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L a  M i r a n d a

SEXE, DROGA i ROCK&ROLL 

L’etern conflicte entre generacions no s’ha pas supe-
rat, però la nostra societat està molt més desorientada 
respecte al que està bé i al que està malament que no 
pas en altres moments de la història recent. No és pas 
que tingui nostàlgia d’altres temps ni d’altres sistemes 
de valors; de fet, la joventut sempre ha estat incon-
formista i sempre ha volgut transgredir les regles; el 
problema és que ara no les poden transgredir, perquè 
de regles no n’hi ha.

POSA-TE’L, POSA-L’HI

Així deia el lema d’una 
publicitat institucional 
que pretenia evitar la 
propagació de malalties 
de transmissió sexual i a 
la vegada prevenir em-
barassos no desitjats. Al 
darrere d’aquesta cam-
panya n’han vingudes 
d’altres, també institu-
cionals, molt més di-
rigides a uns receptors 
adolescents, i tots els 

instituts de secundària del país, de tant en tant omplen 
les seves parets de cartells amb fotografies suggeridores 
de nois i noies que ensenyen les calcetes o els calçotets 
amb un condó com a ornament i unes màximes que 
conviden a «passar-s’ho bé, però amb seguretat». Unes 
campanyes publicitàries carregades de bones inten-
cions, però tan agressives que donen per descomptat 
que la majoria dels nois i noies tenen relacions sexuals 
completes, fins al punt que qui no en tingui sembla 
que sigui una excepció de la normalitat.

Com molts dels lectors deuen saber, jo treballo en un 
institut de secundària on convivim dia rere dia uns 
quants centenars de joves entre dotze i vint anys i uns 
setanta professors que intentem portar-los «pel bon 
camí». Ho heu llegit bé: entre dotze i vint anys. Així, 
doncs, els missatges arriben igualment a nens que tot 
just entren a la pubertat, a d’altres que estan al bell mig 
de l’adolescència i també a joves que ja es consideren 
persones adultes; com a mínim, això és el que la seva 
majoria d’edat demostra.

És ben veritat que sempre hi ha hagut espavilats que 
trenquen la tònica general, i ara no són pas tan diferents 
que anys enrere. Si interpretem un xic bé les dades que 
tenim en les enquestes sobre les relacions sexuals dels 
adolescents –i ull!, que són dades aportades per ells 
mateixos i, per tant, de fiabilitat relativa–  arribarem 
a la conclusió que de relacions sexuals de risc no se’n 
donen de manera significativa fins a la segona meitat 
d’aquesta franja d’edat, i en la majoria de casos de 
manera esporàdica.

Tot i això, als més petits, que encara es passarien el dia 
jugant, aliens als canvis hormonals que es preparen en 
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UN QUE NO BEGUI ... PERQUÈ ELS 
MOSSOS NO ENS MULTIN

Una altra caricatura grotesca dels missatges institu-
cionals als joves. Es dóna per descomptat que per a 
passar-s’ho bé s’ha de consumir alcohol o drogues, o 
totes dues coses. Vinga, doncs!: aneu cinc en un cotxe; 
quatre us ho passareu fantàsticament, podreu mamar 
i fer altres coses fins que caigueu de cul! I el pobre del 
vostre company a qui toca conduir, que migri, que el 
cap de setmana que ve ja tocarà reposar a un altre de 
la colla i es podrà rescabalar de l’abstinència. 

Res d’advertir que l’alcohol i les drogues són molt 
perjudicials per a la salut i que hi ha altres diversions 
sense tant de risc. Hem llençat la tovallola. Però, si no 
es pot guanyar la batalla, com a mínim salvem el que es 
pugui de les restes del combat: Evitem, si podem, els 
accidents de les matinades dels caps de setmana.
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el seu cos, ja se’ls diu que això del sexe és fantàstic, 
se’ls convida a passar-s’ho bé i a gaudir-ne tant com als 
més grans del centre. Als plenament adolescents se’ls 
convida a anar de pressa, i si no hi van, simplement 
no tenen èxit, no estan de moda.

Com sempre, en aquest mal anomenat país del seny 
passem d’un extrem a l’altre; d’una època en què això 
del sexe era un tabú absolut a una altra en què nenes 
tan jovenetes que ni tan sols tenen formes per a seduir 
van ensenyant pels carrers, amb les calces mig avall, 
unes tangues d’allò més sexy. 

I aquí ve la perversió de l’estratagema: un no beurà per 
poder passar els controls d’alcoholèmia dels mossos i 
al final ja ens ho muntarem per poder-los despistar.

Els joves es 
c o n c e n t r e n 
en un punt de 
reunió cada 
d ivendres  i 
d i s s a b t e  a l 
vespre.  Van 
arr ibant-hi , 
cadascun amb 
el seu cotxe, 
des dels diver-
sos pobles de 
la rodalia. Cap 
a mitja nit es 
produeix una 
concentració 
i se’n van uns 
quants cotxes 
plens cap a les 
festes, les «dis-
cos», etc. La tornada es produeix entre les quatre i les 
set de la matinada al mateix punt de concentració, i 
aquells que anaven d’acompanyants i que en molts 
casos arriben en un estat lamentable, ara han d’agafar 
el cotxe per a arribar fins casa seva o fins al seu poble. 
I algú es preguntarà: «I els controls que fan els mossos, 
què?» Doncs molt fàcil: per alguna cosa hi ha els mòbils 
i les carreteres alternatives.




