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CULTU A

É
s impossible que puguis evitar-
les! I això no és cap demèrit. Les
influències són bones, són enri-
quidores, ens formen, ens cons-

trueixen. Algú que creixés aïllat del món
potser acumularia unes virtuts de pure-
sa primària apassionants (per als estu-
diosos), però això possiblement no el
faria més bon creador. Bé, millor que al-
guns potser sí...

Un músic aprèn tocant peces d’altres
músics. Un artista s’orienta entre les in-
fluències plàstiques més diverses. Un es-
criptor llegeix amb fal·lera. Un ballarí...
balla. I, a banda, hi ha les influències no
específiques, tant o més saludables: un
bon vi, estimar, un contrallum, patir,
aquell pèsol, riure, viatjar, la jardineria,
l’èpica de l’esport, fer punt de creu, somi-
ar... en resum: viure.

Una altra cosa és que per influència ex-
terna entenguis copiar sense cap escrú-
pol allò que t’agrada o que ha funcionat
de manera contrastada, com ara un títol
(Les dones que no estimaven els cabrons
dels homes, de res, benvolguda feminis-
ta), uns protagonistes (“diu que un cava-
ller idealista, llarg i prim, i el seu escuder,
baixet, saludable i terrenal, van recorrent
Castella... en una moto Impala”) o un gir
argumental tramposet (“i després de ser
torturat a l’estil Mel Gibson, de morir cru-
cificat i de ser sepultat, al tercer dia va... i
ressuscita!”).

L’essència de cada experiència se’ns
impregna, per capes, i és lògic que pugui
aparèixer en el que estem creant. No pa-
teixis. Deixa’t endur.❋

Haig d’evitar
les influències
externes?
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Amb la col·laboració de les llibreries:
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Pública de Girona, Central (Igualada), Pública de Lleida, Marià
Vayreda (Olot), Popular de Palafrugell, Central (Reus), Pública de
Tarragona, Marcel·lí Domingo (Tortosa), Joan Triadú (Vic) i Torras i
Bages (Vilafranca del Penedès)
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No trobem cada dia propostes
tan fresques com la de Manuela
Olten a Tots uns homes (RBA)
per tocar temes socials com-
plexos. Un parell de nanos amb
cara de ninot se’n foten, de les
nenes, que –diuen– tenen por
de la foscor i dels fantasmes i es
fan pipí al llit. Ells, en canvi, són
valents i no tenen por de res,
són tots uns homes, tots uns
mascles. No us explicarem el
final, que d’altra banda podeu
anar imaginant, però us direm
que Tots uns homes és un glop

de frescor en un dels temes
més punyents que planteja la
nostra societat: la diferenciació
i la discriminació de sexes.

Enfocat d’una manera diste-
sa i sense una voluntat ex-
pressament pedagògica, que
moltes vegades aconsegueix
el resultat contrari al pretès, el
llibre aborda sense comple-
xos uns estereotips que co-
mencen a ser presents en la
vida dels nens des de ben pe-
tits. L’obra és un cant a l’auto-
estima lluny de posicions polí-

ticament correctes o de mani-
festos inamovibles.

Olten desenvolupa una his-
torieta fàcil d’entendre, sense
grans pretensions. És un diver-
timento que comenta el tema
en primera persona i que de
ben segur aconseguirà consci-
enciar els nens i les nenes que
entrin en el joc. Calen molts lli-
bres com aquest per abordar
els possibles conflictes des d’un
vessant lúdic i divertit que ens
permeti sortir una mica de l’en-
cotillament de les propostes

més dirigistes, però per a això
es necessita una ment oberta i
sense prejudicis fins i tot per
tractar els terribles prejudicis.
Afortunadament, Tots uns
homes és només un dels títols
d’aquesta autora. N’hi ha més,
amb títols tan suggeridors com
ara Tinc pipí i Verdaderos ami-
gos. Manuela Olten va néixer el
1970 i viu a Offenbach am Main,
a Alemanya. Tots uns homes va
ser el seu primer llibre, pel qual
va rebre el premi Deutscher
Jungendliteratur Press.❋

Dos petits mascles sense por

Un dels dos homenots
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