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LA QUARTA PARET 
DE LA TEATRALITAT SEXUAL GAI
 per HASIER

Grindr és l’escenari. Hem comprat una entrada al teatre del sexe Gai. 
tot el que veurem aquí  és perfecte: aGuante, dotado, lecHero, riGHt 
now, culo traGón. la funció avança i a poc a poc ens adonem de la 
distància a què ens trobem d’aquesta representació ideal. tombem la 
quarta paret, que ja és Hora que els espectadors follem com vulGuem.

La identitat gai es forja segons quant 
sexual ets i les aptituds assolides en 
una cursa cap a l’ésser gai totpoderós. 
En aquesta cursa, assumim i accep-
tem pràctiques sovint lluny del nos-
tre abast i això fa que visquem una 
sexualitat que no és real. El sexe s’ha 
convertit en un bé de consum només 
accessible si complim unes exigènci-
es massa normalitzades en el nostre 
entorn actual. Però, què passa en re-
alitat?

Hereus d’un desig prohibit, la nostra 
sexualitat, la gai, l’hem anat construint 
com hem pogut. La vam viure avergo-
nyits, de manera privada, allunyada 
de les grans converses sobre amors i 
sexe de l’adolescència. Converses que 
l’haurien pogut influenciar de manera 
oberta i desacomplexada, amb refe-
rents diversos, o potser també de ma-
nera estereotipada i  traumant. Qui ho 
sap? No vam tenir aquesta sort. 

Amb els anys, alguns ens hem allibe-
rat de no haver pogut viure, compar-
tir i explicar el nostre desig. El desig 
d’amistat, de tendresa, el desig per 
una estètica, per una cultura boja i, 
sí, també, el desig sexual. En aquest 
camí, el sexe hi ha jugat un paper 
central. Feia temps que alguna cosa 
ens deia que no érem del tot normals 
i, potser, ja era hora de plantejar-nos 
si érem gais. De manera pública o 
amagada, moltes de les primeres ex-
periències en què ens vam reconèixer 
com a mariques han estat sexuals.  Va 
ser el sexe amb altres nois el que ens 
va fer gais.

Sense entrar a parlar de què va signifi-
car per a cadascun de nosaltres aque-
lla batalla en l’acceptació del desig, ar-
riba el moment en què, més o menys 
convençuts, comencem a consumir 
de manera compulsiva imatges, films, 
relats, fantasies i, els més avançats, 
cossos homosexuals. Els consumim 
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de manera alliberadora, com si amb 
cada ejaculació arribéssim a gaudir 
de tot allò prohibit durant tants i tants 
anys. En un món hipersexualitzat, els 
gais comencem a viure el nostre sexe 
amb major intensitat, amb major ne-
cessitat, si és que es pot.

El sexe ocupa un 
lloc central en la 
nostra societat. El 
practiquem o no, 
inunda en el nos-
tre dia a dia, les 
nostres relacions 
d’amistat, laborals, 
afectives… Com 
deia Focault, «tot 
és sexe menys el 
sexe que és poder». 
En el nostre cas el 
sexe esdevé d’al-
guna manera l’acte 
de reconeixement del nostre èxit com 
a gais. El sexe, que ens va alliberar o 
ens va definir però que no vam poder 
viure amb normalitat durant el nostre 
creixement, és ara la nostra millor car-
ta de presentació al món gai. I, com és 
habitual en una economia neoliberal, 
individualista i absolutament perver-
sa, aquesta carta de presentació ens 
atorgarà el poder de triar i ser triats. 
Serà una carta de presentació davant 
dels altres que definirà la posició des 
de la qual ens relacionarem amb els 
altres.

Mentre la nostra relació envers el sexe 
cada vegada es fa més estreta, també 
es fa cada cop més dependent, depen-
dent d’una exigència cada cop més 
ofegant. L’exigència de saber fer sexe 

i de fer-lo bé. El que en un principi ha-
via estat una introducció alliberadora, 
comença a mostrar-se com una vivèn-
cia dual en les nostres vides. D’alguna 
manera, el sexe ens ha fet ser qui som, 
però, per altra banda, això ens pres-
suposa amb unes aptituds que molts 

no tenim, no hem 
aconseguit assolir o 
no volem assolir.

És per això que un 
cop solucionem la 
logística que ens 
permet conèixer 
altres mariques 
(internet, anar a 
viure a la ciutat, el 
carnet de cotxe…), 
sovint es donen di-
nàmiques de con-
sum poc reflexives, 
amb pressa i amb 

obsessió. La nostra identitat marica 
és totalment dependent del sexe que 
fem, com el fem, quant i cada quan en 
fem i amb qui ho fem. No és estrany, 
doncs, veure com sovint acabem bus-
cant en el sexe tot allò que ens man-
ca. L’autoestima, l’autoreferencialitat, 
la connexió amb l’entorn, són totes 
connexions amb el nostre sexe. I aquí 
cal fer esment a les hores dedicades 
a Grindr, saunes, clubs de sexe… Són 
hores que hi dediquem voluntària-
ment? Què fem quan arribem a un lloc 
nou? Obrir el Grindr, anar al bar gai de 
referència i buscar, buscar i buscar. 
Som realment amos del nostre propi 
temps? Quantes visites, llibres, copes, 
plans… hem ajornat per la dedicació al 
sexe?
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Aclaparats pel mercat gai que tant ens 
exigeix, comença un procés de vacil-
lació en nosaltres mateixos, de mirar 
com sobreviure a la necessitat cons-
tant de sexe a què ens estem abocant 
i, alhora, en conseqüència, de poder 
crear mecanismes per fingir estar a 
l’alçada d’una homonormativitat se-
xualment hipercapaç. És aquí on ve-
iem com, segons el context, molts aca-
bem adaptant-nos a fer, a oferir o fins i 
tot només a desitjar certes pràctiques 
sexuals a les quals ens podem em-
motllar bé d’entre 
totes aquelles que 
el sistema pressu-
posa que hauríem 
de poder fer.

Els exemples són 
nombrosos: una 
ejaculació precoç, 
que fa que no vul-
guis que et toqui; 
una erecció que 
no sempre és re-
gular, que et fa rebutjar el sexe right 
now; una cigala no prou grossa com 
les que el mercat dona per vàlides, 
que fan que acceptis que el teu rol 
ha de ser el de fer de passiu; fugir del 
sexe anal per sentir-te avergonyit en 
acceptar que ara per ara no has trobat 
la manera de poder gaudir-lo perquè 
no se t’obre bé; suar molt i patir pel 
que dirà l’altre en mirar els llençols; 
que les cigales gegants amb què so-
miaves et causin vòmits quan les fas 
entrar fins a la gola...

Potser és un bon moment per mirar 
enrere i rellegir aquells paràgrafs on 
descrivíem el nostre jo de l’adoles-

cència o de les primeres experiències 
sexuals i recordar que moltes de les 
inseguretats que ara mateix hem com-
partit ja eren pors i incerteses que ens 
plantejàvem en converses solitàries. 

Totes aquestes distàncies entre la 
realitat de cadascú respecte al sexe 
pornogràfic, normalitzat en l’ideari 
del bon sexe gai, són reconegudes per 
molts de nosaltres. La quarta paret és 
la barrera amb aquesta inèrcia que 
d’altra banda, tots afavorim. És fruit 

d’una entrada 
sobtada i sense 
acompanyament 
en el món del 
sexe. És fruit de 
l’homofòbia vis-
cuda i que encara 
vivim també en el 
nostre entorn més 
immediat que ens 
fa abraçar la ide-
alització sexual 
com a eina de re-

ferencialitat dins d’un col·lectiu que, si 
complim, ens recompensarà. 

Són realitats que van i venen, realitats 
que el nostre propi entorn provoca, 
des de les jerarquies que generem dins 
del col·lectiu gai i que estan totalment 
relacionades amb altres opressions, 
com ara traumes amb el propi cos, 
inseguretats no prou sovint compar-
tides i fins al rebuig que provoquem 
quan normalitzem que la capacitat és 
un deure. I això té conseqüències: en 
l’autoestima, en l’autoafirmació, en 
l’apoderament, en l’emocionalitat, en 
la seguretat...
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Per a un altre article queda pendent 
el debat sobre com aquest rebuig pot 
generar violències. En un col·lectiu en 
què és cert que històricament moltes 
corporalitats i pràctiques no norma-
tives hi han trobat espai, caldria pre-
guntar-nos, però, si ara hem deixat de 
ser aquest espai inclusiu o si, potser, 
no ho hem estat mai.

En la cultura d’Instagram en què tot 
és fer veure allò que no ets, el marge 
de maniobra que tenim el gais que no 
som totpoderosos és limitat. El sexe 
passa del 2.0 al frec a frec. Això genera 
un sexe allunyat de les nostres expec-
tatives. Provoca que la nostra oferta 
és limiti a un valor segur que pensem 
que podrem assumir sense la sensa-
ció de fracassar en l’intent. Però és, 
de ben segur, significativament menys 
plaent i menys nostre. 

Però no tot és negatiu. Quan després 
d’algunes hores de conversa o alguna 
cervesa també compartim amb amics 
i/o futurs festejos algunes de les nos-
tres inseguretats o incapacitats, tro-
bem que a l’altra banda hi ha un altre 
maricón amb limitacions semblants i 
amb necessitats com les nostres. I si 
és així, per què no fem un pas enda-
vant i reivindiquem la mediocritat se-
xual? Es tracta d’exercir i de reivindi-
car el “mira… anem fent i a veure què 
surt!” 

Des d’aquestes línies, fem una crida a 
repensar l’exercici de la nostra sexu-
alitat i a dir clarament que a vegades 
som bledes, barroers o fins i tot po-
tiners en el sexe; que gaudim del sexe 
i que volem més sexe (o no); que es 

pot viure una vida en què el sexe no 
sigui la centralitat; que hi ha infinites 
maneres de relació respecte el sexe; i 
que a vegades encara que no surti tan 
bé o tan net com es vol fer veure que 
ha de ser el sexe, el sexe eixut o amb 
suor, flàccid o ben endurit, llarg o pre-
coç, més dur o més vainilla, fetitxista 
o bleda, espectacular com en una por-
no o desastrós, compulsiu o sibarita, 
anal o no anal amb mamades o sense, 
és part del sexe que, des de posicions 
més humils i sinceres de segur viurem 
amb més llibertat.

Tombem la quarta paret i ocupem no-
saltres l’escenari. 

PS: vull agrair a la tieta SuggerimentS 
com el títol i tanteS altreS aPortacionS 
i correccionS méS a l’hora de donar for-
ma a aqueSt text. també vull agrair al 
Pau canalS leS converSeS que van motivar 
aqueSt article.

Aquest i el següent article són 
articles bessons, sorgits d’una 
mateixa conversa sobre sexe 
gai i vulnerabilitat. És per això 
que adrecen idees semblants 
desde diferents prismes”

!
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En defensa de la 
mediocritat sexual gai

per Paula Metón

Aquest article és una crida a la transformació sexual gai. Concretament, es 
tracta d’una crida feta des d’una posició personal i política situada. Escric 
en defensa de la llibertat sexual però també des de la vivència de qui se sap 
maldestre i poc capaç en el sexe. La voluntat de l’escrit no és en cap cas mo-
ralitzar sobre la forma en què hom viu la seva sexualitat. En tot cas, pretén 
ser un estímul a partir del qual poder plantejar un debat sobre sexe marika 
des de la vulnerabilitat, el plaer i els anhels compartits de llibertat. Volem 
un sexe gai més plaent, més lliure, més nostre. Desitgem una sexualitat 
morbosa, fetitxista i lliure de complexos. Un sexe que ens faci gemegar i 
estremir-nos en companyia. Però també volem abandonar les presons psí-
quiques narcisistes i solitàries. Ens urgeix refer els vincles sexuals i afectius 
que establim amb les nostres amigues i amants. Necessitem repensar-nos i 
explorar el territori de la mediocritat sexual.

En el paisatge sexual contemporani, les gais vivim una cultura sexual que constreny i disci-
plina el sexe que tenim, alhora que coarta i perjudica greument la nostra salut mental. Totes 
coneixem gais que aparentment viuen una vida sexual frenètica i vibrant. Moltes hem expli-
cat gestes sexuals difícilment creïbles. Hem narrat interminables sessions de sexe acrobàtic i 
multitudinari. Presumim de la traça que tenim en penetrar algú salvatgement o en sostenir 
estoicament violents embats al nostre anus.

Mentrestant però, 
també ens sentim 
acomplexats quan 
altres presumeixen 
de les seves erecci-
ons de pedra, o quan 
fem el recompte de 
la nostra curta llista 
d’amants. Ens sentim 
maldestres quan no 
ens entra un sol dit 
al cul, mentre altres 
diuen practicar fisting 
a dues mans. Acabem 
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dient-nos actius quan ja no ens atrevim a explorar el nostre cul acompanyades perquè no 
sabem establir relacions de complicitat sexual amb els altres. 
O ens diem passius quan no podem empotrar ningú com al porno perquè no se’ns aguanta 
dura. 
També ens mesurem amb els nostres amics, assignant un valor personal diferent a cadascú 
en funció del sexe que és capaç d’aconseguir. Ens sentim menys vàlids quan una nit no lli-
guem. Ens veiem grassos, lletjos, polla-curts, poc divertits. Ens refugiem a Grindr esperant 
trobar-hi reforç positiu i consol. Però a llarg termini, poques vegades funciona.
A l’hora de la veritat, totes tenim un amic gai que pateix la solitud de la gran ciutat. Conei-
xem una marika incapaç de relacionar-se amb altres marikes, si no és a través del sexe. Hem 
tingut notícia de tios que només poden tenir sexe gai si es droguen. Veiem adolescents a qui 
els horroritza la idea del sexe anal, i que tenen por d’anar-se’n al llit amb un tio.
Davant la crueltat d’aquesta cultura sexual que vivim, necessitem equipar-nos amb eines 
que ens permetin pensar políticament el sexe que tenim. Entendre les lògiques que ens 
capturen i els significats que assumim, sovint, de forma aproblemàtica. 

Emprenedors sexuals
El neoliberalisme no és una doctrina 
econòmica aliena a les nostres vides. 
En canvi, es tracta d’un germen que 
infecta les nostres relacions socials 
i dóna forma a la manera com fem 
amics, ens enamorem, ens relacio-
nem amb la nostra mare i, fins i tot, 
en la forma en què follem. Particu-
larment en l’àmbit de la sexualitat, 
el neoliberalisme ens promet que el 
camí de la felicitat passa necessària-
ment per convertir-se en l’empresari 
(sexual) d’un mateix.

Ser l’empresari sexual d’un mateix implica pensar-se econòmicament. Com un emprenedor 
amb la seva start-up, som instats a calcular la nostra vida sexual en termes de beneficis, des-
peses i inversions. D’aquesta manera, ens sorprenem a nosaltres mateixos invertint hores a 
rebentar-nos al gimnàs, a dissenyar un perfil de Grindr que cridi l’atenció, a trobar la roba 
que amagui les nostres imperfeccions o a fer-nos les fotos més sexys per l’Instagram.

L’objectiu de tots aquests càlculs és sempre, maximitzar el nostre èxit sexo-empresarial. És 
a dir, aconseguir ser desitjat pel màxim de nois possible, acumular el màxim de parelles 
sexuals i afectives, que els nostres amics ens envegin i sobretot lligar a qualsevol preu. Sota 
aquesta lògica, la vàlua personal - tant pròpia com aliena - passa a mesurar-se a partir del ca-
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pital sexual que cadascú 
és capaç d’acumular indi-
vidualment.

L’hegemonia d’aquesta 
racionalitat s’expressa per 
exemple en el fanfarro-
neig sexual. És cert que 
en un context homòfob, 
els gais vivim com un 
alliberament poder parlar 
obertament de sexe explí-
cit. Passem hores parlant de polles, de mamades i de lefa. Hi ha qui fins i tot elabora llistes 
i gràfiques per portar el recompte de parelles sexuals que ha aconseguit conquerir. D’alguna 
manera, necessitem subvertir el puritanisme heteronormatiu que ens castiga i que esborra 
la nostra experiència de la representació social. Tot i això, sembla que tractant d’escapar 
al càstig social de l’heteronorma, hem creat una cultura sexual gai hiperbòlica, basada en 
l’acumulació de capital sexual, en les pràctiques sexuals hipercapacitades i en el fanfarroneig 
sexual. I aquesta nova cultura sexual també genera noves normativitats i exclusions.

En una conversa on regnen les narratives exhibicionistes d’omnipotència sexual sense es-
querdes, què passa amb els del cul estret? Més enllà del bar, en el terreny del flirteig cos a 
cos, com se sent aquell amic a qui trepitges per ser tu qui lliga aquella nit? Quan la vàlua 
personal depèn del capital sexual acumulat, quin lloc queda per a aquells amics a qui els 
costa lligar? I a aquells que poden lligar cada nit i que fonamenten la seva autoestima sobre 
aquesta base, quin futur els espera quan ja no lliguin? Què passarà quan no encaixis en els 
cànons sexuals hipercapacitats que ens estem imposant els uns als altres?

Apoderem-nos de la mediocritat sexual
Per construir una nova cultura sexual gai, necessitem que aquesta sigui líquida i esmu-
nyedissa. No pot caure en els paranys de l’heteronormativitat conservadora, però tampoc 
petrificar-se en forma d’homonormativitat neoliberal. A moltes, la vida monògama i els 
mandats de l’amor romàntic se’ns queden curts. No volem casar-nos, tenir una caseta pel 
gos i votar convergència. Els marikes follem molt. Perquè sí, perquè ens ve de gust. Algunes 
fan de l’experimentació sexual nivell expert el seu hobby. Moltes escopim el nostre desig 
sexual desacomplexat a la cara de l’heterosexualitat obligatòria. No podem o no volem 
assimilar-nos. 

Tot i així, fugint d’aquest gai monògam i conservador que no volem ser i creient-nos amos i 
senyors de la nostra llibertat, sovint acabem caient de quatre grapes a la cultura del neolibe-
ralisme sexual. On tot el que importa és follar com més millor i esdevenir una bèstia sexual. 
On els nostres amics no són més que una plataforma per lligar, i no gent de qui tenir cura. 
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On no existeix una xarxa marika forta i cohesionada. 

Considerant el territori hostil en què ens movem, aposto per apoderar-nos de la me-
diocritat sexual. 

Per apoderar-nos de la mediocritat sexual serà important socialitzar narratives im-
perfectes de sexe gai. Proposo servir-nos de la ironia, visibilitzar que no som el passiu 
perfecte ni el mascle alfa. Que a vegades surt brut, que no tot entra, que no sempre 
se’ns aixeca.

Prou d’engegar start-ups sexuals per Grindr. Refem les nostres estratègies de lligar. 
Deixar de viure les nits de festa com una competició entre emprenedors sexuals que 
tot ho poden. Pensem estratègies col·lectives i amistoses de flirteig. Ajudem-nos a 
lligar, acompanyem el nostre amic al cruising. 

Haurem de fer espais d’oci marika que desplacin el sexe del centre. Fem comuni-
tat marika, explorem noves formes de relacionar-nos. Organitzem un sopar travesti, 
anem al cinefòrum d’Atzagaia, anem juntes a escalar. Coneguem-nos també des d’al-
tres llocs.

Generem nous repertoris sexuals. Pensem formes de follar que transcendeixin la pe-
netració i els seus estàndards de correcció sexual rígidament estipulats. Compartim 
savieses sobre sexe. 

En definitiva, fem nostra la mediocritat sexual.

Vull agrair les converses amb l’Hasier Narbarte
 que han servit d’inspiració per aquest article
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«You spin me right round, 
baby Right ‘round 
like a record, baby
Right ‘round, ‘round, ‘round»

PER ONELAIF
Dead Or Alive - You spin me right ‘round

Quan ens vam veure abans de l’estiu, quan vam passar tot aquell matí entre llen-
çols plens de pèls i lefa veient de forma combinada vídeos dels aldarulls dels Gilets 
Jaunes i porno bear a Gaymaletube, no ens imaginàvem la tardor calenta que ens 
venia a sobre.

O si ens ho imaginàvem, suposava més un desig platònic que una realitat factible.

No ens vam tornar a veure en tot l’estiu. Les teves coses i les meves, les agendes, 
les festes del barri, la feina i pot ser que l’últim dia que ens havíem vist no havíem 
acabat de parlar res. O que no ens venia de gust, vaja.

I fent veure que era un dimecres qualsevol vaig agafar la motxilla amb tota la roba, 
uns guants, unes ulleres de metacrilat comprades a la ferreteria, els guants que 
havíem mangat a mon pare i tot allò que podia imaginar que servia per il·luminar 
la nit.

En un d’aquells moments de calma tensa on la gent reia, buscant l’escalforeta dels 
containers en una nit de calor meteorològica, respirant l’olor de plàstic cremant i 
on tothom descrivia la seva batalleta particular del vespre, vaig percebre els teus 
ulls i les teves celles darrere d’aquella braga negra.

Irrompre entre els teus (encaputxats) 
recitant una estrofa de  Montserr-
rat:  “cremaré 10.000  pneumàtics  per 
veure’t brillar els ulls” i que només tu 
ho entenguessis… I responguessis 
amb un “Gilipolles!” mentre la resta 
d’encaputxats es preguntaven qui mer-
des era.

Una abraçada i un pico amb un tros de 
tela pel mig. Els nassos xocant.
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Aquella nit ja no ens vam separar.

Entre pedra i ampolla de vidre ens vam demanar disculpes per no haver xerrat 
aquell estiu, vas obrir una llauna i ens la vam beure a mitges, vam explicar-nos que 
estàvem cagats pel moment però que estàvem feliços, comentàvem com la gent 
tenia la cresta molt alta i que això ho explicaríem a les generacions que vénen. 
Vam tornar a casa. Per sort jo visc a l’Eixample Dret i en 10 minuts, amb algunes 
corredisses i buscant tota l’estona carrers en contradirecció, ens plantàvem a casa, 
perquè un cop més i després d›aquella frase gairebé ritualista de “t’acompanyo a 
casa”, ens menjàvem la boca al portal, ens fotiem mà dins els pantalons, ens magrejà-
vem la polla i jo t’estirava els eslips ( perquè a mi els eslips em posen encara més calent) 
i et deia que si volies ens follàvem allà mateix i que demà, potser, ja seria un altre dia. 
Amb el puto soroll de l’helicòpter sobrevolant la ciutat i la veu del 324 sobre els 
disturbis d’aquella nit, vam adormir-nos a les 02.28h de la matinada. La meva 
cara amb la teva cara. L’olor de plàstic cremat que no me’l podia treure i el teu alè 
a birra.

Empalmats. Tots dos. I ja no sabíem si el que ens empalmava era una nit d’alda-
rull o la percepció que aquella nit duraria per sempre malgrat que se’ns feia massa 
curta.

Ni el club de sexe més dur de Barcelona era comparable amb la salvatjada urbana 
d’aquella nit. L’endemà vam tornar al carrer. Ja no vaig estar amb tu. I vaig fer una 
pintada a un carrer de Gràcia: “Et trobo a faltar com la nit on tot va cremar”.
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NARCISISME GAI
 per Na Pai

En aquEst tExt analitzaré En profunditat dos curiosos fEnòmEns 
dE narcisismE gai, apuntaré algunEs claus quE Ens pErmEtin dEs-
EntrEllar la sEva naturalEsa, la sEva gran prolifEració i apuntar 
algun possiblE rEmEi.

NÒVIOS-BESSONS
Navegant per l’inframón virtual he topat amb un tambaler (“tumblr”) que col·lecciona 
parelles gais amb la pertorbadora aparença de ser bessons (https://boyfriendtwin.tumblr.
com/). Fer scrolling en aquest blog em trasbalsa, em fa morbo, m’enganxa i repulsa a parts 
iguals. Per entendre aquesta contradictòria mescla de sentiments, penseu en quan veiem 
imatges explícites d’un tràgic accident i no podem apartar la mirada. Em genera molt de 
cringe (ho sento, no he trobat paraula autòctona que em representi més), no sé si és per l’ins-
tint antiincest o pel fet de contemplar nivells de narcisisme hipertrofiats. Els processos de 
mimetisme estètic entre parelles gais ja els coneixia però aquí no estem parlant únicament 
de portar la mateixa roba o pentinat... estem parlant d’aparellar-te amb persones que genè-
ticament podrien ser els teus clons. Això em recorda un presentador televisiu gai que quan 
li varen preguntar si tenia alguna fantasia sexual va dir “follar amb mi mateix”. 
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Té límits el narcisisme gai? No ens hauria de fer un mínim de vergonya exposar la nostra 
egolatria tan desacomplexadament? Cada cop sembla més difícil aconseguir que una relació 
ens duri més d’un o dos polvos... la solució és trobar el nostre doble gai? Grindr no podria 
desenvolupar un software de reconeixement físic per ajudar-nos a trobar-lo, malgrat estigui 
a l’altra punta del món?
 
El narcisisme desacomplexat no és una tendència únicament gai, però fa temps que veig que 
els gais anem al capdavant de les noves tendències, especialment les més consumistes-indi-
vidualistes, com ara lligar virtualment, i també som especialistes en portar-ho tot al màxim 
nivell, l’excés és el nostre límit. Sí, quan Tinder va començar a triomfar, els gais ja portàvem 
deu anys compartint les nostres fotos marranes per internet. Venim a ser com una petita 
però contundent mostra d’allò que ha de venir. 

PROCÉS DE PASSIVITZACIÓ GLOBAL
Existeix una llegenda urbana que diu que els actius estan en perill d’extinció, són cada cop 
més buscats i preuats. Segons la llegenda, en el fons dels nostres cors i els nostres rectes, 
TOTS SOM PASSIUS. Si encara queda algú que s’anuncia com a actiu 100% és perquè 
vol projectar una falsa i casposa imatge de masculinitat i virilitat incompatible amb “posar 
el culet”. A mesura que la nostra societat supera idees retrògrades que vinculen rols de gè-
nere amb postures sexuals, queden menys i menys gais disposats a seguir performant el rol 
d’activazos. Tard o d’hora, totes acabem sucumbint a la temptació de provar el plaer anal 
i tan bon punt l’hem provat ja no hi ha marxa enrere: contraiem lordosi1, els nostres culs 
prenen vida pròpia i ens parasiten el cos i el cervell per tal de satisfer la seva fam insaciable. 
És possible que alguns joves gais inexperts s’iniciïn amb l’etiqueta d’actius després d’intentar 

follar una polla XL sense èxit i que per 
tant, necessitin passar per un progressiu 
procés de dilatació anal i així poder aca-
bar engolint punys i peus. Però el dolor 
tampoc és cap fre, tal com il·lustra la mi-
llor definició de sexe anal que he trobat: 
és com el dolor d’una dent corcada, fa 
mal però no vols que te la treguin. Tot és 
qüestió de temps, el camí que ens porta 
a acabar sent tots passius és irreversible i 
definitiu.

No cal prendre’s la llegenda al peu de la 
lletra—sols per començar, jo mateixa no 

1  La lordosi, segons la doctora Helen Fisher, és també «l’hàbit de la femella d’ajupir-se, arquejar 

l’esquena i aixecar les natges cap al seu pretendent per expressar la seva disponibilitat sexual».
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combrego gens amb el coitcentrisme ni el binarisme identitari que se’n desprèn—però com 
tota llegenda, té la seva part de veritat i moraleja sàvia de la qual aprendre. Crec que reflec-
teix el fet que, cada cop més, volem ser més desitjats i no tant desitjadors. Qui desitja juga 
un rol actiu i qui és desitjat un rol passiu (aquí no em refereixo als rols de sexe anal prèvia-
ment mencionats, un passiu pot ser un powerbottom molt actiu i un actiu pot ser tan passiu 
com un dildo enganxat a un cos inert). Volem ser estrelletes, volem que ens “utilitzin” i ens 
empotrin, entregar els nostres cossos com objectes de desig i ser omplerts per tots els orificis. 
No ens fa res que ens lliguin o ens insultin, o que en acabat ens deixin tirades al llit com 
una nina trencada. Tot això és pura superfície; en el fons sabem que l’objecte de desig és qui 
realment posseeix el poder en una relació sexual. El desitjat porta la batuta i qui el desitja 
va a remolc seu; el desitjat decideix si la relació es produirà o es repetirà. Per això volem 
que ens desitgin molt fort per poder exercir la posició de poder i rebre plaer sense haver de 
moure un sol dit. Tot això concorda amb la creixent onada de narcisisme descontrolat que 
arrasa totes les facetes de la nostra societat. Però quin és l’origen d’aquest tsunami? Bé, en 
són molts i no em vull fer excessivament pesada així que us parlaré d’un en concret molt 
lligat al tema que ens ocupa: 

 

PORNO-SIBARITES
Mai els humans havíem tingut una biblioteca pornogràfica tan extensa, variada i a l’abast 
com la que disposem actualment. Som els més grans consumidors de porno de la història. 
Ens iniciem amb poc criteri, gairebé qualsevol video ens va bé per assolir l’orgasme. Però a 
base de fer scrollings infinits i passar pàgines durant incomptables nits, hores i hores buscant 
el vídeo per la palla ideal, hem anat refinant els nostres gustos fins a nivells inaudits. Tenim 
molt clar què ens agrada, som porno-sibarites, grans experts en les exactes característiques  

i més mínims detalls del cos perfecte: la forma i direcció 
vers on mira la polla (amunt, avall o inclinada), la forma 
del prepuci (amb fimosi, bistec2 o circumcidat); la ètnia, 
el pes i el vestuari; la quantitat, densitat, i ubicació del 
pelatge... Estem acostumats a uns estímuls visuals tan 
ben seleccionats, elaborats i excitants que després, quan 
ens trobem amb un cos real i sense il·luminació professi-
onal... quasi que se’ns baixa tota la libido. 
Els anus reals no estan sempre acabats de dutxar, molta 
gent que no treballa en el porno no es pot permetre anar 
al gimnàs cada dia, la gent real no es pot canviar el cos 
per un altre de més jove tal com fan les productores de 
cinema porno...

2  Prepuci de grans proporcions, de forma que queda un tros de carn sobrant inclús amb el penis 

totalment erecte. 
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Tot això explica que ens costi cada cop més desitjar cossos 
reals, més enllà de les estudiades fotos del Grindr o Instagram. 
Potser per això molts ens cansem d’intentar buscar elements 
de desig en els amants, ja que mai arribaran a la sola de la 
sabata de les nostres estrelles del porno favorites. Del que no 
ens cansem és de ser desitjats, no en tenim prou amb likes i 
followers virtuals, volem tios reals que ens desitgin amb pas-
sió. Si no podem ser el centre del món, almenys ser el centre 
dels nostres llits. El problema és que havent-hi tants homes 
desitjant ser desitjats... i tan pocs disposats a desitjar... la gran 
majoria acabarem quedant-nos soles eternament esperant que algú ens desitgi. 

CONCLOC
Ja sé que pensareu que torno a ser una exagerada hiperbòlica i que les dinàmiques que aquí 
exposo no són tan dramàtiques ni esteses. Però no és ciència ficció, al Japó ja és una realitat: 
la gent té cada cop menys sexe i s’aparella menys perquè satisfà més còmodament les seves 
ànsies sexoafectives a través de productes i serveis comercials. Sigui més o menys preocupant 
la nostra situació actual, la meva intenció és fer-nos més conscients d’on ens porta el camí 
que transitem. I no és cap camí de roses, és un camí de selfis, aparences i soledats.
Pensar que el narcisisme està més estès entre gais que entre altres sectors socials probable-
ment  sigui una altra manifestació del narcisisme gai, ja que inevitablement jo mateixa tinc 
un fort biaix a fixar-me únicament en el que fem els gais, la meva comunitat, i obviar tota 
la resta. 
Tot i així veig alguns factors narcisitzants que ens afecten especialment als gais i que tenen 
a veure amb el nostre major grau d’independència econòmica: tenim menys fills i menys 
parelles amb qui compartir projectes de vida. Això porta a recloure’ns i pensar més amb 
nosaltres mateixes, ja que som les úniques persones amb qui podem estar segures que hau-
rem de compartir la resta dels nostres dies, per més malament que ens caiem. Em direu que 
molts tenim família, pares i germans, però també cal tenir en compte que som molts els que 
vam abandonar els nostres pobles per sexiliar-nos a ciutats o altres destins turístics gais. És 
per això que per molts de nosaltres, la família ja no forma part del nostre dia a dia. 
El per què no tenim tants fills no requereix de grans explicacions però respecte al tema de 
les parelles vull apuntar algunes claus:

1. El mateix fet de no tenir fills fa que ens costi mantenir relacions més enllà de l’enamo-
rament, ja que no tenim lligams tan forts com els fills que ens forcin a mantenir-nos 
units per un objectiu comú.

2. Aquí no entraré en si és un factor d’origen biològic o cultural però el fet que els homes 
tenim tendència a ser més promiscus que les dones és una realitat. Si a això li sumem 
el fet que vivim en ciutats modernes amb fonts inesgotables de nous amants sexuals 
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obtindrem el medi ideal de folleteig gai, força incompatible amb les relacions romànti-
ques per a aquells gais que sentim gelosies, ja siguin fortes o moderades.

3. Tal com estem immersos dins aquesta espiral d’individualisme sense frens, el narcisis-
me es retroalimenta. Els nostres egos ens dificulten tenir relacions en les quals ben so-
vint hem de cedir per poder trobar el punt mitjà d’entesa que permeti que una relació 
romangui ben lubricada i prosperi sense enviar-nos a la merda. Com per exemple quan 
un vol sexe cada 3 hores i l’altre cada 3 dies, clàssic conflicte. Per què haver de cedir 
i cuidar l’altre sempre que ho necessiti malgrat no ens vingui de gust, podent buscar 
nous amants amb vincles dèbils que no ens demanin més que un bon polvo?

No disposar de la tarifa plana de sexe que ens ofereix una parella estable fa que haguem 
d’estar sempre perfectes per no perdre cotització en el mercat sexual. Aquesta és una altra 
raó per la qual estem tan obsessionades amb la nostra imatge, ja que l’hem de seguir venent 
durant tota la nostra vida. 
No exposo aquests factors per lamentar que no tinguem relacions sexoafectives de llarga 
durada i intentar redreçar la situació, res més lluny de la meva voluntat que reforçar la 
cultura monògama. El que pretenc és fer-nos més conscients que hi ha dinàmiques que 
es troben més enllà de la nostra humil capacitat d’incidència i que pretendre canviar-les 
a voltes és molt frustrant. El que realment importa no és trobar la parella ideal o repro-
duir-nos sinó desenvolupar vincles forts i profunds sense necessitat que depenguin del sexe, 
la sang o els diners. Els models monògams i heteronormatius no ens acaben de funcionar 
així que deixem d’anhelar-los i construim 
el nostre propi model. Per tot això crec que 
hem d’apostar fort per construir xarxes 
d’afinitat de llarga durada, fer comunitat. 
Això significa desafiar la cultura patriarcal 
i capitalista que hem mamat i, per tant, 
cal que fem un esforç molt conscient per 
construir una nova cultura o per defecte 
caurem en l’individualisme narcisista més 
extrem.
Més enllà del Whatsapp i les festes, cal que 
tinguem les nostres amigues molt més pre-
sents. 

Cap fill ni cap vidu ens plorarà
—plorem-nos les amigues!!3

3  No volia allargar la frase per no treure-li dramatisme, però evidentment que no n’hi ha prou 
amb plorar-nos, també cal cuidar-nos, recolzar-nos i reconfortar-nos tant com puguem.



17

EI, MANSO! 
LLEPA’M L’AIXELLA!
un article d’AUGUST MAS OCA

Quan cardeu amb algú què acostumeu a 
fer? Sexe oral, oi? (entengui’s aquest sexe 
oral com la interacció boca-penis). I Un 
polvo dels bons què inclou també? Sexe 
anal, oi? (entengui’s aquest sexe anal com 
a pentració anal amb el penis). Quan 
anem al cruising aconseguim sobretot 
sexe oral. Quan anem a la sauna: sexe 
oral i sexe anal, en aquest ordre. Quan 
quedem amb algú pel Grindr, Wapo, 
Scruff o Growlr: sexe oral i/o anal…
Però sobretot cibersexe en abundància 
amb alguna quedada real de tant en tant, 
oi?... I a la discoteca… Bé, millor no en 
parlem de les discoteques d’ambient. No 
cal deprimir-nos!
La qüestió és que quan fem sexe o el 
pensem ens centrem exclusivament 
en dues pràctiques: mamades i 
enculades. Potser amb alguns pràctiques 
secundàries, però que són justament 
això: secundàries. Molt secundàries. I 
d’això és del que us vull parlar.
Tot el nostre imaginari sexual està 
compost de mamades i enculades. Però 
què passa amb la resta de pràctiques: 
llepar aixelles, mugrons, peus…, les 
pràctiques BDSM, el fist, les carícies 
generoses, els morrejos intensos, l’ 
spitting (escupir-se a la cara i a la 

boca), olorar-se, menjar cul, fer servir 
godomassins (és com es diu dildo en 
català correcte), parafílies, jocs amb 
la indumentària (crossdressing, rubber, 
cuir, uniformes…), worship (magreig 
dels músculs)…? “Altoooo!” em direu 
moltes. “A mi m’agrada llepar aixelles” 
em dira una, “Quan follo, sempre que 
puc li menjo els peus al tio” dirà l’altra. 
Però us heu preguntat quin lloc ocupen 
aquestes pràctiques? Hi ha diferències 
importants en aquest rànquing entre 
el pensament i la pràctica? Estimades, 
la resposta a la primera pregunta és 
que tot aquell sexe que no és mamades 
i penetració anal amb el penis és 
menystingut i no ocupa ni de bon tros 
una centralitat en la nostra sexualitat. I 
la resposta a la segona pregunta és un 
sí claríssim. I és que és molt diferent 
el que imaginem del que acabem fent. 
Les nostres fantasies estan farcides de 
pràctiques que no es redueixen a les 
mamades i a la penetració anal. En 
canvi el nostre sexe real es redueix al 
sexe convencional, als bàsics dels que 
estem parlant. No és que no fem altres 
pràctiques sinó que les afegim com 
podem, les convertim en preliminars 
(quin terme més horrorós!)… Un 
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simple complement del que creiem que 
realment importa que és ‘follar-nos de 
debò’: una bona mamada i una enculada 
intensa. 
Ens farem petonets si som parella. Ens 
morrejarem si ens acabem de conèixer i 
sentim molta atracció. Ens lleparem les 
aixelles una estoneta però no gaire. Els 
mugrons ens els pessigarem una mica i 
els lleparem perquè al porno també ho 
fan als pimers instants de les escenes i 
sempre ajuda a posar-la més dura per 
de seguida passar a l’acció. I l’acció és 
sempre mamar i petar. Ser mamat i ser 
petat.
Us preguntareu que on vull arribar 
dient tot això… Tranquil·les, això no és 
un manifest en contra de la penetració 
anal i del sexe oral més convencionals. 
Simplement us vull recordar que la resta 
de pràctiques també són importants i 
plaents. Si les aixelles 
són la teva dèria i et 
masturbes imaginant 
que llepes les aixelles 
del Sergi López 
durant hores, perquè 
quan folles dediques 
només 2 minuts a 
aquesta pràctica? 
Perquè no parlem de 
les nostres fantasies 
a les nostres parelles, 
follamics i amants 
d’una sola nit? Al meu entendre el 
sexe que més fem té poc joc. Qui més 
qui menys sap menjar-se una polla 
i ficar-la no té gaire secret (i rebre-
la encara menys). Llavors us animo a 
jugar amb tot el ventall de pràctiques 
menys convencionals que ens permeten 

experimentar més precisament per això: 
perquè el poc ús ens obre tot un món. 
T’animo a incorporar més diversitat de 
pràctiques i a augmentar-ne el temps que 
hi dediquem. No seria cap bestiesa provar 
d’invertir la durada de les pràctiques 
convencionals i les no convencionals: 
prova de passar el teu moment de 
morbo d’intercanvi d’escopinades (15 
segons) que fas amb els teus ligues de la 
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Porko en el centre de la follada: estigues 
una hora intercanviant saliva si convé. 
I converteix el moment enculada en 
l’activitat secundària dedicant-li pocs 
minuts. Veuràs com potser gaudeixes 
més. Que te la clavin o clavar-la  ja saps 
com va. T’agrada, ja ho sé. Però el marge 
per l’experimentació és limitat. I ara em 
diràs: ‘Però si ara em torno una boja de 
l’spitting acabaré avorrint-me també’. 

Potser sí. Però el que et proposo és 
obrir-te a la gran diversitat de pràctiques 
i anar introduint coses que normalment 
no fas o hi dediques poc temps.

El que està clar, és que si només fas 
el que toca, el que compleix amb la 
normalitat del sexe gai, si encotilles tot 
un reguitzell de morbos als 2 o 3 minuts 
de preliminars…Et seguiràs escorrent, 
sí. Però el teu sexe servirà per poc més. 
Sovint penses que el teu sexe és avorrit 
i poc plaent perquè t’estàs fent gran o 
no trobes persones que et sapiguen fer 
gaudir…Però potser no és això. Potser 
és que no jugues amb rols de dominació 
amb el teu xicot. O no t’atreveixes a 
dir-li al noi que acabes de conèixer que 
t’encantaria menjar-li els peus. O quan 
un noi et diu pel Grindr que vol quedar 
amb tu només per magrejar-te els 
músculs li respones amb un silenci tot i 
que la idea t’atrau. Potser és això. Manca 
d’atreviment. Manca de passar de la 
fantasia a la realitat o de deixar-te seduir 
per les fantasies i morbos dels altres.
Quan el Brot Bord feien aquells tallers de 
‘Natursocialització de pràctiques sexuals 
no convencionals’ i que la Crida LGBTI 
van recuperar en una ocasió, es podia 
veure la gran diversitat de pràctiques no 
convencionals que la gent coneix. I que 
les coneguin no vol dir que les facin. La 
majoria de persones reconeixien que es 
tractava més de desitjos que no pas de 
pràctiques reals. Si més no, les poques 
que realitzaven quedaven relegades al 
camp dels preliminars o les duien  a la 
pràctica en comptades ocasions. 
Què ens passa doncs? Serà que ens hem 
muntat un imaginari on les marietes 
només podem fer mamades i donar-
nos pel cul? Potser sí. Trencar aquest 
esquema no és fàcil, però és qüestio de 
posar-s’hi. 
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I per acabar només una idea més. També 
estaria bé que a part dels genitals, també 
podem erotitzar i sexualitzar altres 
parts del cos. No només les erògenes 
(mugrons, coll…) sinó també altres parts 
de la nostra anatomia com les cames, 
nas, esquena, braços… Seré rara… Però 
a mi m’encanta passar-me molta estona 
tocant cames (les molsudes i peludes són 
la meva perdició), també sóc una gran 
fetitxista dels avantbraços (els dels pacos 
rollo amples i plens de pèls em posen 
perraquíssima) i dels brazakos en general 
(perdoneu el barbarisme). Perquè quan 
lligo amb un catxes a la sauna de vapor 
del gimnàs i només li magrejo els bíceps 
sense amorrar-me al seu penis em diu: 
“bueno tío, qué” ? Sóc una incompresa… 
Doncs això! Que qualsevol raconet dels 
nostres cossos és digne de ser sexualitzat 
i en consqüència apte per ser acariciat, 
magreja’t, pessiga’t, llepat… Només hem 
d’obrir una mica més la nostra ment. 

Abastar la diversitat de pràctiques. 
Cultivar els nostres morbos i dur-los a la 
pràctica. Trencar esquemes. Comunicar-
nos més. Parlar dels nostres desitjos. 
Deixar d’escandalitzar-nos cada cop 
que en un sopar algú ens confessa que li 
encanta el fist. Provar coses noves. Follar 
de vegades sense escorre’t o allargar 
el temps fins arribar al coit. Que els 
preliminars siguin el plat fort. Que la 
mamada vagi acompanyada d’una bona 
menjada de cul…O de peus, o d esquena 
(no hi ha cosa més plaent que recórrer 
una esquena amb mossegadetes). 
Endinsar-nos en el meravellós món de 
l’ spanking. Gaudir del plaer aliè (encara 
que tu no siguis fetitxista d’aixelles pot 
excitar-te molt el fet de veure el teu 
company sexual posant-se a mil esnifant 
i xarrupant-te els pèls suats de sota dels 
teus braços).

En definitiva:            

L’ actor ultra sexi Bob Hoskins mostrant 
les  cames fortes, molsudes i peludes.

Les cames són les grans oblidades en les 
relacions sexuals. Us animo a erotitzar-les!

            follem, follem,  

             que el món s’acaba. 

I posades a follar, 

    gaudim-ho més no? 

Som-hi! 
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La ploma culta
per JACQUELINE DE TORTOSÀ

Benvolgudes totes,

Davant de les innumerables mostres d’afecte que he rebut aquests últims mesos, i 
tot i la meva negativa inicial a delectar-vos amb les meves recomanacions canòni-
ques i xafarderies vàries de la nostra tan gai cultura –tenia uns cruiximents, propis 
de l’edat, que em turmentaven d’una manera quasi extàtica—, m´ho he repensat 
i, aprofitant que aquests dies m’acarona l’entrecuix una suau brisa rejovenidora 
reprendré els meus escrits.

Així que, aixequeu el cap del pas de torsos nuus  i deixeu-vos penetrar, novament, 
pels efluvis de l’art.

Aquest cop, i després de l’èxit del meu article sobre el teatre gai català, em disposaré 
a parlar d´un gènere més consumit, més mainstream, que dirien les polles desplo-
mades consumidores de realitats prefigurades protagonitzades per troups de drags 
queens foranes.

Es tracta —les lloques més lleterades ja ho hau-
ran encertat— de la novel·la, un gènere, com tots, 
fluid. No exempt de sorprendre’ns constantment, 
en un món on la sorpresa ja forma part de l’abúlia 
quotidiana. Ens ho confirmen les recents novetats 
que ens han portat poetes i poetesses que s’han 
passat al cantó fosc. Per experimentar? Per vendre 
més? En tot cas, ens han deixat treballs tan reeixits 
com l’aclamada Permagel (2018) d’Eva Baltasar, on 
la rigidesa del cinisme suïcida de la protagonista 
s’intenta escolar en forma de flux per les escletxes 
del seu iceberg intern. Esperem amb ànsia les dues 
pròximes entregues de la seva trilogia.
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Un altre cas reeixit és el de l’artistassa Carles Rebassa 
(quina vulgaritat; sense pretendre-ho m’ha sortit un 
rodolí.) Recentment guardonat amb el Premi Car-
les Riba de Poesia, va publicar farà una mica més 
d’un parell d’anys Eren ells (2016), la seva obra més 
prosaica, però com en tots els casos de trànsfugues 
del gènere, amb una precisió de rellotgeria en l’ús 
del llenguatge a la qual la novel.la actual no ens té 
tan acostumats. Eren ells ens explica una història 
de joves exclosos per ser gais a la Palma d’ara –tot i 
que, digueu-me jovefòbica si voleu, però dubto molt 
que els mil·lenials de l’illa de la calma, avui en dia, 
emprin un llenguatge tan ric. El llibre té moments 
preciosos, i és molt recomanable, tot i que, com a 
Permagel, no tot són flors i violes, i la crueltat, que 
de vegades apareix com un instint de supervivència, aflora despietadament.

Altres dues obres remarcables de poetes desviats del recte camí de la lírica són Eva, 
Túrmix Ginebra (2016) de Joan Duran, protagonitzada per tres transvestides al 
Sitges dels 70, i que m´ha fet venir records d’èpoques passades, on una no sap si vol 
tornar. L’altra és Principi d’incertesa (2015) de Martí Sales, una mena de plagueta 
amb reflexions sobre l’escriptura i textos molt intensos que m´ha recordat aquelles 
novel·les que sortien als 70, com l’Adolescent de sal (1975) de Biel Mesquida.

De fet, a casa nostra les narratives queers estan de moda i es promocionen activa-
ment com mai. Les velles glòries es reediten, i es reben i venen com xurros. Exemple 
d’això són les noves edicions de butxaca de l’abans mencionat Mesquida, amb el 
seu Adolescent de sal (2013), o la de Tots els contes (2018) de la reinona Moix, amb 
dos excel·lents pròlegs, un de nou de Julià Guillamón, i el que ja constava a l’edició 
de 2003, de Pere Gimferrer. Al Moix, l’any passat, també li van reeditar amb tapa 
més dura El dia que va morir Marilyn (2018), apareguda per primer cop el 1969, . 
No m’aturaré ara a parlar d’aquestes obres canòniques que tota mariculta nostrada 
hauria d´haver llegit i que juntament amb L’Anarquista nu (1979) del malaguanyat 
Lluís Fernández formen la tríada novel·lística gai per excel·lència dels 70. Això, ho 
deixo per més endavant.

Un cas a part, el trobem amb el preciós David Vilaseca (com ens ha enamorat a 
totes amb les seves aventures de fresca il·lustrada per un Londres de llocs de crui-
sing que segurament ja no existeixen, i les seves autoanàlisis  –de vegades pot ser 
contraproduent conèixer-se massa— plenes d´humanitat i dosis de bona literatura. 
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Un autor quasi desconegut fins fa poc (una va tenir la sort de llegir L’aprenentatge 
de la soledat (2008), Premi Octubre 2007, precisament en un moment en què m’hi 
sentia de sola, i a mesura que avançava en una lectura que m’atrapava, no entenia 
que aquella obra fos pràcticament desconeguda). Per sort, aquella primera novel·la 
va aparèixer reeditada a Els homes i els dies (2017), juntament amb una segona part 
inèdita que també ha fet les delícies de servidora. Les mariques àvides de lectures 
bordes en la nostra llengua només podem estar-li agraïdes per haver existit.

El Vilaseca, finalment, ha tingut sort, i se li ha 
valorat el seu treball d’alguna manera, però de 
vegades, altres autors, s’editen, es promocionen i 
després ve el silenci. Igual em va passar a mi, una 
artista coneguda internacionalment que va caure 
per un precipici de despropòsits fins a convertir-se 
en una absoluta desconeguda, i encara gràcies que 
em deixen escriure en aquest fanzine (o ja no se´n 
diu així?). Per tant, per deferència a mi i a tots 
aquells que després d’un paper airós en la vida cul-
tural se´ns ha menystingut, us parlaré d’un autor 
que té tres novel·les, a parer meu (i jo sempre tinc 
raó), molt decents i rabiosament divertides, que fa 
temps que ha emmudit la seva veu i vull que torni. 
Es tracta, i segurament cap de vosaltres se´n recor-
darà, de Daniel O’Hara, guanyador, com el nostre 
David, del Premi Octubre, però l’any 2011.

En la primera novel·la, El dia del client (2005), un actor frustrat i enamorat del seu 
pare deambula per saunes i llocs de cruising de Barcelona. En la segona, La cançó de 
l’estiu (2008) un personatge gras, a prop dels 40, fa un viatge amb la colla del seu 
germà, un gai guapo, esportista i feliçment casat. Finalment, a la tercera novel·la, 
Dependent ben plantat per a hereu sobiranista (2012), un jove “xarnego” fracassa en 
l’intent d’ascendir socialment a través d’una relació amb un advocat d’ascendència 
catalana. (Crec que us he explicat massa coses dels arguments, i he tornat a fer uns 
spoilers que dirien les joves absorbides per vides digitals fetes d’imatges poc desim-
boltes, però confio en què no recordeu aquestes paraules quan us aboqueu a llegir 
els llibres demà mateix).

Així, els protagonistes de les tres novel·les, de caràcter satíric i que em van fer treure 
de lloc la pròtesi dental més d’una vegada, són personatges amb tendències auto-
destructives, condicionats pel desig i l’autohomofòbia, i on no hi ha una aspiració 
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per canviar o esdevenir exitosos, sinó per satisfer les necessitats i omplir de la millor 
manera l’angoixa, tot i la seva gran necessitat d’afecte.

En una entrevista li van preguntar a l’autor sobre aquesta visió gens positivista i 
anticomunitarista dels personatges gais de les seves novel·les: “Creu que afectarà la 
imatge del col·lectiu gai?” i O’Hara va contestar d’una manera que descriu molt bé 
la seva ironia: “Tractant-se d’un llibre, i a més en català, no”.

Com hem vist, els personatges d´O’Hara, estan al 
marge de què vol dir ser socialment acceptable, i 
seguint les dives queers Jack Halberstam o Sara Ah-
med, són una representació de l’art queer del fracàs 
i posen en qüestió què entenem per felicitat, i des 
de quins paràmetres construïm escales de valors. 
(Sí, una és llegida en qüestions que l’interpel·len).

En fi, en aquestes línies he volgut parlar una mica 
de les darreres incorporacions narratives a la nostra 
cultura queer, la qual cosa és difícil perquè les no-
vetats surten tan de pressa que una no dona l’abast 
i ja no llegeix amb l’agilitat dels seus anys gloriosos 
de jovençana i es fa cada cop més mandrosa. Just ara 
torno de la llibreria de comprar-me un llibre que 
acaba de sortir, Del desig (2019), uns diaris que el 
crític Joan Ferraté es veu que tenia amagats no sé on per publicar i on parla d’un 
amant que tenia de jove. A veure si la seva lectura em revifa una mica el foc que 
mai se m’ha apagat del tot malgrat els anys. Si no, sempre puc tancar els ulls i ima-
ginar-me amb el Vilaseca recorrent el Londres dels 90.

Com sempre, podeu enviar-me crítiques i comentaris al correu de “La Lloca” a 
l’atenció de la, sempre vostra:

 

Jacqueline.
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¿Qui no ha tingut mai la sensació d’estar mort per dins? La sensació de ser 
incapaç de sentir res per algú. Quan ja no recordes què era allò i et preguntes 
si, després de relacions obertes, sexe amb desconeguts i trios, t’has convertit en 
un simple consumidor de cossos que setmana rere setmana n’enceta un de nou, 
buscant adrenalina i esperant omplir un buit propi d’un forat negre.

Llavors, en bell mig de l’estiu, sense buscar-ho, et trobes compartint tenda a 
soles amb un noi que fa un any havia passat desapercebut, i al més pur estil de 
BrokeBack Mountain, us endinseu per l’alta muntanya durant dies.

En un inici et sembla un noi ben plantat però, per sort, el teu cor està congelat 
com els glaçons dels gots de cubata que engoleixes cada cap de setmana. Tot 
i això, dia a dia, el gel es va convertint en aigua, l’alcohol es dissol i una càlida 
sensació et comença a emplenar per dins. És llavors quan d’etzibada t’adones 
que t’agrada, que és tan guapo, tan simpàtic, tan espontani, tan…

¡HETERO AMB NÒVIA!

Malgrat tot, t’hi aferres amb força, i a l’uníson de la frase “me estoy haciendo 
ilusiones y me están quedando preciosas” deixes que la situació et colpegi com 
si es tractés del noi vestit de cuir d’aquella nit esbojarrada, ¿i què collons? ¡és 
genial! ¡Et fa sentir viu! ¿Seré capaç de sentir coses una altra vegada?

Per desgràcia, com sabia tothom menys tu, l’últim dia un gerro d’aigua freda 
recorre tot el cos en caure que tu no ets el Jack Twist de la pel·lícula. De nou, et 
trobes sol. La ciutat ha estat buidada pel mes d’agost, i mentre per enèsima ve-
gada et descarregues Grindr, en un intent frustrat de sentir-te l’Amy Winehouse 
cantes: “You go back to her, and I go back to... go back to... black.”

KNN
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ENTREVISTA A

per torkuata perlada

SAMANTHA
HUDSON
samantHa Hudson és una de les icones trasH més indescriptibles del 
panorama queer actual. els centenars de milers de visualitzacions 
dels seus videoclips a Yutube, el ressò que té a les xarxes socials o 
el documental que van rodar sobre la seva vida són només alGunes 
mostres de la seva influència en el panorama lGbti underGround. 
ens va convocar a casa seva, al barri madrilenY de malasaña, el 
dissabte 12 d’octubre a la tarda. la situació feia pensar quasi 
inevitablement en la seva Hilarant interpretació de l’Himne nacional 
espanYol (la podeu trobar a Youtube, però un consell per interpretar-
la en tota la seva esplendor: ironia). Hi vaiG amb dues amiGues, en 
ces i en Gorka, que s’encarreGuen del vídeo i el so, i la samantHa ens 
rep molt amablement a casa seva. acaba de mudar-se a un Humil però 
acollidor piset a prop del carrer de fuencarral. la seva Habitació és 
a les Golfes, per accedir-Hi Ha de pujar per una escala i l’alçada és tan 
baixa que diu que li està sortint Gepa. Ho té decorat deliciosament —
Hi podem reconèixer el consolador rosa que surt al documental—, 
i ens fa un breu recorreGut pel pis, on té penjades alGunes obres 
pictòriques dedicades que li Han reGalat —incloent-Hi un retrat que 
li va fer l’artista Gràfic cHarlie smits— i on saludem també els seus 
companYs de pis i amics, alGuns d’ells seminús, que es preparen per 
sortir a prendre alGuna cosa.
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Confessa’ns el teu seCret, samantha, 
Com aConsegueixes tenir uns pits tan 
ferms i turgents?
(Riu) Mai m’havien preguntat això i 
estic molt contenta que ho hagis fet. 
Quan tenia uns 15 anys em va agafar 
una temporada per fer com bruixeria… 
i em creia que de veritat em feia créi-
xer els pits i el cul. En aquell moment 
era el boom del twerk i jo volia ser 
com la Nicki Minaj, i no sé si per efecte 
placebo o per suggestió però realment 
em van créixer, almenys el cul. A més 
prenc llet de soja, que té fitoestrògens, 
que són molt bons per als pits. Però al 
final el meu secret és un secret fins i 
tot per a mi, crec que m’han vingut per 
gràcia divina… és paranormal!

se t’ha Comparat molt amb fabio mC-
namara… al marge de la seva deriva, 
Consideres que t’ha influït la seva fi-
gura?
En realitat fa només dos o tres anys 
que conec la figura de McNamara, així 
que crec que no. Tinc 20 anys i quan 
en tenia 15 no em documentava sobre 
la Movida Madrileña, sabia qui era 
l’Almodóvar, la Loles León i poc més. 
Aquests darrers anys, però, que he 
començat a interessar-m’hi des d’un 
punt de vista sociològic, perquè és la 
línia argumental i estètica de com jo 
actuo. Ara sí que és un referent, però 
el Fabio McNamara d’abans, perquè el 
d’ara no m’agrada per la seva ideolo-
gia. He de dir, això sí, que encara que 
sigui un poc fatxa i ultracatòlic, i sem-
bla que ho diu de debò —caldria veure 
fins a quin punt ho diu seriosament—, 
que una persona que abans era un 
maricon pintao s’hagi convertit en 
això també és un element molt pop. 

em sorprèn que Construïssis tot el teu 
univers partiCular abans de Conèixer 
el que ell havia fet prèviament.
Perquè formava part d’aquell univers 
Almodóvar i de la Movida que jo sí 
que coneixia i crec que d’alguna ma-
nera inconscient sí que em va arribar, 
però crec que jo sóc mamarratxa de 
naixement.

«Es dóna la casualitat 
que la meva manera de 
ser resulta subversiva i 
transgressora, però jo 
simplement em dedico a 
ser jo mateixa»

tu has viatjat molt…
Vaig néixer a Lleó l’any 99, l’11 de se-
tembre. L’atemptat de les Torres Bes-
sones i la Diada de Catalunya: dues 
desgràcies per al meu pare. I a més 
vaig néixer jo: una tercera desgràcia. 
Ens vam mudar tota la família a Ma-
llorca per motius econòmics i vaig 
viure allà des que tenia un any, des-
prés vaig estar a Barcelona i ara visc a 
Madrid des de fa un any.

l’ambient de madrid i de barCelona: 
pros i Contres.
Mmmh, jo sóc Madrid forever: hi 
ha més ambient i millor. Crec que la 
imatge de capital d’Espanya fa que 
tothom vingui amb moltes expectati-
ves, ganes de fer coses noves i moltes 
idees artístiques, almenys a l’entorn 
on jo em moc. Però a Barcelona hi ha 
una cultura underground molt xula 
que aquí a Madrid no la trobo i en 
conservo molt bon record perquè va 
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ser la primera vegada que vaig anar a 
viure sola, hi vaig conèixer molta gent 
i hi torno sovint. Madrid és per fer do-
blers i contactes xulos i Barcelona és 
com més per passar-s’ho bé i desen-
volupar-se més artísticament.

parlant de desplaçaments, s’ha esCrit 
molt sobre el sexili, l’exili dels pobles a 
les Ciutats a Causa de la manCa de lli-
bertats sexuals. Creus que a tu també 
et pot haver passat això?
És un leit-motiv de totes les persones 
LGTB i més encara si volen dedicar-se 
al món artístic, perquè evidentment 
en un lloc rural o una ciutat petita —
Mallorca no és que sigui petita però al 
cap i a la fi és una illa—. Ens ha passat 
a tothom, encara que m’agradaria que 
aquestes persones queer tinguessin 
la llibertat de ser-ho als seus llocs de 
procedència, estic farta que tota l’ac-
tivitat cultural ocorri en un sol nucli. 
Això no enriqueix.

ser poliCia i vegana… és Com ser mariCa 
i Cristiana?
(Riu) No són incompatibles! Això de 
la policia vegana ha fet molta fortuna 
i tothom es pensa que ha sigut idea 
meva, però és una frase que l’hi vaig 
sentir a un amic meu i jo simplement 
la vaig interpretar. Em sento una mica 
malament perquè hagi causat tant 
d’enrenou! Tanmateix, crec que són 
dos mons molt diferents però que po-
den conviure en perfecta simbiosi.

Coses que s’entreCreuen… tu sovint 
t’identifiques amb les minories sexuals 
però també parles molt de l’opressió de 
Classe… 
Home, jo abans que maricó sóc po-

bre! Una persona trans o gai a qui 
fessin fora de casa no tindria cap pro-
blema si fos rica i tingués recursos 
econòmics. Quan tens doblers tot el 
món et respecta i els és igual la teva 
condició sexual o el teu gènere. La 
gent es pregunta com pot ser que hi 
hagi militants de Vox gais o negres… 
doncs perquè són rics i burgesos! O 
Cayetana Álvarez de Toledo, que és 
argentina però està en contra de la 
immigració, i la gent es pregunta com 
és possible… Doncs perquè el seu ma-
rit és un burgès, blanc, riquíssim i ve 
d’una família bona: això és el que mou 
el món. Cal prendre consciència que 
qui pitjor ho passa és la gent pobre en 
qualsevol col·lectiu desfavorit. És una 
estratègia més del poder per treure’s 
un problema de sobre. Per què hauria 
l’Estat d’estendre-li la mà a la gent que 
viu al carrer o que pateix drogoaddic-
ció si és molt més preferible deixar 
que es morin de fam, d’una sobredosi 
o perquè viuen a la intempèrie? En ge-
neral no sóc gaire moralista, però les 
vegades que sóc més puny de ferro és 
per defensar la gent pobre i la classe 
treballadora.
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Creus que dins de la Comunitat lgtbi 
hi ha disCriminaCió per qüestions de 
Classe?
És evident! Quin és l’estereotip que 
trobam a la gran majoria de les festes, 
la propaganda, els anuncis, les sèries 
de televisió i les pel·lícules? El maricó 
catxes, musculós, blanc, que té una 
família per gestació subrogada i amb 
un maridet perfecte. Els amos de les 
discoteques no són tontos i saben 
que aquest estereotip és el que dóna 
doblers perquè és el que té doblers. 
Una mamarratxa no té les mateixes 
facilitats que un maricó amb barba 
supernormatiu. No vull dir que es-
tigui en contra dels maricons amb 
barba normatius, però és innegable 
que la teva estètica i la projecció que 
fas cap als altres té una repercussió i 
t’aconsegueix una sèrie de privilegis. 
Al cap i a la fi aquesta norma de ma-
ricó perfecte amb família, que pareix 
tan innovador, segueix perpetuant el 
sistema tradicional: homes que fan la 
funció productiva de treballar, de tenir 
el control, i més encara en el cas dels 
que recorren a la gestació subrogada, 
perquè estan destinant la dona a una 
funció reproductiva per tenir el seu 
fill.

«No tinc res en contra 
dels maricons normatius, 
però és innegable que la 
projecció que fas cap als 
altres té una repercussió i 
t’aconsegueix una sèrie de 
privilegis»

en sentit Contrari, Creus que dins de 
la Classe treballadora o de Col·leCtius 
d’esquerres hi ha disCriminaCió Cap a 
les dones i Cap a les identitats no nor-
matives?
Evidentment! Dir que un home de 
classe treballadora no pot ser masclis-
ta ni homòfob és una xorrada, quants 
treballadors m’hauran dit a mi “ma-
ricón”? És clar que no és perdonable 
que et diguin això, però és compren-
sible d’algú que té menys recursos. Si 
estàs explotat a 40 hores i desvivint-te 
per arribar a final de mes i fer tirar en-
davant la família, el poc temps lliure 
que et queda no el vols invertir en de-
construir-te, formar-te en feminisme, 
entendre les dinàmiques del nostre 
sistema, arribar a l’arrel del proble-
ma i conèixer com funciona tota la 
nostra societat. El que et fa ganes és 
sortir amb les teves amigues, dormir, 
anar-te’n de vacances o fer altres ac-
tivitats més lúdiques. Està dissenyat 
així a posta, perquè quantitativament 
el proletariat és molt superior a la bur-
gesia, però nosaltres no tenim temps 
per repensar-nos contínuament, al 
cap i a la fi és una feina que requereix 
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esforç. Però la gent que sí que té do-
blers, temps i recursos, en comptes 
d’anar-se’n de viatge a una urbanit-
zació de luxe a Tailàndia podria dedi-
car-los a altres coses més productives.

et proposo un joC: si haguessis de tri-
ar entre santiago abasCal, Íñigo er-
rejón i quim arrufat, amb qui passari-
es una nit de salvatge bogeria?
Ah, no! Jo ja no tinc cap interès en 
nits de sexe salvatge. Pensa que vinc 
de Magaluf i allà he tingut un munt 
de nits salvatges amb molts homes. 
Amb l’Errejón no em fa ganes una nit 
de sexe, sinó donar-li el pit, acotxar-lo 
i donar-li la bona nit. No és que no 
m’agradi el sexe salvatge, però no em 
passaré la nit buscant un home i pen-
sant: “He de lligar, he d’agradar-li a 
aquest noi!”. Són obsessions molt tò-
xiques: el sexe i buscar la validació en 
els altres. Per què necessito jo la vali-
dació d’un tio a qui acabo de conèixer 
a la discoteca? Jo vull la validació de 
les meves amigues, que són les que 
m’importen! 

aquesta evoluCió que has fet t’ha aju-
dat a veure les Coses d’una altra ma-
nera?
Crec que he fet el camí correcte i el 
que a tot el món li sentaria bé, però 
potser estic pecant d’arrogància, 
tampoc em poso moralista. Si vols 
ser una guarra descocada, sigues-ho! 
Tinc una amiga a qui anomenem la 
Mamona perquè està al Grindr dia sí 
i dia també, i és perfecte si ets feliç 
així, però a mi m’estava generant una 
situació d’insuficiència. Potser és per-
què no arribava a aconseguir els meus 
objectius i em sentia frustrada, potser 

si hagués sigut una deessa del sexe no 
hauria canviat, no ho sé. Però penso 
que la gent que cerca relacions d’una 
forma tan compulsiva en el seu sub-
conscient no estan tan feliços ni satis-
fets com pareix.

alguna vegada a la feina t’han ataCat 
per la teva identitat sexual o expressió 
de gènere?
No, però sé que pot passar, de fet la 
norma és anar amb por, controlar-te 
no fos cas que l’altre sigui homòfob. Si 
una amistat resulta ser homòfoba, pas 
del seu puto cul, però a l’entorn labo-
ral no pots triar els companys. Per sort 
no m’he trobat en situacions així, no 
sé si és perquè sóc molt echao palante 
però la gent té una tolerància cap a mi 
que és… màgica! La majoria de la gent 
em tolera: “oh, és molt graciosa, idò la 
deixam existir”. Que per mi perfecte, 
m’evito situacions incòmodes.

t’hem vist en vÍdeos fent Coses molt 
atrevides, no totes tenim el valor de 
ser tan autèntiques Com tu.
Totes som valentes, però no totes par-
tim de la mateixa situació. Jo he tingut 
la sort que el meu germà també és 
maricó, ja tenia el camí llaurat i tota la 
família sempre m’ha donat suport. És 
clar que he tingut disputes, però vinc 
d’un entorn agradable i permissiu. No 

«També és molt valent 
viure fingint 24 hores al 
dia. Això sí que té mèrit, 
jo simplement pujo a 
un escenari i ensenyo la 
vagina»
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m’estic traient mèrits, estic molt con-
tenta amb el discurs que tinc, però 
reconec que és més fàcil quan véns 
d’una situació com la meva. Tanma-
teix, tothom és valent, o és que no és 
valent viure fingint que ets una perso-
na que no ets les 24 hores del dia? Això 
sí que és valentia i té més mèrit que jo, 
que simplement pujo a un escenari i 
ensenyo la vagina.

hi ha veus CrÍtiques amb la pràCtiCa 
del Crossdressing que pensen que ba-
nalitza el fet trans o ridiCulitza la fi-
gura de la dona. tu Com a dona t’has 
sentit aixÍ?
(Riu) Crec que això són xorrades ho-
mòfobes i misògines, algú que fa drag 
no ridiculitza la dona ni el concepte 
de feminitat. És més, és terapèutic, 
perquè aquestes persones solen ser 
maricons o dones trans que exterio-
ritzen una feminitat que han tingut re-
primida tota la vida i de fet la qüestió 
drag va agafar molta volada entre do-
nes trans que volien explorar aquesta 
feminitat. A més, si ets drag queen 
pots ser víctima d’una agressió i con-
vertir-te en el focus d’insults i vexa-
cions, no és que estiguis fent ús d’un 
privilegi. Molta gent ho compara amb 
el blakface, però no pots rebre racis-
me per fer blackface, en canvi sí que 
reps insults i comentaris misògins o 
homòfobs per ser drag queen. Em pa-
reix una estupidesa criticar aquesta 
pràctica.

a més de la provoCaCió, entenC que 
també hi ha voluntat de transmetre 
alguns valors…
Sobretot hi ha la voluntat de ser com 
jo vulgui ser. Entenc el que significa la 

«Fer de drag queen no 
ridiculitza la dona sinó que 
pot ser terapèutic, moltes 
dones trans ho han fet 
servir per exterioritzar una 
feminitat que han tingut 
reprimida tota la vida»
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meva forma de ser i sóc conscient del 
transfons polític que té, però no ho 
faig com una performance. Es dóna la 
casualitat que aquesta manera de ser 
resulta subversiva, transgressora i tot 
això que em dieu, però jo simplement 
em dedico a ser jo mateixa. La metàfo-
ra i l’analogia la poseu vosaltres i jo us 
dic “sí, és això”, però el mèrit és vostre.

no has pensat seguir els passos de ro-
salÍa i marCar-te un hit en Català?
En català m’expresso molt malament 
perquè només el parlava a classe de 
català a l’escola. Sóc de Lleó i al meu 
entorn mai hem xerrat català, per això 
no tinc accent mallorquí, ni de Bar-
celona, ni de València ni res, faig una 
barreja de tot el que he sentit i això és 
el que surt. Sí que m’ho vaig plantejar 
fa un temps, quan va ser el boom de 
Bad Gyal, vaig pensar que podia ser 
molt guai, però al final no és la meva 
llengua materna ni és com jo m’ex-
presso normalment. Qui sap, potser 
qualque dia ho faig.

en una Cita romàntiCa amb bertÍn os-
borne què li demanaries que es posés, 
varon dandy o brummel?
Li demanaria que es posés una bossa 
de plàstic al cap i que se n’anés per on 
ha vingut (riu). I una altra per a mi, per 
si he de vomitar.

es parla molt de masCulinitat tòxiCa. 
Creus que existeix també una “mariCo-
nitat tòxiCa”?
Depèn del que entenguis per “marico-
nitat”, si et refereixes a la ploma, no. 
La ploma és un comportament que 
s’entén com femení i que s’extrapola a 
un home. En realitat la plumofòbia no 

existeix com a opressió en si, és una 
forma de designar un tipus de miso-
gínia. Si critiques un comportament 
femení en un home és perquè consi-
deres que la feminitat és dolenta: no 
és que siguis plumofòbic, és que ets 
misògin! Tampoc crec que la feminitat 
sigui estupenda, el rol de gènere tam-
bé oprimeix les dones en certs àmbits: 
t’obliguen a estar guapíssima, a fer les 
tasques de la llar, de cures i reproduc-
tives… Però crec que la masculinitat 
pot ser molt més tòxica i, com que el 
que s’entén per feminitat des d’una 
perspectiva antropològica i socio-
lògica és el caràcter reproductiu, de 
cures i d’afecte (totes les tasques que 
tradicionalment s’han associat a la 
“mestressa de casa”) és una cosa que 
hauria de fer tothom. En realitat no 
crec que hi hagi ni masculinitat tòxica 
ni masculinitat sana: la masculinitat 
sempre és problemàtica. Més encara: 
tota la construcció social de gènere és 
tòxica.

«La plumofòbia no 
existeix com a opressió 
en si, és una forma de 
designar un tipus de 
misogínia»
el problema és un sistema que regeix 
què ha de ser masCulÍ i què ha de ser 
femenÍ?
Masculinitat i feminitat no són con-
ceptes objectius, són constructes so-
cials: que existeixin els conceptes ja 
implica que el sistema els regeixi, per-
què els ha creat. Els tenim tan interi-
oritzats i naturalitzats que ens creiem 
que es poden analitzar científicament 
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com una pedra en un laboratori, però 
en realitat són totalment subjectius i 
abstractes.

ja sé que és Com fer-te triar entre el 
pare i la mare, però… quina teta t’agra-
da més?
(Riu) És literalment així, perquè de fet 
crec que una teta és de part de pare i 
l’altra de part de mare! Diria que l’es-
querra, perquè sóc dretà i llavors to-
car-me la teta dreta és un moviment 
més incòmode, m’agafa una contrac-
tura… En canvi per tocar-me l’esquerra 
puc tenir la mà en repòs i em fa mol-

«Tenim tan interioritzats 
els conceptes de 
masculinitat i feminitat 
que ens creiem que són 
científics, però en realitat 
són totalment subjectius i 
abstractes»

«No necessito la 
validació d’un tio a qui 
acabo de conèixer a la 
discoteca sinó la de les 
meves amigues, que són 
les que m’importen»

ta més il·lusió. A més és on tinc el cor, 
que a més de cantar sé de fisiologia.

al final l’esquerra et tira més no?
(Crida d’emoció) Sí, també pot ser 
per això! L’inconscient sempre em fa 
aquestes coses. Però la veritat és que 
els hi tinc molt d’afecte a les dues, i 
estic molt contenta perquè hem co-
mençat parlant d’elles i acabem tam-
bé parlant d’elles.

<-- Samantha Hudson envia un petó a les lectores de ‘La 
Lloca’ des d’un dels seus ‘afters’ preferits de Madrid.

--> Un dels quadres que té la Samantha penjats a casa és un 
dibuix de l’artista Charlie Smits (@charliesmits) 

Podeu llegir una versió més extensa 
de l’entrevista, amb preguntes inè-
dites, al web d’Atzagaia: atzagaia.
org. També podreu veure el vídeo de 
l’entrevista al canal de Youtube de La 
Lloca TV, amb continguts exclusius, 
no us el perdeu!
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Marirecomanació literària:

El violeta
per SENYORETA KALIMOTXO

Hola, estimades lectores de la lloca! si Heu comprat aquest fanzín, 
assumiré que sou unes GaYtasunas d’aquestes que diu ciutadans. 
d’altra banda, permeteu-me assumir també que, com que esteu lle-
Gint això, vol dir que us aGrada lleGir sobre altra Gent a la qual 
també li aGrada la sodomia i aquestes coses marranotes. així doncs, 
m’He decidit a fer-vos una marirecomanació literària. en concret, 
en aquest número la bona Gent de la lloca m’Ha deixat aquest espai 
per recomanar-vos una novel·la Gràfica (o còmic, tebeo o com en 
vulGueu dir depenent de com de pedants sou) anomenada el violeta.

Títol: El violeta
Autores: Antonio Mercero, Juan Sepúlveda Sanchís, Marina Cochet
Editorial: Drakul
Any: 2018
Nombre de pàgines: 104 pàgines

Aquesta recomanació que tinc avui 
per vosaltres és un relat força dolo-
rós sobre la persecució a mariques 
(violetes) i sobre les dobles vides que 
moltes van haver de portar durant el 
franquisme: operatius policials, ma-
trimonis tapadora, presó, camps de 
treballs forçats, etc. El violeta és en 
realitat una història de quotidianitat. 
Moltes vegades, quan es parla de re-
pressió i es fan exercicis de memòria, 
es corre el risc que els grans relats 
de resistència i misèries a la Model 
eclipsin les quotidianitats dels que 
van viure amagats, dels que es van ca-
sar, dels que es van sexiliar... 
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Aquesta història no és èpica, però sí quotidiana. Sí que posa en valor les històri-
es anònimes, els matrimonis tapadora o les pressions familiars.
En ella se’ns explica la història del Bruno, un jove marica que és detingut al 
Cinema Ruzafa a València, conegut lloc de reunió de desviades, després de cau-
re en un parany de la policia. Anirem seguint la seva vida, passant pel seu em-
presonament, per com la seva sexualitat afecta les seves relacions personals, 
laborals i familiars, i veurem les alternatives: la clandestinitat, l’exili o l’armari.
El violeta, un dels múltiples termes despectius utilitzats per referir-se a les ma-

riques en aquella època, no és 
una història fàcil de llegir ni de 
processar. És una història trista, 
crua, tremendament dramàtica. 
Però és que la situació viscuda 
a l’Estat espanyol durant la dic-
tadura també ho era. Es tancava 
els violetes en presons, en camps 
de concentració dels quals avui 
en dia ningú parla (com el de Te-
fía, Fuerteventura, especialment 
destinat per a mariques), i se’ls 

sotmetia a teràpies molt agres-
sives per obligar-los a entrar a 
l’armari per la resta de les seves 
vides.

Juan Sepúlveda i Antonio Mer-
cero signen un guió cinemato-
gràfic, però sense grans adorns, 
que no se’n va per les branques 
però que tampoc deixa parts 
desconnectades ni fissures. Ma-
rina Cochet, per la seva banda, 
aconsegueix una cosa amb el seu dibuix que, si m’ho permeteu, a mi em sembla 
complicadíssima: reflectir mitjançant l’ús del color com de grisa era la societat 
espanyola dels anys 50. Amb tot això, aquest còmic, a més d’una digníssima 
aportació a la memòria cultural borda, suposa un homenatge a totes les perso-
nes represaliades per la seva opció sexual durant la dictadura franquista.

*La Crida LGBTI va organitzar el passat mes de juny a la Model unes jornades 
sobre repressió al col·lectiu durant el franquisme que van comptar amb la pre-
sència d’Antonio Ruiz i Silvia Reyes, ex-preses socials. En breu es podrà veure 
l’acte al seu canal de YouTube.
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De profundis
El raconet cultural per a marietes profundes 
Una secció escrita i dirigida per Mari Sàpiens

En aquest segon De profundis us faig dues propostes: un film i una minisèrie:

Three és un film alemany sobre el que la meva àvia en diria “un triàngul amo-
rós”. Però tranquil·les, no és la típica història turbulenta que ens acaba advertint 
dels perills de la infidelitat. Ans al contrari. Three ens convida a desempelle-
gar-nos de les cadenes de la cultura monògama i monosexista. I no ho fa ni de 
forma pamfletària ni aportant grans arguments i explicacions. Aquí rau la gràcia 
del film. Amb naturalitat, senzillesa i serenor ens apropa una història d’amor 
entre tres persones que aconsegueixen saltar-se les regles per esdevenir més 
lliures.
No us vull concretar gaires detalls. Mireu-la! Però no em puc estar d’indicar-vos 
que us fixeu en el moment immediatament després de la “infidelitat”. Tant ell 
com ella somriuen. Se senten joiosos. Però també desconcertats, amoïnats…És 
l’estat típic en què ens trobem sovint quan ens atrevim a desafiar les normes. 
Ens atrevim, gaudim i immediatament 
després ens en penedim. O no. O a mit-
ges. Tot depèn del grau d’autorepressió 
en què ens trobem.
També vull destacar-vos la gran bellesa 
de les escenes eròtiques. Mai hagués 
pensat que una palla ràpida en un ves-
tuari d’una piscina amb lleterada da-
munt del pit inclosa pogués plasmar-se 
d’una forma tan bonica. 
I per acabar vull que us fixeu també en 
un diàleg genial entre dos dels personat-
ges quan un d’ells s’embolica dient pri-
mer que no és gai, després diu que sí…I 
l’altre li diu: “No t’estressis. T’has d’aco-
miadar. T’has d’acomiadar de la teva 
concepció determinista de la biologia”. 
Podeu veure aquesta pel·lícula a Filmin 
(per 1’95 euros). També es troba dispo-
nible en DVD.
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When We Rise és una minisèrie de 8 capítols dirigida per Dustin Lance 
Black, el guionista de El meu nom és Harvey Milk. 
Aquesta sèrie que podem veure per HBO, és una crònica contemporània del 
moviment LGBTI nord-americà des dels aldarulls de Stonewall fins a les vic-
tòries més recents. 
Ens narra les lluites, la presa de consciència en forma de militància, triomfs, 
derrotes, històries personals i col·lectives, l’irrupció del lesbianisme organitzat, 
els conflictes entre reformistes i radicals…
Tot tenyit per una pàtina de comercialitat ianqui però sense passar-se tampoc. 
Una sèrie prou bona i amb moments memorables. Gaudeix-la!



40

És sabut que Barcelona és un focus de tot tipus de subcultures sexuals i dis-
sidències de tot tipus. Persones amb fetitxes de tota mena, amb preferències 
d’allò més diverses i excèntriques, amb els gustos més originals i inesperats, 
amb orientacions del desig que es poden considerar, en el menor dels casos, 
inesperades, es troben a la ciutat arribades de totes les contrades del país i d’ar-
reu del món. No importa el que t’agradi: si investigues una mica, si descobreixes 
quines tecles pitjar i a quines portes picar, trobaràs un grup d’afinitat prou ex-
tens amb qui compartir les experiències i aprenentatges sobre aquella pràctica 
especifiquíssima que tan boja et torna. Moltes persones amb inquietuds eròti-
ques que transgredeixen la norma hem descobert en Barcelona un petit oasi on 
poder socialitzar les nostres fantasies més inconfessables, aquell deler visce-
ral que durant anys hem portat a dins, latent, sense atrevir-nos mai a realitzar, 
menys encara a parlar-ne desacomplexadament.
D’acord, potser no cal flipar-nos, Barcelona no és Amsterdam ni Berlín, però pel 
que fa a xarxa d’amors marrans podem dir que és el San Francisco dels Països 
Catalans. El cas, però, és que a Barcelona, com a moltes altres grans ciutats, els 
grups d’afinitat erigits entorn a una o diverses pràctiques sexuals minoritàries 
són una realitat.
Són múltiples les expressions sexuals al voltant de les quals existeixen comuni-
tats, algunes fins i tot adquireixen tanta popularitat que ocupen molts minuts en 
els informatius i en articles periodístics d’escassa profunditat sociològica, com 
és el cas del chemsex. Aquesta pràctica ha assolit un ressò mediàtic desmesu-
rat, sens dubte motivat pel component sensacionalista de la pràctica: la vincula-
ció del món gai amb les drogues recreatives sempre ha estat un caramelet molt 
temptador per a la premsa.

L’ART DE FER PUNYETES
per FINA FODER
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D’altres, en canvi, s’estenen silenciosament i no arriben mai al punt de mira del 
morbo televisiu, però d’alguna manera arriben a oïdes de tothom. Si ens remun-
tem als temps del meravellós Argot Bord, que en el seu moment va elaborar el 
Brot Bord, a l’entrada de la lletra F, trobem l’expressió “fer punyetes”, que defi-
neix així: “Pràctica sexual que consisteix a introduir el puny dins de l’anus”. És 
a dir, allò que en el món de la pronografia cibernètica es coneix com fisting, fist 
fucking, fist, FF, FFucking i totes les variants i combinacions que vulgueu. Va, ara 
no us feu les escandalitzades que qui més qui menys, ni que sigui per curiositat, 
heu vist algun vídeo de fisting per internet. Que som al segle XXI. 

Una pràctica minoritària?
La pràctica del fisting genera rebuig entre una bona part de la comunitat gai, 
però al mateix temps gaudeix d’una molt bona consideració i fidelitat per part 
de la majoria dels seus practicants. El portal web ultracatòlic politicadeestado.
com publica al seu article «Repugnante estadística respecto a las inmorales 
prácticas homosexuales», que el 42% dels gais hem fet punyetes alguna vegada. 
També diu que el 15% hem follat amb animals, així que és possible que les xifres 
estiguin una mica inflades, però són les úniques estadístiques que he trobat pu-
blicades a la xarxa. Una recerca ràpida al Gayromeo un dilluns de matinada re-
baixaria aquesta xifra al 10% dels gais connectats, mentre que els que rebutgen 
el fisting explícitament s’enfilarien fins al 15%. El 75% restant suposo que no ho 
sap o no contesta. Res de nou: hi ha un tabú al voltant d’aquesta pràctica —3 de 
cada 4 gais opten per no parlar-ne— però aquest 10% que es declara practicant 
en públic a través de l’esmentada xarxa de folleteig constitueix un percentatge 
rellevant, interessant i digne d’atenció de la població de la capital catalana.
Una de les preguntes que de manera més freqüent assalta les no iniciades és 
“com és possible obtenir plaer a través de la introducció d’un puny a través de 
l’anus?”, o més encara, “quina mena de plaer obté qui introdueix el puny?”. Pre-
guntes d’una profunditat massa ingent com per tractar-les amb la lleugeresa 
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d’un article d’aquestes humils característiques. El que sembla evident és que 
l’atracció per aquest tipus poc convencional d’aficions és el resultat de la conju-
gació de multitud de condicionants que tenen especial incidència en la comu-
nitat gai. 

La sobreabundància sexual convida a 
l’exploració
Pot semblar una obvietat a algunes —i un clixé a d’altres—, però tot indica que 
l’excés de relacions sexuals ens incentiva d’alguna manera a aquelles que el 
patim a descobrir noves pràctiques, rebasar els nostres propis límits, reinven-
tar-nos i obrir nous camins a través dels quals donar ales a la nostra creativi-
tat sexual. Certament la introducció del puny dins del cul no és gens excloent 
amb totes les altres pràctiques apreses prèviament, sinó que es pot combinar 

de diferents maneres amb totes elles i resulta en 
una infinitat de possibilitats en la construcció del 
discurs copulatiu.
Però tot i no haver foragitat completament les 
altres pràctiques, aquelles que ens atrevim a en-
dinsar-nos en les profunditats del fisting —mai 
més ben dit— sí que tendim a atorgar-li una certa 
centralitat en el nostre relat coital. En la majoria 
de casos, les que hem conegut de prop aquesta 
subcultura tenim molt poques ganes d’allunyar-

nos-en —llevat de comptades excepcions motivades per prejudicis moralistes i, 
en alguns casos, per alguna experiència traumàtica relacionada—. Això es deu 
a una sèrie de característiques d’aquesta pràctica que, combinades, fa que a 
ulls de molts practicants es converteixi en la quinta essència del plaer carnal, la 
pràctica definitiva.
Sembla que fer punyetes sigui l’evolució lògica quan ja s’han cremat les fases 
de la masturbació mútua, el sexe bucogenital, el sexe bucoanal, la penetració 
amb el penis i la penetració amb joguines... o això ens ha ensenyat la indús-
tria del porno, del qual, per cert, també vivim en una 
sobreabundància permanent. Per descomptat no és 
l’única via per seguir passant pantalles del sexe, però 
és una de les possibilitats i molts gais es veuran tard 
o d’hora temptats de provar-ho i, si l’experiència re-
sulta reeixida, continuar explorant aquests misterio-
sos senders.
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Extrem = radical
Un dels principals avantatges que actualment té el fisting és que vivim en una 
societat polaritzada. No cal anar fins al pla polític —tot i que també serviria— 
per adonar-se’n que tenim tendència a radicalitzar-nos cada vegada més amb 
tot: ja sigui en les nostres rutines, les nostres opinions o el nostre caràcter. En 
aquest sentit, aquelles que des de les nostres primeres relacions sexuals hem 
sabut gaudir-ne, amb el pas del temps i l’assimilació del discurs consumista 
hem tendit a buscar vies per portar fins a l’extrem la nostra praxi sexual. A més 
a més, fer punyetes té l’afegit de requerir un cert aprenentatge, el desenvolupa-
ment d’una tècnica —no es pot arribar i simplement ficar el braç per l’esfínter a 
algú, cal tota una formació prèvia—, un fet que sens dubte suposa un repte i una 
motivació per a tots aquells gais perfeccionistes i autoexigents que gaudeixen 
fent de les seves trobades coitals un aparador més des del qual mostrar al món 
les fites superades.
De la mateixa manera que alguns aprenen, desenvolupen la tècnica i s’enamo-
ren perdudament de qualsevol altra disciplina que requereixi esforç i dedicació, 
ja sigui la poesia, la cursa de muntanya, el maquillatge o la mecànica, les pu-
nyeteres veiem el fisting com una via més d’expressió de la nostra potencialitat 
creativosexual. Moltes la conceben com una autèntica filosofia de vida, una ma-
nera d’establir complicitat fins a límits impensables, la forma més explícita de 
compenetració. D’altres la vivim més aviat com una via de connexió espiritual 
no només amb el propi cos i el cos de les parelles sexuals, sinó una fusió amb 
l’entorn, amb la percepció, amb les emocions i amb l’espai-temps.
Com qui intenta sense èxit transmetre el seu fervor religiós o la seva passió per 
l’esport a una persona absolutament profana a aquestes disciplines, les punye-
teres ens trobem sovint intentant transmetre unes emocions i unes sensacions 
que són inefables, que no tenim capacitat real per transmetre perquè a dures 
penes tenim capacitat per copsar-les mentre les estem experimentant. I ens tro-
bem sovint la incomprensió i la ridiculització, fins i tot el rebuig, de totes aque-
lles que no poden ni arribar a imaginar el que pot significar per a una punyetera 
sentir-se completament plena de cos i d’ànima. Però res d’això importa: tota la 
ofuscació queda compensadíssima pel plaer culpable, radical i extrem de sen-
tir-se titellaire o putxinel·li.
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¿I si posem el plaer al centre?
per Leona Dietrich

¿I si ho pensem des del plaer?
Des d’Atzagaia em van proposar d’escriure un article sobre sexe i se’m va fer força 
gran. Al final vaig motivar-me a escriure alguna cosa en contra de puritanisme i an-
ti-sex, i se’m va fer més gran encara. Perquè és un debat complex en els moviments 
per la dissidència sexual i de gènere, més encara avui en dia, i més encara si ve d’un 
home cis. Però finalment vaig decidir de començar a escriure, perquè és una qüestió 
que em preocupa, i cada cop més. 

Els últims anys i mesos m’han anat suposant un conflicte moltes decisions i debats 
que he pres dins del marc de moviments socials, debats acadèmics i decisions i els 
he anat enfocant cada cop més des d’una postura de posar en valor el dret al plaer i 
gaudi. Penso en els debats entorn als pixaderos a les festes majors, en l’aplicació i les 
formacions dels protocols contra les agressions sexistes, en algunes divisions profun-
des entorn al treball sexual. El qüestionament del consentiment i la substitució per un 
desig, que apareix com a tot menys desig.

Pixaderos i puritanisme
A un projecte veïnal de Barcelona fa poc vam discutir si mantenir els pixaderos en 
grans actes. A favor dels pixaderos es va posar en valor que eren molt pràctics si hi ha-
via molta gent, mentre que qui va demanar la seva retirada denunciava que eren for-
tament segregadors, transfòbics i que suposaven una violència; perquè eren el lloc de 
la visibilització de cossos majoritàriament masculins, on, a sobre, s’exhibien genitals. 
Crec que en aquest debat vam obviar que els pixaderos són dels pocs llocs on cossos 
esdevenen parcialment nus i que a més s’hi poden generar interaccions interessants. 
Crec que això també ho tenien en ment algunes companyes quan fa uns anys reivindi-
caven que podien i volien pixar dretes —amb o sense la urinella. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fusionella.jpg (Klaus Mueller)

Fa poc vaig recordar-me del debat perquè vaig poder llegir un treball molt bonic d’un 
politòleg uruguaià que qüestionava els lavabos segregadors i proposava lavabos i 
vestidors mixtos com a política pública queer. El que em va xocar, però, va ser que en 
els consells pràctics es proposaven vestidors, dutxes i lavabos individuals ben sepa-
rats i millor si era amb porta. Li vaig comentar la meva consternació sobre un activis-
me queer que per sort aspira a aniquilar la diferència, però també per la negació de la 
trobada amb l’altre que es despenja del seu llegat sex-positive. Que per a mi vestidors, 
dutxes i lavabos també eren espais de socialitzar, lligar i follar. Que temia una torna-
da d’un neoconservadorisme purità que relegués sexe, genitalitat i cos a l’àmbit més 
privat i íntim. Ell hi estava totalment d’acord i afirmava que feia falta una socialització 
pública del cos en espais mixtos, però que, per raons estratègiques, no volien enfron-
tar-se a alguns sectors feministes que veien lavabos i vestidors no mixtos amb recel 
—per les violències masclistes. Jo crec que si des de la dissidència sexual i de gènere 
feminista celebrem la no-segregació al preu de puritanisme ens autoenganyem, per-
què definim cos i sexualitat com a intocables, és a dir, no exhibibles. I crec que hem de 
ser prudents de no subordinar moltes de les nostres reivindicacions a determinades 
conceptualitzacions que es fan de les violències.

La xacra de les violències
Em violenta haver de contextualitzar-me quan no resulta una eina per comprendre’m 
millor, per dibuixar-me a dins del meu context, si no resulta un context instrumental 
que m’atorga un permís de parlar fer determinades reflexions. Crec que moltes ve-
gades el context i la situació és molt més complexa que algunes de les maneres amb 
les quals l’entenem i el conduïm a una mena de confessió que ens permet parlar. Dit 
això, he viscut violències i n’he exercit. He participat en l’elaboració i implementació 
de prevenció de violències i, últimament, també m’he posicionat amb les companyes 
del Projecte X sobre alguns debats entorn a les violències. Crec que les violències són 
un problema gravíssim que tenim —la quantitat de denúncies i mortes ho evidenci-
en— i crec que és imprescindible reconèixer els treballs que s’estan fent per acabar 
amb elles. Això no treu que em plantejo, com moltes altres, si tal com analitzem les 
violències no ens ofereixen un marc d’anàlisi de la por, de l’enfadat, dels enemics, d’un 
nostre i l’altre que ens amenaça. Posem per exemple el recent protocol d’un partit 
polític català, en què es consideren agressions comentaris sobre las pròpies fantasies 
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i capacitats sexuals, entre altres. Entenc el marc de protecció i vivència de violència 
constant en què està escrit el protocol, però crec que és un error de dessexualitzar 
espais polítics, ja que són espais de transformació social i sexual també. I comentaris 
sobre las pròpies fantasies i capacitats sexuals, l’ús d’imatges de contingut sexual o 
l’enviament de notes amb contingut sexual no em semblen en si agressions. Resulta 
que de sexe en parlem a casa, fornicar és privat, i al partit parlem de la gran política 
i com a molt de violències. El “no és no” queda molt clar, però el sí és sí sembla una 
tasca pendent. És violència que dues persones parlin de sexe, de fantasies i desig en 
l’espai de la seva militància? No són el desig i la sexualitat aspectes essencials d’un 
projecte polític de transformació social més ampli?

El protocol de la Generalitat per a detectar, prevenir i combatre per la via administra-
tiva les violències sexuals que es donen en espais d’oci [...] també denuncia la mostra 
de genitals en públic i el sexe en públic. Això fa pensar en la parella que les càmeres 
de seguretat van gravar follant en una parada del metro de Barcelona i l’amenaça de 
TMB de perseguir-los jurídicament; també fa pensar en els espais públics de cruising 
—fins a quin punt aquests espais i les pràctiques ofenen o violen a qui? Però també, a 
qui afecta i a qui castiga la censura d’aquestes pràctiques?

Associacions feministes per la dissidència sexual i de gènere que treballen contra l’es-
tigma puta i donen suport a les treballadores sexuals ja porten temps avisant que els 
discursos contra la violència poden instrumentalitzar-se no només contra el plaer, 
sinó també contra la llibertat sexual de les dones. Quan el “només sí és sí” requereix 
l’existència de desig impossibilita una avaluació de costos i beneficis per exemple. 
Més enllà del treball sexual, però no necessàriament de l’estigma puta, resulta pro-
blemàtic si el desig està entès com a quelcom sagrat, bo, basat en cures, etc. Però és 
més, per a algunes altres qualsevol sexe heterosexual és una violació, ja es construeix 
en el marc de la desigualtat i humiliació —qualsevol dona que té sexe amb homes 
resulta víctima de la trata o traïdora de gènere. En molt menor mesura reproduïm 
aquestes exclusions al moviment LGTBQ quan organitzem blocs no-mixtos pel 28J, 
per exemple. 

Pels moviments de la dissidència sexual i de gènere
Des de la dissidència sexual i de gènere feminista m’espero un compromís amb la 
llibertat sexual, el desig i el plaer, perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. 
Vigilaria molt de no fer de les violències i agressions LGTBQI-fòbiques el reclam per a 
l’aplicació de sancions i el compliment de la llei com un element central. Perquè mal-
grat que potser és un element mobilitzador pot suposar un tancament discursiu que 
ens pot explotar a la cara. En canvi, un reclam de llibertat sexual i plaer permet l’es-
tabliment d’aliances àmplies que escapin d’essencialismes i guerres. Obre un debat 
que crec que és més ric i, tot s’ha de dir, molt més incòmode. Perquè va més enllà de 
qüestions que ens pot arreglar l’estat i que ens requereixen el replantejament d’uns 
posicionaments que s’han instaurat gairebé en dogma. 
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De tant en tant la gent m’obre per whatsapp i em fan la mateixa pregunta:
- Quina pel·li/sèrie em recomanes? Com sé que algunes vegades passen 
de les recomanacions que faig, depenent del mood que porti, poden passar 
dues coses. La primera és dir una pel·li que sé que ignoraran. Proposar un 
Lawrence d’Aràbia quan em demanen per una pel·li curteta, bàsicament. 
La segona opció, com ara, és fer-ho bé. Hi ha una infinitat de pel·lis ma-
riques. Recomanar-ne alguna ja potser costa més. Deixant de banda les 
típiques Brokeback Mountain o Tormenta de verano (Totes l’hem vista, no 
ho neguem) n’hi ha algunes potser més amagades que no tenen l’amor 
que es mereixen.
Andrew Haigh ha creat dues de les obres més bones i realistes del món 
marica. La pel·li Weekend i la sèrie (+ pel·li de tancament) Looking. Segu-
rament la que més us sonarà és la de Looking; i és normal, tan guapíssim 
com està el Jonathan Groff com no us hauria de sonar... Precisament per 
aquest motiu, avui Weekend (Andrew Haigh, 2011). 

Weekend és la història simple de noi coneix a noi 
(oh, sorpresa) i, com el títol deixa entendre, passa 
tot en un cap de setmana (oh, sorpresa núme-
ro 2). Una versió marica de la trilogia de Richard 
Linklater (Antes de amanecer, Antes del atarde-
cer i Antes del anochecer. Si no les heu vistes, 
correu. De debò, són increïbles). Russell és un 
noi bastant tímid i no li agrada que la seva homo-
sexualitat sigui perceptible a l’exterior (els típics 
que a Grindr no et passen fotos, vaja). Glen, per 
altra banda, és tot el contrari. Els dos es coneixen 
una nit i les següents hores les passaran gairebé 
junts. Durant aquest període, hi haurà sexe, dis-
cussions i converses sobre el que opina cadascú 
de la comunitat LGBTI.

ANDREW HAIGH EM MOLA 
I A VOSALTRES TAMBÉ HAURIA DE
per Àlex “Gela” Aguado
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Encara que l’argument pugui semblar previsible, ens deixa moments 
d’aquest estil:

- Als heteros els agradem mentre ens comportem segons les seves regles. 
Imagina els teus amics si et poses en actitud política sobre el fet de ser gai; 
o si et poses efeminat o si parles sobre un petó negre...
- Si, però a mi no m’agrada això. Jo no sóc així.
- Doncs creu-me, els agradem sempre que no els ho refreguem per la cara.
- Però per què els ho hauria de refregar?
- Perquè ells ens ho refreguen sempre el fet de ser heteros. A la tele, als 
llibres, revistes, cartells. En canvi els gais “no hem de fer enfadar els he-
teros”.

Tota la pel·li té un ritme molt calmat (ep! No confondre calmat amb avorrit) 
que fa que estiguis tota l’estona pendent dels diàlegs i de com se senten els 
dos personatges. Cada mirada està rodada de forma que puguis seguir tot 
el subtext. En Russell se sent vulnerable i incòmode quan gent de la seva 
feina es posa en actitud matxirula o quan pel carrer un grup d’amics es 
posa a criticar a un noi amb ploma. Tots aquests moments se’ns presenten 
amb un tractament molt íntim que fa que estiguem al cas de les emocions 
dels protagonistes.

Resumint, Weekend és una d’aquelles joies ocultes que mereixen una 
bona recomanació. Plans seqüència, converses llargues, presexe, sexe, 
postsexe i alguna que altra tita (potser això ho hauria d’haver dit al principi 
per captar la vostra atenció...). Anyway, ho té tot.
La podeu trobar a Filmin de forma legal, pero bé... ya tú sabes.
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Ens hauria agradat explicar-ho en poques paraules.

Prescindir de grans relats, de conceptes acadèmics, d’existencialisme identitatari, de genealogies, 
de cites famoses. Que una cançó que sonés a la Metro a les cinc de la matinada (Smalltown Boy per 
exemple) o el record de la nit en què ens van encular en aquell cruising fos suficient. 

Ens hauria encantat que la pintada de «Ton cul, mon opi» en qualsevol paret de la ciutat fos sufi-
cient perquè els carrers cremessin i esclatessin de comunitat. Perquè tot no quedés en una olor 
de popper i humitat de la sauna o en la rave on vam veure sortir el sol i que va venir seguida d’una 
ressaca difícil d’oblidar. Una intuïció capaç de dir que tot començava de nou.

Però feia falta desembolicar l’entramat d’un present comú que conjuga en passat. Ajustar comptes, 
parlar de quan ens follem, desmuntar els grans relats, les paraules que sentencien i que volen des-
criure allò que no hem viscut.

Necessitàvem digerir anys d’adolescència postergada, dies parlant per qualsevol app per lligar o per 
WhatsApp esperant que ens vinguessin a buscar, hores de quarto fosc, minuts a Drassanes, segons 
de penetracions salvatges. Digerir.

Desxifrar un món i els seus mantres que han florit en un tronc d’hostilitat.
Ens hem pres el temps d’escriure esperant que d’altres es prenguessin el temps de llegir.
Escriure és vanitat si no és per a l’amic. També per a l’amic que no coneixem encara.També per al 
que acabes de conèixer al Grindr. També per al teu amor d’estiu. També per a qui li vas menjar la 
polla en aquell parc de l’Eixample Nord. També per a l’hetero de qui estaves enamorat quan eres 
adolescent. També per al recepcionista del CAP on et fas les proves.
Amics.

Nosaltres volem ser en els temps següents allà on cremi. Volem ser-hi.
Arreu.
A la tardor i a l’hivern hi ha una treva. I aquí no és difícil trobar-nos.
Hi haurà dates i llocs on concentrar les nostres forces. Hi haurà dates i llocs on trobar-nos i debatre. 
I tornar a escriure. No sabem si la insurrecció marica que esperem tindrà aires d’assalt heroic. O si 
serà al metro tornant cap a casa agafats a la barra del vagó.

Esperem que l’opció de l’hostilitat del gueto 
no sigui preferida a la revolució.

Nosaltres farem allò que creiem que cal fer.

Planificar, atacar, construir i follar-nos.           

Aquest text és l’inici d’un pla. Fins molt aviat.

En qualsevol lloc. Els teus amics. Octubre 2019.
  

(Inspirat en A nuestros amigos)
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