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El llibre de María Frisa, 75 consells per sobreviure a l’escola, es pot 
trobar a la majoria de llibreries. LAURA GÓMEZ

Masclisme o ironia? 20.000 firmes 
contra un llibre per a adolescents

d’haver algú amb qui ficar-se: millor 
que aquest algú no siguis tu. Sí, és 
una pena que sigui la teva millor 
amiga, però... ¿prefereixes que es fi-
quin amb tu? ¿Seriosament?” Les 
responsables de les llibreries L’Es-
polsada de les Franqueses del Vallès 
i Al·lots de Barcelona van retirar-lo 
de les estanteries després de llegir-
ne les primeres pàgines. L’autora ha 
optat per no parlar. 

Un avís a la portada 
Davant la polèmica, Alfaguara ha 
hagut de fer un comunicat en què 
defensa que el llibre està escrit des 
d’un punt de vista irònic: “Es trac-
ta d’un llibre de ficció. És un manu-
al redactat en clau irònica per la Sa-

ra, la seva protagonista, que dóna 
la seva particular i mordaç visió 
del món amb un to humorístic i 
irònic”. L’editorial diu que les 
frases que han provocat la polè-
mica estan “fora de context i po-
den donar peu a males interpre-
tacions”. “Aquesta obra s’inscriu 
dins una llarga tradició literària 
infantil i juvenil que ha recorre-
gut a personatges que han funci-
onat com a contramodels i el 
comportament dels quals no s’ha 
associat a l’apologia d’actituds re-
provables”. Per evitar més equí-
vocs, l’editorial ha anunciat que 
col·locarà un avís a la coberta en 
què es podrà llegir que l’obra per-
tany al gènere de ficció.e

Alfaguara continuarà venent ‘75 consells per sobreviure a l’escola’ 

Els que volen que es retiri de les lli-
breries el descriuen com a masclista 
i l’acusen de fer apologia del bullying. 
Alfaguara, l’editorial que l’ha publi-
cat, el defensa assegurant que tot ple-
gat és una obra de ficció escrita amb 
molta ironia. Sigui com sigui, 75 con-
sells per sobreviure a l’escola, de Ma-
ría Frisa, el cinquè llibre d’una 
col·lecció que va néixer el 2012, ha en-
cès la xarxa i ha motivat una petició 
a Change.org perquè sigui retirat de 
la venda. Ahir ja havia recollit 20.000 
signatures. Al sumari del llibre, adre-
çat a preadolescents i adolescents, 
s’hi pot llegir: “La vida als dotze anys 
pot ser bastant difícil: la teva mare et 
castiga sense raó, la teva millor ami-
ga s’enfada amb tu, t’enamores d’un 
noi que no et convé, fiques la pota 
amb les populars... Per això he paten-
tat aquest manual, que t’ajudarà a so-
breviure en els mals moments”. 

Són molts els que han lamentat a 
través de Twitter alguns dels “con-
sells” que dóna. Entre d’altres, es cri-
tica el llibre pels missatges masclis-
tes: “Surt amb algú, amb qui sigui. La 
gent popular sempre té nòvio” o bé 
“Inconvenients de tenir nòvio: no et 
pots fixar amb altres nois, perquè es 
posarà gelós. Esclar que això, algu-
nes vegades, és bo”. 

A l’obra també se l’acusa de fer 
apologia del bullying per frases com 
aquestes: “Ja sé que pot semblar una 
mica cruel, però pensa-ho amb cal-
ma. Això és imprescindible per so-
breviure a l’escola. Sempre hi ha 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON

Una ingènua fotonovel·la 
sobre la identitat

atre. Un humor que amoroseix 
els grinyols argumentals i la cer-
tament reiterativa tècnica del 
doble passadís lliscant sobre el 
qual s’explica el relat i s’ins-
tal·len els elements d’un hipotè-
tic museu de tècniques escèni-
ques rudimentàries. 

Aquest museu constitueix 
l’últim capítol de la funció, que 
es tanca sense cap mena de con-
clusió sobre l’aventura de l’autor 

teatral Manuel, que volia 
reposar un èxit perso-

nal –l’únic– de fa 
quinze anys; ni 

tampoc la del polí-
tic d’extrema es-
querra que no ha 
guanyat cap elec-
ció i que ha plagi-

at l’obra amb tanta 
sort que ha arribat a 

triomfar a províncies. 
Tant se val, pensem, per-

què les històries són el pre-
text per a una mirada malenco-
niosa, per moments patètica, so-
bre el passat i desencantada so-
bre un present en què sembla 
impossible qualsevol canvi, no ja 
personal sinó social i polític.e

El MNAC va 
evitar la foto de 
la sortida dels 
objectes del 
museu, tot el 
contrari del 
que pretenia el 
govern de 
l’Aragó, que va 
escenificar 
l’arribada de 
les peces al 
monestir de 
Sixena. EFE

‘Cuando vuelva a casa voy a ser otro’ 
TEATRE LLIURE 225 DE JULIOL 

“Al llarg dels anys, 
un es converteix 
en un doble de si 
mateix. Un doble 
que freqüent-

ment reflecteix una persona cons-
truïda sobre un mite que ja no exis-
teix”. Això ens diu el director i dra-
maturg Mariano Pensotti sobre Cu-
ando vuelva a casa voy a ser otro, un 
espectacle sinuós que apel·la a un 
psicologisme molt argentí per revi-
sar aspectes de la pròpia identitat a 
partir de la memòria, però que, al 
capdavall, en una demostració de 
talent, qüestiona satisfactòriament 
aquesta presumpta reflexió. Pel ca-

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Santi Vila ho veu “un 
fracàs de la política”

El conseller de Cultura va titllar 
ahir de “fracàs de la política” la 
situació en què es troba la Gene-
ralitat pel cas Sixena. “Jo sem-
pre vaig advertir que ens hi po-
dríem trobar. El més desitjable 
hauria sigut deixar als polítics 
fer política i buscar acords”, va 
dir. Era una crítica directa a 
ERC i als moviments cívics de 
Lleida, que l’abril passat van 
avortar el preacord que ell havia 
assolit amb l’Aragó i que impli-
cava el retorn de les 53 peces del 
MNAC com a gest de bona vo-
luntat per “parlar de patrimoni 
compartit”. Segons el conseller, 
els “sentiments enardits per les 
dues parts van fer inviable un 
acord”. Ahir, però, va insistit 
que “no estem davant d’un con-
flicte identitari entre catalans i 
aragonesos” sinó d’un conflicte 
de jurisdicció civil. El conseller 
va criticar la “gent que segura-
ment no ha trepitjat mai un mu-
seu i que ara són veritables ga-
rants i protectors de la cultura i 
el patrimoni, a banda i banda”.

cultura

mí, esclar, hi ha un grup de perde-
dors força despistats que no saben 
gaire bé què volen ser de grans i, na-
turalment, els problemes de pare-
lla que les seves inconsistents per-
sonalitats generen.  

L’obra s’obre amb el 
misteri d’una cinta de 
casset amb cançons 
trobada entre un 
munt de llibres i 
proclames ama-
gades, en el seu 
dia, per un revolu-
cionari dels anys 
setanta a l’Argenti-
na. És, a més, un cas 
real vinculat al pare 
del director. Però la fun-
ció no té intriga, ja que tant 
argumentalment com formalment 
s’assembla a una ingènua fotono-
vel·la sobre les il·lusions perdudes 
i les sorpreses del destí covada amb 
una sana i eficaç ironia que arriba 
fins a l’autoparòdia del món del te-


