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L’autor

Alfred López

va néixer a la ciutat de Barcelona el 1965. La
seva vocació per recopilar tot tipus de curiositats i anècdotes
històriques li ve de quan era adolescent. Durant molt de temps es
va dedicar a retallar, copiar i escriure en trossos de fulls solts tot
allò que cridava la seva atenció i li semblava curiós.
Al gener de 2006 va voler plasmar a través d'un bloc titulat «Ya
está el listo que todo lo sabe», convertint-se en tan sols uns
mesos en una de les pàgines sobre curiositats més referenciades
(va ser escollit per la revista especialitzada Personal Computer &
Internet dintre dels «Los 100 mejores blogs en castellano» i en
2016 va guanyar el prestigiós Premi Bitácoras al «Millor Bloc
d'Art i Cultura»). En 2017 ha superat els 40 milions de visitants.
Actualment Alfred López compagina la seva feina com a blogger i
divulgador col·laborant en diversos mitjans de comunicació
(20minutos.es, Yahoo!, Naukas, ràdio i televisió ...) a més
d'impartir conferències en diferents esdeveniments (TEDx,
Naukas, BcnSpiracy, IgniteBCN ...) i amb la seva faceta d'escriptor.
Aquest és el seu tercer llibre. El 2012 va publicar «Ya está el listo
que todo lo sabe» (6ª edició i més de 10.000 exemplars venuts) i
el 2015 «Vuelve el listo que todo lo sabe» (3ª edició). Tots dos
llibres van ser publicats per la desapareguda editorial Léeme
Libros i des de gener de 2018 el propi autor es va fer càrrec de la
gestió dels drets i edició de les seves obres.

El pròleg
Com a preàmbul d'aquest llibre dedicat al sexe, i
com si d'uns preliminars es tractés, el pròleg va
a càrrec de Celia Blanco, presentadora i
directora del programa radiofònic, dedicat a la
sexualitat, «Contigo Dentro» de Cadena SER i
col·laboradora del diari el País amb la secció
«Mordiscos y tacones».

Les il·lustracions
Les il·lustracions han estat realitzades per
Marta Contreras (Tarragona 1985) en la que és
la tercera col·laboració entre l'autor i l'artista.
Una jove il·lustradora acostumada a dibuixar
personatges amb cap gran, monstres de mil
colors, tortugues de drap o superherois de la
sang. Calisto va ser el primer personatge que
va escapar de la seva llibreta per donar
respostes als més curiosos. Des de llavors,
diversos són els llibres i publicacions que ja
compten amb les seves il·lustracions.

L’obra
Des de quan es fa servir el terme 'sexualidad' com a
sinònim de relació carnal? · D'on sorgeix que les
prostitutes també se'ls conegui com ‘rameras’? ·
Quin és l'origen de l'expressió ‘ser un viejo verde’? ·
Va ser realment el 'cinturó de castedat' un invent
medieval per evitar infidelitats de les esposes? · Per
què es diu 'tetas' als pits femenins? · Sabies que els
corn flakes es van inventar per evitar que els joves
es masturbessin? · D'on sorgeix el famós 'salt del
tigre'? · Si al Japó agrada tant el sexe per què
pixelan els genitals a les pel·lícules pornogràfiques?
· Quina posició ocuparia el penis humà en un
rànquing de membres sexuals amb altres animals? ·
Sabies que la cançó Summer of '69 de Brian Adams
no es refereix a l'any sinó a la postura sexual? ·
Quina va ser la primera pel·lícula pornogràfica de la
història? ...
Un llibre amb 240 curiositats, històries, anècdotes, ciència quotidiana i dades sorprenents
relacionats amb el món del SEXE, explicat de la manera col·loquial i didàctica tan característica
d'Alfred López.
A més de donar resposta, directament a través del llibre, l'autor ha col·locat un codi QR a
disposició del lector amb el qual es pot accedir i descarregar un extens arxiu en pdf contenint
centenars d'enllaços a totes les fonts i bibliografia consultada.
Per a la maquetació, edició i impressió d'aquest treball, Alfred López ha comptat amb el
mateix equip professional dels seus dos anteriors llibres.
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