
1



2



3

Índex

Ploma confinada per Joana Terrífica 5
La ploma i la sordidesa per Mari Kalimotxo 7

Pantalons grisos per Martí Junqueres 9
Coses del morbo per August Mas Oca 12

No soc un catalan male per Joana Terrífica 15
FOLLAR ! PENETRAR per Na Pai 19

Cruïlla de sensacions per Marc Rosanes 23
Fes-me sentir (per dins) per Fina Foder 26

Els sexpeakeasies de la Barcelona Porca 
per Demena Porca i Senyora 32

Plomes d’abril 36
De profundis 38
La Desviada 41

Sexe en temps de Covid-19 per Sejo Carrascosa 45

La Lloca és un fanzín marica 
perpetrat per Atzagaia 
(www.atzagaia.org)

4



4

Tal com ens arengava la nostra estimada Sa-
mantha Hudson a La Lloca 2: “En realitat la 
plumofòbia no existeix com a opressió en si, és 
una forma de designar un tipus de misogínia.”

En aquests dies de confinament penso en 
aquestes paraules i com la ploma1 pot ser una 
expressió en l’esfera pública d’allò que íntima-
ment ens distingeix com a mariques. Les fe-
l·lacions, els petons i la sodomia entre homes 
han existit, i ens han fet fruir, des de temps im-
memorables, però no han desestabilitzat cap 
ordenament social cisheteropatriarcal mentre 
s’han mantingut a l’ombra de l’esfera íntima. 
En canvi, la ploma és valenta i surt a la llum 
pública i s’escorre a la cara d’homes, dones i 

altres.

ALGUNES PERSONES 
LGBTI CONEIXEM 
MECANISMES, MÉS O 
MENYS AGRADABLES, PER 
INVISIBILITZAR-NOS

Si em permeteu, comparteixo una breu anàli-
si personal. Veig que la societat en què vivim 
està pensada per a la dominació de l’home 
blanc, adult, burgès, cisheterosexual i amb 
funcionalitat normativa. En l’àmbit públic vivim 
en l’hàbitat natural o zona de confort de l’indi-
vidu que compleix amb tots aquests requisits. 
Aquests trets li atorguen prerrogatives que pot 
socialitzar, o no, amb el seu entorn. La resta de 

Reflexions des de la intimitat del confinament i en temps de distancia-
ment social sobre l’expressió marica per antonomàsia, la ploma.

Joana Terrífica | @askorreplomes | 13.04.2020

PLOMA CONFINADA 
A PUNT PER A NOVES ESCORREGUDES
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PLOMA CONFINADA 
A PUNT PER A NOVES ESCORREGUDES

persones cerquem el recer d’aquests privilegis 
modulant els nostres desitjos fins a fer matx 
amb un home alfa que els comparteixi amb 
nosaltres. Algunes persones LGBTI coneixem 
mecanismes, més o menys agradables, per 
invisibilitzar-nos i poder gaudir dels privilegis 
d’home dominant en la societat cisheteropa-
triarcal. Pel que fa a l’esfera íntima, s’hi po-
den girar les tornes però l’home dominant sol 
aprofitar l’aparent debilitat en aquest àmbit 
per apuntalar el seu poder a l’esfera pública. 
La vulnerabilitat que ens mostra l’home domi-
nant en la intimitat sol ser un miratge que ens 
entendreix, i ens fot calentes, i ens aboca a 
legitimar la seua primacia social. En endavant, 
parlaré de l’home dominant com a rol lligat a 
actituds i comportaments enfocats a perpetuar 

el cisheteropatriarcat i els privilegis que atorga 
a les persones que escullen, en cada context, 
assumir aquest rol, defugint així essencialis-

mes i perspectives deterministes.

LA PLOMA ÉS L’EINA DE 
QUÈ DISPOSEM 
PER REESCRIURE LA 
HISTÒRIA

Dit això, penso que la ploma és l’eina de què 
disposem per reescriure la història. La ploma 
marica, en el nostre cas, incomoda l’home 
dominant ja que d’una banda qüestiona la 
seua masculinitat com a única expressió de 
gènere legítima d’una persona sexuada com 
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a mascle des de l’ecografia de la desena set-
mana d’embaràs, o el naixement en el millor 
dels casos. D’altra banda, l’home dominant 
només pot concebre l’expressió femenina de 
gènere com a inferior, pròpia d’individus sexu-
ats com a femelles als quals dominar. Això es 
diu misogínia. I en aquest punt, la dominació 
en l’imaginari sexual fal·locoitocèntric passa 
per la penetració dels genitals de l’altre cos 
amb el propi penis, i amb paraules de la Bel 
Olid a Follem?, “en aquesta versió pneumàtica 
del sexe, tot comença quan hi ha un penis en 
erecció i tot acaba quan acaba l’erecció”. És 
aquí on l’home dominant es curtcircuita. Quan 
l’expressió de gènere femenina es presenta en 
un cos més o menys masculí, les probabilitats 
d’impenetrabilitat, entesa com a baluard de 
tots els privilegis de l’home dominant, dismi-
nueixen i el seu imperi comença a fer aigües, 
el cisheteropatriarcat trontolla i nosaltres gua-
nyem espai per a la dissidència.

SÓN ALIADES IMPRESCIN-
DIBLES LA RESTA 
DE PLOMES I MARTELLS
Perquè això passi és important que no fem ser-
vir la ploma per fer pessigolles, és a dir, que 
no la utilitzem de manera complaent i que no 
acceptem la condescendència amb què la cis-
heteronorma pretén neutralitzar-la. Cal que ho 
fem amb orgull i fent gala del nostre desig de 
penetrar,  amb el que sigui, l’home dominant. 
Crec que, en aquest combat, no són aliades 
les persones que han escollit ser estrictament 
cisheterosexuals i tenen ploma, ja que buiden 
la nostra arma de la munició del discurs, ens 
blanquegen la ploma. Sí que són aliades im-
prescindibles la resta de plomes i martells que 
com la nostra qüestionen l’ordre social que ens 
oprimeix.

Acabat aquest confinament que pot haver 
donat ales als discursos preponderants, naci-
onalistes i feixistes, plomem els seus ocellots 
i sortim al carrer a remenar les plomes per 
desactivar els homes dominants dels entorns 
públics en què participem. Esmolem les nos-
tres plomes per signar amb tinta rosa el certifi-
cat de defunció del cisheteropatriarcat.

_
1 ploma: “efeminament” en el cas dels nois, “trets mascu-
lins” en el cas de les noies. [Argot Bord]
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NOTA: En el moment en el qual vaig escriure 
aquest article, Carmen de Mairena encara era 
viva. Amb més raó que mai, reivindico una a 
una totes les paraules d’aquest article i vull 
que serveixin d’homenatge a Carmen de Mai-
rena i a totes les plomes sòrdides passades, 
presents i futures.

Es veu que aquesta vegada el tema és la ploma. 
Quina meravella! Com que les insensates que 
publiquen aquest fanzín m’han donat via lliure, 
us explicaré què em ve al cap quan penso en la 
ploma. Tanco els ulls i m’imagino una enorme 
ploma rosa. Aquesta ploma rosa s’ajunta amb 
altres plomes roses i es converteix en una boa 
de plomes fantàstica i elegant. Acluco els ulls 
una mica més i se m’aguditzen els sentits. I 
fa olor d’alcohol, tabac i suor i sona música 
ben alta, copes xocant i mil converses que es 
confonen. Fa olor també de maquillatge, de 
converses sobre sexe al camerino, a “sou les 
següents en sortir”... I és que si des de Barce-
lona penso en ploma, no puc evitar pensar en 

les nostres mares petardes que van enarborar 
les seves plomes en els locals més sòrdids del 
Raval i l’avinguda del Paral·lel. Penso en la plo-
ma i em ve al cap si hi hauria alguna ploma en-
tre les pertinences de Carmen de Mairena que 
van aparèixer fa uns anys a les escombraries 
al Raval, prop de la que havia estat casa seva. 
Penso en la quantitat de plomes que va vestir 
i va exhibir la Carmen per acabar als seus 80 
anys amb tots els seus records a les escom-
braries, oblidada. Carmen va ser una icona 
d’aquella Barcelona de la sordidesa, però tam-
bé de la memòria de les hòsties. Quan arribi la 
revolució, espero una placa que recordi que la 
Carmen no només hi va posar les plomes, sinó 
també el cos davant la repressió franquista i 
va patir brutals pallisses a la Model. Una per 
a ella i una més per a cada companya, és clar.

La ploma és memòria i és actitud. Torno a tan-
car els ulls i fa olor d’orina. Una altra vegada, la 
sordidesa... Aquesta vegada són unes quantes 
boges dels anys 30: les Carolines, les filles de 

La ploma i la 
sordidesa per Mari Kalimotxo
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la vergonya. Amb la de coses que passaven en 
aquella època i elles aquí, vestides de rigorós 
dol, cridant de dolor en processó entre Paral·lel 
i Colom, on una vespasiana (urinari i, sobretot, 
zona de cruising) havia passat a millor vida. Li 
devem la primera manifestació documentada 
de la història de la dissidència sexual a un lloc 
de cruising i a unes senyores transvestides.
Un altre a qui li agradaven el cruising i els uri-
naris era l’Ocaña. I en el meu exercici d’imagi-
nació apareix allà, amb tot el seu art, seminú 
i cobert de plomes corrent per la Rambla com 
una boja, enfrontant-se a la repressió del tar-
dofranquisme. I al seu etern company Nazario 
pintant, a la sordidesa del seu pis de la plaça 
Reial, mentre per la mateixa Rambla que abans 
trepitjava l’Ocaña se senten els crits de les 
trans a primera fila contra la Llei de Perillositat 
Social. També m’imagino aquestes plomes en 
un elegant vestit portat per Flor de Otoño, que 
avui té actuació a La Criolla, al número 10 del 
Carrer Cid. Entre el seu públic d’avui, reconeix 
alguns dels patrons que manen als pistolers 
atacar durant el dia als seus companys anar-
quistes. Els mira i pensa com els “esplomarà” 
aquesta nit.

Qui sap si alguna de les plomes de Flor de 
Otoño a La Criolla va caure en mans de Jean 
Genet, que amb tan mala sort s’havia enamorat 

d’un mariner que li portava pel camí de l’amar-
gura. Tota una vida de plomes i sordidesa, 
entre la prostitució, els robatoris i les estafes 
de mil tipus...  Penso en la sordidesa i com el 
règim heterosexual sempre l’ha menyspreat. 
Aquest règim que ens va muntar un mundial 
de futbol, una mena d’exposició universal del 
pensament heterosexual. I que no content amb 
omplir Barcelona d’heterosexualitat, va voler 
contenir la luxúria i la sordidesa de l’ambient 
barceloní. Espanya no volia donar “aquesta 
imatge” de Barcelona. La resposta dels locals 
va ser fantàstica: vestir un Naranjito amb les 
seves millors plomes i omplir Barcelona de Na-
ranjitos amb ventalls i vestits de lunars sota 
el lema “Lo nuestro sí que es mundial”. Costa 
de creure que els Arena d’ara s’atrevissin a fer 
una cosa així, a enfrontar-se d’aquesta manera 
al poder heterosexual. Jo tanco els ulls i veig 
ploma i sordidesa, però els obro i veig assimi-
lació i avorriment. Per això, davant la ploma 
asèptica i en risc d’assimilació, reivindico la 
ploma molesta, mamarratxa, sòrdida i deca-
dent, amb olor d’orina, de sexe i d’alcohol, de 
cruising i de memòria. Reivindico l’homenatge 
a totes i cadascuna de les plomes que ens van 
obrir camí per poder ser on som avui, en contí-
nua lluita per seguir molestant i vivint la nostra 
ploma i la nostra sordidesa.
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PANTALONS 
GRISOS  per Martí Junqueres

Dia 63:

Avui torna a fer sol. M’assec al balcó, deixo el cafè sobre el test girat a terra i tanco 
els ulls. M’arromango fins a les espatlles i em quedo així una estona, de cara al cel. 
Ja fa dies que no trec l’ordinador; accepto que és inútil mirar de treballar tant i, com a 
mínim aquí, em permeto mirar distretament la gent que passa. Els repartidors d’Ama-
zon, els nens acompanyats, les senyores amb mascareta i, al vespre, algun runner. El 
primer pis té una situació privilegiada: el carrer és prou a prop, però ningú acostuma 
a mirar cap aquí.

Gent i més gent. I tu. 

Et repasso de dalt a baix, amb tota la calma, descaradament. T’assaboreixo sense 
por. T’observo i t’odio una miqueta, la veritat. Mentiria si digués que no sé del tot per 
què. No és necessàriament una intuïció de força, tampoc un físic de model. Podria ser 
un cert descuit –descuit que, tot sigui dit, moltes vegades vosaltres mateixos fingiu–, 
potser un aparent posat de tant se me’n fot, però tot, absolutament tot, queda reduït 
a un tret molt més simple: els pantalons. Pantalons d’esport, de tela còmoda i suau, 
preferiblement mat, preferiblement gris, preferiblement gris clar. No cal que digui que 
tot es redueix a la posició central del paquet. El paquet i la seva presència despreocu-
pada, conscient i tants cops –no ens enganyem, va– marcat a consciència, prominent, 
protagonista del conjunt.

T’odio encara que no et conec. T’odio perquè tota aquesta parafernàlia de la natu-
ralitat, de l’esport, del sentir-se còmode, no és més que una ficció tan senzilla com 
ben pensada. Odio la teva autoconsciència o, encara pitjor, l’autoconsciència del teu 
paquet. La impunitat amb què me’l poses a la cara, com un cop sobtat de polla, com 
una agosarada sessió de tea-bagging al mig del carrer, a plena llum del dia. 
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Pantalons grisos. T’odio i, sí, no cal dir-ho: em despertes curiositat. Et vull saber 
més, vull que aquest tastet que em poses davant dels ulls, davant dels llavis, sigui 
més que una promesa. Vull aturar-te a mig passeig i explorar-te lentament, sense 
pauses. Vull agafar-te com ho faria la poli: desarmat i sense avisar. Vull rastrejar 
amb el palmell nu –que els guants i la mascareta aquí fan nosa– la protuberància 
obscena que exhibeixes. Sospesar aquest ceptre en permanent i orgullosa expo-
sició. 

Mirant-te de dalt a baix, intento imaginar els teus calçotets. Bòxers ajustats o 
amples? Potser un eslip curt i molsut? Quant d’espai li dónes? Com n’és, de lliure, 
d’anar aquí i allà, amb el vaivé de cada passa? La duus cap a un cantó? Cap avall? 
Et queda corbada, potser, sota el recull tibant del teixit? 

Em mires però no dius res. Llavors m’hi decideixo. T’agafo l’elàstic dels pantalons 
per allà on se’t marquen una mica els abdominals inferiors, sota la panxa. Tens una 
mica de panxa, la justa. M’encanta. A poc a poc faig baixar la tela, que et frega el 
paquet i el prem una mica, primer sobre la llargària del tronc, després l’obstacle 
momentani del gland, que es resisteix mig segon i, llavors... cedeix. 

T’agafo suaument per darrere, una natja a cada mà. Et toco, et palpo sobre una 
peça que amb prou feines et recull. Les cuixes pugen fins aquí com camins cap al 
cel. On t’acaben les cames i et comença el cul? Amb els dits sento perfectament 
la tensió a què sotmets aquests calçotets i m’imagino, amb enveja, amb delit, 
sostenir-te dins meu com ho fan ells, capaços de tocar-te més pell que no ho fa 
mai ningú.

Som a prop l’un de l’altre. Tan a prop que m’envolta l’aroma que desprens. M’hi en-
trego. Em deixo envestir per l’olor d’home, de dutxa, de gimnàs recent. T’imagino 
vagament, com rere un vidre mig entelat: despullat i tranquil després de fer esport. 
L’aigua et cau sobre els cabells i et llaura el cos sencer de rius i de cascades. Cada 
regalim se t’abraça, suïcida, i cau mort en el buit. Després, la textura cremosa del 
gel a les mans, les bombolles sota el massatge repetit diàriament: el pit, la panxa, 
el melic, el pèl púbic,... Però tornes cap amunt. Les aixelles, a consciència, i llavors 
altre cop tors avall, ara sí: t’ensabones la polla. Primer molt per sobre, en un lliscar 
subtil, després més detingut. Te l’agafes per la base, et fregues el tronc, la punta 
del gland i els contorns, amb cura, lentament. Ara passes als ous, per davant i 
darrere en un moviment fluid, el perineu i la ratlla del cul, unes quantes vegades, 
amb una mà i l’altra. 

T’esbandeixes. Les bombolles et baixen per les cames i jo, empàtic, mut, caic a 
terra. Em rendeixo, tu guanyes. Em mires i no puc dir res. Tu t’acostes, segur de 
qui ets, i et quedes just al meu davant, a tocar. Tanco els ulls. Sento a la pell de 
la cara l’escalfor que irradia de tu. Et busco, empès per una força interior que no 
controlo, que em domina. Noto amb el nas la teva cuixa i t’hi faig un petó virginal. 
El perfum químic del sabó es barreja amb allò que reconec com la teva essència. La 
combinació em fa rodar el cap. Trec la punta de la llengua i et segueixo el contorn 
d’una cuixa cap endins, cap allà on sé que tens pessigolles. Et busco amb la boca, 
m’apropo més a tu. Sento el pes del teu penis a la galta dreta i, molt lent, m’hi 
refrego. Així.
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Mentre et faig petons a la punta, et sento bategar com un animal engabiat. Resse-
gueixo amb la llengua, amunt i avall, un espai que pren vida, que creix. Te’m fico tot 
dins de la boca i tu m’omples. T’infles més i més, cada cop amb més força; proves 
la capacitat de tu que tenen els meus llavis, les galtes, la gola. Et deixo sortir. Un 
cop fora, amb la polla m’apuntes el pit, tal com els delators remarquen la respiració 
accelerada de l’acusat, comprenent el desig que em galopa a la sang. En qüestió de 
segons prens més forces i et puja dibuixant un arc: m’assenyales el coll, la barbeta, 
la boca i els ulls, dient-me “ho vull tot, et vull tot”. Jo obeeixo. 

Entregat, de genolls, reso cec el teu membre, que és carn i és altar. Et llepo els ous, 
sento el seu pes a la boca. Et ressegueixo el tronc amb la llengua. Amunt i avall, 
amunt i avall. Creixes més encara, t’estires, t’infles excitat. Amb les mans t’agafo 
pels collons, amb l’índex i el polze tancats en un cercle que te’ls envolta allà on 
neixen. Com qui estira una pera de l’arbre sense fer-la caure, jo et tibo els collons, 
fent que el tronc els segueixi i el gland se m’apropi a la boca. Et faig meu. Primer 
només de llavis, després amb més llengua. Et tinc tot, cada cop més humit, més 
mullat, regalimes saliva pel tronc, se t’hi marquen les venes. Miro d’encabir-te sen-
cer a la boca, però la corba que et fa cap amunt m’ho impedeix. Ho intento: et vull 
tot sencer, però topes constantment contra el meu paladar. No hi caps. Sé que en 
un 69 podria endinsar-te gola avall sense més problemes, però ara ets dret davant 
meu i no hi ha temps per perdre. Potser si la tinguessis menys dura, però és inflada 
de pedra, roent i suau. 

Jugo amb tu, faig el que vull i tu em deixes fer. Ara lent, ara fort. A batzegades de 
llengua, a respirs sobre teu. Te la menjo amb ganes d’adolescent. Ho gaudeixo tant 
o més que tu. Jo mateix la tinc com un roc i noto el gland mullat sota els pantalons. 
Tu la tens tan xopa que els ous et degoten. Te l’agafo a dues mans, et treballo, 
t’amasso. Faig dels meus palmells dues boques tancades. M’hi esforço més i més. 
Veig el que t’agrada i t’ho dono. Així, just així. Una mica més ràpid. Et recito com un 
mantra après de memòria. Et tinc tot. Tot tu a les meves mans. Et miro i et sé: ets un 
cos animal, ets totèmic, alçat, ets sang i desig, inflamat, nuclear. Ets santa eucaris-
tia. Ets promesa de llet escampada. Ets l’eternitat. Et dissols en el frec, en la pell. Te 
la xupo més ràpid, més fort. Comences un ascens extàtic. El teu membre és ofrena 
i jo, oració. On no et toco, tu acabes. No hi ets. Tu i jo som en un buit. Som espai, 
energia que es mou, un cel negre. Dins de la immensitat, la remor subterrània, un 
repic de tambors, un atàvic crescendo que envolta, que invoca la mort. Un salt en el 
buit. I en la fosca, l’esclat blanc d’un llamp. Fulminant.



12

Quantes vegades hem sentit o ens hem sentit 
dir: “Ostres quin morbo que té!” per expressar 
la nostra atracció vers alguna persona? Mol-
tes, oi?

Però què és això del morbo?

Del llatí!morbus,!significa (o més ben dit, signi-
ficava) malaltia, interès malsà per persones o 
coses. Un significat que ha experimentat una 
projecció cap a un altre significat, un desplaça-
ment semàntic que es podria explicar des dels 
plantejaments sobre metaforització i metoní-
mia en el llenguatge (Lakoff i Johnson, 1980).

És a dir, s’aprofita una paraula antiga i d’ús 
restringit per donar-li un significat nou i un ús 
habitual. Tot i que és obvi que el significat o 

significats nous parteixen del seu significat 
original, de la malaltia.

Avui, ‘morbo’ podríem dir que té dos grans sig-
nificats. D’una banda, és l’atracció que sentim 
per tot allò desagradable, la curiositat per veu-
re gent morta, ferida… I de l’altra, és l’atracció 
sexual que sentim per algunes persones. Aquí 
us parlaré només d’aquest darrer significat.

Observo que l’ús de la paraula ‘morbo’ és sem-
blant a l’ús d’altres paraules, com per exemple 
‘glamur’. És a dir, paraules que defineixen 
quelcom inconcret, inexplicable, però a les 
quals necessitem posar-li un nom. Seria com 
una mena d’intent d’englobar en una sola pa-
raula diverses impressions, que en el cas de 

COSES DEL 
MORBO

  Un article d’August Mas Oca



13

‘morbo’ estarien relacionades amb impulsos, 
atraccions…

Així, conceptualitzem aquelles emocions de-
sestructurades i poc definides que sentim quan 
ens sentim atretes per algú.

Abans, quan desitjàvem algú, dèiem que aque-
lla persona “ens agradava”, però avui amb la 
sexualització de les nostres vides (perdó, del 
nostre llenguatge!) ens agrada omplir de lascí-
via les nostres converses. Ja que el sexe físic 
segueix sent tan difícil d’obtenir, sexualitzem 
les nostres converses, pràcticament follem 
parlant… Fixeu-vos en la cara d’algú quan diu 
(o mireu-vos en un mirall quan ho dieu vosal-
tres) que li provoca morbo algú. És la mateixa 
cara que fem quan cardem. Sovint quan ho 
acabem de dir ens mosseguem el llavi inferior 
i esbufeguem. També és curiosa la necessitat 
que tenim de dir-ho a qui ens acompanya. Crec 
que és un intent de canalitzar un desig que ens 
aclapara. Una mena d’intent d’aconseguir cer-
ta serenitat i ordenar una mica el caos. Però 
alhora també es tracta de fer aquest sentiment 
més intens, de recrear-nos-hi, de muntar-nos 
la pel·li…

Tenim morbo per tipologies d’homes: pels bai-
xets, pels peluts, pels grassos, pels catxes, 
pels nois joves, pels maudurets, pels pèl-rojos, 
pels twinks, amb determinades estètiques… 
També per pràctiques: els trios, el fist, el!bon-
dage, els peus, aixelles, la saliva, el sexe anal, 
dildos, cardar en lloc públics, la doble penetra-
ció, dir marranades i insults a cau d’orella, la 
suor… Però el que em resulta més interessant 
són els morbos que ens afloren cap a perso-
nes o pràctiques que no entren en la nostra 
selecció que ens creiem que no té fisures. Què 
passa quan trempem en veure unes tetes? Per 
què jo, que sóc tan de madurets, l’altre dia a 
Can Batlló em vaig quedar embadalit mirant 

un noi d’uns 20 anys? Per què si t’agraden els 
nois prims, rossos i sense cap pèl, un dia vas 
al cine i et posa catxonda el Sergi López? Els 
morbos sovint són una caixa de sopreses. Per 
sort! Si no, aquesta vida seria molt avorrida, 
no creieu?

Els morbos són una font d’imaginació, però 
moltes vegades ens els reprimim, no els sa-
bem gestionar o ens hi obsessionem.

Quan un morbo passa a ser una obsessió, en-
trebanca el desenvolupament dels nostres de-
sitjos. Si només t’agrada el fist et passaràs el 
dia buscant espais on poder fer aquesta pàcti-
ca (que ja et dic jo que n’hi ha pocs) i et perdràs 
altres pràctiques sexuals. No t’estic dient que 
deixis de fer fist sinó que t’obris a altres mons.

 Si portes tota la vida repetint i repetint-te que 
no et fan morbo els tios amb ploma, potser ja 
va sent hora que t’adonis de tot el que t’estàs 
perdent. Els morbos són ampliables. Ens els 
podem treballar per no restingir el nostre de-
sig sense sentit. No estic dient que per força 
t’hagin d’agradar els nois amb ploma sinó que 
et pots obrir a que et comencin a agradar. De 
la mateixa manera que si només t’agraden els 
nois femenins també et pots proposar desco-
brir que el conductor amb barba i els avantbra-
ços plens de pèls que et mira cada matí quan 
puges al bus té el seu rollo.

No es tracta de canviar de morbos (o sí) sinó 
d’obrir-los. De no censurar els morbos dels 
teus amics. Explica els teus morbos encara que 
no encaixin amb els de la teva colla, col·lec-
tiu o grup de whatsap. No et tallis. Interessa’t 
pels morbos que d’entrada no et fan especial 
il·lusió. 

Recordo el primer cop que algú em va parlar de 
l’spitting! (escopir i rebre escopinades). Em va 
fer fàstic, molt fàstic. Però a poc a poc aquesta 
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estranya parafília entesa com un joc de domi-
nació (el sexe és això, llegiu Foucault!) va pas-
sar a formar part dels meus morbos. I ara sem-
pre que puc escupo i demano que m’escupin.

També és interessant veure com els morbos 
són el centre de les subcultures sexuals. Els 
óssos (subcultura gai al voltant del desig pels 
homes peluts amb aspecte de camioners), el 
món leather (atracció per l’estètica del cuir i 
les pràctiques sadomasoquistes)… tot gira 
al voltant d’una manera concreta d’entendre 
el morbo. És la construcció d’una identitat en 
base a uns morbos concrets per potenciar-los 
i fer-los evidents sense amagar-los ni repri-
mir-los. 

De vegades, però, aquestes subcultures ens 
condicionen massa. No cal passar-te la vida 
tancada al Bacon perquè et fan morbo els hò-
mens cepats i peluts o al Berlin Dark perquè 
t’encanta el fist i la pluja daurada. Si vas a 
l’Arena descobriràs que també et poden atrau-
re altres coses. I a la inversa igual: si ets la 
típica que només vas a ballar a les festes gais 
de moda, potser si un dia t’atreveixes a entrar 
a un club de sexe fetitxista te n’adones que de 
tant en tant et va bé que un senyor vestit de 
cuir t’empotri viva. I en el món de les apps i el 
cruising tres quarts del mateix.

Viu els teus morbos. Amplia’ls. Descarta els 
que t’aporten poc. Potencia els que tens obli-
dats. Transita. Obre’t a nous desitjos. GAU-
DEIX.

‘Querelle’ (film de Fassbinder a partir del llibre 
‘Querelle de Brest’ de Jean Genet). En força llibres i 
pel·lícules, el morbo hi juga una funció important o 

directament n’és el centre.
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Apreciades mariques, avui 
vinc a parlar-vos d’un perfil 
d’Instagram anomenat @
catalan_males. Un perfil que 
d’entrada sembla un banc 
d’esperma amb perfils en an-
glès per estendre la raça més 
enllà del domini lingüístic o 
un catàleg de pornografia gai 
en streaming o un banc de fo-
tos per a perfils fake de Grin-
dr. Però quan comproves que 
no és res d’això i que efectiva-
ment segueixes a Instagram, 
comences a pensar que es 

tracta d’un perfil pensat per 
fer-nos esquitxar el teclat. 
En aquest article no pretenc 
fer una anàlisi d’aquest per-
fil, no; la meua empresa és 
molt més ambiciosa. A con-
tinuació, i a mode de manual 
d’instruccions, us compartiré, 
amigues, els meus highlights 
per fer-vos la instantània que 
us podria permetre entrar 
en aquest grup selecte de 
mascles. Aquesta expertesa 
és el resultat de seguir fent 
scroll per les més de 2.000 

fotos que conté el perfil des-
prés d’haver esquitxat el te-
clat diverses vegades. He de 
confessar que seria incapaç 
d’assegurar que no hi hagi 
fotos repetides, passades les 
urnes de l’1 d’octubre tenia 
la sensació d’estar jugant al 
Memory o mirant L’atac dels 
clons o 300. Traieu la ploma i 
apunteu:

GENDER: res de ploma, ama-
gueu-la, un catalan male és 
masculí de l’única manera 
que us van ensenyar al llibre 
de naturals de primària. Tra-
ieu la plumofòbia que porteu 
dins i encertareu com us heu 
de fer la foto. Purpurina, ma-
quillatge i pintaungles estan 
vetats. Masc 4 masc mode. En 
endavant us parlaré en mas-
culí per començar a practicar, 
guapis.

NO SOC UN 
CATALAN MALE
Joana Terrífica | @lallan_adora | 01.05.2020
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RACE: sigueu blancs, sembla 
ser que això és una qüestió de 
raça i en aquest perfil la ca-
talanitat més enllà de la blan-
quitud no existeix. S’accepta 
el bronzejat de les segones 
residències, això sí. No white, 
no chance.

DOGS: mascotes sí, que us re-
coneguin com a amos, però no 
us passeu de mostres d’afec-
te, seria massa marica i per 
tant quedaríeu fora del cànon 
del catalan male. S’accepten 
animals morts, com cadàvers 
de peixos que puguin reafir-
mar la vostra masculinitat i 
els atributs del caçador que 
sou.

FOOD: pot aparèixer menjar 
en tant que pugui ser valorat 
com a fàl·lic o luxós. Mai en 
quantitats homologables a un 
àpat, cal cuidar-se i matar-se 

al gimnàs, tema proteïnes 
i estrògens ja us entendreu 
amb el vostre camell. Eviteu 
aparèixer cuinant o menjant 
de veritat, no fa per a un cata-
lan male. Gordos ciao, no sou 
catalan males.

COMMUNICATION: un cata-
lan male no parla, en tot cas, 
gruny. Si obriu la boca que no 
sigui per enraonar. S’accep-
ten telèfons si són mòbils en 
el cas de les selfies o a mode 
d’attrezzo en cas de telèfons 
que puguin tenir interès com 
a antiguitats. Un catalan male 
no truca a sa mare, sap val-
dre’s per ell mateix.

COMPANY: o no company, mi-
llor dit. Un catalan male se les 
apanya sol. Tenint en compte 
que més del 90% de les fotos 
del perfil són de genets soli-
taris, jo no temptaria la sort 

fent-me una foto amb un col-
lega que pot acabar sent no 
prou guapo o masculí i arruï-
nar el vostre objectiu. A més, 
la solitud és independència i 
lideratge i això fa mascle alfa.

CULTURE: si bé és veritat que 
la cultura popular hi té un pa-
per testimonial, quasi anec-
dòtic, jo no me la jugaria, us 
recomano canviar els assajos 
de la colla castellera per ses-
sions d’abdominals, una bona 
rajola de xocolata és garantia 
d’èxit. Gym wins, folk.

DICK: la polla mereix un capí-
tol especial ja que us pot 
assegurar un passi directe al 
perfil de Catalan Males. Mar-
queu polla tant com pugueu: 
banyadors, malles i roba mo-
lla són bones aliades, uns mit-
jons de cotó per engruixir el 
paquet, també. Els límits els 
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posa la censura d’Instagram.

SUCCESS: en la foto s’ha de 
poder intuir una trajectòria 
personal exitosa. No et passis 
de rialles que ens coneixem, 
només valen les erotitzables; 
si tens dubtes, fes cara d’en-
fadat, els catalan males solen 
estar-ne. Important no con-
fondre cara d’emprenyat amb 
cara trista, no ploris sota cap 
concepte. Feu la cara que feu, 
denoteu seguretat en allò que 
feu, mai us mostreu vulnera-
bles. Si teniu un dia de merda 
i us sentiu incapaços de fingir 
deixeu-ho per un altre dia. Si 
sempre teniu dies de merda, 
no sou catalan males. Emos 
not welcome.

JOB: estalvieu-vos de visi-
bilitzar ocupacions poc mas-

culines o de poc prestigi, no 
mereixen menció al catàleg. 
Si sou emprenedors o em-
presaris d’èxit no cal sortir 
amb vestit jaqueta, sigueu 
més décontractés i envol-
teu-vos del luxe que us per-
metin les vostres maniobres 
especulatives: líquids amb 
bombolles i esports de bas-
tó, ja m’enteneu. Si no teniu 
una casa amb jardí, busqueu 
un altre escenari. Sigueu 
futbolistes i esportistes, evi-
dentment. S’admet cosplay 
amb uniformes que puguin 
fer pensar que pots conduir 
avions, també bates blanques 
i mascaretes sanitàries, és 
a dir, els oficis top de tota la 
vida. Si aconseguiu un selfie 
al vestidor del quiròfan sense 
samarreta i amb pijama verd 
teniu la publicació assegura-

da, champions, l’operació a 
cor obert que esteu assistint 
pot esperar. Mossos i urbanos 
són benvinguts, els catalan 
male són gent d’ordre, of 
course. Si passeu per Urqui-
naona i llegiu “ACAB” vol dir 
“All Catalans Are Beautiful”. 
S’hi pot colar fins i tot una 
samarreta de camuflatge, per 
què no provar sort amb una 
jaqueta Alpha Industries o No 
Fear i ser el puto boss?

HOUSEWORK: això mar-
queu-ho en vermell. Si no 
coneixeu l’administrador del 
perfil, ni se us acudeixi fer-vos 
una foto en un context domès-
tic en què es pugui intuir que 
us ocupeu d’alguna tasca de 
cures, ja sigui neteja, criança, 
regar plantes… Els catalan 
males no fan aquestes coses, 
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hòstia. Un davantal sense res 
a sota podria ser molt sexy, 
però no way, no és el que 
busquen.

DEATH: com ja us deveu ima-
ginar, tots els catalan males 
moren joves o almenys no en 
tenim fotos més enllà dels 40 
anys d’aparença. Si voleu im-
mortalitzar-vos en aquest per-
fil tampoc podreu visibilitzar 
a la vostra foto cap diversitat 
funcional o qualsevol neurodi-
vergència.

Jo crec que amb aquest advi-
ce que us he donat segur que 
aconseguiu colar algun pictu-
re vostre al perfil de Catalan 
Males. Com ja t’he dit, m’he 
empassat totes les publica-
cions d’aquest profile. El que 
no t’havia dit és que havia es-
quitxat el teclat de vòmit i no 
de cum, sorry.

Aquestes fotos m’interpel·len 
i em porten a pensar que jo 
no soc un catalan male que 
respongui a una masculinitat 
cristal·litzada i monolítica 
com la que s’hi respira. Vaja, 
que jo diria que ni els homes 
que vivien a les coves del Co-
gul responien a aquest cànon 
de masculinitat tòxica. Per 

què haurien d’interessar-nos 
sexualment aquests paios? 
El nostre desig pot ser molt 
més ric i divers. En tot cas, i 
gràcies a veure que no perta-
nyem a aquest grup selecte 
de mascles, potser comencem 
a pensar qui som nosaltres en 
realitat i ens plantegem hipò-
tesis com per exemple que 
jo soc una marica catalana 
amant de la cultura popular 
i amb una identitat nacional, 
opcions sexuals, expressió 
de gènere i consciència de 
classe en construcció. També 
em permeto intuir que neces-
sitem altres masculinitats, 
masculinitats antimasclistes, 
antiracistes, anti-LGBTI-fò-
biques, antigordofòbiques, 
antigerontofòbiques, anties-
pecistes, anticapacitistes, 
anticapitalistes i nous refe-
rents d’aquestes masculini-
tats no patriarcals. Amigues, 
desbordem els catalan males 
amb la nostra diversitat, re-
galem-nos un perfil de neu-
tralitat corporal i serem més 
felices!

*Totes les referències i imatges 
d’aquest article estan extretes 
directament del perfil objecte 
d’anàlisi.
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Doncs estic una mica farta d’haver-me de jus-
tificar per defensar el meu dret a utilitzar el 
verb follar per referir-me al meu sexe sense 
coit. Per aquesta raó i unes quantes més, dei-
xo aquí escrites algunes idees amb la intenció 
de crear una consciència més col·lectiva, in-
clusiva i profunda sobre el significat del verb 
follar. 

Abans que res haig d’aclarir que per mi el coit 
és una pràctica sexual estranya i molt poc ha-
bitual. Em pot excitar visualment quan veig 
porno (sempre que no es tracti d’un primer pla 
quirúrgic) però habitualment no em desperta 
gaire gens d’interès a l’hora de practicar-lo jo 
mateixa. Potser és pel fet que generalment no 
m’ofereix cap increment d’excitació o plaer, 
ans al contrari: ben sovint em desexcita i pro-
voca dolor. 

Per mi és una pràctica complicada perquè en 
primer lloc necessito estar segura de que no 
hi haurà contacte amb matèria fecal durant el 
transcurs de l’acte. Si no és així, em costa re-

FOLLAR 
!

PENETRAR
v2.0

per Na Pai

laxar-me com per arribar a gaudir-ne. No puc 
ignorar la possibilitat que en qualsevol mo-
ment aparegui una sorpresa, la qual cosa em 
talla totalment el rotllo i acaba sent un autèn-
tic marrón. He sigut criada en una cultura molt 
escatològica i m’encanta fer tertúlia sobre la 
merda i la resta de secrecions humanes, però 
en l’àmbit sexual no puc evitar tenir cacafòbia. 
La principal forma de garantir un sexe anal 
shit-free és fer-se una dutxa anal prèviament 
(l’altra forma és fer un dejuni durant 3 dies, 
la qual cosa no sembla menys sacrificada). No 
sempre ni per a tothom és fàcil preveure i dur 
a terme la prèvia dutxa anal ja que requereix 
una inversió de temps i recursos considerable. 
Precisament per això no em sento còmode en 
una relació en la qual un s’ha dutxat i l’altre 
no, partim d’una situació de privilegi i desequi-
libri que no em fa sentir còmode. Molt a favor 
dels rols de dominació i submissió en el llit… 
però quan t’estàs endollant un tub pel cul no 
estàs al llit!
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Si aconsegueixo superar aquesta primera fase, 
em queda la tasca de dilatar prou els tres es-
fínters com perquè hi llisqui un fal·lus amunt 
i avall sense sentir-me torturada. Si almenys 
em trobés algun micropenis... però encara no 
he tingut mai aquesta sort. Quan tinc un bon 
dia i aconsegueixo dilatar-ho tot sense esnifar 
popper (no m’agrada la sensació de tenir una 
olla a pressió vella a punt d’explotar enlloc de 
cap), ben sovint sento punxades de dolor quan 
algú m’entra més endins de 2 centímetres. 
Molta gent em diu que això és a causa dels 
meus complexos o traumes que no em per-
meten relaxar-me prou per dilatar i gaudir-ne 
plenament… Doncs us ben asseguro que no 
és per manca d’intents, i sempre estaré oberta 
a seguir-ho intentant per activa i per passiva, 
del dret i del revés (tot i que potser tampoc em 
ve de gust intentar-ho cada cop que em refrego 
amb algú perquè generalment trenca la màgia 
i passió del moment estar provant una cosa 
que no funciona o fa mal). Parlant d’això em ve 
al cap una conversa amb un amic: 

— Avui m’ha follat un activazo de veritat, 
d’aquests que no deixa ni que li toquis el cul.

— Precisament, algú que es vanagloria de ser 
actiu i que no es deix ni tocar el cul demostra 
que no és un actiu de veritat sinó algú acom-
plexat per la por que la seva masculinitat sigui 
qüestionada en ser penetrat.

Per mi, adoptar el rol penetratiu em pot resul-
tar més fàcil, però generalment no l’exerceixo 
per iniciativa pròpia sinó pel plaer que dóna 
donar plaer. Puc gaudir molt la primera entra-
da, lenta i tendra, però quan comença el mecà-
nic moviment pèlvic d’entrar i sortir en bucle, 
no puc evitar sentir-me com una màquina que 
compleix una feina sense sentiments ni emoci-
ons. De seguida m’avorreixo i em poso a pen-
sar maneres de construir un dildo motoritzat 
que pugui reemplaçar-me sense que la meva 
parella sexual se n’adoni.

Pensareu que el meu sexe sense coit no val 
gran cosa però exceptuant la condescendència 
i compassió amb què em tracten a vegades, jo 
ho visc molt bé. No trobo que la meva vida si-

gui molt més miserable o menys plena pel fet 
que no ompli o no m’omplin amb un fal·lus, així 
que no tinc cap inconvenient en dir amb la veu 
ben alta que FOLLO SENSE COIT. Inclús hi ha 
qui ha proposat que els infragais que no practi-
quem sexe anal podríem arribar a merèixer un 
nom propi, igual que els gais de ple dret que 
s’identifiquen com a actius, passius o equidis-
tants (versàtils). El nom és sides, en anglès, 
però no em fa gaire el pes identificar-me com 
a “costat”, em remet a la idea d’estar en una 
orgia i haver-me de quedar a un costat mirant, 
com si estigués castigat pel fet de no practicar 
el coit; estic segura que som capaces d’inven-
tar-nos un terme molt més simpàtic i nostrat! 
Què tal dèrmic o dermal? Jo voto per dermal, 
que es pot dir amb molta més ploma i èmfasi: 
—Sóc dermaaal!

Sovint em pregunten què fas si no fas coit 
igual que et pregunten què menges si no men-
ges carn. Doncs faig “frec a frec”: el sexe és 
refregar-se amb les pells i les llengües per 
totes les parts del cos; limitar les parts que 
ens refreguem a les que veiem en el porno 
convencional em sembla molt pobre, previsible 
i avorrit. El meu punt G—punt de màxim pla-
er—no es troba dins el cul, sinó en el perineu, 
la zona geogràfica compresa entre l’anus i els 
genitals. És a dir, estimular-me la pròstata des 
de dins el recte em dóna el mateix plaer que si 
m’estimulessin un ronyó, la bufeta de l’orina o 
la melsa: zero. En canvi, la més mínima pressió 
sobre el perineu em pot fer deixar-ho tot més 
blanc que una nevada del Pirineu.

Fer-nos palles amb les cuixes em sembla una 
tasca interessant, és com fer un coit ja que 
embolcalles un penis amb molta carn, però 
amb l’avantatge que tenim més control de les 
cuixes que de les mucoses anals, les cuixes es 
troben a tocar del perineu i en acabat pots veu-
re l’ejaculació en directe. Això em recorda un 
recurs que em fascina del yaoi (gènere d’anime 
i manga que representa relacions romàntiques 
o sexuals entre individus del sexe masculí) 
quan representa un coit fent un tall del cos pe-
netrat com si fos un formiguer de laboratori per 
tal de poder veure l’ejaculació dins el recte. 
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Per obrir una mica el focus i que vegeu que no 
és una qüestió purament egocèntrica i perso-
nal meva us parlaré d’un estudi fet l’any 2011 
sobre pràctiques sexuals en les relacions més 
recents entre homes estatunidencs que s’iden-
tifiquen com a gais o bisexuals en el qual hi 
varen participar 24.787 individus. Segons els 
seus resultats, la pràctica més freqüent va 
ser besar a la boca (74,5%), seguit pel sexe 
oral (72,7%) i masturbació mútua (68,4%). El 
coit anal era present entre menys de la meitat 
dels participants (37,2%) i era més comú en-
tre els homes d’entre 18-24 anys (42,7%)1. No 
em sembla cap meravella aquest estudi que 
segueix limitant el sexe a palles, mamades i 
morrejos, però almenys serveix per desmitifi-
car l’assiduïtat del sexe anal entre homes. 

Malgrat en els diccionaris hi aparegui l’accep-
ció que defineix el verb follar com “fer l’acte 
sexual” em trobo amb molta gent que l’utilitza 
per referir-se exclusivament a aquesta pràcti-
ca ancestral d’entrar en un bucle d’introduir i 
extreure repetidament un fal·lus o similars a 
un anus o vagina des d’un o diversos angles i 
postures corporals diferents durant un període 
de temps indefinit (generalment, dins del marc 
temporal que va de diversos segons fins a di-
versos minuts), en altres paraules: metesaca o 
COIT. 

Vivim en una cultura coitocèntrica i genitocèn-
trica en què coit és sinònim de sexe, qualsevol 
altra pràctica és infravalorada i s’acostuma 
a encabir dins del sac genèric preliminars, ja 
que es considera que tan sols són pràctiques 
menors destinades a escalfar-nos i aplanar el 
terreny vers el que se suposa que realment im-
porta: el coit. 

És per tot això que sento que la meva sexu-
alitat és menystinguda quan dic que follo 
sense coit. També em retreuen que utilitzo el 
verb follar equivocadament i que això genera 

1 “Sexual Behaviors and Situational Characteristics of Most Recent Male-Partnered Sexual Event among Gay and 
Bisexually Identified Men in the United States” The Journal of Sexual Medicine, Volume 8, Issue 11, pages 3040–3050, 
November 2011

confusió, com si fos una qüestió purament ter-
minològica… però no ho és! És una qüestió 
POLÍTICA. La nostra llibertat d’acció es veu 
coartada en cert grau per les concepcions dels 
mots que utilitzem en la nostra quotidianitat. 
Per posar un exemple: en una cultura on la ma-
joria de la població entén que un mot tan quo-
tidià com família es refereix únicament a una 
parella heterosexual amb fills, qualsevol altre 
model de família serà infravalorat o ignorat. 
Conseqüentment, la gran majoria ens veurem 
forçades a reproduir aquest únic model domi-
nant perquè serà l’únic que coneixem o perquè 
serà la nostra única forma d’accedir al reconei-
xement social. De la mateixa manera, en una 
cultura com la nostra en la qual el verb follar 
es refereix única i exclusivament al sexe pene-
tratiu i al mateix temps és el verb més popular, 
col·loquial i quotidià que tenim per referir-nos 
al sexe qualsevol altre tipus de sexualitat serà 
menystinguda o invisibilitzada. Mentre tin-
guem una concepció tan pobre i limitada del 
verb follar, la nostra sexualitat seguirà sent 
igual de pobre i limitada. La vinculació tan for-
ta entre follar i coit pot fer que ens tiri enrere 
intentar intimar corporalment amb algú d’una 
forma alternativa a causa del sobreentès que 
la concepció coitocèntrica de follar és la forma 
d’intimitat corporal compartida més convenci-
onal. Així doncs, sortir d’aquesta convenció su-
posaria explicitar-ho verbalment, la qual cosa 
no és gens fàcil a causa de la vergonya que ens 
fa parlar sobre sexe amb nous amants.

Per tot això vull subvertir aquest significat tan 
pobre del verb follar i donar-li una concepció 
molt més àmplia i rica: follar és qualsevol 
interacció humana en la qual hi ha ex-
citació i/o plaer sexual mutus. Aquesta 
nova concepció ens pot obrir tot un ventall de 
pràctiques sexuals que van més enllà de la 
penetració i que són totes igualment vàlides, 
sense cap necessitat de jerarquitzar-les. Al 
capdavall, quan parlem de follar, em sembla 
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molt poc interessant saber si va haver-hi pe-
netració o no, el que realment m’interessa és 
saber si vam gaudir la sexualitat. De fet, en els 
casos que no hi hagi un gaudir sexual mutu, jo 
no parlaria de follar ni de polvo, més aviat par-
laria d’encontre desafortunat en el millor dels 
casos i de violació en el pitjor. 

No passaré a valorar la penosa proposta 
que m’han fet d’utilitzar el mot xupipaja per 
referir-me al sexe no penetratiu entre gais.
Tampoc crec que ens haguem d’inventar una 
nova paraula per referir-nos a aquesta nova 
concepció del verb follar de la mateixa manera 
que no ens volíem inventar una nova paraula 
per referir-nos al matrimoni entre persones del 
mateix sexe. No hi ha cap altra paraula més 
popular per referir-nos al sexe, per això és una 
paraula políticament irrenunciable. Tothom ha 
de poder follar —lingüísticament parlant—, 
també la majoria de lesbianes per a qui el coit 
no és una pràctica habitual ni molt menys. 

A qui ploriquegi pel fet de perdre un verb per 
referir-se a la penetració li diria que hi ha mol-
tes altres formes més interessants i originals 
de referir-nos-hi com ara “puc entrar dins teu?” 
o “em vols trepar?”. Formes de subvertir els 
estereotips que relacionen el penetrar amb el 

rol actiu i viceversa: “et puc embolcallar?” o, 
per què no, també formes més romàntiques: 
“Si fossis una bala, em tiraria un tret per te-
nir-te dins meu”. 

PS. Us animo molt a fer un cercle anal amb 
les vostres amigues mariques i compartir les 
biografies dels vostres anus, us quedareu me-
ravellades de com en són de diferents i parti-
culars, cada anus és tot un món! N’hi ha de 
succionadors, de sempre nets o sempre bruts, 
de lesionats o convalescents per mil històries 
diferents (hemorròides, tumors, fístules, em-
potradors estripadors, tota la gamma d’ITS’s...) 
de traumatitzats, d’acomplexats i de resilients. 
Totes tenim històries, anècdotes i traumes per 
explicar, compartir-los és molt alliberador. Nin-
gú té un cul perfecte, parlar més obertament 
sobre els nostres anus retorna a una dimensió 
real les expectatives que ens marca el porno. 
També és molt interessant parlar sobre les 
nostres caques i compartir els nostres trucs i 
dietes per enfortir-les i així assolir la il·lumi-
nació gai: fer sempre “perfects” i no tacar mai 
més!
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I de cop i volta, m’hi trobava de nou. La hu-
mitat a l’ambient, els cossos amb els torsos 
nus, els diàlegs curts sobre l’activitat recent… 
Vaig seure mentre mirava mig encuriosit, mig 
vergonyós, mig salvatge, els nois que omplien 
aquell espai dionisíac, preguntant-me amb qui 
podria tenir possibilitats i deixant-me emportar 
per la bellesa física mentre em despullava.
Vaig deixar la motxilla ben guardada, em vaig 
envoltar la tovallola a la cintura baixa pinçant 
una punta del teixit de cotó per davant meu 
amb el polze fregant l’engonal de manera que 
quedés ben serrada a la cintura, un peu a la 
xancleta i l’altre a l’altra, i em vaig deixar en-
dur per l’instint, com si l’aigua a l’ambient fos 
el meu aliat i em transformés els sentits. Una 
passa, una altra, una mirada, un noi nu passant 
a fregar… el passadís deu fer vuit metres de 
llarg, hi ha dutxes a banda i banda, les parets 
de marbre fosc, i al final d’un extrem del pas-
sadís, s’obre una porta on la humitat i la calor 
pugen extremadament. Hi entro, es tanca la 
porta, davant meu solament blanc, alguns cos-
sos es mouen però no s’aprecien bé a causa 
de la humitat. M’apropo als cossos, camino a 
tocar d’ells i trobo un espai, sec aquí. 
No passa res, no passa res, però sabem que 
passen coses. A voltes, invisibles a l’ull prin-
cipiant, a voltes invisibles fins i tot a l’ull ex-
pert. A estones la humitat és menys densa i 
s’aprecien els nois. Intento mirar als ulls furti-
vament, robant mirades, sense que resulti to-
talment evident. Quasi no hi ha lloc a la sauna 
i entra un altre noi. Camina buscant un espai 
i s’asseu al meu costat. Inevitablement frega 
amb la meva cuixa esquerra i quedem en con-
tacte. Obre la tovallola per deixar-se impreg-
nar complet per la humitat de la sauna; el meu 
membre comença a notar que ja no pot mante-
nir-se, es fa gran per moments davall la toval-

lola. Mirades furtives; començo a moure el peu 
dret amunt i avall de manera que comença a 
fer un lleu soroll que amb imaginació es po-
dria confondre amb… Ara el mateix soroll es 
reprodueix a l’altre costat de la sala, i al cap 
d’uns segons a la meitat. Encara no ha passat 
un minut que el noi de la meva esquerra està 
acariciant-se, mentre es col·loca a mitges la 
tovallola per sobre les cuixes per no resultar 
massa evident. L’espurna ha encès el foc. Xxxt, 
es para, el foc s’apaga, tovalloles per sobre, 
s’obre la porta, surt humitat, entra un noi, es 
tanca la porta, s’alça un noi, s’obre la porta, 
surt humitat, surt un noi, es tanca la porta, 
s’asseu un noi. L’amenaça és real? Comença 
el ritual; se sent un soroll periòdic, una altre 
peu donant copets a terra, un altre, i el nou 
noi que acaba d’entrar deixa la seva tovallola 
entreoberta; no hi ha perill. El noi en contacte 
amb la meva cuixa obre totalment la seva 
tovallola i comença a masturbar-se; passen 
segons i gran part de la desena de nois que 
hi deu haver a la sala s’estan masturbant, els 
altres miren. L’instint ens mou. Dos nois suats 
comencen a tocar-se, un es posa darrere de 
l’altre i comença a fregar-lo amb el membre; 
l’escena ha agafat forma; m’aixeco i m’acosto 
a ells, el noi de la meva esquerra fa el mateix i 
comença a jugar amb els mugrons del passiu. 
El començo a masturbar pel davant mentre el 
noi del darrere el penetra per darrere; un altre 
noi s’apropa a la porta de la sala per donar avís 
en cas d’irrupció. El noi comença a gemegar, 
gemega, m’agenollo, per tenir un millor recor-
regut, tres, dos, un…
Llum, nois sense samarreta, suats, just dutx-
ats, traient-se, posant-se roba, diàlegs curts 
sobre l’activitat recent, aigua freda corrent, 
em rento la cara.

CRUÏLLA DE SENSACIONS
per Marc Rosanes
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«Sóc la Britney 
Spears 

extremenya»

«Que no era bevedora 
social jo ja ho sabia 
d’abans»

«La meva fantasia: un 
trio amb Oriol Mitjà i 
Fernando Simón»

«Confirmo que el 
seu cognom és 
descriptiu: Gran-
de Marlaska»

La Mari Kalimotxo
 es queda a casa
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«Cada divendres queda-
va per fer gintònics per 
jitsi amb Marta Rovira i 

Pilar Rahola»

«Jo també vaig ser amant 
d’Alfonso Merlos, però el 
vaig deixar per fatxa»
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Fes-me sentir (per dins)
per Fina Foder

S’acaba el mes, qui m’ho havia de dir. Un mes que me l’he passat sencer a dins de casa, com 
tantíssims milions de persones més i encara no tenim clar quan podrem tornar a sortir. 
Molta gent creia (per fe, no per cap indici real) que amb cinquanta dies n’hi hauria prou, 
però en portem ja quaranta-vuit i ja han con!rmat que encara no ens deixaran en llibertat. 
Les fantasies èpiques de tots aquells que s’imaginaven l’adveniment d’un gran dia del des-
con!nament en què les masses proletàries tornaríem a prendre els carrers en bandada s’han 
anat diluint amb la instauració de conceptes com “fases”, “graus” o “desescalada”. Jo he 
arribat a un punt en què prefereixo no pensar-hi, no només pel desgast mental innecessari 
que suposa, sinó perquè és un pensament que va lligat a altres cabòries, com quan podrem 
tornar a viatjar per visitar la família, quant trigaré a trobar feina, si m’hauré de reinventar 
–eufemisme de precaritzar– per poder seguir treballant… Una sèrie de preocupacions, en !, 
que ara mateix em provoquen un vertigen que no em serveix per a res. Així que per allunyar 
tots aquests neguits, em disposo a executar el meu ritual de con!nament preferit.
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Entro a la meva habitació i tanco la porta. Els meus companys de pis ja deuen haver anat al 
llit (probablement no a dormir, sinó a consumir pornogra!a en línia i a masturbar-se). No 
els he donat la bona nit, estava tancat al lavabo netejant-me interiorment per poder dur a 
terme amb èxit la meva aventura d’aquesta nit. Abans de la pandèmia probablement m’hau-
ria semblat exagerat sotmetre’m a un procés de rentat rectal per passar la nit en solitari, però 
ara per ara aquests moments d’hedonisme són el més semblant que em queda a aquelles nits 
de disbauxa i alliberament que ara em semblen tan llunyanes. Vull que tot sigui perfecte.

Preparo una il·luminació càlida i acollidora –només el llum de l’escriptori, al cantó de 
l’habitació oposat al llit– i poso música adequada a la situació (una llista de reproducció del 
YouTube), d’aquella que en diuen rotllo chill, èxits dels 70 i els 80 en versió electrònica molt 
relaxant i meditativa, gairebé balsàmica. Aquells ritmes em traslladen mentalment als clubs 
de sexe que m’agradava freqüentar abans de la pandèmia i què no sé quant trigaran a tornar 
a proliferar. Aquella sensació d’estar en una mena de paralegal·litat, com en el cruising o en 
un dia de vaga general. Com si hi hagués un acord tàcit que establís unes normes diferents 
per a aquells espais que per al “món real”. Unes normes més laxes i "exibles, evidentment. 
Tot al contrari que en la situació actual. 

***

En aquells clubs les tensions es relaxaven, deixàvem de jutjar, l’actitud passava per damunt 
de l’estètica i es barrejaven persones, situacions i conceptes que fora d’allà serien com l’ai-
gua i l’oli. El rol de passiu esdevenia sinònim de força i masculinitat, la discreció resultava 
un desavantatge, la ploma es convertia en el complement ideal d’un arnès de cuir i tant 
l’edat com la panxa es consideraven valors afegits entre tota aquella colla de degenerats, tan 
semblants en les preferències i tan diversos en els nostres bagatges. Molta gent, per desco-
neixement, donava per fet que aquells espais eren plens d’estètica buida i de super!cialitat, 
d’una masculinitat tòxica i opressiva i d’un postureig "agrant. Res més lluny de la realitat. 
L’estètica allà cobrava un component emancipador: no hi havia un cànon establert i tots els 
cossos eren vàlids, així com totes les vestimentes i orientacions del desig. Cadascú portava 
posat el que volia i a tothom li semblava bé. La masculinitat era simplement un teatre car-
navalesc que qualsevol podia posar-se i treure’s quan volia: era habitual trobar-te a la barra, 
comentant RuPaul amb el cambrer amb la més desacomplexada i empoderadora de les plo-
mes, al mateix ós rude i pelut que t’havia rebentat l’ullera en una hamaca un quart d’hora 
abans. El mal anomenat postureig, en de!nitiva, no era sinó l’expressió d’un ordre social 
alternatiu, en què el poder no el detenia qui més diners guanyava sinó qui es comportava 
de manera més desvergonyida.

***

Obro el calaix on deso totes les meves joguines, estris i complements per al meu gaudi ona-
nista. Casualment m’hi trobo els diferents suspensoris i peces de “vestir” similars que tinc i, 
tot i que no tenia previst posar-me’n cap aquesta nit, penso “per què no?”. Trio uns suspen-
soris senzillets, negres amb algun ornament blanc, me’ls emprovo i observo el meu re"ex al 
mirall que tinc a la porta de l’armari. No voldria pecar de narcissisme gai, però crec que no 
és només percepció meva que em ressalten les natges i em queden de meravella. Em follaria. 
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***

Més d’un cop em vaig posar aquells suspensoris en les meves visites habituals als clubs de 
sexe que tant m’agradaven. Allà l’etiqueta –tret que en aquell moment se celebrés alguna 
festa amb un codi de vestimenta especí!c– consistia a anar despullats o amb complements 
dels anomenats fetish, és a dir, que incitessin al fetitxisme. I com que el món dels fetitxes 
és absolutament subjectiu, s’hi podia veure gairebé de tot: màscares de tota mena, cadenes, 
cuir a dojo, neoprè, làtex, abillaments militars, llenceria femenina, corretges, calçat espor-
tiu, mil i un models d’arnès… 

Recordo !ns i tot un dia que jo portava una de les meves darreres adquisicions a la sex-shop 
de con!ança –ubicada al Raval, al carrer de la Riera Alta–, una mena de malles de ciclista 
fetitxistes que deixaven la natgera al descobert. Un dels homes amb qui em disposava a 
lliurar-me al goig afrodisíac dels nostres cossos, turista procedent d’algun territori francò-
fon, en un anglès sensiblement més precari que el meu –jo no parlo francès, i ell, ni català 
ni castellà, així que el nostre anglès macarrònic, inculcat a còpia de segles de sotmetiment 
econòmic i militar, s’erigia en l’única eina de comunicació verbal que ens quedava– em va 
demanar que li deixés emprovar-se les meves malles. Jo no hi vaig posar cap objecció, mal-
grat que la musculatura de les seves cuixes tranquil·lament doblava la de les meves i això em 
feia témer que li vinguessin menudes. Sorprenentment, però, tan arrapades com li esqueien, 
accentuaven encara més les formes dels treballadíssims malucs, glutis, quàdriceps i músculs 
adductors que ostentava el gavatx, i li quedaven francament –mai més ben dit– millor que a 
mi. La simpàtica trobada va concloure en una escena de pornogra!a dura en què jo, estirat 
en una de les hamaques, amb les cames enlaire i el cul oferent, rebia gustosament la seva 
gens menyspreable baguet, que m’entrava i em sortia del forat al ritme d’unes envestides 
ben agressives –molt probablement propiciades pel consum de substàncies químiques de 
dubtosa legalitat–, lluint les malles fetish que jo mateix li acabava de donar, fet que atorgava 
un morbo afegit a la situació.

***

Les malles romanen al meu calaix, novament netes i doblegades –ja ha plogut molt des 
d’aquella anècdota memorable–, juntament amb les altres peces de vestir sicalíptiques, les 
quals aparto amb la mà per deixar a la vista la meva col·lecció de dildos –godomacins, que 
diuen els més puristes, o bé olisbes, com recomanava la meva professora de grec a l’institut–, 
que m’omplen d’excitació només d’observar-los. D’entre tots –en tinc de totes les mides, 
formes i textures– trio un dels clàssics, el meu preferit: amb forma fàl·lica però no excessiva-
ment realista, en què el disseny ergonòmic preval sobre la voluntat d’imitar la natura, si bé 
conserva un cert ànim !guratiu. Trenta centímetres de llarg per sis de diàmetre de PVC –un 
material que recomano– de color gris metàl·lic fosc. Una meravella del disseny.

***



29

Una vegada me’l vaig endur a un club. Ja ho havia vist fer a d’altres en aquell local i jo 
mateix me l’havia emportat de company d’aventures en alguna trobada multitudinària a 
casa d’algun amant –ai las, qui sap quan en podrem tornar a fer, d’aquelles trobades!–. Així 
que vaig deixar tota la roba a l’armariet i vaig posar el godomací en una bossa d’aquelles 
de tela sintètica que es tanquen amb la mateixa corda amb què es pengen de l’esquena, de 
color vermell, on també vaig !car un pot de lubricant especial per a penetracions extremes. 
I heus-me allà, amb els suspensoris negres que em realçaven el culet, les vambes i mitjons 
de marca i la motxilleta vermella amb aquell carbassó a dins –que sens dubte s’intuïa des de 
fora–, passejant-me alegrement per aquell cau de vici i perdició que tant m’enyoro. 

Després de fer un parell de putivoltes pels dos pisos del local, en un moment en què el so-
breescalfament i l’avorriment s’aliaven per guiar les meves accions en una mateixa direcció, 
vaig decidir que havia arribat el moment de passar a l’acció. Vaig veure que hi havia un 
matalàs lliure i m’hi vaig acomodar, tot assegurant-me de quedar a la vista de tothom que 
hi passés. Em vaig treure la motxilla, vaig obrir-la i en vaig extreure el contingut. Em vaig 
ajupir a quatre grapes al matalàs, vaig posar-me a la mà una quantitat considerable de lubri-
cant i vaig començar a acaronar-me suaument el perineu i l’anus, tot untant-los de crema.

Al meu voltant, alguns ja estaven follant entre ells i d’altres anaven a la seva, però em va 
posar encara més calent veure que dos o tres dels assistents s’havien aturat a observar el meu 
espectacle. L’excitació feia que se m’accelerés la respiració i amb cada carícia l’esfínter me’n 
demanava més i més. En estar prou dilatat i força lubricat, vaig agafar la meva joguina i la 
vaig empastifar amb una altra bona càrrega de lubricant, amunt i avall, amb contundència 
i alhora amb cura, com si fos l’enorme verga d’un dels meus espectadors, algun dels quals 
ja havia començat a pelar-se-la. Sense més miraments, vaig allargar el braç i vaig abocar-me 
el gland de l’olisbe a l’entrada del tafanari, que restava calent i golafre després d’haver-me’l 
lubricat. En aquells moments ja ni me’n recordava, dels homes que observaven com em 
consagrava al goig onanista. A poc a poc, vaig començar a pressionar i, gairebé sense esforç, 
després d’aquell puntet minúscul de dolor, tan plaent com inevitable, la punta ja era a dins. 
Amb delicadesa però amb determinació vaig continuar introduint-me’l un parell de centí-
metres més per després retirar-me’l un altre cop i, quan estava a punt de sortir del tot, tornar 
a !car-lo cap a dins. I repetint l’operació una vegada i una altra, dins i fora, cada cop més 
ràpid i més profund, cada cop més deliciós.

***
 
El seductor record d’aquella nit inoblidable m’ha obnubilat una mica, però no he oblidat el 
meu objectiu. Amb la tranca dura com un roc, que ja humiteja i treu el cap impacientada 
per fora del suspensori, estenc una tovallola sobre el llit per no tacar els llençols, i diposito 
allà mateix el dildo i el pot de lubricant, els mateixos que em van acompanyar en aquella 
sessió exquisida. I emulant aquell record, em poso a quatre, em lubrico la mà, el cul i el rave 
de PVC i començo a fotre’m canya. Al principi suau i cada cop més dur. Mentre em deleixo 
amb aquests afers, la llista de reproducció musical –que havia prosseguit ambientant l’esce-
na en tot moment– fa sonar la cançó You make me feel, del divo androgin de la música disco 
Sylvester. La melodia, amb aquell falset inconfusible, sumada a la sensació tan intensa com 
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indescriptible de tenir l’anus obert per la mangala de plàstic, em trasllada de nou a aquella 
aventura en què em vaig deixar endur per la passió al club de sexe.

***
 
Mentre em treballava la ullera amb constància i fervor, vaig notar com un dels meus es-
pectadors, el que es magrejava el manubri des de feia estona, em buscava la mirada mentre 
somreia. Quan els nostres ulls es van trobar per !, va ser ell qui es va llançar: “Hola”. 
“Hola!”, vaig respondre, adreçant-li a ell també un somriure però sense interrompre la meva 
tasca. “¿Cómo te llamas?”, em va demanar, a la qual cosa jo vaig respondre i, com és costum, 
vaig tornar-li la pregunta: “I tu?”. “Freddie”, va dir ell al temps que se m’acostava. “¿Te pue-
do ayudar?”, va afegir, a la qual cosa jo vaig contestar sense dubtar-hi ni un segon: “¡Claro!”

En Freddie era un home d’uns trenta-llargs, d’alçada mitjana, corpulent, de formes arro-
donides, braços i cames gruixuts, amb una panxa d’aquelles voluminoses però molt ben 
proporcionades i sòlides, que fa goig tocar-les. Tenia la pell morena, molt llisa i dura com 
el marbre, amb molt poc pèl corporal en general, però amb un borrissolet negre al bell mig 
del pit que em resultava la mar d’atractiu. Anava rapat i portava barba i bigoti, però que no 
li arribaven a tapar tota la cara, al més pur estil J Balvin. Aquesta disposició del pèl facial, 
afegida a la seva fesomia i el seu accent em van fer deduir que era llatinoamericà, probable-
ment del nord de Sud-amèrica.

En tenir la meva aprovació per donar-me un cop de mà, en Freddie es va situar darrere meu, 
donant-li jo l’esquena, i va subjectar ell mateix el godomací per la base. Com que ja no l’ha-
via de manipular jo, em quedaven les dues mans lliures i podia recolzar-me al matalàs sobre 
els avantbraços, apostar la gropa encara més em pompa i abandonar-me a l’estimulació 
suprema a què en Freddie es disposava a sotmetre’m. Amb una delicadesa delitosa, el meu 
nou amant va començar a furgar-me l’ori!ci amb la determinació de qui se sap avalat per 
l’expertesa. Els meus gemecs augmentaven de volum al temps que en Freddie arribava cada 
cop més i més profund a dins meu. I mentre m’excavava i m’obria cada cop més jo no podia 
sinó professar amor i agraïment pel plaer incommensurable que aquell generós desconegut, 
sense demanar res a canvi, havia volgut regalar-me.

Jo no volia que aquella vivència s’acabés mai, hauria volgut congelar aquell moment i con-
servar-lo per tota l’eternitat, però es veu que l’amic Freddie encara tenia més coses a oferir. 
Va recolzar-se amb el ventre a la base de l’olisbe, que romania dins meu, de tal manera que 
no en sortís i que ell pogués seguir penetrant-m’hi amb el moviment del seu cos, sense 
necessitat de fer servir les mans. Mentre insistia a comunicar el sacseig des de la seva pelvis 
!ns al meu recte, va agafar uns guants negres de làtex –no sé d’on–, se’ls va posar i se’ls va 
lubricar sense deixar de currar-me el forat amb les escomeses dels seus malucs. Va ser llavors 
–recordo el detall perquè va contribuir a la perfecció de l’instant, a mode de cirereta del 
pastís– quan al !l musical del club va començar a sonar la ja esmentada You make me feel, de 
Sylvester, la mateixa que escolto ara mateix, con!nat entre aquestes quatre partes.
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Al compàs del rhythm-and-blues i ja enguantat, en Freddie va tornar a agafar la base del dildo 
i em va seguir bombant manualment una estona més, !ns que amb un moviment ferm però 
amorós me’l va extreure i el va deixar de banda amb la mà esquerra al temps que m’introduïa 
tres dits de la dreta. Amb moviments circulars, àgils i subtils, aquells tres dits van esdevenir 
ràpidament quatre i cinc. Gairebé sense adonar-me’n i després d’una empenta de canell 
veloç però calmosa, ja tenia tota la mà d’en Freddie a dins i em recreava amb una de les ex-
plosions de gaudi més exultants que mai hagués pogut imaginar. La música continuava i la 
veu agudíssima de Sylvester es combinava magistralment amb els moviments manuals d’en 
Freddie en un escla!t de fruïció anal. La fusió entre el !sting i la música ambiental va assolir 
un nivell superior quan, inesperadament, el meu empunyador es va afegir a la interpretació 
de Sylvester i va començar a cantar ell també, mentre m’obria en canal. “Youuuuu make 
me feel! Miiiiiighty real!”, entonava sense deixar de matxucar-me les entranyes. I no sé si 
va ser efecte de la joia del moment, la suggestió de la lletra de la cançó, que em convidava 
a deixar “que em fessin sentir”, o que la meva memòria ha volgut reinterpretar els estímuls 
d’aquella dolça remembrança, però… em va semblar que cantava com els àngels! Tal com 
exigia la cançó, va “fer-me sentir” com la vibració de les seves cordes vocals es transmetia a 
través del braç a tots i cadascun dels òrgans del meu cos, desembocant en la més intensa de 
les experiències multisensorials que mai he entomat.

L’excitació era tal que notava com del meu mànec, rígid com el ferro i a punt d’esclatar, 
brollaven grans quantitats de llet sense haver-me’l ni tan sols tocat –i és que no em veia amb 
cor de cascar-me-la, perquè em feia por rebentar de tant de gust–. Havent-me enlluernat 
tots els sentits, en Freddie no va voler acabar sense obsequiar-me amb una sorpresa !nal, 
per descomptat sense deixar de cantar. “Youuuuu make me feel!”, entonava, al temps que 
començava a explorar-me l’esfínter amb la mà que li quedava lliure, sense haver-ne tret 
encara l’altra. “Miiiiiighty real!”, va afegir, i amb la vibració del seu falset em va estimular 
els músculs de tal manera que totes dues mans li van lliscar plegades cap al meu interior, 
obrint-me com mai abans m’havien obert i arribant a una cota de plaer com no en recordo 
haver-ne experimentat cap altra.

***
 
És llavors quan torno a la realitat: sóc al meu llit, amb la llum tènue i la música posada, 
amb la meva joguina preferida !cada !ns al fons del recte –caram, feia molt que no m’en-
trava tan fondo!– i amb la tovallola que m’havia posat a sota tota esquitxada de semen. I 
me n’adono que la trobada amb en Freddie queda ja molt lluny en el temps i en l’horitzó 
del possible, que quan jo pugui sortir de casa aquell tipus de clubs continuaran tancats, qui 
sap per quant de temps, potser anys, i que quan per ! els tornin a obrir tot haurà canviat 
massa com perquè es puguin repetir situacions tan extraordinàries com aquella. Però davant 
la temptació de desanimar-me, opto per encarar-ho de manera constructiva. Hem perdut 
moltes parcel·les de llibertat, sí. Tanmateix, mai en vam arribar a tenir totes les que volíem. 
Si més no, almenys ara l’objectiu és clar: recuperar-les.
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“Confinament… Quarantena… Mascareta… 
Doblegar la corba… Després de sentir les 
mateixes paraules un dia rere l’altre, de sentir 
males notícies i de mantenir la distància física, 
ja és l’hora de deixar el cibersexe de banda i 
començar a tocar-nos, sentir-nos i gaudir de 
raves plens de llet i farcir culs”. Quin llampec 
d’esperança no va ser la lectura d’aquestes 
paraules una tarda del 10 de juny del 2020, 
tot just estrenada la fase 2 del ditxós confina-
ment. Anunciaven la represa del calendari de 
Milk Parties per al cap d’unes setmanes (el 25 
de juliol, diada de Sant Jaume, concretament). 
Com sempre, a l’Open Mind.

Aquells dies, la Barcelona marica i també 
porca començava a despertar de la letargia 
confinada. En feia dos que el Black Hole ha-
via reobert les seves instal·lacions (això sí, 

admentent, d’acord amb la fase 2, només un 
terç de l’aforament com a màxim). Pel diumen-
ge següent, ja hi havia anunciada la primera 
sessió postconfinament de l’OGB World (Orgía 
Gay Barcelona). En algun grup de Whatsapp, 
ple d’entesos en la matèria, s’anticipava, més 
inconcretament, que l’X-Man reprendria l’ac-
tivitat “ben aviat”. A la pàgina de Facebook 
del Berlin Dark, en canvi, s’hi mantenia fixat 
el post que anunciava el tancament del local 
a partir del 14 de març “per responsabilitat so-
cial” i fins que les autoritats en permetessin 
l’obertura.

La mascareta ja era obligatòria al metro. Als 
súpers, els segurates controlaven que t’enllar-
dessis les mans amb desinfectant tot just hi 
entressis. Els restaurants mesuraven la dis-
tància entre taula i taula per assegurar-se que 

ELS SEXPEAKEASIES DE LA 
BARCELONA PORCA 

Guia dels antres sexuals en temps de la nova normalitat

Per Demena Porca i Senyora
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mantenien 2 metres de separació. 

Però, ai, el que ens preguntàvem les clientes 
de l’Open Mind, el Berlin Dark, el Black Hole, 
l’X-Man i l’OGB (si tu no n’ets, noia, tu t’ho 
perds) era si hi havia humana manera d’adap-
tar els nostres clubs preferits (que tant presu-
meixen de ser poc normatius i poc normals) a 
les normatives de la nova normalitat. La res-
posta és clara: NO.

A veure, prevenir amb garanties la Covid-19 i 
follar semblen dos objectius definitivament in-
compatibles. I follar, en els nostres clubs, és 
una de les activitats que s’hi practiquen. No 
necessàriament la que més. També s’hi as-
sota, s’hi fisteja o s’hi morreja a la barra del 
bar, entre d’altres. I si algun tret comparteixen 
totes aquestes pràtiques en temps de la pan-
dèmia coronavírica és que són de risc. Un fe-
nomen no pas nou —el del risc— en aquests 
espais, històricament considerats per les més 
hipocondríaques com un viver d’i-te-esses 
nacionals i importades. I ara, sumeu-hi el co-
ronavirus, i embolica, que fa fort. Les que en 
som habituals, doncs bé, ja tenim aquests ris-
cos assumits, potser perquè ens preocupa més 
viure que durar (no em negareu que aquest ar-
gument és irrebatible, oi?).

Esperem que en el moment en què aquestes 
belles paraules veuen la llum, tots aquests lo-
cals i festes hagin sobreviscut. D’una banda, 
que hagin recuperat una parròquia suficient 
per ser viables en aquesta ciutat desproveïda 
de guiris (ara no volem obrir cap debat sobre el 
pes que ha de tenir el turisme del futur, però 
la Barcelona porca se’n ressentirà molt, de la 
caiguda de visitants de certes nacionalitats, 
com l’alemanya, l’holandesa o —si ets fistera, 
ja ho saps— la francesa). I, de l’altra, confiem 
que la policia hagi fet la vista grossa i no hagi 
penetrat als clubs amb una cinta mètrica per 
comprovar les distàncies interpersonals dels 
clients i hagi acabant precintant el xiringuito. 
I ara no direm quina és l’única situació en què 
admetem que la policia penetri. No, no la di-
rem.

Total, que els nostres clubs entren a la nova 
normalitat, vulguis que no, com a locals clan-
destins. Cosa que, no ho neguem, té el seu què. 
I si la llei seca de l’Amèrica dels gàngsters va 
provocar l’aparició de cocteleries fora de la llei 
conegudes com a speakeasies, les mariques 
porques de la Barcelona de la nova normalitat 
del 2020 saludem els sexpeakeasies.

I perquè les ànimes de càntir desinformades 
sapigueu on collons us foteu, si mai hi aneu a 
parar (que, si llegiu aquest article, hi acabareu 
anant a parar: spoiler), heus aquí una petita 
guia que us descriu la idiosincràsia de cada 
sexpeakeasy perquè descobriu quin han fet a 
mida per a vosaltres.

OPEN MIND

Aragó, 130.

www.openmindbcn.com 

És el Caprabo de l’Illa Diagonal del sexe porc. 
És a dir, si aquell Caprabo és una gran superfí-
cie per a senyores que van al gym i que deam-
bulen pel súper vestides de Chanel, l’Open 
Mind és un sexpeakeasy king size ple de se-
nyoretes que encara van més al gym que les 
del Caprabo de l’Illa, però que, en comptes de 
Chanel, vesteixen elegants combinacions leat-
her, caríssimes, del taller d’alta costura BoXer 
BCN. És a dir, un club indicat per als amants de 
la bellesa normativa. No sabem si per aquest 
motiu també és el més car de tots.

El millor: les instal·lacions. Té més slings i 
més dutxes anals que cap altre sexpeakeasy 
de la ciutat.

El pitjor: que sempre hi hagi gent hauria de 
ser un punt a favor. Però que aquesta gent es 
passegi esperant el príncep blau més que no 
pas folli, doncs què voleu que us digui.
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Quan cal anar-hi: si voleu sexe, a primera 
hora (és a dir, de 23 a 2 h). Si voleu caminar 
entre zombis, a partir de les 3 h.

Preus: 20 o 25 ", segons la festa (inclou una 
consumició). Si us en feu sòcies (anuals o tri-
mestrals), és més barat.

BERLIN DARK

Passatge de la Prunera, 18. Barcelona.

www.berlindark.com

Aquest ja és més un sexpeakeasy de barri 
(concretament del Poble-sec), fet a la mesura 
humana. Més colmado que hipermercat. Una 
barra, una rebotiga amb atraccions per po-
der-hi fer cabrioles (masmorres, glory holes, 
sling…) i una sorpresa al fons, que us revelem 
més endavant. Té solera, i això fa que tingui 
una clientela assídua que dóna un aire fami-
liar al local. Al Facebook han anunciat que es 
reinventaran, i no sabem si això vol dir que 
suspendran les concorregudíssimes (i potser 
perillosament coronavíriques) orgies del pri-
mer diumenge de mes. 

El millor: els urinaris-abeurador que hi ha al 
fons de tot, escenari d’alguna llegendària es-
cena del porno local més humit. 

El pitjor: el microespai per vestir-se i, sobre-
tot, desvestir-se, entre la porta d’entrada i les 
cortinetes d’accés a la barra.

Quan cal anar-hi: un cop al trimestre hi or-
ganitzen una de les piss parties més famoses 
d’Europa. No hi ha racó que s’escapi de la mu-
llena. I no, no hi ha dutxa que no sigui daurada 
per endreçar-se abans de sortir i pujar al metro 
o al taxi.

Preus: 10 o 15 ", segons la festa (inclou una 
consumició).

BLACK HOLE

Sepúlveda, 81. Barcelona.

www.blackholebcn.com  

Diuen que és encara més gran que l’Open 
Mind. Però tot i que és més nou, sembla més 
decrèpit. I, a l’hora de la veritat, això és el que 
agrada als clients que el freqüenten. Menys 
postureig i més anar al gra. Més diversitat 
física i d’edats, exemplificada pels cambrers 
Alfons i Ramon a la barra. La sensació que li 
falta una repintada i una escombrada acaba 
excitant les baixes passions d’una manera que 
no hauríeu imaginat mai. El Black Hole és l’an-
tre on descobrireu la part que no us reconeixí-
eu de vosaltres mateixes. I acabareu acceptant 
que us agrada. I molt.

El millor: el cinema X del primer pis i la com-
binació de tabac, suor i semen que s’hi respira. 
Ah, i popper, és clar. I la possibilitat de desen-
frenar-se al llitotxo de davant de la pantalla i 
convertir-te tu en l’estrella de la projecció.

El pitjor: que sempre cal fer cua davant del 
WC per fer-s’hi l’enema. En general, el tema de 
dutxes i piques no està ben resolt del tot. Però 
al Black Hole tampoc és tan important, potser.

Quan cal anar-hi: cap altre sex-club havia 
aconseguit que triomfés una festa interset-
manal de tarda, però els dimarts del Black són 
increïbles. Oberts a tots els gèneres i tendèn-
cies sexuals (de tant en tant hi trobareu alguna 
dona cishètero i tot), les principals responsa-
bles d’aquest èxit espontani són les fisteres. 
Preus: 10, 15 o 20 "!segons l’hora i la festa 
(inclou una consumició). Si us en feu sòcies 
(anuals o trimestrals), és més barat.
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X-MAN

Calàbria, 91. Barcelona.

www.xmanclub.es 

El sexpeakeasy més recent de tots, encara 
no té ni un any i mig. Mentre busca la seva 
personalitat i es recupera del divorci societari 
dels seus fundadors, les porques barcelonines 
(i foranes) que l’han descobert són sibarites 
sexuals allunyades de l’estil mainstream d’al-
tres locals. D’unes dimensions semblants a les 
del Berlin Dark, les instal·lacions i la higiene 
són exemplars, igual que la desinhibició sexu-
al de la clientela habitual, que agraeix aquest 
contrast entre l’espai net i l’ànima bruta que 
defineix el club. Potser no us agrada la boxa, 
però és probable que us acabeu arrossegant 
pel ring del fons del local. Qui sap si amb algun 
dels actors porno de bellesa no normativa que 
hi actuen de tant en tant, pertanyents a l’elenc 
de la companyia Aduff. Aduff munta shows 
fetish per mitja Europa, tal com Lorca i els al-
tres membres de La Barraca portaven el teatre 
a cada racó de l’Espanya republicana amb les 
seves Misiones Pedagógicas.

El millor: anar-hi amb un bon company sexual. 
D’acord, és per si de cas no hi ha més gent (a 
vegades passa), però llavors serà ideal perquè 
us divertiu amb tota mena de ginys que no te-
niu a casa. I pot ser que acabi arribant algú que 
us posi i s’hi apunti.

El pitjor: quan treuen els matalassos del ring i 
allò es converteix en una esplèndida bassa per 
a pissers, a ningú no li surti ni la més mínima 
gota per remullar les interessades.

Quan cal anar-hi: si bé les fist parties més 
reconegudes i multitudinàries són les de 
l’Open Mind, les de l’X-Man apleguen un grup 
d’experts molt selectes que les converteixen 
en increïbles (el tercer dissabte de mes). 

Preus: 10 o 15 ", segons la festa (inclou una 
consumició).

OGB WORLD (ORGÍA GAY BARCELONA)

www.layoproducciones.com 

En aquest cas, no us parlem d’un local sinó 
d’una festa setmanal que fa 7 anys que dura 
i que només ha interromput aquest confina-
ment. Se celebra els diumenges a la tarda a 
l’Eixample, però l’adreça del lloc on es fa no 
és pública. La sabreu quan us hi inscrigueu 
per Whatsapp. El seu web o el grup Orgía Gay 
Barcelona de Planetromeo.com us en donaran 
molts detalls. Els artífexs de la festa són en 
Layo i el seu marit, en José, que són simpa-
tiquíssims. Van començar a muntar-les a Nou 
Barris i aquell ambient d’extrarradi va canviar 
quan van començar a recórrer el Gaixample. 
No són grups de gent enormes ni homogenis, 
però hi abunden els participants que ronden 
la trentena, cuiden el seu físic i practiquen el 
sexe safe (o almenys era així abans de la su-
posada generalització de la PrEP). I, tu, la barra 
és lliure.

El millor: cal accedir-hi a l’hora en punt (a 
les 19 h a l’hivern, a les 20 h, a l’estiu), i en 
15 minuts l’orgia ja està arrencadíssima. Amb 
dues hores o dues hores i mitja, tothom queda 
satisfet. Mai falla. Per un diumenge al vespre, 
millor que el cine en VO.

El pitjor: que si sou de sessionaques llargues, 
se us farà curt. Però si us heu de llevar d’hora 
per pencar el dilluns, ho agraireu, mireu-vos-
ho així.

Preu: 10 "!(barra lliure).
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40 ANYS
David està emocionat. Anava a estudiar a la 
Universitat de Barcelona i a viure en un pis   
compartit.  
Amb vint anys, seria independent per primer 
cop a la seva vida i se sentia excitat.  
A l’aeroport l’esperava en Carles. No estava 
gaire segur si en Carles era nuvi, amant o   
folla-amic, però allí seria, com sempre, dispo-
sat a fer-lo sentir bé.   
Havien fet amistat per WhatsApp, en un xat 
LGBTI, quan tenia 16 anys, i sempre   
li havia fet costat. El va conèixer personal-
ment l’estiu passat, quan Carles va venir a   
Canàries a passar un cap de setmana.  
Fou una nit memorable. Mai ningú l’havia fet 
tremolar i cridar de plaer com ell.   

Recordava com li feien figa les cames, en un 
orgasme com mai n’havia tingut, quan Carles   
li va fer l’amor sota la dutxa.  
En aterrar, després de recollir l’enorme i pesa-
da maleta, va anar, nerviós, cap a la   
sortida.  
I allí estava, somrient, amb barba i cabells 
blancs, els ulls brillants, amb uns 60 anys   
esplèndids tots plens d’amor.  
David es va llençar als seus braços i es 
van besar als llavis, indiferents a totes les 
mirades   
reprovadores, cisheteronormatives i geron-
tofòbiques que els envoltaven.

PLOMES 
D’ABRIL 

 
Plomes d’abril és un concurs literari de microrelats de temàtica de sexualitats o identitats de 

gènere no normatives (LGBTIQ+) impulsat pel col·lectiu Gènere Lliure de Tarragona i organitzat 
conjuntament amb el Casal Popular Sageta de Foc de la mateixa ciutat. Va néixer el 2019 amb 

l’objectiu de visibilitzar els amors dissidents a l’entorn de la Diada de Sant Jordi. 
 

Des de ‘la Lloca’ en publiquem el relat guanyador i els dos finalistes.  
 

1r Premi 
‘40 anys’ d’Antonio Tolrà i Bellmunt.  

 
Finalistes: 

‘Com cada matí’ de Sílvia Pérez Pallarés.  
‘Transquarentena’ de Christopher Barquero Rodriguez.
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‘COM CADA MATÍ, 
CADA MATÍ... CADA 
MATÍ.’  
 
Com cada matí, estirada al llit, aclucava els 
ulls per mirar-me l’entrecuix. 
 
La llum de la finestra destacava l’espai entre 
les cames, on llisa, totalment plana, la calceta 
sorgia sota la camisa de ras que, amb la vora 
d’encaix rosa, no l’arribava a cobrir. 
 
La cuqueta restava amagada, cap a sota, 
víctima de la teràpia que la tenia adormida. 
 
De fet, des d’aquell angle no es veia i per això 
mateix la calceta era plana, naturalment! 
 
Com cada matí vaig somiar, mig adormida 
encara, que ja no hi era. 
 
I és que els millors somnis sempre es somien 
desperta. No es cert? 
 
Em vaig treure la son, i ja al lavabo, el mirall 
em va dir a cau d’orella... 
 
paciència, tens *1825 matins per a somiar. 
 
 
(*) 1825 matins (5 anys) és el temps aproximat 
de llista d’espera per a una vaginoplastia a 
Catalunya. 

TRANSQUARENTENA
Rajava de nou el sol, un dia més d'aquest 
malson de quarantena.  
Feia un dia preciós, però la desesperació es 
feia latent per totes  
les cantonades del meu pis. Ja no volia veure 
les notícies, l’ansietat  
era tal que podria córrer 20 quilòmetres dins 
aquest balcó  
diminut. Vaig decidir dutxar-me i cantar fins 
quedar-me afònic;  
cantava Resistiré com ànima que se’n porta el 
diable per donar-ho  
tot al concert de les 20h.  
Avui em tocava punxada de testosterona, era 
el dia de la visibilitat  
trans* i estava preparat per calçar empodera-
ment. Vaig decidir  
penjar la bandera; la vaig planxar, no perquè 
estigués arrugada,  
crec que l'arrugat era jo. Ja eren les 19:58h, 
la música va començar 
però aquesta vegada va sonar una altra 
cançó: A quién le importa. 
De sobte la vaig veure al balcó, amb les 
sabates de taló i la bandera  
onejant al vent. Algú va cridar: travesti! I ella 
amb elegància va dir: 
-Disculpa, em dic Carolina, soc una dona 
trans* i avui és el meu  
dia! Tots van començar a aplaudir. Va ser en 
aquest precís  
moment entre aplaudiments que la seva 
mirada va caure dins meu  
i va néixer l’espurna, el desig i la rebel·lió.
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En aquesta 3a edició de La Lloca us porto 
quatre propostes: una sèrie, un documental, 
un còmic i un llibre de fotos.. Comencem:

Hollywood és una minisèrie de 

Netflix que ens apropa al Hollywood dels 
anys 40. Un grup d’actors i guionistes aspiren 
a fer el gran salt tot i tenir la certesa que, bé 

per raça, bé per opció sexual, ho tenen tot 
en contra.

Es tracta d’explicar que hagués passat si la 
lluita s’hagués dut a terme i s’hagués gua-
nyat. Aquesta història, doncs, és un conte 
de fades. I ha rebut moltes crítiques perquè 
es queda en la superfície a l’hora d’abordar 
les discriminacions estructurals i ni tan sols 
es recorda la caça de bruixes que van patir 
en aquell mateix moment els professionals 
d’esquerres.

Tot i així és una sèrie recomanable. Des 
d’aquesta humil secció vull fer una crida a 
poder gaudir de la cultura militant soft, com 
és el cas de Hollywood, o no militant. Per en-
tendre’ns: ens encanten els llibres de Tigre 
de paper però també La Cuore. Una mica de 
sucre no fa mal. Hollywood us encantarà.

De profundis 
El raconet cultural per a marietes profundes     

Una secció escrita i dirigida per Mari Sàpiens
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Mr Leather és un documental sobre 
la comunitat leather del Brasil. Concretament 
de la ciutat de São Paulo. La gràcia d’aquest 
treball rau en que el seu director no se n’ha 
anat a rodar als epicentres d’aquesta subcul-
tura gai: Berlín, Amsterdam… Sinó que ha 
preferit donar a conèixer com és aquesta co-
munitat en un lloc on fa només dos anys que 
es celebra el certamen Mr Leather. 

El Brasil no té el clima ideal per la vestimen-
ta de cuir ni les botes altes. Tot i així, s’hi ha 
forjat una petita comunitat leather que enca-
ra no ha agafat els aires (o més aviat fums) 
dels certàmens europeus o dels EUA. Es tracta 
d’una comunitat que entén la masculinitat i la 
virilitat com un joc estètic obert i lliure d’acti-
tuds masclistes. 

Mr Leather es pot veure a Filmin.

El marido de mi herma-
no Vol. 1 i 2
Gengoroh Tagame és un autor japonès cone-
gut pels seus llibres de bara, és a dir, de man-

ga homoeròtic. Tagame té una pila de llibres 
pornogràfics farcits d’homes hipermasculins i 
situacions de dominacio/submissió. L’editorial 
La Cúpula ha publicat en castellà la saga La 
casa de los herejes. Tres volums molt recoma-
nables. Un dia faré un article sobre tota l’obra 
més picant de Tagame, però avui us vull parlar 
del seu últim treball: els dos volums que con-
formen El marido de mi hermano que l’editorial 
Panini ha publicat recentment. 

En aquesta ocasió Tagame deixa de banda 
la pornografia i ens apropa una història més 
familiar. Tot i que he de dir que l’erotisme hi 
segueix present en forma de músculs. Ja sigui 
en la versió atlètica del personatge del pare o 
en la versió ursina del visitant. 

Yaichi és un pare divorciat molt tradicional i 
conservador que viu amb la seva filla Kana en 
un barri de Tòquio. Un bon dia arriba una visita 
que ho trastocà tot, la d’en Mike Flanagan, un 
canadenc gros i cepat que resulta ser el marit 
de Ryoji, el germà bessó de Yaichi que acaba 
de morir. Mentre que la petita Kana accepta 
immediatament la situació, la convivència en-
tre els dos adults resulta molt incòmode pels 
prejudicis homòfobs d’en Yaichi i el xoc cultu-
ral d’en Mike.   
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Veneno Collection 
Fa dos anys el fotògraf Matías Uris va publicar l’última sessió de fotos de la gran icona trans 
Cristina Ortiz, més coneguda com a  La Veneno. I ho va fer en forma de revisteta a tot color que 
de seguida es va esgotar. Ara però ha vist la llum una segona edició que podreu adquirir per 20 
euros a venenocollection.es o a través del web de la llibreria Berkana de Madrid. 

5 euros de cada revista aniran destinats a l’ONG Rescate Internacional, dedicada a l’acollida de 
persones refugiades perseguides per motiu de gènere o opció sexual.
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NEIX QWERTY: L’ESPAI QUE ESTÀ-
VEM ESPERANT

La Desviada ens hem trobat amb en Javi al bar 
Candy Darling de Barcelona per tal que ens ex-
pliqui una mica el projecte de Qwerty.
Dues birres servides pel Lluç (els cambrers 
sexis i simpàtics existeixen!) i melodies elec-
tro vitals van ser l’atmosfera ideal per una con-
versa còmoda i distesa.

En Javi ens diu que la idea de QWERTY sorgeix 
a finals del 2018 des d’un grup d’amics marie-
tes que tenien un neguit comú: la necessitat 
imperiosa de l’existència d’un local associatiu 
per a la comunitat marica i les seves veïnes 
LBTI. Un grup d’amics molt diferents entre si 
però amb moltes ganes de construir aquest es-
pai i aprofitar aquestes diferències en pro del 
projecte.
QWERTY volen obrir un local sense ànim de 
lucre a Barcelona per obrir una finestra a la 
cultura i l’oci. Un lloc de referència (que no pas 
autoreferencial) per a l’activisme, l’escena ar-
tística i per un públic amb inquietuds. Un lloc, 
en definitiva, on fer comunitat. 

De moment s’estan trencant el cap abordant 
els aspectes legals (maleïdes llicències!), eco-
nòmics i arquitectònics. Es tracta d’un projecte 

ambiciós i no volen fer les coses amb presses. 
Però mentre no obren el local, QWERTY han 
realitzat diverses activitats obertes a la parti-
cipació: excursions, debats, esdeveniment de 
petit format i una gran festa que es va fer el 
15 de febrer a Can Batlló. Diferents estils de 
socialització que han confirmat la hipòtesi que 
la ciutat demanda espais d’aquest tipus. El 
més important, remarca en Javi, és l’extensa i 
valuosa xarxa de persones col·laboradores que 
s’ha teixit al voltant del projecte i les ganes 
que existeixen de seguir fent coses juntes.

Ara, amb la crisi de la pandèmia, han apro-
fitat per llançar projectes pendents com les 
microcomunitats de videojocs online (#Ga-
mingQWERTY) o la consolidació d’una xarxa 
de DJ afins (#Eclektronica). I és que la música 
electrònica de qualitat és una de les apostes 
importants de l’associació.

I atenció a l’activitat d’estiu que han organit-
zat: del 10 al 14 d’agost tindrà lloc l’Esplai 
QWERTY, un espai de vacances i de trobada 
a la Garrotxa. Amb piscina, excursions, visites 
culturals, espais comunitaris i de debat, músi-
ca i barra al vespre… Demaneu més informa-
ció a: espai.qwerty@gmail.com.

Podeu estar al dia de les activitats de QWER-
TY a través del seu Instagram: @espaiqwerty.                                                                                                  

L A  D E S V I A D A
BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’ACTIVISME I L’OCI LGBTI
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‘FINALMENT SORTIM DE LA FOSCOR’

Amb aquesta frase ens van anunciar que des-
prés de mesos de reunions, activitats  i gene-
rant moltes incògnites, QWERTY es presenta-
va “oficialment” amb una gran festa el 15 de 
febrer a Can Batlló. I posem cometes perquè 
en cap moment es va fer una presentació for-
mal i avorrida com les que sovint es fan quan 
un projecte comença a caminar i es presenta 
en societat. QWERTY és una altra història. Ju-
guen amb l’ambigüitat i la sorpresa. La festa 
es va anunciar com “La primera cata de les 
QWERTYparty”. Una declaració d’intencions 
de futur.
L’espai no està triat a l’atzar. Can Batlló s’ha 
convertit en un espai amic per a les LGBTI i 
l’activitat borda/queer (anomena-la com vul-
guis) de l’àrea metropolitana. 
El cartell d’actuacions estava molt cuidat. Mú-
sica electrònica al centre. Diversitat de sons: 
groove, deeptech, techno, acid, tribe, dubstep, 
house… Un regal. Ja era hora que algú oferís 
música de qualitat en espais populars i ens 
descobrís DJ i grups a tenir molt en compte: 
Legars, Samohtage, Gabachonix, La Quiero 
Viva i Mary Popair.
Entrada gratuïta, preus populars a la barra i 
sopar vegà per no haver de buscar-te la vida 
fora i no perdre’t cap actuació. Què més es pot 
demanar?
I per últim cal destacar una altra molt bona 
pensada: oferir un espectacle drag de qualitat 
i amb una durada generosa (cosa d’agrair enor-
mement). Les protagonistes van ser les Preka-
rieHouse, un col·lectiu que malda per poder 
actuar i viure des de la no-normalitat, el suport 
mutu i la creació artística. Glamur desbordant 
(espectacular l’entrada en escena de les tres 
drags immobils a l’escenari abillades amb 
vestits de plàstic transparent d’alta prècaria 
costura) i vèrbola esmolada de raig generós 

són els punts forts d’aquestes artistes que van 
tenir una plena connexió amb el públic. Aplau-
diments, xiscles i eufòria. Un altre regal.

Una festa de 10. Amb molta gent i molt bon 
ambient. En volem més. Llarga vida a QWER-
TY!

                             

  
  

             
PrekarieHouse: quan la precarietat no està 
renyida amb l’art en majúscules
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LA CRIDA OFEREIX UN CICLE DE 
CULTURA BORDA

En els darrers mesos la Crida LGBTI han fet una 
sèrie d’activitats emmarcades en la campanya 
‘No som un producte, som revolta. Contra el 
capitalisme rosa, cultura borda’.
El tret de sortida d’aquest cicle desviat va te-
nir lloc el 4 de febrer amb la projecció de la 
pel·lícula But I’m a cheerlader i un debat sobre 
les teràpies curatives i la representació LGBTI 
al cinema.
El 21 de febrer es va fer un taller interessantís-
sim de voguing amb Kevin del Hierro i Yonobi. 
L’acte va
tenir una part teòrica dels inicis de la cultura 
ball room i l’estat actual. I va acabar amb una 
part pràctica on les
assitents vam tenir l’oportunitat d’iniciar-nos 
en el el ball vogue i altres estils. The category 
is… No tenir capvergonya i llançar-se!
A l’abril, ja en plena pandèmia, el cicle s’ha 
adaptat a la situació i s’han ofert dues activi-
tats virtuals: un vermut de
poesia borda amb micro obert (18 d’abril) i la 
proposta de donar a conèixer creacions d’ar-
tistes lesbianes a través de l’etiqueta #cultu-
rabollo per tal de construir comunitat des de la 
visibilitat i el suport mutu (26 d’abril).

VERMUT MARICA 
CANCEL·LAT 
A causa de la pandèmia, el grup marica Atza-
gaia han hagut de suspendre el Vermut Marica 
de primavera que
s’havia d’haver fet el 21 de març.
Els diners recaptats s’havien d’entregar a dos 
projectes solidaris: el canvi de local de Stop 
Sida i la continuïtat de la llar-refugi per a per-
sones migrants LGBTI de l’entitat
Kif-Kif de Madrid. Tot i així, s’ha pogut fer un 
donatiu a aquestes iniciatives.
En època de pandèmia no han aturat l’activitat: 
un instalive amb un Consoltori Amorós amb Na 
Pai, experta en no-monogàmies i un altre sobre 
ANALècdotes ens han fet passar aquest confi-
nament de manera menys avorrida.

ES CREA EL GRUP DE TELEGRAM 
‘MARITROBADES’

A finals de l’any passat es va crear un grup de 
telegram per a difondre esdeveniments mari-
ques i quedades. Un espai on fer mariagenda, 
relacionar-se, fer amigues, lligar i en definitiva, 
fer comunitat.
Un grup que ja compta amb més de 200 perso-
nes i que creix dia rere dia. Podeu afegir-vos al 
grup buscant a telegram: @Maritrobades.
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LAS BAJAS PASIONES TREUEN 
NOU DISC
Es tracta de Bichx rarx, el seu segon disc. 12 
cançons que els seus fans estàvem esperant 
des de feia massa temps.
A part de la força i l’experimentació de nous 
sons, el disc es caracteritza per les col·labo-
racions d’amigues com Tremenda Jauría, Zoo, 
Bittah o Chocolate Remix. 
El hit indiscutible és ‘Desaparecer’. Però des 
de La Desviada sentim una especial estima per 
‘La mataron’. No tenim paraules. Simplement 
escolteu-la.
I no volem oblidar-nos d’aplaudir la seva pri-
mera interpretació en català en la cançó col-
lectiva ‘Sols el poble salva el poble’. El català 
de Las Bajas és sexi. Com ells. 
Estigueu atentes als concerts que van fent via 
Instagram. I esperem poder-los gaudir en viu 
ben aviat.

 

SOLIDARITZEM-NOS AMB LES 
LLIBRERIES LGBTI

En aquesta crisi del coronavirus el sector cul-
tural està patint. Des d’aquest humil espai fem 
una crida a donar suport a les nostres llibreri-
es, les llibreries LGBTI. L’Antinous i la Còmpli-
ces necessiten ara més que mai que adquirim 
llibres, DVD i altres materials, ja sigui a través 
de les seves pàgines web o presencialment.
Som-hi!

EL GARRAF S’ACTIVA

Sovint ens imaginem que només hi ha activis-
me i col·lectius a Barcelona i a València. Però 
aixó no és gens cert. Hi ha vida més enllà. I 
molta. És el cas de la comarca del Garraf on 
des de fa no gaire i avançant amb pas ferm 
tenim l’Esquerda, que es presenten com l’as-
semblea per a la dissidència sexual i de gènere 
de Vilanova i la Geltrú. I el Punt R, punt de refe-
rència LGBTIQ+ de Ribes i les Roquetes i espai 
de trobada, reflexió i visibilitat.
Seguiu-los a les xarxes (@lesquerda_vng, @
elpuntr) i participeu de les seves activitats tant 
si viviu a la vora o no. Un viatget per voltar per 
Vilanova, Ribes, Sitges… sempre va bé!
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Des que va començar l’anomenada desesca-
lada del confinament a causa de la pandèmia 
de la Covid19, moltes persones vam començar 
a preocupar-nos per la seva gestió. Aquesta 
desescalada està dibuixant d’una manera molt 
concreta l’anhelada “normalitat” que ens ve a 
sobre.

No vull estendre’m sobre la sorpresa que m’ha 
porduït veure quins sectors han estat els privi-

legiats de ser els primers a poder accedir als 
carrers. Hi ha molt a parlar sobre els esportis-
tes i les famílies blanques i heterosexuals, i 
donarien per molts articles.

Vull centrar-me en un aspecte de la vida que 
crec que és essencial: la sexualitat.

Fins ara, l’única recomanació que es donava 
al respecte és la de sempre, que només s’ha-

Sexe en temps de Covid-19
Un article de Sejo Carrascosa, activista de Lumagorri ZAT
                                                                                                                                                      
                             
                                                                                                                                                      
                       Traducció al català de l’original en castellà
Aquest article també ha aparegut a Hala Bedi irratia (escrit i radiofonitzat)
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vien de mantenir les relacions sexuals amb la 
parella estable. No es qüestionava si aquesta 
parella era amb la qual convivies ni si aquella 
parella havia d’anar a treballar amb una inexis-
tent o limitada protecció.

Assitim així a la coneguda  jerarquització ha-
bitual de relacions, sexuals i afectives, on la 
monogàmia i la fidelitat s’imposen com un ide-
al, dues de les característiques de l’anomenat 
amor romàntic, que ha portat tan males conse-
qüències per a la nostra espècie.

Estic convençut que aquest tipus de sexualitat, 
base de l’heteronormativitat, és completament 
minoritari, és més, és avorrit, assimètric, poc 
gratificant i molt poc enriquidor. Però això són 
opinions personals que em reservo, perquè em 
consta la susceptibilitat que es genera quan es 
qüestionen privilegis, i l’heterosexualitat com 
a règim polític n’és un d›ells.

El problema d’aquesta desescalada i l’anome-
nat “distanciament social” que s’implementa-
rà, més que no pas aconsellar, és imposar un 
retorn a la parella i a la família tradicional, que 
no dóna resposta a altres, moltes més, formes 
de sexualitat i relació fora de la norma. El fu-
tur que se’ns presenta és un retorn a la família 
nuclear, acompanyat d’un nou repunt de dis-
cursos sexofòbics i moralistes. Ens diuen que 
estem en temps d’asèpsia i que ens oblidem 
del sexe, que ara és l’hora de la disciplina so-
cial i de la responsabilitat.

Sota aquests paràmetres em sorgeixen un 
munt de qüesstions que no sé bé com seran 
respostes.
 
Si les abraçades, tan necessàries, seran im-
possibles, què farem amb els petons?

Com es pot gestionar el distanciament social a 
l’hora de lligar?

Què passarà amb el sexe casual i anònim?

Desapareixeran les cambres fosques, els es-
pais de cruising, les saunes, els bars, les fes-
tes de swingers...?

Hi haurà protocols oficials per reduir els conta-
gis pel que anomenen sexe ocasional?

I per a les persones treballadores sexuals?

Serà una mena de certificat de bona salut que 
et dóna accés al sexe o als viatges i que només 
alguns puguin permetre’s? 

Es crearà una mena de doble nivell de naciona-
litat bona i de nacionalitat sospitosa, d’aquells 
que no tinguin aquest certificat de salut?

Què passarà amb les aplicacions de contactes?

Quines dades s’exigiran comunicar en les apli-
cacions de geolocalització sexual per a certifi-
car que s’està net de coronavirus?

Per a la pandèmia de la sida sabíem que amb 
l’ús de condons, i ara la PrEP, s’eviten els pro-
blemes de contagi. Es poden evitar les gotes 
de saliva que surten dels gemecs i esbufecs?

La pulsió sexual és difícil de dirigir i controlar, 
la gent continuarà tenint sexe, el risc s’assumi-
rà, o no, d’una manera o d’una altra.

La qüestió principal és, i seguirà sent, si 
aquest retorn a aquesta “normalitat” passarà 
per acabar amb les formes de vida i la vida 
mateixa. No permetem que la gestió de la se-
xualitat en temps de Covid-19 es converteixi 
en un nou element de control i exclusió, en una 
arma puritana que margini i estigmatitzi cos-
sos i desitjos.
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