lobató com el
de Núria Roca, doncs, són lli-
bres que poden llegir d’ama-
gat els pares, les mares i els
avis que es vulguin reciclar.

LAURA / EDICIONS DE PONENT

Il·lustracions de Laura per al còmic ‘Amores locos’

Al voltant de la passió

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Q-ta Minami, No toques
a mi chica. Ponent Món.

Rasquera, 2005.

Laura i Antonio Altarriba,
Amores locos. Edicions de

Ponent. Onil, 2005.

L
a possibilitat d’explici-
tar gràficament l’acte
sexual és, paradoxal-
ment, més que una
facilitat un repte per a

tot autor que vulgui represen-
tar mitjançant imatges els cla-
robscurs de la passió sense
caure en l’exhibicionisme. Als
tres relats d’Amores locos, amb

guió d’Antonio Altarriba sobre
textos originals de Georges Ba-
taille, la dibuixant Laura supera
aquest desafiament tot mani-
pulant el traç per reflectir una
reconstrucció artificial, amb
memòria històrica i opció nar-
rativa, de les relacions sexuals.
En aquest llibre, com en ante-
riors, el treball gràfic de l’auto-
ra permet mostrar explícita-
ment el sexe i les seves mani-
festacions alhora que estableix
la distància narrativa mitjan-
çant la mirada cultural i refle-
xiva. Aquestes narracions, situ-
ades en diferents moments de
l’evolució humana, situen la
relació contradictòria entre se-
xe i passió com a element cen-
tral i essencial de la perspectiva
vital dels personatges. I és que
mentre que la passió pot iden-
tificar un cos determinat com a
únic o principal objectiu de
desig, el sexe sembla necessitar

la variació de la repetició, canvi
de partenaire, per fugir de la seva
volatilitat.

En aquest punt de confluèn-
cia i contradicció se situen
també gran part de les histori-
etes de No toques a mi chica, de
l’autora japonesa Q-ta Minami,
tot i que amb diferents punts
de vista narratius i de plasma-
ció gràfica. El realisme, matisat
per tocs caricaturescos, del di-
buix de Minami es correspon
amb un relat imbuït de quoti-
dianitat que despulla el sexe de
transcendència i el redueix a
un més dels components d’una
relació íntima entre persones.
Així, amb una gran capacitat de
destacar el detall significatiu,
l’autora descriu el plaer com
una petita plenitud que no
deixa de ser imperfecta, tot
acompanyant-lo de les naturals
adherències de frustracions,
dependències i petits triomfs.

Holly Hobbie, La cosina Clara.
Col·lecció Xoni i Xano.

Traducció de Teresa Blanch.
Edebé. Barcelona, 2005.

A partir de 5 anys.

A la petita protagonista li
ha caigut una dent men-
tre estava de vacances

amb els dos personatges de la
sèrie, en Xoni i en Xano, que
faran creure a la seva convida-
da que quan passa això la Fada
de les Dents porta un regal.

Carlos Reviejo, Don Quixot.
Traducció de Núria Font.

Il·lustracions de Javier
Zabala. Col·lecció Pictogrames.

Cruïlla. Barcelona, 2005.
A partir de 5 anys.

E ls àlbums d’aquesta sèrie
fomenten la riquesa de
vocabulari combinant

textos amb imatges. Don Quixot
va ser distingit amb una men-
ció d’honor al millor llibre de
ficció a la Fira de Bolonya.

Joann Sfar, El vampir va a
l’escola. Traducció de Jordi
Martín. Alfaguara - Grup

Promotor. Barcelona, 2005.
A partir de 8 anys.

C reació del dibuixant i
guionista Joann Sfar. A
França, el personatge del

Vampir és també una sèrie de
dibuixos animats líder d’au-
diència. Els seus àlbums, una
sèrie de còmic, porten més de
150.000 exemplars venuts.


