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   Per Na Pai  

   

Malgrat el tòpic que estem al Grinder1 únicament a la recerca de sexe i les habituals burles 
a qui pretengui trobar-hi amor, sembla ser que la majoria dels seus usuaris som com putes 
(però sense el “com”) desitjoses i esperançades de trobar algú que ens enamori, algú amb 
qui mirar Netflix arraulides al sofà, algú que recordi el nostre aniversari sense notificacions 
de Facebook, algú que ens tregui de la mala vida fent-nos desinstal·lar aquesta satànica 
aplicació (malgrat ens la tornem a instal·lar a la primera discussió de parella).

No he vingut aquí a moralitzar sobre l’ús pecaminós i promiscu de les aplicacions de folle-
teig ni pretenc ser hiperbòlica amb les seves presumptes nocivitats, sols procuro ser realista 
amb alarmants dades contrastades que confirmen una forta intuïció que solem sentir quan 
hi estem ficades: el Grinder xungueja  fort. S’ha de dir: el Grinder és l’aplicació que ens fa 
sentir més infelices. Entre altres, és degut a que és una de les aplicacions que genera més 
addicció i ens atrapa més temps vital. Ho aconsegueix fent servir el mateix truc que utilit-
zen les màquines escurabutxaques: oferir-nos recompenses en intervals imprevisibles. Si 
el Candy Crush ja enganxa, amb recompenses merament simbòliques que sols existeixen 
dins del mateix joc, imagineu-vos el Grinder, que ens ofereix potencials recompenses en 
el món real: SEXE. Qui més qui menys, totes hem aconseguit algun cop algun polvo de 
gran qualitat a través del Grinder. Doncs bé, no us considereu afortunades per aquests pocs 
polvos de gamma extra, són aquests mateixos polvos que ens encadenen hores i hores a les 
pantalles esperant il·lusòriament repetir la jugada d’un moment a l’altre.

Però sent realistes, hem d’assumir que el més probable és que la nostra pròxima cita ens 
torni a decepcionar, construint un gran castell d’expectatives que s’esfondrà al primer ins-
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tant que ens desvirtualitzem—o ja a mig polvo, en comprovar que a vegades inclús amb 
els tios més aparentment espectaculars pot fallar la química i podem acabar tenint sexe 
insubstancial. És probable que malgrat no visquem ni una engruna d’erotisme, morbo 
o excitació (tota la part psíquica del plaer sexual), obtinguem  plaer anal o genital com a 
consolació, el just per pensar que no tot ha sigut envà i així poder seguir a la roda buscant 
noves cites. També pot molt ben ser que ja estiguem de tornada de tot això i no posem més 
expectatives a les cites, de forma que les passem a considerar bistecs per fer volta i volta. 
Una amiga em va donar un bon consell per fer front a les reiterades decepcions grinderi-
anes: per fer-te una idea més ajustada de l’atractiu sexual d’un perfil, agafa la foto on surti 
més lleig i a aquesta foto, rebaixa-li un 30% del seu atractiu. Ara si, aquí tens el seu autèntic 
sex appeal. Què hi farem, mentre els usuaris puguem seguir  elegint les fotos que pengem, 
serà inevitable un fort biaix vers elegir aquelles on sortim més agraciades, per més allunya-
des que siguin de la realitat. 

El segon component clau per entendre l’alt índex d’addicció que genera el Grinder, és la 
gran facilitat que ens ofereix per establir relacions sexuals immediates. Especialment si 
combinem Grinder amb grans ciutats on hi ha gran afluència de turisme gai com Barce-
lona: Grinder ens proporciona un mercat sexual pràcticament infinit (en tot cas, no serem 
pas capaces de trobar-li els límits, cada dia i cada hora apareixen nous perfils!). Com a hu-
mans no estem fets per estar exposats davant una plata amb mil tipus diferents de canapès 
i dir: provaré aquest i prou—els volem provar tots!! Doncs això mateix ens passa amb el 
Grinder, cap perfil-canapè ens saciarà del tot. Jo mateixa em sento una persona comple-
tament diferent en quant als meus hàbits sexuals quan estic a prop o lluny de les grans 
ciutats. Com més m’apropo a Barcelona... més calenta em poso!! No puc ignorar la idea 
que amb unes quantes lliscades de dits en el mòbil puc aconseguir follar amb algun home 
sexi que es troba a escassos metres de mi. Perquè malgastar la meva libido amb una simple 
i ordinària palla, podent accedir a sexe real? Si bé quan visc a la muntanya pràcticament 
m’oblido del sexe i del Grinder i em sento com un ermità que s’ha retirat a la vida contem-
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plativa, impertorbable per les baixes passions, quan baixo a ciutat em sento una meuca in-
saciable i assedegada de sexe. Conseqüentment, em puc enganxar al Grinder durant hores, 
amb la tensió i dilema constants entre seguir intentant lligar amb algú interessant o bé tirar 
la tovallola i sucumbir a la palla.  

Malgrat que algunes companyes tinguin la capacitat de fer un ús sa, moderat i equilibrat 
del Grinder—almenys temporalment—i que en entorns rurals sigui sovint l’únic mitjà per 
aconseguir sucar, cal dir que en termes generals és una aplicació ben xunguera. 
Obrim el Grinder no tant per sentir-nos bé com per intentar deixar de sentir-nos mala-
ment, ansioses, soles o tristes. És un medi que ens indueix a rebutjar i ser rebutjades cons-
tantment—en un mercat sexual tan ampli, ningú es conforma amb ningú. Ens preocupem 
per la salut sexual i mental dels nostres camarades en la justa mesura que no interfereixi 
el més mínim amb la nostra gratificació sexual. Grinder ens ho facilita demanant-nos que 
exposem el nostre estat serològic, com si enlloc de promoure la serofòbia fos una cosa que 
pogués servir per lluitar contra el virus. Sols falta que implementi una casella on apuntar 
la nostra llista de trastorns mentals i així poder ser rebutjades amb més celeritat. Ara i adés 
suplim l’ànsia de connexió i intimitat amb encontres breus on ejacular-nos i oblidar-nos 
mútuament.

Amb tot això no pretenc menysprear el sexe casual—benvingut sia, per més fred i super-
ficial que sigui (tampoc pots demanar peres al taronger)—el problema és que cada cop 
dediquem més temps a relacions virtuals, impersonals o de pur consum sexual i menys a 
les relacions profundes, significatives i comunitàries.

MENYS GRINDER I MÉS COMUNITAT GAI
No crec que el Grinder sigui l’origen de tots els mals, és tan sols una peça més en tot el sòr-
did entramat capitalista tardà en què vivim. És sols una cara—o més aviat màscara—visible 
del creixent individualisme que vivim. La solució no és esborrar-nos el Grinder, mentre 
visquem en aquest medi social, la majoria de nosaltres no tindrem gaire més remei que se-
guir utilitzant-lo per sobreviure. A voltes fantasiagem amb aplicacions de cites on l’habitual 
racisme, gerontofòbia, plomafòbia, grassofòbia... no hi tinguin cabuda, però cap aplicació 
ens salvarà de les relacions de merda que tenim. Mentre estiguem més actualitzades i tin-
guem un coneixement més profund de les vides i misèries dels Stark o els Lannister que 
de la majoria dels nostres amics gais, no podem pretendre tenir unes relacions més sanes i 
plenes, ni dins ni fora del Grinder.

Intentar organitzar-nos per teixir comunitat gai és una forma de començar a posar tire-
tes a la fuita que ens colpeja la cara amb aquest potent broll de buit existencial. Ja hi ha 
unes quantes propostes que s’hi encaminen com ara l’Assamblea de Mariques Llibertàries i 
Transfeministes, La Crida LGTBI o Atzagaia—no segueixis el seu insta, uneix-t’hi!!
Està molt bé quedar per refregar-nos de dos en dos, però també estaria molt bé trobar-nos 
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       Indignació                                              Jo no sóc racista, però...
                                                    

Cada cop estem més fartes                                                                       
Ja sé que sempre compartim única-
ment les captures gracioses però crec 
que és important visibilitzar realitats de 
gais que no vinculem el nostre perfil 
a un compte d’instagram on penjem 
les selfis dels nostres viatges arreu del 
món.

CAPTURES 
GRINDERIANES

més sovint de cinc en cinc, de deu en deu o de vint en vint i jugar, ballar, riure, empolai-
nar-nos, pintar-nos, barallar-nos i reconciliar-nos, cuinar-nos i allotjar-nos, muntar raves o 
alliberar-nos espais de cruising... I sobretot sobretot: fer molt de SAFAREIG. 
No safareig barat sobre Dua Lipa, Santi Vila o altres dives cèlebres, safareig sobre nosaltres,  

les autèntiques dives protagonistes de les nostres vides.
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CAPGIREM 

     LES APPS
          

          
     

 
 

         PER LES COSINES BOGES

Vivim un moment històric fortament marcat pel desenvolupament tecnològic. Tot tipus 
d’enginys s’infiltren fins a l’últim racó de la nostra vida social, donant forma a les maneres 
com ens relacionem amb nosaltres mateixos i, en general, amb el món que ens envolta.

En aquest sentit, el món marieta no n’és pas una excepció. L’any 2009, es llança al mercat 
l’aplicació Grindr, causant un gran enrenou entre lloques de tota mena i substituint altres 
tecnologies de guineueig marieta com ara els xats, les webs o les seccions d’anuncis calen-
tots. Només en tres mesos, l’aplicació va arribar a les 100.000 clientes, superant actualment 
la xifra dels 4.000.000 segons Viquipèdia. En aquest sentit, sembla que Grindr ha arribat 
per quedar-se i mediatitzar la pràctica totalitat de les nostres maneres de follar, estimar, fer 
amigues i, també, de fer política. És per això que moltes maricultes s’han posat a esprémer 
les seves neurones i a destil·lar-ne el resultat en forma d’articles que sovint passen per alt les 
complexitats de la vida i que, en conseqüència, deixen el sòl abonat per als judici morals 
monògams i puritans.

En aquest article, intentarem esquivar aquesta forma de pensar sobre les Apps per tal 
d’oferir-vos unes anàlisis més complexes, que no moralitzin al voltant de l’ús de les aplica-
cions i que, en canvi, assenyalin com l’ús hegemònic d’aquesta tecnologia posa determi-
nades formes de relacionar-nos al centre, alhora que exclou o relega a la perifèria altres 
maneres de fer. Així mateix, en la part final de l’article us proposem un petit cincàleg1 de 
pràctiques de subversió i qüestionament de les lògiques imperants en aquest món cibernètic 
ple d’amistats, lefa, cors trencats, comunitat, foto-polles i intimitats.

ROMEUS, MOLINETS I ALTRES FORMES DE VIDA
El primer tema que ens agradaria abordar és la manera en què les Apps han transformat 
les formes en què les marietes vivim i utilitzem els espais tant públics com privats i, per 
tant, amb el tipus de relacions socials i polítiques que hi establim. D’acord amb la nostra 

1  Noció utilitzada per denominar una col·lecció de cinc línies d’acció. Especialment utilitzada en situacions 
en què la imaginació no et dóna per pensar deu idees, com prescriu la paraula “decàleg”.
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informant més veterana - que tampoc ho és tant, diu ella - en la dècada dels anys 10 a.G2, 
o sigui els 2000s, les coses eren ben diferents:

“La diferència entre les webs i les apps és que les webs eren per trobar nòvio i les apps són per 
follar. O en tot cas amb les webs si follaves no eren rotlles tant ‘pim-pam’ com els obtinguts per 
app. Feies més follamics amb les webs abans de les Apps. Els xats sempre eren per follar, però 

també es feien servir per fer amics, conèixer gent i  trobar nòvio. I fa 20 anys, les webs es feien 
servir també  per crear grups d’amics i anar a l’ambient”

Abans de Grindr - i en general, abans de les Apps - ja existien algunes eines tecnològi-
ques per conèixer altres marietes (webs, xats…). Tot i així, sembla que amb l’auge de les 
Apps, els patrons socials de comportament i el tipus de lligams que establim han canviat. 
Aparentment, d’uns anys ençà, internet ens podia servir per forjar relacions amb una ma-
jor durada i d’un calat afectiu més intens. Fins i tot, podien servir-nos per trobar nòvio. 
Noms com “Gayromeo” ja apuntaven en aquesta direcció, apel·lant a la canònica tragèdia 
de Shakespeare, que tant ha escolpit la nostra manera de viure l’amor romàntic. “Grinder”, 
en canvi, significa molinet, o bé picadora. Resulta evident la diferència de significats que 
subjau a aquestes dues tecnologies històricament específiques. Mentre que el personatge de 
Romeu es troba contextualitzat en una narrativa monògama i plena fins dalt de violència i 
dramatisme - però al cap i a la fi, un relat col·lectiu - la imatge del molinet ens remet a un 
context ben diferent. 

Un molinet és un artilugi tecnològic, de mecanis-
me simple i d’ús individual. Si abans la promesa 
d’encarnar Romeu ens convidava a viure una his-
tòria heteronormativa, tràgica i amb verí de pel 
mig però plena d’emocions, lligams i compro-
misos, l’artilugi del molinet ens convida a seure 
en pijama i en soledat a la cuina de casa nostra, 
accionar el mecanisme, triturar el material per 
destriar el gra de la palla i finalment consumir el 
producte. Digues-li cafè, digues-li Discreto_69. 
Un cop t’has acabat el cafè, pots continuar amb 
la teva vida: anar a treballar, mirar porno gai o 
anar al cine amb la teva nòvia, mantenint en se-
cret les teves malèvoles i subversives perversions. 

D’altra banda, d’acord amb la nostra informant, les pàgines web també “es feien servir per 
crear grups d’amics i anar a l’ambient”. Sembla ser que amb les Apps això ja no es necessari. 
Per aquelles marietes que encaixen en els estàndards, ja no cal “perdre el temps” sortint a 
l’ambient. Un tap, dues foto-polles, 5 minuts i l’orgasme està servit a taula. De fet, quan 
Grindr va sortir al mercat, l’empresariat rosa trucava a les entitats assistencials destinades 
a atendre les necessitats de les gais tot preguntant: “Què carai està passant?”. Malgrat la 
comoditat que el flirteig cibernètic pugui representar per aquelles que aconsegueixen fo-

2  a.G: “Abans de Grindr”
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llar, aquesta forma de cardar ens roba. Ens roba la possibilitat de fer amigues, ens roba la 
possibilitat d’abraçar-nos quan ens rebutgen a la discoteca, ens roba la possibilitat de veure 
tota aquella diversitat que existeix a l’altra banda de les pantalles que mostren només les 
fotos fetes en el millor dels angles. Ens roba la possibilitat d’habitar l’espai d’oci i també, la 
possibilitat de conquerir l’espai públic.

Grindr precaritza les nostres xarxes afectives, i - en conseqüència - també les nostres xarxes 
polítiques. No és pas casualitat que la primera revolta per l’alliberament sexual i de gènere 
es forgés a l’Stonewall Inn. Els bars, les discoteques i fins i tot les festes populars, ens han 
servit històricament  per lligar, però també per trobar-nos, reconèixer-nos i entendre’ns al 
cap i a la fi com a subjectes polítics de la lluita per l’alliberament sexual.

Aquesta tendència a la precarització dels vincles encaixa amb el què Bauman anomena 
“l’amor líquid”. L’amor líquid és per Bauman una forma d’entendre no tant sols les relaci-
ons romàntiques, sinó qualsevol tipus de relació interpersonal, com ara l’amistat. Es tracta 
d’una transformació relacional que, marcada per l’individualisme, ens fa veure les relacions 
fortes com un perill pel valor de l’autonomía personal, fent que les nostres relacions tendei-
xin a ser més superficials, etèries i amb menor compromís. 

Tot i així, no tot són desavantatges en l’era de l’amor líquid. Grindr ens roba, però també 
ens dóna coses. No passa desapercebut que la cultura de la monogàmia i els compromisos 
fixats de per vida han contribuït històricament a generar situacions de gran violència i os-
tracisme. No és estrany en aquest sentit, que des dels feminismes s’hagi posat en valor - i 
s’hagi reivindicat - l’autonomía de les dones. Grindr i l’amor líquid ens ofereixen relacions 
amb un menor grau de compromís i per tant, relacions més fàcils d’acabar quan es donen 
situacions de violència. 

D’altra banda, la possibilitat de geolocalitzar les marietes del territori circumdant i de po-
der-hi quedar, també permet que en Joan, que té 17 anys i que viu a Deltebre descobreixi 
que no està sol en aquest món heterosexual. Permet que descobreix que a en Pol, l’ajudant 
de peixatera del mercat, li agraden els homes peluts. Descobreix també que a l’Ahmed, el 
seu company de classe amb qui mai ha parlat, li agrada menjar polles. Potser així entén, que 
les seves pulsions més íntimes no són una desviació psicològica, ni tampoc un “morbo seu”. 
El Jonathan, que té 67 anys i viu en un context molt conservador, podrà sortir els dimecres 
- mentre la seva dona va a fer cafè amb les amigues - a follar i estimar-se amb desconeguts. 
Potser per ell, Grindr és l’oportunitat per imaginar altres formes de viure. 

LEATHERS, TWINKS, DISCREETS 
O LA DESACTIVACIÓ DE LA CREATIVITAT

Recordeu un anunci que tenia per eslògan #OrgulloTindr i que pretesament volia fer visible 
la diversitat sexo-afectiva i de gènere? En l’spot, diverses blogueres i youtubers del mo-
ment definien les seves coordenades identitàries. Malgrat moltes d’aquestes construccions 
escapaven de la rigidisea dels binomis home-dona/homo-hetero, pensem que l’anunci no 



9

ens estava procurant més llibertat. Ans al contrari. Des del nostre punt de vista, més que 
difondre una varietat de formes d’habitar la realitat, el què feia l’anunci era prescriure espais 
identitaris particulars. Nínxols definits i tancats que podem habitar per tal d’encaixar en 
els paràmetres d’una app per lligar. Formes de respondre adeqüadament a les demandes del 
mercat del desig. És meravellós clar, pensar que les Apps avui donen l’oportunitat de jugar 
amb diferents identitats per tal de relacionar-nos. O que obren un ventall de possibilitats 
per facilitar la manera com ens construïm i ens presentem davant la resta. Tot i així, el què 
seria meravellós és que aquestes identitats poguessin esdevenir en potencials subjectes per 
una transformació radical de les relacions, i no en el reclam publicitari o en el desig consu-
mista d’uns o d’altres.

Avui totes aquestes identitats poden representar reclams en el mercat de les relacions se-
xe-afectives en el què s’han convertit les App’s per lligar. Per contra, les condicions de pos-
sibilitat que generaven les “subcultures marikes” per a la creació de grups d’afinitat, d’ima-
ginaris col.lectius, de referencialitats i de construcció de relats antagònics al del capitalisme 
rosa,  esdevenen màscares, pur pragmatisme sexual en el consum d’allò que “sí que ens posa 
i d’allò que no”.  

El socioleg Javier Sáez, per exemple, entén les cultures leather i bear com a  “estratègies que 
posen en qüestió la mateixa masculinitat a partir d’una reinvenció artificial basada en l’excés, 
que qüestiona la suposada naturalitat masculina”. Tot i així - lamentablement - ser ós en 
l’actual context de capitalisme cibernètic no posa necessàriament en qüestió la masculini-
tat. Avui en dia, si el què vols és un tio mostrant la seva masculinitat “a lo hetero” i molt 
“garrulo” t’haurás de fixar en algun “discreet”. Si el què et posa són els pèls i la gent grossa, 
hauràs de rebuscar entre els calaixets d’allò bear. Si ets un “discreet” a qui li excita una su-
posada “feminitat” extrema hauràs de buscar algú amb ploma. Finalment, si busques un 
perfil mainstrem, d”’home normal” que s’assembla al cantant de Manel, tria un “average” i 
ja ho tens. Però el què resulta problemàtic no són totes aquestes formes d’existència. El què 
ens molesta és que, un cop més, s’hagi convertit en un negoci allò que podia fer-nos més 
lliures, allò que permetia fer més complexes les nostres definicions, que enriquia els matissos 
i desestabilitzava l’homogeneïtat de l’identitat Gay.

Primas, sembla que neutralitzen tot allò que s’ensumen radical.
 
Converteixen quelcom que era potencialment transformador, en capital eròtic pel mercat. 
Mercat on, per descomptat, no totes partim del mateix lloc ni portem les mateixes motxilles 
d’opressió. 
Grindr orquestra les relacions, construeix una coregrafia perfectament programada entre 
allò que ets tu i allò que és la resta. Minva el marge per a la improvització, per la conjugació 
de subjectivitats dispars i les seves aliances sexo-afectives. El mapa entre perfils està traçat 
molt abans que puguem inventar-nos noves formes de definir-nos, d’inventar-nos, de viu-
re’ns diferent.
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CINCÀLEG: CAP A UN ÚS SUBVERSIU 
                    DE LES TECNOLOGIES SEXUALS

En aquest últim apartat, us proposem un petit cincàleg que intenta recollir algunes formes 
d’utilitzar les Apps de forma crítica i potser fins i tot, transformadora. Al cap i la fi, l’objec-
tiu d’aquest article no és convèncer ningú perquè deixi d’usar les Apps. És evident que per 
moltes mariques, les Apps han suposat petits oasis en un món de rigidesa heterosexual.  En 
canvi, l’objectiu d’aquest cincàleg és tractar d’imaginar i visibilitzar aquelles formes en les 
què podem utilitzar les eines de l’amo en contra de l’amo.

1. Cuidem-nos entre lloques

Grindr és una tecnologia capitalista que triomfa, com a mínim en part, degut a la manca 
d’espais de llibertat en un món d’heterosexualitat obligatòria. Quan xategem o quedem 
amb algún marieta per poder compartir-hi un espai d’intimitat, és de vital importància 
recordar que vivim en un món molt hostil per aquelles que caiem fora de l’hetero- i l’ho-
monorma. És possible que el discreto_37 amb qui has quedat per fer-te unes palles hagi 
estat expulsat de casa seva per ser maricón. Potser l’albergínia XXL va ser apallissat pels seus 
companys de classe i més tard insultat a l’Arena per ser més gras que els gais que surten al 
cartell. Tal vegada, aquell préssec_ golafre ha plorat desconsoladament per la serofòbia que 
ha interioritzat i potser fins i tot ha hagut d’abandonar el seu país de naixement per ense-
nyar massa la ploma. Tinguem cura les unes de les altres. Hi ha moltes maneres de dir que 
no. Hi ha infinitat de maneres de fer sentir còmodes els altres. A vegades, fins i tot potser 
podríem allargar la conversa més enllà del polvo. Cuidar-nos. “Has estat còmode?”, “Has 
arribat bé a casa?” 

2. Recuperem la solidaritat que ens ha estat robada

Un dels efectes més devastadors que pot tenir Grindr per a les xarxes marikes és la indivi-
dualització de les experiències dissidents. Les Apps permeten que les sexualitats contra-nor-
matives es visquin de forma absolutament privada i “personal” i que, en conseqüència, una 
persona pugui viure com a heterosexual durant tot el dia exceptuant aquells 20 minuts de 
sexe gai a casa d’un desconegut. La sexualitat retorna a l’àmbit privat, després de dècades 
de lluita per la visibilització. Això té un doble efecte. Per una banda, mina les nostres pos-
sibilitats de reconèixer-nos com a part d’una mateixa forma d’existència i, en conseqüència 
minva les possibilitats de teixir xarxes de suport mutu entre marikes. D’altra banda, sense 
aquestes xarxes de suport, resulta difícil entendre la discriminació com a fenòmen social i, 
per tant, fa difícil la resistència col·lectiva. Proposem utilitzar les xarxes cibernètiques per fer 
amistats, xarxes de suport mutu, aliances polítiques. Si el teu amant esporàdic té un dia de 
merda, intenta una conversa afectuosa. Si el noi amb qui has quedat per follar no s’atreveix 
a anar a fer-se aquelles proves d’ITS que tant el preocupen, acompanya’l. Si el teu company 
de fisting ha estat apallissat, organitzeu plegades la revolta.
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3. Exhibeix les teves misèries, boicoteja la calaixera

En una capbussada al Grindr és ben fàcil trobar-se aclaparada per un mar d’abdominals si-
mètrics i monocromàtics. L’olor a esteroides et mareja. Totes aquelles xifres d’alçades i pesos 
tant absurda i fictíciament normals ens empenyen en direcció al gimnàs. Ens fan odiar-nos 
i disciplinar els nostres cossos. Ens fan responsables del nostre projecte corporal, de la nostra 
edat o fins i tot, del nostre estat serològic. Ens imposen un marc de normes que hem hagut 
d’acceptar per entrar al seu club. Diguem prou. En la mesura del possible, fem trampes. In-
ventem-nos les xifres, aleatoritzem les etiquetes, mostrem fotos de cossos escanyolits, panxes 
peludes, cabells blancs, ulls guerxos, culs arrugats. Probablement, dos carrers més enllà algú 
se sentirà reconegut. Validat. Viable. Desitjable. Caldrà però, que també revisem la pròpia 
estructura eròtica. Caldrà que validem aquells desitjos que experimentem però que mai 
fem públics. Caldrà atrevir-se a experimentar al costat i a través d’aquells cossos que ningú 
admetria desitjar. Caldrà posar-hi també el propi cos. Desitjar, esdevenir desitjables amb les 
nostres “misèries”. El teu cos és preciós, no ho oblidis

4. No siguis el nostre carceller (si no és que així t’ho demana l’amant fetitxista)

T’ha obert mai algú i t’ha dit  “No gracias, no me van las gordas”, o el ja molt habitual “eres 
independentista por el lazito que te has puesto?, con catalufas no hablo” o un “moros no, gracias, 
no me va”, “no soporto a las locazas con pluma”. Grindr ofereix les condicions de possibilitat 
per tot tipus de discriminació. Només entrar, t’imposa una graella de categorització que 
hauràs d’anar omplint, com si d’un cartró del quinto de nadal es tractés. Tot i així, aquesta 
graella no duu automàticament a la discriminació. Cal que les usuàries fem un ús actiu de 
la diferència perquè aquesta sigui un pretext per la discriminació. Aquesta és la teva doncs. 
Treu la teva vena activista i fes notar que allò que estan dient és merda racista, sexista, 
serofòbica, plomafòbica, transmisògina… No perdis el temps, però tampoc deixis passar 
l’oportunitat d’explicar que, entre les nostres, hem decidit que les actituds de merda van a 
la paperera de la història. I que a Grindr, com a la discoteca d’ambient o a l’okupa del barri 
no tolerem a feixistes, per molt gais que siguin.

5.No paguis ni un cèntim més

En la vida que fem a les Apps som constantment spamejades i bombardejades amb publi-
citat extra. Sobretot aquelles que no disposem de versions “premium” de les Apps de moda 
entre les lloques (en definitiva aquelles que no tenim ni un duro). Ni un duro per aquells que 
ens “spamejen” en funció d’algoritmes desconeguts. Ni un duro per les festes que criben en 
funció dels nostres cossos, ni pels festivals guaions dins d’una piscina que valen una pasta. 
S’apropa l’estiu. Marieta, baixa al carrer. Recuperem les aliances als bars sí, però tampoc ens 
oblidem d’anar a lligar als cruisings. Espais que desafien l’urbanisme neoliberal i que ens fan 
reapropiar-nos política i sexualment d’aquells espais que ens són negats.
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DESAPPARÈIXER
De Narcolea de l’Upper

Estimada, ara ja fa dies que et vaig treure de la meva vida. Saps que el pas no va ser fàcil ni senzill. 
Em venien totes les pors. Com seria la vida després de tu? La incertesa m’espantava però necessitava 
allunyar-me de tu. A la nostra relació sonava una música tan addictiva com tòxica.

Al principi em feia vertigen. Com m’ho faria en les nits tòrrides sense la teva companyia? Em veuria 
obligat a tornar a trucar a vells amics i buscar nous espais de relació?

I els espais buits? Què faria ara amb tot aquella quantitat ingent d’hores que et dedicava? Una vida 
sense tu em podria dur a l’aïllament, a l’ostracisme marica? Estava cagat, t’ho confesso.

I no et negaré també que durant uns dies vaig tenir la temptació de tornar a tu. Mirava el mòbil i 
deia, què faig?

T’he de dir que vist amb la perspectiva necessària que dóna el pas del temps, sort que no ho vaig fer.
He recuperat el bon costum de veure els amics per prendre una birra, de sortir de nit, de visitar parcs 
i centres comercials, de cuidar-me i fer cures i quan visito una nova ciutat ja no estic pendent de tu 
tota l’estona sinó de fruir del lloc i del què hi passa. Fins i tot he descobert la sauna del gimnàs. Un 
luxe en els temps de pantalla LCD que corren, tu.

De fet el canvi ha estat radical, és com si m’hagués alliberat 
d’una droga, que et regala plaer a un preu alt de dependència 
d’ella. Has hagut de desapparèixer per adonar-me que la meva 
vida i les meves relacions sexoafectives giraven al teu entorn. 
Ja sé que, ni que fos de forma inconscient, aquella situació la 
provocava jo, no et culparé a tu ara.
Han passat les setmanes, els mesos i la vida sense tu és més 
tendra, més humana, més real. Ja queden ben lluny aquells 
teus missatges constants de buidor extrema: 

“Hola” 
“Què tal?” 
“Bé!” 
“Tu?” 
“Bé també, d’on ets?” 
“D’aquí” 
“Guai, estem a prop”
“Sí” 
“I vius sol?” 
“ No, comparteixo” 
“ Vaja, doncs quina merda” 
“Doncs sí” 

i silenci.
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EN FI, 
SERAFÍ

per Na Pai

Dimarts 17 de gener de 2017

Primera cita
Normalment, a la que em poso una mica calenta, em faig una palla i llestos. Així m’estalvio la 
tortuosa experiència de passar hores intentant quedar amb algun perfil de grinder1 que em faci 
el pes—sense cap garantia d’acabar-lo trobant! Però ahir dimarts, després d’ uns quatre mesos 
de sequera, vaig aconseguir acumular prou líbido per destinar tot l’esforç i temps necessaris 
per quedar amb algú sense cap altra expectativa que refregar una estona el meu cos amb el seu. 

Ja us dic que no vaig tenir en compte cap més criteri que l’estrictament físic a l’hora de se-
leccionar-lo com a parella sexual. Ni tan sols vaig valorar el seu atractiu facial ja que la foto 
de cara del seu perfil era mig borrosa. Em va passar una foto amb el cap tallat on mostrava 
el seu cos nu, em va agradar, i amb això en vaig tenir ben bé prou—aquí em ve una antiga 
frase sàvia de la Tieta: “hi ha qui sap ignorar el cos i hi ha qui sap ignorar el cap”.

Vam quedar al pis dels seus pares (suposo que a aquestes alçades ja a ningú li estranya 
que algú que ronda els 30 segueixi vivint a casa els pares). Però no us penseu que fou fàcil 
arribar-hi ja que no em va facilitar directament la seva adreça o ubicació. Té un sofisticat i 
surrealista sistema de seguretat per preservar el suposat anonimat del seu pis: em va organit-
zar una gimcana pel seu barri d’edificis franquistes. Em trucava dient-me un lloc on havia 
d’anar i quan hi arribava em tornava a trucar per a comunicar-me les pistes per arribar al 
següent lloc. Al cap de quatre trucades vaig aconseguir arribar al seu carrer on finalment 
em va dir el número del pis. Es veu que havia tingut algun conflicte amb algun personatge 
del grinder i a partir d’ara vol mantenir en secret la seva adreça. És cert, era evident que la 
seva estratègia de privacitat era totalment ineficaç i absurda, i que a partir d’aquell moment 
hagués pogut sospitar que alguna peça patinava i molt. Si tot i així vaig seguir la gimcana 
fins al final és perquè m’ho vaig prendre amb molta conya i certa intriga que enganxa—i, 
perquè negar-ho, pensar amb el cul i la polla m’enterbolia una mica la ment.

1 Utilitzo el terme “grinder” genèricament per referir-me a qualsevol aplicació de cites.
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El tio em va rebre vestit únicament amb bata de boatiné i mitjons llargs apujats fins als 
genolls. Portava un pentinat ultra-quillo, com un tupé engominat i afilat i la resta rapat 
al zero. Entrats a la seva habita, es va treure la bata i vaig descobrir-li un cos totalment 
desplomat (depilat de dalt a baix). Vam estar xerrant una estona i prou bé. Deia que feia 
exactament 45 dies que ho havia deixat amb el nòvio i que des de llavors no follava, així 
que, si quedava amb ell, havíem de follar sí o sí. La seva actitud de “machito” l’extrapolava 
perfectament al llit on exercia el complet domini, utilitzant-me com si fos poc més que un 
dildo amb potes. Potser el més insofrible fou escoltar els seus comentaris típics de sobrat 
rotllo “què, et posa això eh?” o “ja veuràs, a mesura que anem quedant provarem noves 
postures...” i jo li contestava  mentalment dient-li “AHAAA”, amb tota la ploma més malè-
fica del món. Bé, tot això era palla, el més interessant i emocionant fou en acabat, ja vestit i 
a punt per marxar, sona el timbre... és sa mare!! El cas és que havíem quedat d’estranquis en 
una hora molt concreta de mig matí en què la seva mare surt a fer la compra, però resulta 
que va tornar abans d’hora i no podia entrar perquè el Serafí—no és conya, aquest és el seu 
nom—havia deixat la clau posada per dins. Em vaig haver d’amagar a la seva habita mentre 
la mare li preguntava amb to agre i rabiós: “- perquè has deixat la clau posada per dins?” 
Ho va repetir 3 cops i un tens silenci fou la única resposta. Vam haver d’esperar una estona 
a que la mare es quedés ben distreta en una habitació adjacent per poder marxar corrents i 
de puntetes sense que em veiés.

El sexe ha sigut el menys interessant de tot plegat, però em segueix meravellant el seu poder 
per acostar-me a personatges inaudits, fer-me viure noves i inoblidables experiències com 
la d’ahir.

Dimarts 31 de gener de 2017

La fatídica trucada
Estic molt espantada. Aquest matí he tingut un atac d’ansietat després de rebre la trucada 
del Serafí. De bon principi m’ha parlat amb un to molt agressiu: que “com és que no li vaig 
dir res la setmana passada”, que “quan quedem per follar?”,... Jo li he dit que ho sento però 
que no tinc intenció de tornar a follar amb ell, que si vol quedem per prendre alguna cosa, 
però follar... NO. Aquí s’ha despertat la gran IRA i m’ha començat a cridar i parlar amb 
molta duresa: que “lo nostre no es quedarà en un sol polvo, no ho permetré ni ho con-
sentiré, follarem com a mínim un cop a la setmana...”. Segons ell, ja abans de veure’ns, va 
quedar claríssim que seríem follamics, com si jo hagués firmat un contracte de sexe periòdic 
i indefinit amb ell, i per això estava tan enrabiat. Li he ofert d’ensenyar-li la conversa de 
grinder que havíem tingut—ja que ell se l’havia esborrat pel suposat gran compromís amb 
mi—i així comprovar que ni tan sols havia utilitzat la paraula follamic en cap moment, però 
de seguida he vist que no responia a cap raó. Ans al contrari, com més arguments li donava, 
més s’encenia. Així doncs, he canviat d’estratègia i he passat a fer-me la tonta per rebaixar la 
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tensió, fent com si no entengués les seves amenaces i fingint amistositat, oferint-li de quedar 
en un bar per parlar tranquil·lament. Però tampoc ha funcionat, tot just abans de penjar 
m’ha respòs dient-me que “no vull quedar, ja et vindré a veure quan em surti dels ous”.

Tan bon punt he recuperat la mínima calma he trucat la Jou per explicar-li el cas i que em 
donés la seva opinió, ella que és molt més experta en cites de grinder. M’ha dit que si vas 
quedant habitualment amb tius, no té res d’estrany trobar-te COVIS (personatges COn-
flictius VIolents)2 de tant en tant. A ella n’hi ha un que va anar a insultar-la cridant davant 
de casa seva per la matinada. La única diferència és que jo tinc la fortuna de trobar-me’ls 
molt més sovint, sóc com una imant per ells. M’ha dit que no li faci més cas, ca que lladra 
no mossega.
M’ha calmat parlar amb ella, però poc després m’ha tornat a envair la intranquil·litat. És 
temptador pensar que l’única cosa que hauria de fer és simplement oblidar-lo i bloquejar-li 
el mòbil perquè no em torni a empipar. El problema és que hi ha una veueta dins meu que 
em recorda contínuament totes les desgràcies que em poden arribar a passar, encara que 
sigui una sola possibilitat entre un milió: tot i que el Serafí no sap exactament en quin pis 
visc, sap quin és el meu bloc i jo no sé quin és el seu potencial grau de violència descontro-
lada. Ben sovint hi ha crims passionals, sols cal veure les notícies de successos dels diaris. 
Perquè no ser jo la següent víctima passional? 
No puc evitar pensar amb què em podria estar esperant a la cantonada el pròxim cop que 
surti de casa, per això m’he passat la tarda escodrinyant el carrer des de la finestra del men-
jador. Si me’l trobés desprevingudament jo em posaria a córrer però ell podria tenir una 
arma llancívola o inclús de foc. No puc viure amb aquesta paranoia i malestar perpetus. Tot 
i que tan sols fa un mes que em vaig mudar aquí, m’estic plantejant seriosament marxar i 
començar una nova vida ben lluny, allà on el Serafí no em pugui trobar. 

Dijous 23 de novembre de 2017

Reencontre fantasma
Aquest vespre m’he motivat a anar a una assemblea del CDR del barri, m’hi han acom-
panyat la Roser i la Paula, no perquè es sentin molt compromeses amb la causa, sinó bà-
sicament per sortir dels nostres caus a fer una activitat juntes. Hem sigut de les últimes a 
arribar i faltaven cadires així que les hem hagut de treure d’una pila. Ha sigut asseure’m i 
veure el fantasma del Serafí just davant meu mirant-me de fit a fit. Un llamp d’adrenalina 
m’ha recorregut tota l’espinada, m’he aixecat d’una revolada tot cridant-xiuxiuejant histè-
ricament a la Roser i la Paula:-HEM DE MARXAAAR! Han flipat, però m’han seguit i ja 

2 L’ús d’aquest neologisme inventat per mi mateixa no és banal. Sóc conscient que el terme més utilitzat en 
aquestes ocasions és “boig” o sinònims de boig. Per no seguir estigmatitzant la gran majoria de gent que patim 
trastorns mentals, em sembla interessant utilitzar un nou terme amè i concís per referir-nos a les persones 
conflictives i violentes. 
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a fora els hi he explicat la pel·lícula. La resta de la gent del CDR si que s’haurà quedat ben 
descol·locada. He vist el Serafí durant mil·lèsimes de segon, prou fugaçment com per no 
poder posar les mans al foc que fos ell. Podria haver sigut perfectament algú altre amb un 
rostre lleument similar, però no m’he atrevit a tornar a mirar-lo per comprovar-ho. Sols 
pensar de creuar-nos la mirada em cago viva. He patit un autèntic atac de pànic i la meva 
reacció instintiva ha sigut fugir. Jo mateixa al·lucino de com sobre-reacciono a una senyal 
d’amenaça tant lleu. Suposo que és la prova de que visc en una bombolla de cotó-fluix i que 
al més mínim estímul de violència em quedo tota pertorbada.
 
Han passat ja uns 10 mesos de l’afer Serafí. Certament, vaig passar uns dies difícils després 
de de la seva trucada, però poc a poc ho vaig anar relativitzant fins oblidar-me’n per com-
plet. 
Tot i així, d’ençà he adquirit nous hàbits de seguretat grinderiana: ja no ofereixo la meva 
adreça a desconeguts; cada cop que quedo amb algú nou, envio la seva foto o adreça a algun 
amic. Rebutjo ingerir qualsevol cosa que no estigui precintada i sempre em porto els meus 
propis preservatius. Digueu-me paranoica, però les aplicacions de cites són el medi ideal 
per a psicòpates o COVIS. Potser us semblo molt alarmista, però sense arribar a la violència 
o maltracte físic i explícit, em consta que els maltractes psíquics són habituals en el món 
de grinder. Bellíssimes persones en un context social, poden actuar de forma totalment 
immoral fora del mateix. Les aplicacions de cites són un mitjà que ens permet quedar anò-
nimament i en espais aïllats de forma que la violència o el maltracte puguin desenvolupar-se 
lliurement sense ser qüestionats o previnguts per ningú. 
Possiblement el Serafí haurà seguit quedant amb tius, deixant un reguerol d’amants més o 
menys traumatitzats darrera seu. Davant la impossibilitat d’alertar la seva pròxima víctima, 
m’autocomplac pensant que la majoria de gent que es mou per grinder sap molt millor que 
jo el pa que s’hi dóna. M’imagino un futur semi-distòpic molt proper en el qual l’aplicació 
de cites més popular funcionarà com Filmaffinity o GoodReads i cada perfil anirà acom-
panyat d’una puntuació i crítiques amb to culte. No faltaran els renegats que afirmaran no 
creure amb les puntuacions, però segurament seran els menys puntuats. Perdrem la poca 
intimitat que ens queda però serà el petit preu a pagar per no trobar-nos més energúmens 
i tenir cites amb amants que ho donaran TOT—posant cares d’autèntic vici i gemegant 
apassionadament—encara que només sigui per rebre una bona puntuació!

PS. Explicant la història a varis amics he comprovat que el Serafí és ben conegut arreu del país. M’han 
explicat que s’ha presentat a la feina d’algun ex-amant per muntar un ciri i que inclús la policía ha 
sigut alertada. El seu nom real comença per J i també pertany a altres temps.  
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QUI S’AMAGA RERE EL 
PERFIL DEL PAGÈS GAI?

       
Per Anna Love

El Pagès Gai publica mems a Instagram i Twitter sobre la vida, la cultura i les peripècies dels 
gais. A continuació d’aquestes paraules podràs gaudir d’una selecció dels seus millors mems. I si 
et quedes amb ganes de més t’animo a seguir el seu perfil: pagès_gai. Passaràs una bona estona 
i tindràs ganes de que passin les hores ràpid per veure publicacions noves. Normalment cada dia 
en fa una o fins i tot dues. 
Però qui s’amaga rere aquest perfil? Com que a La Lloca som molt xafarderes vam decidir contac-
tar amb ell i entrevistar-lo. Pots veure l’entrevista sencera al nostre blog (lalloca.wordpress.com), al 
canal de youtube de La Lloca TV o al nostre fb (facebook.com/fanzinlalloca).

En Nel és qui es troba rere aquest perfil que sens dubte genera tota mena de morbos...Però em 
sap greu dir-te, amiga, que aquest noi de 24 anys no és pagès. Tot i que viu en un entorn rural: el 
Moianès; concretament a la capital d’aquesta neocomarca: a Moià.
A l’entrevista ens comenta que encara hi ha molta passivofòbia i que molts passius diuen que són 
versàtils per una mena d’autoodi que encara costa de superar. 
Ens confessa que mai ha estat a una discoteca d’ambient i que a l’hora de lligar s’espavila a través 
d’apps com Grindr. En el seu perfil hi té una foto actual amb algun filtre i un toc de photoshop. 

Quan li preguntem pels seus gustos ens diu que se sent atret per una gran diversitat d’homes, 
óssos i madurets inclosos.

En Nel és un noi tímid i xerraire alhora. Té un somriure picant i una mirada penetrant. A Moià diu 
que no li agrada lligar perquè es un poble petit i com que es coneixen tots prefereix anar a trobar 
nois a Vic i Manresa. A Barcelona no hi posa gaire els peus. No li agrada el cruising i els bars i 
discoteques gais no li criden gaire l’atenció.

Valora molt la feina dels col·lectius LGBTI i pensa que encara hi ha molta feina a fer. Considera 
que a través de l’humor també es pot fer activisme i que es molt sa que els gais ens enriguem de 
nosaltres mateixos.

El Pagès_Gai ens fa riure i pensar. Ens ajuda a veure que en català també es pot fer humor gai i 
que és possible remenar la ploma sense recórrer a barbarismes. . Ens allibera de la pressió he-
terosexual. Potser està una mica de tornada de tot, com moltes de nosaltres...Però ens encanta!

Gràcies Nel. 
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El desig en escena, 
el teatre gai català 

per Jacqueline de Tortosà  

 

Benvolgudes totes. Enmig d’un món que avança de manera trepidant, fóra bo assentar el cap 
i cultivar no només el cos, sinó també la ment. Aparteu un moment el pas de torsos nuus 
decapitats de les vostres múltiples aplicacions i deixeu que els efluvis divins i les muses us 
enlluernin, tot contemplant les representacions de múltiples desitjos que la nostra tan poc 
normal cultura ens ha deixat per a la posteritat.
 
I avui inaugurem aquesta secció cultural parlant de teatre. Quin gènere més del ram de l’aigua 
hi pot haver que el teatre? La gent de la faràndula, amb la seva efusivitat i llibertinatge ens 
ha proporcionat molts dels moments més memorables de la cultura «no heteronormativa», 
que dirien les nostres dives queer. Des de les performances shakesperianes amb actors mascles 
protagonitzant tòrrids i sanguinolents drames amorosos fins a la sensualitat surrealista lor-
quiana... han estat moltes les representacions que han interpel·lat a un determinat públic, de 
manera evident o des dels armaris. En aquest article, però, deixarem de banda les interpreta-
cions i parlarem d’allò que es veu a simple vista.
 
La «mariconor» damunt de l’escenari
La nostra cultura catalana, tot i la seva situació en molts moments sotmesa, i potser per això 
més gai que cap altra, ha demostrat estar a l’altura d’altres cultures del seu entorn i ens ha 
proporcionat grans obres dramàtiques on se’ns mostrava, d’una manera o d’una altra, allò 
que podríem denominar la «mariconor», tant sigui amb personatges masculins com femenins 
(menys abundants aquests darrers per allò que totes ja sabem que les lesbianes no existien).
 
Entrem en matèria, i per fer-ho, no ens n’haurem d’anar molt lluny en el temps per conèi-
xer-ne els orígens. Deixant de banda les xafarderies sobre si Àngel Guimerà, degà del melo-
drama català, tenia piset al carrer Petritxol de Barcelona amb un cònsol de la Renaixença, i 
deixant també de banda el teatre musical als locals mítics com La Criolla que per aquell Paral-
lel i Barri Xino barcelonins d’abans de la guerra ens oferien tota una varietat de depravacions 
diverses que tan bé descriu el nostre estimat Jean Genet, al qual sempre cal llegir, deixant de 
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banda això, les primeres representacions de personatges que avui en dia en diem LGTBI al 
teatre català són post-Stonewall, és a dir, que coincideixen amb les primeries del moviment 
d’alliberament sexual.
 
Josep Maria Benet i Jornet, tot un senyor
Els primers personatges clarament homosexuals els devem gràcies a un senyor a qui totes 
les marietes catalanes hauríem de fer un monument: Josep Maria Benet i Jornet, a part que 
moltes li haguéssim pentinat amb la llengua aquell bigoti picardiós, és un gran dramaturg i 
en sóc fan. Els personatges en qüestió són els dos amics de l’obra Berenàveu a les fosques, estre-
nada el 1973. Dient això, de fet, us esguerro l’argument i us faig això que les jovencelles adot-
zenades per la cultura anglosaxona en diuen un espòiler, ja que no és fins al final que l’obra fa 
un gir i queda palesa la importància que la relació entre els dos homes té en l’argument, que 
parla d’uns matrimonis «d’antes», d’aquests fets per conveniència, «tapaderes», poc després de 
la Guerra Civil. Si a això li sumem una relació de poder d’un dels homes sobre l’altre, podeu 
imaginar que el drama està servit.
 
Més endavant, i en els moments de ple apogeu de la crisi de la sida, Benet i Jornet posarà a 
tots els televisors catalans diferents personatges LGTBI al seu culebrot més famós Nissaga de 
Poder (si n’eren de dolents els Montsolís!) A la telenovel·la se’ns mostraven sexualitats diverses 
–per dir-ho d’una manera suau i si considerem l’incest una nova identitat–, la qual cosa va 
escandalitzar a moltes ‘tietes’ catalanes, entre les quals m’hi incloc. I precisament de l’escàn-
dol, de posar a les pantalles catalanes als primers personatges lèsbics en sortí l’èxit. Perquè sí. 
Perquè ens agraden les xafarderies i com més morboses millor!
 
Benet i Jornet, abans, el 1991, ja havia explorat el desig lèsbic –ell no, els seus personatges– a 
l’obra Desig, on a la manera d’Almodóvar, el passat sempre torna perquè, com diu la Carmen 
Maura a La ley del deseo, «Los recuerdos son lo único que me queda». Llegiu Desig, és molt bona. 
I per acabar amb Benet i Jornet he de mencionar Testament (1997), portada al cinema per 
Ventura Pons amb Amic/Amat (1998), un cineasta que ha portat molta mariconor catalana 
a la pantalla gran. Encara molts ‘llepafilms’ sobreïxen en pensar amb el tendre David Selvas 
fent de noi de la vida. L’argument: professor madur, jovenet rebel, sexe, desig altre cop, crisi 
existencial, un present ple de passat... ingredients que ningú com Benet i Jornet sap combinar.
 
Terenci Moix, la reina de la jungla
I tornem als anys setanta, perquè un any després de la minsa resposta del públic a Berenàveu 
a les fosques, arriba al Romea de Barcelona, el febrer del 1974 un ‘rei de la selva’ que serà 
destronat del cim de les estructures que sustentaran la nostra ‘normalització’. Un personatge, 
que de ‘normal’ no en té res, que posa davant d’un espill a la burgesia catalana i que, a sobre, 
pretén fer la revolució sexual als escenaris. I en fer-ho, obté un èxit de públic descomunal. Per 
als que encara no l’heu identificat, Terenci Moix fa la seva aparició a l’escenari improvisat de 
LA LLOCA. 
 
«Burdo»,  «ordinario»,  «sucio»,  «da lástima»  són bonics epítets que la premsa de l’època va 
dedicar a l’obra de teatre Tartan dels micos contra l’estreta de l’«Ensanxe». Ja es va encarregar, 
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per això, la mama Campmany a salvar dels 
improperis al fillet díscol de les lletres cata-
lanes. I tot i que els crítics la van deixar a 
parir, l’obra va estar prorrogada i la van veu-
re centenars d’espectadors. L’argument: una 
burgesa barcelonina que va a la selva a buscar 
un marit desaparegut que feia «experiments 
lingüístics» amb un atractiu salvatge que, fi-
nalment, s’endú ella a Barcelona i acaba civi-
litzant. Els ingredients: una combinació d’es-
tètica camp, paròdia de la burgesia catalana, 
referents de la cultura de masses, amb una 
pseudo Elena Francis interpretada per un 
Enric Majó amb modelet de lluentons, i un 
text que no dóna treva a parar de riure, com 
feia servidora quan durant la lectura al tren 
esclatava de sobte i el vagó es girava pensant 
a l’uníson «de què riu aquesta boja?». Una 
obra on planen, per una banda, el desig cap 
al cos masculí, un cos que es transforma de 
bracet amb la cultura, i per l’altra, l’ambigüi-
tat sexual dels personatges i el desfermament 
de la calentor reprimida de la protagonista. 
Terenci, al Tartan dels micos contra l’estreta de 
l’«Ensanxe», ens incorpora a la nostra cultura 
l’estètica de la postmodernitat i, ja que estic 
en pla ‘mariculta’, fins i tot personatges que 
podríem qualificar de prequeers. Només per 
això ja se li pot perdonar que poc després es 
passés al castellà per sempre per fer-se més 
famosa. La qual cosa, com a gais vanitoses, 
podem comprendre.
 
Llegiu-la també si podeu. Potser ara que 
estan de moda els anys setanta la tornen a 
reeditar. Mentrestant, és una mica difícil 
de trobar. En fi, que la Moix, tot i no ser 
molt amiga dels nostres activismes LGTBI, 
servidora creu que va fer tanta feina amb 
representacions culturals com aquestes, i la 
seva desinhibida ploma, que passejava ale-
grement, com moltes altres que es van deixar 
la pell als carrers.
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Una obra experimental
I seguim als setanta per parlar de Rebel Delirium, una obra de teatre experimental de Sergi 
Mateu i Iago Pericot estrenada el 1977 a la barcelonina boca de metro de l’estació clausurada 
Mercat de Sant Antoni. Explica les angoixes d’un adolescent, l’Eli, que és jutjat davant d’un 
tribunal per la seva homosexualitat. El to és molt diferent del Tartan..., i l’obra té valor més 
com a símptoma d’un moment, i pel muntatge, on l’espai esdevé una metàfora de com era 
viscuda per molta gent la sexualitat llavors, amb les lleis franquistes encara vigents, que pel 
text en si mateix, un collage amb diferents textos psiquiàtrics, eclesiàstics, de Llull... molt de 
l’època. Si busqueu Rebel Delirium a qualsevol biblioteca no la trobareu. Heu d’anar a l’Ins-

titut del Teatre, entrar a la bibliote-
ca, i si teniu sort de trobar un noiet 
agradós al taulell, aprofitar l’avinen-
tesa per demanar-li el telèfon, jun-
tament amb la carpeteta amb el text 
de l’obra, el vídeo VHS i tots els 
detalls, censures i pressupostos del 
muntatge.
 
I voldria acabar fent un salt de ga-
sela i tornant a la contemporaneï-
tat. Vull parlar de dos reinones de 
l’Olimp del teatre desviat que han 
triomfat més enllà dels nostres 
mars: Guillem Clua i Josep Maria 
Miró.
 

Inici de profanació en el temple
Miró, de Vic, es va fer famós so-
bretot a partir de la polèmica 
obra Gang Bang, obert fins a l’hora 
de l’àngelus, que va profanar el tem-
ple nacional del teatre català l’any 
2011. Com moltes... bé, com totes 
absolutament sabeu què és un gang 
bang, m’estalviaré d’explicar-ho. El 
text planteja l’acció a través de di-
ferents personatges que compartei-
xen una nit en un local d’intercanvi 
sexual de Barcelona durant la visita 
del Papa a la ciutat. El protagonis-
ta és un jove de 18 anys que s’en-
trega a tots els homes que vulguin 
posseir-lo a través de la pràctica que 
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dóna nom a l’obra. La història va provocar que dos Legionarios de Cristo irrompessin en una 
representació a crits de «guarros» i «¡viva Cristo rey!». La realitat és que si aquests nois s’ha-
guessin esperat al final, haurien vist que l’obra és un retrat delicat i cru de les relacions entre 
humans i en molts moments commou i corprèn. Una que és sensible de mena! Josep Maria 
Miró té molta cura en la confecció dels textos, que molts cops dirigeix ell mateix i és una de 
les nostres autores més internacionals.
 
Just enguany li han dedicat un cicle a la sala Beckett, on va estrenar una obra en castellà, Ol-
vidémonos de ser turistas  i reposar Nerium Park (2012), que té un aire de Desig de Benet i 
Jornet. Cal destacar l’obra El principi d’Arquímedes (2011) que Ventura Pons també va portar 
al cinema a El virus de la por, i que heu de llegir per fer-ne la vostra interpretació. No en diré 
res. A Miró, sigui per corporativisme o perquè és molt bo, cal anar-lo seguint. Ho farem 
sempre incansablement.
 
L’amor en els temps del Grindr
Guillem Clua també és molt bo, i les seves obres més LGTBIfíliques, Marburg (2010) i Smi-
ley (2012) ho corroboren. Smiley planteja una relació entre dos personatges diferents: per una 
banda, Àlex, prototip de noi de l’ambient gai, preocupat pel seu cos, que regenta un bar del 
Gaixample on es situa l’acció. Per l’altra, Bruno, un arquitecte allunyat dels estereotips. Entre 
els dos –els pols oposats sempre s’atrauen– sorgeix una atracció que, a través d’un diàleg on 
es dissecciona irònicament la relacionalitat gai, acaba amb una relació amorosa. Es tracta, 
doncs, d’un argument arquetípic, que pretén connectar amb el públic i mostrar-li, en alguns 
moments pedagògicament –per exemple, en les interrupcions per explicar quines són les 
aplicacions més populars per lligar, pràctiques sexuals o drogues (aromes que es diuen ara)–, 
els dispositius socials que articulen la interacció entre homes que tenen sexe amb altres ho-
mes. L’obra va connectar amb un públic molt extens, tal com es va poder veure per l’èxit de 
les diverses representacions que la van portar a diferents sales de Barcelona i arreu del món. 
A Marburg, més transgressora, tant pel que fa a l’argument com a l’escenografia, on convivien 
quatre escenaris que representaven accions paral·leles a quatre Marburgs del món, el tema 
central era la malaltia. Marburg parla per primer cop de la sida, des del canvi de percepció 
que suposa el fet de convertir-se en malaltia crònica, tot i que això conviu amb l’eròtica de la 
destrucció i la metàfora de desig de mort que va marcar l’època anterior. És també un gran 
text, ple d’enginy i que penetra com un virus dins de la ment de qui s’hi endinsa.
 
I ja acabo. Al final parlant del Miró i el Clua m’he posat ‘tonta’ i tot. Ho deixo per avui. Tot i 
voler assentar càtedra amb aquests articles, i influir en el cànon de la ‘gaior’ catalana, acceptaré 
suggeriments i crítiques, com ara que no he parlat massa d’autores i personatges biodones. 
Prometo revertir aquest greuge al proper article. Mentre, podeu enviar-me les crítiques a tra-
vés de les xarxes socials de la Lloca, a l’atenció de la sempre vostra Jacqueline.
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A la Xocoxurros no t’ho passes bé cari! 
Per la doctora Anna Love

Em presento: Sóc la Doctora Anna Love, sexòloga i experta en ambient gai, subcultures 
marietes i mariconeig en general.
En aquesta secció em proposo fer-vos propostes lúdiques i culturals, oferir-vos pistes 
per lligar més i millor, qüestionar-vos cosetes…I sobretot entretenir-vos. Ser gai NO 
és guai. Totes ho sabem. Però almenys no som heteres nenes! Així que vinga, deixeu 
una estona el Grindr i presteu-me una mica d’atenció, que avui us ajudo a arribar a una 
conclusió a la qual fa anys que hi haurieu d’haver arribat soletes. Sí estimada: a la Xo-
coxurros no t’ho passes bé.

Tant si ets una quarentona de les que anaves a Martins a buscar sexe (i ben fet que 
feies) i ara dius que vas a ballar a la Xocoxurros com si ets una joveneta que només has 
conegut aquests últims anys de festes gais dominicals (ai quina peneta nena!) has de 
saber que no cola aquesta suposada felicitat que dius experimentar en una merda de 
festa com la Xurros.
No vull perdre ni un minut explicant-te perquè és mentida això que expliques de que t’ho 
passes bomba els diumenges a la Xoco. Acaba ja amb aquest patiment. Mira’t al mirall: 
què fas als teus 30 llargs amb purpurina a la cara? Demà curres cari…Que la música 
estigui altíssima no és perquè puguis ballar més sinó perquè no te n’adonis que no tens 
res a explicar a les teves amigues. Ja ho diu bé el Mazoni quan canta que no en tenim 
prou amb la felicitat i que exigim eufòria…
Que no nena. Que no t’ho passes bé. Mira, els diumenges són un bon dia per connectar 
amb tu mateixa…Saps què és el mindfulness? No? Ara no tinc temps per explicar-t’ho…
Només et diré que si es diumenge i no has follat gaire (o gens) aquest finde no cal que 
t’acabis de deprimir en una festa on encara lligaràs menys. Et recomano dues opcions: 
Opció 1, anar de cruising a Montjuïc. Em diràs: ‘Ai, no visc a Barcelona’, mira guapa, 
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doncs agafes el tren o te’n vas a viure a Barcelona, que ja toca. I ara sortiran les de la 
Crida i les atzagaies dient ‘Prou sexili! Construïm alternatives d’oci LGBTI als pobles’…
Molt bé maris, quan estiguin construïdes em truqueu.

 I opció 2, aneu al bar New Chaps ( Avinguda Diagonal, 365). Ui…has parat de llegir 
per mirar a internet què és oi? Ho veus com la Xoco no t’apanya carquinyolet meu? A 
veure… Sí, sí, sí….Ja sé que has llegit que és un bar leather i a tu et fan por aquestes 
coses i que tu ets mooolt moderna i si et treuen de la Federica et sents més perduda 
que un hetero a la mani del 28J. Tranquil·la xata, surt de la teva zona de confort. Respira 
profundament. Obre la porta del Chaps i endinsa’t en aquella atmosfera fosca i morbo-
sa. No t’espantis, no és un club de sexe (encara et falten algunes classes abans d’anar 
a l’Open Mind o al Berlin Dark…Estàs molt verda!). Veuràs que els diumenges al vespre 
hi ha un 2x1 en begudes i serveixen de forma gratuïta uns sandvitxos que no són una 
meravella però es poden menjar. Els cambrers són molt simpàtics. Fa molts anys que 
hi són i tracten molt bé la clientela. Jo estic enamorada del Jordi, un ós polar molt sexy i 
agradable. Ai va que em perdo. Doncs això, que vagis al Chaps. Allà descobriràs que els 
homes de més de 30 anys et poden atraure. Es qüestió de deixar-te de prejudicis. Aquí 
les teves amigues no hi seran per fer-te pressió gerontofòbica. I és que deixar la Xoco 
pel Chaps et servirà per deixar les teves “amigues” xurreres que no t’aporten res i gaudir 
del fet de sortir sola i conèixer (o no) gent nova. Sàpigues que al sòtan d’aquest bar hi 
ha una cambra fosca ben entretinguda. Ves-hi i m’ho expliques. Segur que t’encanta. I a 
més a més sobre la mitjanit la gent ja desfila cap a casa. I és que la gent treballem! No 
cal allargar innecessàriament i a sobre sense follar. Al Chaps passaràs una bona estona 
i a sobre és molt possible que en surtis follada.
I una última recomanació…Mira t’ho diré directament. De vegades s’agraeix que una 
amiga tingui poc tacte i et digui les coses sense filtres: ja que em faràs cas i a partir 
d’ara aniràs els diumenges al Chaps, és hora de llençar tota aquesta roba moderna que 
em portes. Aquesta camisa arrugada et va gran i té uns estampats horribles. Au, ves al 
Carrefour i compra’t quatre camises de quadres de la teva talla. I de pas treu-te aquesta 
argolla ridícula del nas i renova’t les ulleres. No són vintage són un atemptat al bon 
gust!
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L’ambient és una merda. Però és la nostra merda. I aquí em tens per ajudar-te a des-
cobrir la cara B del mariconeig. Deixa de fingir somriures a la Xurros. Recupera la teva 
oïda i la teva sexualitat. De res. A disposar!
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De Profundis
                                                                     El raconet cultural per a maricultes profundes

Per Mari Sàpiens 

Sexe anal, nassos de patata i passarel·les

En aquest primer De Profundis us vull proposar dues lectures i un visionat. Comencem per 
les lectures:

‘Por el culo: políticas anales’ (editorial Egales) és un lli-
bre publicat el 2012 per les activistes marietes Javier Sáez 
i Sejo Carrascosa.
Suposo que totes heu sentit en alguna conversa i fins i 
tot en alguna assemblea l’expressió ‘que els donguin pel 
cul!’ i és que la penetració anal es troba en el centre del 
discurs social com allò horrible, dolent…El pitjor  dels 
pitjors mals. Una pràctica execrable que només serveix 
per desitjar que li vagin malament les coses a algú.
És molt trist que encara avui es cregui que la penetra-
ció anal és exclusiva dels gais, com si tinguéssim un cul 
diferent a la resta. El plaer anal és universal i negar-ho 
és seguir el joc al control sexual. Cal fer del cul un lloc 
productiu i positiu. I aquest llibre ens pot ajudar.
‘Por el culo’ presenta un ampli i amè recorregut al voltant 
del cul i del sexe anal: la seva història, els seus valors, de 

com allò anal organitza els gèneres i les sexualitats, i de com està atrevessat per criteris de 
raça, de classe i de poder. Des de la complexa sexualitat anal a la Grècia Antiga fins la crisi de 
la sida, passant per les presons, el bareback, Freud, les lesbianes butch, els sodomites, el fist o 
els óssos, aquest llibre traça la genealogia d’un dels espais menys explorats per la teoria, però 
més transitats per la pràctica: l’espai anal.

La segona lectura que us recomano no és un llibre concret sinó tota una col·lecció. Fa molts 
anys que Ediciones La Cúpula publica els còmics de Ralf König en castellà. Pel que fa a la 
publicació en català, hi ha hagut dos intents: Llibres de l’Índex va publicar ja fa alguns anys 
‘El condó assassí’ però no van seguir fent més traduccions. Per altra banda, l’editorial Glénat 
ha publicat en català el còmic més conegut de König: ‘L’home desitjat’.
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Ralf König és un dibuixant de còmics alemany que 
retrata amb sobredosi (justificada i necessària) de sar-
casme, les misèries i les peripècies de gais, d’algunes 
lesbianes i d’alguns heteros.

Les seves il·lustracions es caracteritzen pels nassos de 
patata dels personatges i el detallisme perfecte de tota 
la parafernàlia del món de l’ambient gai.
Però no tot és ambient, König també parla de l’ac-
tivisme d’alliberament LGBTI, de la sida, de l’exili 
sexual dels pobles cap a les ciutats, de com n’és d’ab-
surda la cultura de la monogàmia…I tot des d’un hu-
mor  brillant i radical capaç d’entretenir-nos i fer-nos 
pensar alhora.

Si t’agraden els óssos aquests són els teus còmics: pà-
gines i pàgines plenes de xicots barbuts i peluts que 
tot i ser dibuixos traspuen un erotisme d’alta intensi-
tat. Tampoc hi falten les maricultes, els heteros avorrits, les bolleres hiperbutch i les femi-
nistes radicals.
L’autor no és gens políticament correcte. No salva ningú. Se’n fot del mort i de qui el vetlla. 
Però és evident que ho fa des de la paròdia intel·ligent i des d’un carinyo que inevitablement 
ens commourà i ens farà estar amb un gran somriure mentre llegim aquests còmics de culte. 
No te’ls perdis!  A diverses llibreries tenen els títols més destacats però si vols trobar-los 
tots et recomano que vagis a les llibreries especialitzades en temàtica LGBTI de Barcelona: 
Antinous i Còmplices.

I ara és el torn del visionat: Has de veure la sèrie ‘Pose’. No és una recomanació. És una 
ordre.
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‘Pose’ s’ubica a la Nova York de finals dels vuitanta en el cor de la comunitat que es va crear 
al voltant de la cultura del Ball (Ball culture) en què dones trans i gais competien en pistes 
de ball ja sigui en passarel·les on les participants imitaven els clitxés de la societat que les 
discriminava o en demostracions de voguing ballant com si estessin posant en una sessió de 
fotos d’una topmodel. Moltes de les ballarines i ‘models’ s’agrupaven en Cases dirigides per 
‘Mares’ que acostumaven a ser dones trans que acollien altres dones trans més joves i gais 
que els havien fet fora de casa.
La subcultura del Ball va començar com un concurs de bellesa on els homes, sobretot 
blancs, es disfressaven de drag i organitzaven fashion shows. Les drags negres rarament hi 
participaven i quan ho feien s’havien de maquillar per semblar més blanques. No va ser fins 
que la drag Crystal Labeija va perdre un  Ball per ‘veure’s massa negra’ que les coses van 
començar a canviar. Labeija va reinventar les Balls creant la seva pròpia casa i organitzant 
concursos on les negres i les llatines no haguessin de semblar blanques. De seguida també 
s’hi van afegir les dones trans i els homes blancs van deixar de ser majoria. Més tard s’hi 
incorporarien també lesbianes que s’autoparodiarien en competicions per saber qui és la 
més butch (camionera).

                                  

Però tornem a la sèrie. ‘Pose’ consta d’una primera temporada de 8 capítols que podem veure 
a HBO (i segurament en alguna web pirata) i amb una segona temporada prevista que aviat 
es començarà a rodar.
Us recomano que tant si veieu la sèrie soles com acompanyades, ho feu amb la mateixa in-
tensitat i parafernàlia amb què els heteros miren un partit de futbol però canviant les birres 
per còctels amb molta grosella, les samarretes del Barça per algun drapet ben travesti i els 
grunyits neandertals per xiscles ben aguts. Apagueu els mòbils i mireu la pantalla del tele-
visor atentament (sí, s’ha de veure a la tele, no val una tauleta o un ordinador...digueu-me 
marieta vella, no m’importa). L’intro ja és tota una festa que ens ajuda a connectar amb la 
trama i amb la nostra feminitat. A cada capítol escoltem a la introducció aquestes paraules 
del personatge de l’Speaker dels Balls i que us animo a repetir cridant i gesticulant amb 
molta ploma: ‘La categoria és: Viu! Llueix-te! Posa!’. 
Després posa’t còmode i gaudeix dels personatges, dels diàlegs amb sentències per emmarcar, 
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de les peripècies per aconseguir vestits, dels Balls…També hi ha moments més dramàtics i 
és que eren anys en que l’epidèmia de la sida feia estralls i la precarietat i la discriminació 
colpejaven fort a la comunitat desviada. Riures i plors. Així era i és la nostra vida. I sempre 
ballant, construint els nostres refugis i desafiant la cisheteronorma. 
Si has tingut un dia de merda aguantant heteros , ‘Pose’ és un bon bàlsam. T’ho ben asse-
guro.
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‘Els homes i el dies’: 
un gran diari 
de soledat, 
safareig, 
i narcisisme gais. 
Una ressenya literària de Na Pai.

Es tracta d’una novel·la basada en el diari personal del mateix David Vilaseca al llarg d’uns 
20 anys de la seva vida. Bàsicament narra les seves molt diverses relacions sexoafectives amb 
molt de detall i profunditat. De les relacions més profundes, extenses i romàntiques fins les 
més sòrdides i superficials en els lavabos públics londinencs. És un autèntic curs intensiu 
sobre amor, desamor i folleteig. 
 
És un llibre que m›ha atrapat moltíssim i no únicament perquè sigui literatura catalana 
gai--que per cert, ja us dic ara que n’és la seva més gran obra. En primer lloc perquè m’en-
canta el safreig i l’anàlisi de les relacions sexoafectives i costa trobar un relat tan detallat, 
sincer i planer sobre les intimitats sexoafectives d’algú. M’encanta la seva gran capacitat 
introspectiva de disseccionar i exposar d’una forma tan clara i amena les seves relacions. 
També sospito que es deu al seu extrem to tràgic, ja que no puc evitar sentir-me atret per la 
truculència, potser per voler saber-ne tots els detalls i així intentar no repetir jo les mateixes 
fatalitats. Suposo que també es deu al fet que sempre fa sentir bé veure que no estàs tan 
malament al comparar-te amb algú que es troba al fons del pou.
Tanmateix, no crec que la seva vida fos tan tràgica com se’n desprèn del llibre. Utilitzava 
el seu diari personal per desfogar-se i exorcitar les seves misèries amb les quals hi connecto 
molt perquè al capdavall són emocions i pensaments que jo també tinc en moments puntu-
als. Per això tot el diari té un to tan dramàtic, les coses bones de la vida no li semblaven tan 
interessants de psicoanalitzar ja que eren coses que no feia falta arreglar. De fet, ho acaba 
reconeixent quan diu que “els períodes feliços no es viuen sinó que s’enyoren quan ja han 
passat. La felicitat val més deixar-la sempre sense representar.” Això ho deia l’any 2001, és 
irònic veure com els nens que van néixer llavors ara estiguin tan obsessionats en representar 
la seva felicitat a Instagram. 

David Vilaseca
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Petits i perdonables spoilers a continuació:

També cal destacar el seu to tragicòmic. M’he divertit molt llegint les seves manies, peripè-
cies i calamitats. Em flipa que als anys 90 algú tan culte com ell seguís fent cas tan apassi-
onadament de les teories desfasades de Freud, la qual cosa també resulta força tragicòmica.  
Haig de reconèixer que m’ha generat aversió el seu extrem individualisme, narcisisme, ego-
isme, i esnobisme sense complexes. Tot i que valoro la seva sinceritat, em tira molt enrere 
el fet que s’acomodi i acontenti en aquesta trista i grisa soledat, la qual no deixa de créixer 
i créixer a mesura que es fa gran. Especialment quan abandona les relacions sexoafectives 
(frustrat pel fet que cada cop li costa més lligar amb cossos joves), l’únic genuí interès que 
li quedava per connectar amb altres éssers. Potser per això el segon llibre perd interès, per-
què a part de les molt interessants memòries d’infància, ja no hi ha pràcticament relacions 
per narrar i es limita a fer ressenyes culturals. D’aquí que quan alguna amiga gai em mos-
tra conductes despreocupadament individualistes o antisocials, li dic amb afecte que s’està    
“vilassecant”. 

Em deixa frapat que algú tan introspectiu, tan obsessionat en psicoanalitzar-se fins al més 
mínim detall de la seva vida no es qüestioni ni un sol moment perquè no va ser capaç de 
perdonar el Josh, especialment tan bon punt ell mateix va començar a ser igual de promiscu 
que ell i, per tant, podia empatitzar perfectament amb ell. Pel contrari, va preferir seguir 
recreant-se en enyorar-lo i odiar-lo d’una forma malaltissa durant anys i anys.

Acabo amb una desoladora cita que podria resumir el llibre sencer: 
“Estimo les persones que he perdut i amb les que tinc o podria tenir al meu costat em 
sento més sol que sense les altres.”
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II
Desembolico
lentament
això que sóc
per ensenyar-te
que si em tastes
et pot passar
com amb tothom:
molt endins
tenim principis psicotròpics,
fonaments ingovernables.
Som d’arrel al·lucinògens
però tapats molt encoberts
estrats de coses nostres
que separen i que pesen.
Desembolico
lentament 
això que sóc
per ensenyar-te
tal com sóc:
una fuita incontrolada
i per l’amor de déu de mossegar.

III
a Na Pai

Fem un joc:
ens abracem
i el primer que s’empalmi
perd.

I
I ME L’EMPASSO

Quan m’agenollo davant teu
també m’enfilo a unes espatlles

Escullo abans ser un bon esclau
que estar atrapat dins d’un miratge

M’agenollo i me l’empasso
m’ho crec tot, desfaig el centre

M’he buidat per poder omplir-me
¿El fora mos eclipsa el dintre?

ESPAI POÈTIC
amb Oriol Sauleda
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