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Quan es publiquen els rànquings dels països on més es respecta la diversitat sexual i de 
gènere, a Catalunya i Espanya tot són felicitacions. L’estat espanyol destaca any rere any 
com un dels llocs del món on més percentatge de la població manifesta respectar l’exis-
tència d’orientacions sexuals i identitats de gènere diverses i on gairebé tothom defensa 
la igualtat de drets entre les parelles del mateix sexe i la resta. Aquestes bones dades, 
però, camuflen que ser marica (en aquest article em centraré en aquest grup, que és el 
que conec millor) segueix sent molt difícil a la feina. De fet, tres de cada quatre persones 
LGTBI oculten en algun moment la seva orientació sexual o identitat de gènere al seu lloc 
de treball (!)1, el lloc on passem més hores cada dia.

El Roger2 treballa com a professor, i ni l’alumnat ni els seus companys i companyes saben 
que és gai. “Em faria cosa parlar de la meva vida privada a classe”, ens diu. I si no parles 
de la teva vida privada, la majoria de la gent dona per fet que ets hetero, com li passa al 
Manel, “al no representar l’arquetip de noi amb ploma que la gent té en ment”. I molts 
gais amaguen la seva ploma a la feina, com a mínim en certs moments. Per exemple, el 
Pep explica que “generalment” té la mateixa ploma a la feina que en la resta d’espais de 
la seva vida, “excepte en reunions amb superiors, on inconscientment controlo la meva 
ploma”. Per la seva part, el Roger intenta “dissimular una mica la ploma a classe”, men-
tre que el Yusef ho fa quan parla amb tios heteros: “tendeixo a mimetitzar-me amb ells, 
és una forma d’acostar-me més a ells i connectar-hi, igual que quan parlo amb dones o 
gais em surt més la ploma femenina com a forma de connectar-hi”, explica.

1 Enquesta de l’Agència Europea de Drets Fonamentals (2013).

2 Nom fictici, com tots els d’aquest article.

Ploma a              
   la feina

per Thelma i Louise
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No pot ser casualitat que molts mariques amaguin la seva ploma a la feina, jus-
tament un dels llocs on menys poder tenim, perquè estem obligats per contracte i 
per llei a obeir el nostre cap. La majoria dels llocs de feina són ambients on l’he-
terosexualitat és la norma. També en aquells llocs on la gent “tolera” la diversitat 
sexual –és a dir, on pots dir que ets marica sense ser agredit. De fet, ni el Pep 
ni el Roger ni el Yusef han patit mai cap agressió homòfoba greu a la feina. La 
plumofòbia és una forma subtil d’homofòbia. 

El silenci és una de les manifestacions d’aquesta plumofòbia. Les mariques sovint 
parlem molt, però a la feina estem més callades. El Mario, que treballa a la uni-
versitat com a investigador, parla “menys que els heteros” de la seva vida afectiva 
amb els seus companys de feina. Sovint, les coses són més fàcils amb les dones. 
El Pedro, treballador d’una empresa de xarxes socials, diu que els tios heteros 
“acostumaven a parlar de les seves ‘conquestes’ en un altre to, molt masclista”, 
mentre que a la feina del Mario els “heteros són més de fantasiejar sobre què els 
agradaria fer amb una noia que els acaba de passar per davant”. En altres casos, 
però, ni els heteros ni els mariques parlen gaire de les seves vides afectives i 
sexuals.

En un moment on les aplicacions per lligar s’han estès al món hetero i cada ve-
gada més gent diu voler explorar alternatives a la monogàmia tradicional, podria 
pensar-se que l’alliberament sexual també ha arribat a la feina, però no és tan 
clar. A molts llocs segueix sent hegemònic el que el Yusef anomena la “normalitat 
heterosexual”, és a dir, el model clàssic de relacions monògames (i avorrides, par-
lem clar!). Afortunadament hi ha algunes mariques compassives, com el Sandro, 
que parla als seus companys heteros de “noves formes de relació, exemples de 
vides afectives més enllà de la quotidianitat hetero”. Aquesta quotidianitat sovint 
és aclaparadora per als que no som heteros. El Sandro treballa amb dones al 
voltant dels 50, que “parlen dels seus marits, fills i famílies”, mentre ell escolta. 
Sobre la vida del Sandro “no s’atreveixen gaire a comentar i preguntar oberta-
ment per por de cagar-la o no saber com tractar el tema”. Segur que hi hauria un 
ambient molt millor a la feina si tothom s’atrevís a parlar de les barbaritats que 
ha fet el Sandro durant el cap de setmana, i no només de les notes que han tret a 
l’institut els fills de les seves companyes.

Afortunadament també hi ha bonics casos de rebel·lia contra la plumofòbia de 
l’empresa capitalista, com el del Pedro. Després de “disfressar-se d’heterosexual” 
per a l’entrevista inicial, a la formació va trobar-se “gent molt jove que tenia molt 
naturalitzada la diversitat sexoafectiva”, fet que el va encoratjar a fer “un esforç 
conscient per mostrar-se molt marica a la feina”, anant-hi amb “els cabells de 
color rosa, amb arracades de tota classe, amb samarretes reivindicatives, amb 
restes de purpurina de la farra del dia anterior i en moltes més condicions a mig 
camí entre la ploma i la performance”. Això va fer que una part de la plantilla 
s’interessés per ell (“sobretot dones i, amb sort, algun maricón”) i s’establissin re-
lacions de confiança amb moltes de les seves companyes i algun company. Segur 
que molts li ho agraeixen: no oblidem que la plumofòbia laboral també fa la vida 
més difícil als heteros amb actituds considerades com femenines. Siguem com el 
Pedro: quan tinguem l’oportunitat, fem-los pessigolles amb la nostra ploma... o 
clavem-los-la!
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EL DRAG 
A DEBAT

arcelona és una ciutat amb 
una llarga història de trans-
formisme. Les finestres del 
Paral·lel semblen, encara 

avui, vibrar excitades amb el record de l’atmos-
fera de transgressió i luxúria dels cabarets. 
Passejant la ciutat encara podem sentir l’eco 
de les darreres talonades d’Ocaña baixant 
esperpèntica per les Rambles. El Cangrejo, 
centenari, continua celebrant espectacles on 
el gènere es doblega de formes agudes i irre-
verents al voltant del coll de l’heteronorma.

Quaranta anys després, els rastres de la con-
tracultura de gènere local postfranquista con-
viuen a la ciutat amb el consum, cada vegada 
més popular, del transformisme hipermodern i 
nord-americà de RuPaul’s Drag Race. A poc a 
poc, com una taca d’oli, el fenomen drag s’es-
campa per les llars, els bars i les sales de festa 
de la ciutat. Locals com l’Apolo comencen a 

organitzar festes temàtiques entorn del drag. 
Les converses als locals d’ambient contenen 
cada vegada més i més referències al show 
drag de moda. Cada vegada més persones es 
posen una perruca o un bigoti i es decideixen 
a explorar més enllà de l’expressió de gènere 
imposada en néixer.!

El drag tampoc passa desapercebut als mo-
viments de l’alliberament sexual i de gènere. 
Revigoritzats per l’onada de popularitat que 
viu el drag, els activismes tornen a programar 
propostes culturals i polítiques entorn de les 
performances drag, i fan present el seu valor 
com a eina de diversió, festa, però també de 
transformació dels codis de gènere.!

Enmig de tot aquest auge però, es comencen 
a sentir algunes veus crítiques amb el paper 
polític del transformisme. A vegades amb to 
de productiu debat i en altres moments amb 
voluntat de censura inquisitorial, algunes veus 
provinents del feminisme hegemònic assenya-
len qüestions relatives al privilegi, la identitat 
i la misogínia. Alguns d’aquests arguments 

B
per Paula Metón i Metxera
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han interpel·lat les nostres consciències de 
mariques feministes i ens han fet plante-
jar-nos què representa el transformisme en 
l’actualitat i quin podria ser el seu paper en la 
transformació dels codis de gènere.!

A continuació oferim un breu recorregut per 
alguns dels arguments d’aquests feminismes 
entorn de les pràctiques drag amb la intenció 
de generar un debat productiu dirigit a afinar 
estratègies de transformació i a enfortir alian-
ces entre moviments antipatriarcals.

 

La misogínia drag 
o el poder de la transgressió

Tot i no ser representatiu de la immensa diver-
sitat de variants drag que es duen a terme avui 
en dia a la ciutat de Barcelona, la pràctica més 
coneguda és la performance drag queen des-
envolupada fonamentalment per comunitats 
d’homes gais. Algunes posicions es mostren 
crítiques amb aquesta pràctica, titllant-la de 
misògina.

D’entrada, aquesta acusació podria no ser tan 
desorbitada. Cal reconèixer que els gais sovint 
reproduïm els valors masclistes hegemònics 
que hem estat interpel·lats a encarnar. En al-
guns entorns gais, per exemple, es premia so-
cialment l’escenificació hiperbòlica del rebuig 
a les vagines en tant que pràctica reforçadora 
d’una identitat essencial gai que se suposa 
biològicament predestinada a l’atracció en-
vers les polles. En la mateixa línia podria sem-
blar que les performances drag queen ridicu-
litzen les dones a través de l’escenificació de 
feminitats superficials, bledes o hipersexualit-
zades. A l’equació cal afegir-hi que –malgrat 
l’existència de petites excepcions representa-
des i celebrades al mateix show– a RuPaul’s 
Drag Race es reprodueix una norma implícita 
segons la qual per ser una bona woman imper-

sonator cal tenir cintura de vespa, dur talons 
i depilar-se. Aquesta triple norma condiciona 
l’imaginari col·lectiu i construeix una imatge 
molt estereotipada de la drag queen, que pot 
impactar especialment en aquelles persones 
que no han tingut contacte amb referents drag 
més plurals. Tots aquests elements podrien fer 
pensar que la drag queen és una figura mas-
clista que fa un flac favor al feminisme. Tot i 
això, nosaltres pensem que no tot és blanc o 
negre i que hi ha espai per als matisos.

En primer lloc, al llarg de la seva vida, molts 
gais han viscut l’expressió de la feminitat com 
una prohibició o una tara que havia de ser 
amagada. Fer de drag queen és una oportuni-
tat per a l’alliberament de la ploma, un espai 
de llibertat delimitat en el temps on desen-
volupar una expressió de gènere femenina 
de forma desencotillada. En aquest sentit, 
encarnar una drag queen per a molts pot ser 
part d’una estratègia política de reapropiació 
dels codis de la feminitat per la qual han estat 
vexats, ridiculitzats o –fins i tot– apallissats.!

Les performances drag a vegades també són 
denunciades com a pràctiques pretesament 
transfòbiques que es burlen de les persones 
trans. Darrere d’aquest tipus d’acusacions s’hi 
amaga una concepció estanca de les identitats 
de gènere informada per l’essencialisme. Des 
d’aquest punt de vista, es dóna per fet que el 
gènere és una propietat personal, innata i im-
mutable dels individus i no es té en compte 
la permeabilitat i la fluïdesa dels processos 
identitaris. No es considera que potser preci-
sament el drag, el cross-dressing i altres pràc-
tiques contraculturals poden ser també una 
oportunitat per a l’exploració del gènere que 
permeti que molta gent trobi un encaix més 
còmode en un sistema de gènere extremada-
ment rígid. Dit d’una altra manera: el drag, en 
comptes de ser una pràctica transfòbica que 
ridiculitza les dones trans, pot ser en algunes 
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ocasions l’avantsala d’una transició de gènere 
o d’una vivència del gènere menys disciplina-
da pel binarisme.

Pel que fa a la misogínia gai que les perfor-
mances drag queen pretesament exhibeixen, 
cal considerar que una de les característiques 
interessants de la cultura gai és la valorització 
que es fa de les dones i la identificació amb 
la feminitat en un món altrament androcèntric. 
Molts gais admirem dones amb més facili-
tat que molts homes heterosexuals, a qui el 
corporativisme masculí manté ocupats en un 
exercici d’incessant fel·lació autoreferencial. 
Escoltem molta més música de dones, admi-
rem moltes més dones, a vegades volem ser 
com les dones. Les mares, les amigues, i les 
dives són pilars centrals de la sociabilitat gai. 
En aquest sentit, jugar a “esdevenir dona”, 
com es fa en alguns espectacles drag queen, 
és també una forma de retre homenatge a to-
tes aquestes dones.!!

Respecte al caràcter hipersexualitzat d’alguns 
espectacles drag, podríem dir que no és ne-
cessàriament el símptoma d’una reproducció 
del masclisme en la nostra cultura. És possible 
que, des d’algunes mirades, una representa-
ció hipersexualitzada de la feminitat pugui ser 
percebuda com a masclista. Però cal tenir pre-
sent que els mandats de gènere imposen en 
la feminitat una norma de constrenyiment se-
xual. Per això quan alguna dona instrumenta-
litza la seva sexualitat i condueix el desig dels 
homes per negociar el poder en un marc pa-
triarcal, se li imposa l’estigma de puta o mala 
dona. Alguns espectacles drag queen escenifi-
quen aquest tipus de feminitat transgressora, 
seductora, poderosa a través del seu atractiu 
i de la seva sexualitat. La censura d’aquests 
tipus de performances probablement estigui 
fonamentada en la reproducció dels mandats 
de gènere que imposen una feminitat passiva, 
constrenyida i mesurada. Potser un drag fe-

minista també és aquell que veu en aquestes 
feminitats transgressores un horitzó emanci-
pador.

Recapitulant, els espectacles drag queen són 
pràctiques habitualment desenvolupades per!  
gais que juguen amb les identificacions de la 
feminitat. El fet que habitualment els actors 
que encarnen les drag queens siguin subjectes 
que han estat socialitzats en el gènere mascu-
lí no significa que sigui una pràctica inherent-
ment masclista o misògina. En canvi, podria 
dir-se que cada artista té les seves raons i les 
seves formes particulars de practicar el drag i 
que cada performance té efectes polítics dife-
rents. En aquest sentit, moltes performances 
drag queen tenen intencions clarament femi-
nistes i efectes subversius respecte a la nor-
mativitat de gènere. Així i tot, cal tenir present 
que la cultura drag no és una herència exclu-
siva dels gais. En canvi, la història incorpora 
un conjunt molt heterogeni de performances 
(drag kings, biodrags, drag queers, entre d’al-
tres genderfuckers) realitzades per persones 
amb tota mena d’identitats i expressions de 
gènere. En aquest sentit, és important que 
promoguem una cultura drag diversa i plural 
que també doni visibilitat a les experiències 
d’altres identitats i que ens permeti una trans-
gressió multidireccional de les fronteres del 
gènere.

En definitiva, el drag és un conjunt de pràcti-
ques que juga amb la reproducció dels este-
reotips de gènere alhora que els qüestiona, i 
per aquest motiu sovint és objecte de polèmi-
ca. Malgrat aquesta tensió, pensem que les 
comunitats drag són espais amb una elevada 
potència de subversió, especialment quan es 
creen atmosferes còmodes per a l’exploració 
del gènere, on primen la solidaritat i l’empatia 
del públic davant les situacions d’opressió. El 
drag ens permet fantasiejar amb allò que el 
patriarcat no ens deixa ser i aquí rau la seva 
potència i la seva funció revolucionària.



11

El glamur serà sempre nostre

Fotogra!a de Jordi Borràs
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“Miranda Boronat truca a les seves vuitanta 
millors amigues i durant un parell d’hores es 
posa al dia de totes les notícies, esdeveniments 
i confessions succeïdes en els darrers dos 
dies”. Quina gràcia què té en Terenci per parlar 
de qualsevol subtilitat quotidiana! Faig un glop 
al cafè i passo de pàgina. Avui fa un bon dia, 
però no tinc prou inspiració per fer res. Per 
avui ja està bé el temps destinat a la cultura i 
a llegir. Em sento millor, he llegit capítol i mig 

sense mirar el mòbil. Quina vida més saludable 
aquesta de la desconnexió! Engego la tele i  
apareix la sala de confessions del govern dient 
no sé què de la Corona… res d’interessant. 
Mai fan res de bo a la televisió! Prefereixo 
Netflix.
Era al davant del maxillibre i preparava l’espai 
per estudiar. En aquell moment, mostra de tota 
la inspiració que tenia per estudiar, s’apareix 
en el meu cap la Manuela, Manolita per als 

La maruja 
que em vaig 

emportar 
d’Andújar

per Bernabé LozanoAntonia la Maricona
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amics i les veïnes, encara que no siguin 
amigues. La Manolita és d’aquelles dones 
que sempre està preparada per a qualsevol 
esdeveniment amb un rictus alegre i no dubta 
en ajudar el proïsme. Coneix tothom, però 
no tothom la coneix perquè es camufla amb 
l’entorn amb un savoir faire clàssic. Encara 
que la forma sigui un tot perfecte fusionada 
amb el medi, allò que realment la caracteritza 
és el seu interior. És curiosa, pel simple gust de 
ser-ho: tot li interessa, des del misteri que hi 
ha darrere d’un soufflé fins a la salut del Papa. 
El temps que ella ha destinat a conèixer-se a 
si mateixa, a l’associacionisme que professa 
al poble i els esforços diaris per ser una dona 
molt informada fan que la Manolita tingui 
una opinió del món ben arrelada a la realitat 
i els esdeveniments. Com estan les coses, en 
lloc d’estudiar el meu cap està pensant en la 
Manolita!
L’endemà, després de dues hores davant del 
maxillibre penso que no era dia per estudiar. 
Què devia fer la Manoli ara? Jo no ho sé. Ella 
és a Andújar i jo a Barcelona. Amb prou feines 
decideixo anar al mercat. Pel camí anava 
pensant en la forma tan original que tenia la 
Manolita de veure el món.

 – Següent!
 – Jo! Miri, no sé què vull ben bé, què em 
recomanes?

 – Un lluç.
 – Sí, sí. Posa’m també uns seitons.
 – Te’ls netejo. Li quitaré tot l’espinaç.
 – Vale, vale. Avui a la televisió he vist no sé 
què de la Corona. Què serà? 

 – Jo també, era com alguna enfermetat 
rara dels xinos. Ojalá que no sigui res. 
Jo aquí amb tantes peixos no vull altra 
enfermetat. Con los anisikis, ja en tinc 
prou! 

 – Nena, no sé jo. Hi havia homes seriosos i 

amb l’escut d’España darrere. Semblava 
més que el rei hagués mort.

 – Tant em fa! El lluç a rodajas? Quiere el 
cap?

 – De caps, no en tallis tants! –Mentre 
parlava, la veu cada vegada era més 
aguda– El telenotícies parlant de corones 
mortes i tu de tallar caps. Cobra’t!

Obro la porta de casa. Deixo les bosses a 
la cuina. Què coi està passant que tothom 
parla d’un virus? No sé. Engego la televisió. 
El president apareix novament. Després de 
veure les notícies del dia, fregir el lluç, obrir 
una cervesa i menjar-me el lluç amb la cervesa, 
comença l’informatiu de migdia. He d’estar 
informat. Rento els plats. Una altra ronda 
informativa. La situació sembla dura, això vol 
dir que necessito un cafè per poder seguir 
aquest ritme. ¡Declaració de l’Estat d’Alarma! 
¡Alaaaaarma! Prou d’informació. Al cafè, hi 
poso un bon raig de conyac: la situació ho 
requereix. A poc a poc m’adormo.

 – Txsss. Que tas quedat dormit? Pobret! 
Amb la que està caient. Un corona per 
terra, un virus per l’aire, en fi. No sé 
yo… Fas mor bé, noi. És millor que siguis 
dormint. 

 – No m’ho puc creure! Manolita, què fas 
aquí? Quant de temps sense veure’t!

 – Això és perquè tu vols. Jo soc sempre a 
Andújar, però últimament tanta ciutat i 
tanta modernitat que no vens ja pel poble. 
Ja no te’n recordes de nosaltres.

 – No és això, és que avui dia estem cadascú 
a les seves coses. On has après a parlar 
català, Manolita?

 – Noi, en el Consorci de la Normalización 
(diu ella arrugant els llavis i molt orgullosa 
de si mateixa) o en qualsevol altre lloc. A 
més, tu ho saps millor, que per això soc 
dintre del tel somni.
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 – Déu-n’hi-do.
 – ¡Niño, esa boquita! (Somriu). En realitat 
estic aquí perquè com has passat tants 
de temps pensants en mi. De tant anar el 
càntir a la font, arriba un dia que s’omple. 
Txss. Guaita! Soc dins del teu cap. Que no 
t’assabentes de res!

Quin malson. El conyac segurament sigui de 
marca dolenta. Manolita dins meu! Truquen 
a la porta. Obro els ulls i m’aixeco. La veïna. 
Què deu voler? Obro la porta de bat a bat. La 
Marta està recta i quieta. Mentida. La Marta 
està rectíssima i quietíssima. No vol tocar res. 
Pensa que l’espai comunitari de l’edifici és un 
llit de faquir i, si el toca, morirà. 

 – Hola, Marta. Com estàs?
 – Bé (es posa la mà davant la boca i el nas 
per tapar-los, empal·lideix). Bo, tot el 
millor que es pot estar en aquest cas.

 – Que vols alguna cosa?
 – Sí, he pensat que cada veí desinfecti el 
seu espai de l’escala i així serà un espai 
més segur per a tothom.

 – D’acord… (En el reflex de la porta apareix 
la Manolita i em fa l’ullet i somriu.) Em sap 
molt greu. Com que jo soc una persona 
limpísissima deixaré tot net i polit. No et 
preocupis.

 – Gràcies, gràcies. El virus així no ens 
afectarà.

 – Hem d’estar tots prevenits perquè el 
coliviris aquest no ens faci mal. Déu!

Tanco la porta ràpidament. Corro cap al mirall 
que és al corredor. No és possible que la 
Manolita sigui dins meu. Em rento la cara. 
Dues hores més tard hi ha un petit soroll al 
carrer. Miro a través del vidre de la finestra. 
Al vidre apareix la Manolita amb els braços 
encreuats. Mira fixament cap al carrer.

 – Què ha passat? No aconsegueixo veure 
res. I tu?

La Manolita hologràfica em mira fixament. Vol 
que li respongui. Procuro no mirar-la i començo 
a llegir els meus apunts en veu alta. Però ella 
insisteix.

 – No cal que responguis. Si jo no puc 
veure, que tinc millor lloc que tu, tu 
tampoc. Quina vergonya! Mira com tens 
l’habitació. El llit sense fer, la roba sobre 
la cadira, llibres per terra. Però noi! No 
penses fer res? Com es nota que no és la 
mare. Fins que no ho facis no em callaré. 

Atònit, miro la finestra novament. Ja no hi és. 
Quin conyac més dolent. Demà el llenço a les 
escombraries. No puc concentrar-me. Agafo el 
mòbil. Truco i demano una pizza. Estava resolt 
a sopar el més aviat possible i anar-me’n al llit 
molt d’hora i així poder descansar millor. Demà 
tindré més forces per continuar estudiant. 
Aquestes al·lucinacions amb el cap buidat 
desapareixeran. Mentre espero l’arribada de la 
pizza faig el llit: si faig el llit la Manolita queda 
contenta i jo també. 

 – Molt ben fet, noi. Així ja sembla una casa 
per a persones. És un bon inici. ¡Quins 
cabells més lletjos que tens! Conec un 
perruquer moderníssim i amb molt de 
gust. Bona nit i fins demà!

En l’embolic mental no li presto gaire atenció 
a aquesta bogeria. Miro al voltant. Tot és en 
silenci. Demà trucaré a ma mare i li demanaré 
per la Manolita. He de sortir més i fer més 
vida social. El repartidor em dona la pizza. Està 
boníssima. Sopo en silenci sense emetre cap 
soroll. No puc deixar de pensar en el succés. 
Una vegada al llit, en veu baixa, amb un 
esperit de resignació i constricció més propi 
d’un novici, balbucejo com puc: “Fins demà, 
Manolita!”.
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Un dia sense cisheter*s. Sense ells i sense elles.
Sense cap de les seves merdes

UN DIA FELIÇ
                                                                                             

Per ‘Lolo de Sitges’

Em presento, soc en Lolo. Més conegut com el Lolo de Sitges (Sitges pronun-
ciat ‘Sitxes’, els xarnegos ho diem així. ¿Algún problema? Ah, pensaba…). 
Les més iaies recordareu El Meneo, el bar d’ambient (sí, de maricones, va-
mos) que vaig regentar del 96 al 2001. Any en què l’Ajuntament em va obli-
gar a tancar després d’escanyar-me a base de multes desorbitades per les 
queixes dels veïns. Veïns cishetero. És clar! I aquí és on vull anar a parar 
per fer-vos entendre la necessitat d’aquest article i dels que vindran. Sempre 
són les persones cishetero les que ens aixafen la guitarra. Són pertot arreu. 
A tothora. Sempre. Sempre tallant-nos el rotllo. Fent-nos grisa l’existència.
És per això, que he decidit passar a l’acció i aprofitar aquest espai que m’han 
brindat la gent de La Lloca per proposar una dieta detox. Però tranquil·les. 
No es tracta d’una dieta alimentària sinó de receptes per desintoxicar-nos 
dels cisheteros i les cisheteres. I avui, com que és el primer dia, començarem 
per una recepta bàsica i senzilla. Una dieta detox per passar un dia sense 
haver d’aguantar cap persona cishetero. Un dia feliç.

Les propostes que aquí exposo són idees per tot un dissabte o un diumenge 
(o el dia que tingueu festa) des de que us alçareu del llit fins que anireu a 
dormir. No cal que compliu al peu de la lletra tot el que us recomanaré. Po-
deu fer canvis adaptant-vos als vostres gustos. També és important indicar 
que com que es tracta d’un fanzín marica i jo soc una marieta de cap a peus, 
les meves receptes estan pensades per a un públic marica. Tot i que si sou 
LBTI+ potser també podreu aprofitar algunes idees o tenir alguna base per 
fer-vos el vostre propi receptari. 
Comencem? Som-hi!
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RECEPTA DETOX ANTICISHETERO PER A UNA PERSONA (sí 
nena ¡estás más sola que la una!)

Comencem el dia amb alegria. Res de Catalunya Ràdio ni teletrès. Connecta 
amb Orgull Ràdio (orgull.cat). La nostra Ràdio. 
El magazín matinal ‘Quin Orgull’ és l’únic que necessites per començar el 
dia. Elimina els tòxics des de primera hora. Recorda que no necessites tenir 
cap contacte amb el món cishetero en cap moment del dia. Avui ens cuida-
rem i eliminarem totes les toxines que el nostre cos i la nostra ment han 
anat absorvint al llarg de tota una setmana farcida de merdes cishetero.  
Posa’t còmoda, relaxa’t i gaudeix.
Esmorza dos donuts (tres si la setmana ha sigut dura i el teu llindar per 
suportar cisheteros s’ha vist desbordat). El sucre ens produeix un estat d’eu-
fòria momentani i després ve un decaïment sobtat profund. Però no patei-
xis,  ja hi estem acostumades a viure així. I ens agrada. Repeteix amb mi: 
la miserable vida gai és LA MEVA vida. Així doncs, accepta-la i defensa-la. 
Un cop t’hagis dutxat, arriba el moment de fer dissabte. Prèviament hauràs 
recopilat tota una selecció de música petarda (ja sigui en format àudio o 
audiovisual a base de clips). Avui és el dia per prémer el play amb empenta i 
apujar el volum al màxim. Si tens veïnes mariques t’ho agrairan perquè són 
mariques com tu. I si tens veïns cishetero els molestaràs. D’aquesta manera, 
encara que sigui per un dia, el malestar haurà canviat de bàndol. I aixó ens 
generarà una sensació de gran satisfacció. La dieta detox ens fa bé des de la 
primera hora del dia!
De música petarda no cal que te’n faci propostes perquè totes les mariques 
en sabem un niu. Només una indicació: Madonna per fregar (pots utlit-
zar el motxo com a micròfon i crear el teu playback ideal). Lady Gaga per 
treure la pols. Fes toquets compulsius amb el teu plomall (assegura’t que 
sigui un model molt gai) al ritme de les melodies electròniques de la de 
Nova York. No te m’escandalitzis per barrejar dos ingredients que sovint 

han estat motiu de disputa en el 
si de la Comunitat. La Madon-
na i la Gaga són dues dives que 
hem de tenir sempre al rebost. 
Utlitzem-les en la nostra dieta 
detox. Les dues són les espècies 
perfectes per condimentar el dia 
feliç que estem cuinant avui.

L’outfit per fer les tasques de la 
llar haurà d’estar inspirat en 
Agador Spartacus, la criada 
de La jaula de las locas. Si ets 
una marieta +40 sabràs qui és 
i sinó no et preocupis, aquí et 
penjo una foto perquè sàpigues 
com abillar-te per poder netejar 
i endreçar amb estil:
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Cap al migdia truca a les teves amigues (recorda: amigues marietes. Les 
teves amigues de debò). Tingueu converses frívoles i critiqueu molt. També 
en aquesta dieta són aptes els drames. Si plores una mica la recepta surt 
més bona. Les teves amigues també ho notaran.
En aquest punt també hi ha l’opció de convidar les teves companyes d’aven-
tures a fer el vermut a casa teva… Però avui t’ofereixo una primera recepta 
molt bàsica. Les mariamigues són fruites àcides que s’han de saber cuinar i 
emplatar. Més endavant t’ensenyaré com fer-ho.

Ja s’ha fet l’hora del dinar. Aquí és molt important que et preparis l’àpat 
adient segons la tribu gai que més t’estimis, ja que ho mostraràs per Insta 
i els teus possibles amants estan esperant saber si us podeu entendre o no.
Si t’agraden els nois rarets, vegans i modernets tipus fans de Las Bajas Pa-
siones fes un plat vegà. Si t’agraden els óssos, prepara una hamburguesota 
amb patates fregides. I si t’agraden els guapos no pengis res. Ells mai et 
faran cas.

A la tarda és el moment de la migdiada. Aprofita per masturbar-te mirant 
porno gai (Xhamster, és clar). Així podràs reposar més relaxada i sense 
aquell neguit que t’acompanya des d’aquell primer dia en què et vas fixar 
amb les cuques dels teus companys de classe al moment dutxes de la classe 
d’Educació Física o com a segona opció, el dia que algunes vam tenir el ma-
teix neguit en veure el professor cepat i pelut d’EF en pantalons curts.

Després passa la resta de la tarda i vespre mirant pel·lícules, sèries i 
documentals gais. Clàssics i actuals. It’s a sin, Queer as folk, Priscilla 
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reina del desierto, Pose, 120 pulsaciones por minuto, Les Tresines …El que 
vulguis però que sigui gai gai. També et pots muntar una marató de pel·lis 
d’Almodóvar. I si ets més catalufa, del Ventura Pons. 
Si estàs una mica farta de tantes pel·lis i sèries, pots mirar RuPaul’s Drag 
Race (qualsevol temporada). Això mai falla. 
I si et va la marxa i el rotllo destroyer mira per youtube vídeos de caigudes 
en desfilades de moda, totes les aparicions televisives de la Veneno  o el 
funeral de Lady Di (la versió completa de 4 hores 40 minuts i 6 segons. 
Recorda plorar desconsoladament en el moment Candle in the wind d’El-
ton John).

I estimades…Arriba la nit. No cal que sopis perquè ja t’has afartat de gan-
xitos i Haagen Dazs (el gelat diari i de confiança de tota dramaqueen de-
pressiva)  tot el sant dia.
És el moment ioga. Posa’t els pantalonets esportius (ES Collection si ets 
una gai vainilla, BOXER si ets més fetish) i la samarreta de tirants (sem-
pre una talla o dues més petita de la que et correspondria, recorda que 
ets gai!). Desplega el pareo que et vas comprar a Maspalomas. I posa’t 
Enya, Sinéad O’Connor o Loreena McKennitt (totes les marietes estem 
connectades amb la música celta des de la nostra primera crisi existencial 
de l’adolescència). Important! Si ets la típica gai independentista occitanòfi-
la amant de les llengües minoritzades pots posar-te les cançons en gaèlic 
de l’Enya i la Sinéad (Oro Se do Bheatha Bhaile és preciosa).
I ara, ja sí, comença la sessió de ioga. Respira profundament mentre fas els 
exercicis (tota gai ha de saber fer ioga però si fa poc que t‘estàs introduint 
en el meravellós món rosa,  youtube et pot ajudar (escull les classes fetes 
per homes, tots són gais). Entrellaça els moviments del ioga amb la pràctica 
mindfulness (una altra collonada que ens pirra a totes les mariboges de la 
vagina fartes de la vida). Pensa en la desintoxicació que has fet al llarg del 
dia. Experimenta com el teu organisme i la teva ment s’han alliberat de tota 
la brutícia cishetero que havies acumulat al llarg de la setmana: els com-
panys i les companyes de feina parlant contínuament dels seus fills i de les 
seves tristes vides, els teus “amics” cisheteros fent sons guturals i ocupant 
tot l’espai amb les seves matxirulades, la teva família que no et comprèn (o 
pitjor encara, que fan veure que sí), el futbol, el règim monògam, el purita-
nisme, la plumofòbia…Tot fora. Sent com ja no t’aclapara la dictadura del 
cisheteropatriarcat. Te n‘has desprès encara que sigui per un dia. Un dia 
detox. Un dia dels colors de la nostra bandera. Un dia xuli. Un dia feliç.
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                              El ioga és una pràctica que pots fer sola… 
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O acompanyada.

 

                               
Els cisheteros fan la Salutació al Sol. 

Nosaltres saludem l’Arc de Sant Martí
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ELS MOVIMENTS LGTBI 
DAVANT LA CRISI
Per Thelma i Louise

El 21 de novembre va tenir lloc una concentració davant les portes de Drassanes, el 
centre de detecció i tractament d’infeccions de transmissió sexual (ITS), tancat des 
de fa mesos. El Departament de Salut va decidir traslladar el servei a l’Hospital Vall 
d’Hebron a causa de la pandèmia, i va eliminar així el principal punt de referència 
per a la salut sexual de diversos grups, com les treballadores sexuals i el col·lectiu 
LGTBI. Com deia el manifest publicat per Atzagaia i la Crida LGTBI, el servei era 
conegut per proporcionar una “atenció sanitària àgil, curosa i lliure d’estigmes que 
malauradament encara no trobem als serveis de salut generalistes”. Gràcies a la 
pressió d’aquests col·lectius i d’altres organitzacions, la Generalitat va anunciar la 
reobertura parcial de Drassanes, però sense el servei de tests ràpids d’ITS, que era 
el més important per a nosaltres. Caldrà seguir pressionant.

La mobilització contra el tancament de Drassanes és un bon exemple de com el 
moviment LGTBI és capaç de teixir aliances i articular demandes que van més enllà 
del nostre col·lectiu. Estem al mig d’una crisi econòmica i social sense precedents, 
que està colpejant amb més duresa els grups que ja estaven en una situació més 
precària. A més, existeix el risc que l’emergència sanitària i la crisi facin créixer els 
discursos d’odi, dels quals les dissidents sexuals som una de les principals víctimes 
(amb les persones migrades, racialitzades, treballadores sexuals, persones amb 
diversitat sexual i molts d’altres). Davant aquesta situació, les desviades que volem 
transformar el món en què vivim no ens podem quedar en una cantonada, defensant 
només les demandes que afecten exclusivament el col·lectiu LGTBI.

Ara mateix, perdre la feina, patir un desnonament o que et tallin la llum per 
impagament són els principals perills a què s’enfronten moltes persones LGTBI, unes 
problemàtiques compartides amb grans sectors de la població. Els moviments de la 
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dissidència sexual i de gènere, que volem transformar el món en què vivim, ens hauríem de 
preguntar si estem donant resposta a aquesta situació. En moments de crisi com aquest, 
no ens podem permetre fer les mateixes coses de sempre amb la mateixa gent de sempre. 
No hauríem de perdre massa energies en mobilitzacions i campanyes com les de sempre, 
per més legítimes que siguin. Millor construïm aliances amb les feministes, amb les putes, 
amb els moviments en defensa del dret a l’habitatge, amb totes les que defensen una 
renda básica universal per evitar que les de baix paguem la crisi de nou, amb les sanitàries 
que estan fent front a una pandèmia distòpica sense els recursos necessaris després 
d’anys de retallades pressupostàries.

Fem com hem fet amb Drassanes, unim-nos a sectors diferents, siguin LGTBI o no, per 
defensar les moltíssimes reivindicacions que comparatim. Davant una crisi que amenaça 
amb precaritzar encara més les nostres vides i fer-nos més vulnerables davant les diverses 
formes d’LGTBI-fòbia, teixim aliances per ser més fortes. Que Drassanes sigui només un 
primer pas.
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COSTUMARI 
DE LA LLENGUA

EL RACÓ DE L’HABITUD I EL CAPRITX LINGÜÍSTICS I LINGUALS

Si tota pedra fa paret, aquesta vol ser la primera entrada d’una obra incompleta i 
gens exhaustiva que resignifiqui expressions d’arreu dels Països Catalans a través 

del seu ús dins del col·lectiu marika.

Joana Terrífica | @joanambpor | 22.01.2021

Aquest espai s’adreça a totes les lectores de La Lloca amants dels plaers de la llengua en tots els 

sentits. Avui, de bell principi, estrenem aquest costumari lingüístic marika rescatant una frase feta 

molt nostrada i emprada per parlar en plata en els contextos més subalterns: “Em menjo la teua 

merda!”. Si bé la literalitat de l’expressió ens porta directament a pensar en l’scat amb què hem 

il·lustrat l’article, el significat genuí d’aquesta expressió apel·la a la solidaritat o sororitat entre 
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persones. L’utilitzem per mostrar la nostra empatia davant la companya que s’està empassant un 

gripau perquè alguna cosa no va prou sobre rodes a la seua vida. Així doncs, expressem la nostra 

predisposició a empassar-nos el gripau amb ella —fins a tenir basques— especialment, si s’ha 

de convertir en un príncep blau. I tot i que quan hem tocat fons, entre germanes —mentre ens 

despullem i expliquem les misèries— ens podem acabar menjant el cul, especialment si afegim 

alguna substància a l’equació, la “merda” de la frase feta es refereix a les dificultats en abstracte i 

no pas a la literalitat de la que ens puguem trobar llepant-li el fogó a l’afectada.

Per acabar d’esvair dubtes sobre l’ús i a tall d’exemple —que tot recull d’expressions lingüístiques 

ha d’incloure— em remetré a la campanya de solidaritat de què hem participat, individualment i 

col·lectiva, aquests darrers mesos per tal de mostrar el nostre suport a les encausades per haver 

expulsat el bus de Ciutadans de la manifestació anticapitalista de l’alliberament LGBTI de plaça 

Universitat. Per enèsima vegada, el feixisme assenyala i la (in)justícia espanyola dispara i les 

condemna de manera ignominiosa. I tot i l’absolució, després de presentar un recurs a la sentència 

inicial, com en tantes altres ocasions, el procediment funciona com a pena, sembrant la por en 

les nostres companyes de lluita i en tot un moviment que s’autocensura per no patir els estralls 

de la repressió. Tanmateix, seguim sostenint que la nostra lluita no està al servei de la rentada de 

cara d’aquest ni de cap altre partit polític capitalista i us seguirem expulsant dels nostres espais 

fins a fer-vos desaparèixer. Hem pres la humil decisió de no retrocedir i ho tornarem a fer! Ara bé, 

quan la repressió ens colla, hem d’activar, encara més que mai, la solidaritat i les cures envers 

les companyes agafades com a cap de turc. És l’hora de ser-hi, acompanyar-les i dir-los-hi: EM 
MENJO LA TEUA MERDA!
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                      #CompromísEmocional 
Per Pan de Moco

La meva intenció és posar sobre la taula diferents reflexions sobre la cura emocional 
que fem entre nosaltres. Més enllà de follar també ens agrada rebre estima, tot i 
que a alguns ens costa donar-nos permís per rebre-la… segurament perquè ningú 
ens ha ensenyat a donar-nos amor a nosaltres mateixos i llavors, com podem estar 
preparats per rebre’l dels altres?  

Dins de la selva sexual en què ens trobem els marikes, com sobrevivim? Com ens 
relacionem entre nosaltres? Quan coneixem algun noi gai nou, se’ns activa un test 
intern per valorar si ens agrada o si el volem/podem portar al llit? 
Alguns vivim en entorns mega heteros, altres vivim en entorns únicament gais i 
d’altres fem el que podem… Un cop vaig sentir una frase que em va agradar força: 
els gais tenim sexe entre nosaltres per trobar i crear una xarxa social afectiva, 
en canvi els heteros fan xarxa social afectiva per aconseguir sexe. Curiós, però 
en la famosa heteronormativitat en la qual vivim, ens resulta fàcil trobar espais 
d’homosociolització? NO!... i molts d’aquests espais acostumen a girar en l’eix 
sexual… 

Amb això, només volia posar titulars al context cultural en el qual vivim… i poder 
parlar de les grans dificultats que tenim els gais per relacionar-nos com a gais, 
sobretot quan hi ha sexe pel mig… Ens agrada follar, i per tant, ens agrada trobar 
gent per follar… tornem a  la selva sexual… Sabeu què? Algun cop m’ha passat 
que he mostrat molta il·lusió al estar coneixent a algun noi però a les dues cites 
“puff”, les ganes de seguir alimentant la relació s’esfumen com un globus que 
es desinfla… Com funciona el cervell humà? Concretament; el nostre sistema 
de recompensa neuronal s’activa molt més quan no tenim el 100% de certesa 
d’aconseguir l’objectiu, la incertesa ens fa vibrar, ens motiva i ens fa invertir més 
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esforç per aconseguir la meta desitjada. Dit en altres paraules, ens estimula més el 
procés per aconseguir el tiu que ens volem lligar que un cop ja l’hem aconseguit. 
Uff… sona lleig, no? Però alguns cops passa… Si això ho combinem amb la manca 
d’educació afectiva que hem tingut i tota l’homofòbia en la qual ens hem construït 
socialment… què tenim? Un cementiri de cadàvers emocionals. Follem dos cops i 
després ja estem buscant un altre estímul que ens motivi de nou. Potser algun dia 
trobem al nostre príncep blau (que ningú l’està buscant, shhhh). 

Com pot ser que sigui més íntim anar a fer una infusió amb un desconegut que no 
pas tenir sexe oral amb algú que no sabem ni com es diu? No ens fuetegem tampoc, 
tenim un privilegi com a gais. El sexe com a eina per  socialitzar-nos, i això ens obre 
moltes portes, ens permet encetar nous vincles amb nous nois… Podem reivindicar 
el sexe com a un lubricant social molt poderós, però vigilem en no caure en el clàssic 
consum de cossos per evitar cavar més tombes en aquest cementiri tenebrós...  

Estic generalitzant, per descomptat, i estic obrint molts melons sense fer cap 
proposta… no vull moralitzar ni tampoc unificar la forma que ens relacionem 
sexoafectivament els gais. Però sí vull posar una cullerada de neurociència i donar-
li voltes al #CompromísEmocional que podria aparèixer, en menor o major grau, 
entre nosaltres… Primer vull explicar les tres fases a través de les quals el nostre 
cervell guia les nostres conductes sexuals:

1a fase - La trobada inicial és la fase més animal, més instintiva, 
on intervenen les hormones anomenades feromones i això 
ens condueix a analitzar, de forma inconscient i automàtica, si 
l’objectiu val la pena o no; és atractiu?, té bona salut?, etc. Aquí 
comença la famosa dansa del flirteig, per intentar aconseguir la 
persona a qui volem seduir. Com lliguem entre nosaltres? Això 
millor ho deixem per un altre article… 

2a fase - L’enamorament cru i pelat: un còctel d’hormones 
dins del nostre cervell que ens endinsa a aquesta sensació 
explosiva i màgica… són les papallones de la panxa que sempre 
diem. Concretament parlem de dopamina i oxitocina, dues 
neurohormones que estan relacionades amb la motivació i la 
recompensa i el sentiment d’unió cap a les altres persones, 
respectivament. Aquesta combinació d’hormones acostumen a 

“anul·lar” el nostre prefrontal, la zona del cervell que ens permet prendre decisions 
i planificar els nostres actes… desactivem els circuits de crítica cap a la parella i això 
afavoreix el sentiment d’unió,  d’aquí vindria la frase “amor cec”, ja que en aquesta 
fase acostumem a idealitzar a l’altra persona i obviar tot allò que no ens agrada, 
tot és màgic en aquest moment, ens agrada tot de l’altre tiu… Aquí s’uneix tot el 
context cultural d’occident i la Brigitte Vasallo ho descriu molt bé: ens enlairem 
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dins del coet de l’amor romàntic que puja i puja fins a l’infinit… però fins quan dura 
aquest vol?… això és bo o dolent? No cal jutjar-ho, simplement ésser conscients que 
això succeeix dins nostre i té una durabilitat que varia a cada situació i persona. Les 
valoracions polítiques de tot això les deixo per qui ho sàpiga fer.

3a fase - L’amor a llarg termini: quan aconseguim un lligam 
afectiu sostingut en el temps, un vincle amb l’altra persona 
“especial” que ens desperta una sensació de gratitud, que genera 
una agradable i suau sensació de benestar. Això ho aconseguim 
gràcies a les endorfines. Si aquesta fase no apareix en acabar 
l’enamorament… oju! Perquè aquí apareix un dels perillosos 
moments de fer-nos mal… 

Normalment ens costa identificar cadascuna d’aquestes fases ja que tampoc sempre 
segueixen el mateix patró ni ordre… i parteixo sobretot de les meves experiències… 
i sovint, quan no podem “escoltar el que sentim” ens bloquegem, ens fa por, ens 
aterra… ens fa sentir vulnerables i ens costa obrir-nos! Alguns actuem amb el 
famós “ghosting” o deixem diluir la nostra responsabilitat en el silenci digital, 
altres intentem forçar l’inici d’una relació que realment no desitgem… Però què 
passa si algú de nosaltres ens demana més compromís emocional i nosaltres no 
volem o no estem preparats? Algú ens ha ensenyat a gestionar aquestes situacions? 
Potser som addictes a la dopamina i fugim de construir vincles profunds… 

Ok, però i què? Què podem fer? Relaxar-nos, normalitzar aquestes fases… 
Aprendre a escoltar-nos i connectar amb la nostra panxa, respirar a.m.b. t.o.t.a. l.a. 
t.r.a.n.q.u.i.l.·.l.i.t.a.t. d.e.l. m.ó.n. L’objectiu? Aprendre a utilitzar el nostre ascensor  
de la introspecció per poder mantenir un diàleg entre la raó i l’emoció. Tranquil, 
això que et passa és normal… Alimentar la connexió entre el nostre cap i la nostra 
panxa… A partir d’aquí, i només des d’aquí, quan sentim que el nostre mar de fons 
està en pau, podrem caminar amb la panxa tranquil·la… si el que trobem són fortes 
onades internes i no fem un STOP, no podrem atendre’ns com ens cal. No estem 
acostumats a agafar aquest ascensor, però “l’hàbit fa al monjo” i a través de la 
pràctica, ens convertirem en experts dels nostres propis engranatges emocionals. 
Posem-li tot l’oli marika que puguem! #CompromísEmocional amb nosaltres 
mateixos abans de res… 
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Després? Parlem de com podem establir relacions sanes. Ens fa por la paraula 
estimar? Estimem, això és un fet i tenir por també és molt humà, però tenir por de 
la por? Això ens bloqueja! Nova pregunta; Sabem estimar? A mi m’ajuda a pensar 
que és com una sensació de cavalls indomables que estiren amb força del nostre 
carro de forma salvatge fins al punt inclús, de caure i fer-nos mal… Fem l’STOP i 
llavors podrem agafar les regnes d’aquests cavalls i prendre la velocitat en la qual 
ens sentim còmodes per avançar… explorem nous camins però, oju, si correm 
molt potser ens els perdem i si veiem que arribem a indrets foscos, sempre podem 
tornar enrere… però això sí, sempre amb les regnes a les mans. Ja que si no cuidem 
el nostre carro nosaltres mateixos, qui ho farà? 

Parlem, posem paraules, fem conscient allò inconscient, acompanyem-nos… 
Parlem obertament si ens enamorem, sense pors ni culpes de sentir coses boniques 
dins nostre. Demanem compromís emocional quan ho necessitem… Cuidem-nos, 
primer a nosaltres però sobretot també als nostres companys sexoafectius… 
intentem explicar-los-hi en quin moment ens trobem… articulem les nostres 
relacions d’amor amb l’eix del benestar. Alimentem la nostra comunitat gai de 
purpurina i estima! 

*Gràcies a totes les marikes amb qui he pogut fer debat entorn d’això! 
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LEAVITT I LA PLOMA 
D’ENTREGUERRES
Una recomanació literària de Kim Xibari

Mentre Anglaterra dorm (1993) – David 
Leavitt

En aquesta petita novel·la, Leavitt (autor 
també d’El llenguatge perdut de les grues 
(1986) i de la biogra!a d’Alan Turing 
(2006)) ens situa en el període previ a 
l’esclat de la Segona Guerra Mundial. 
Anglaterra dorm, i ho fa sense que les 
bombes de la Guerra Civil, que ja s’està 
lliurant a la península, li destorbin el 
son. Anglaterra dorm i els problemes 
interns d’Alemanya semblen massa 
remots per esquitxar més enllà del Canal 
de la Mànega.

Malgrat que els personatges principals 
(ja siguin de la corrent intel·lectual de l’època o simplement de classe baixa) són 
conscients de la divisió de classes, és ben cert que la realitat encara determina una 
sort que sembla ineludible. Al !nal, deixar-se portar sempre resulta més fàcil. En 
aquest llibre, el sexe del protagonista sembla que el puguem olorar amb la imaginació 
(vigileu les ereccions incòmodes si llegiu al tren) i la ploma és tan present i, alhora, 
tan innocent, que l’autor en cap moment l’ha de descriure. A partir d’aquí, ens 
explica una història d’amor de joventut gens èpica però totalment sincera amb el 
lector.

Mentre Anglaterra dorm, la ploma segueix present i els gais seguim saltant les 
tanques dels parcs a la nit.
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Benvolgudes totes,!

En aquest món que sembla que s’acaba, mol-
tes hem sentit l’impuls de tornar a aquelles 
coses que de sempre ens han connectat amb 
la vida.

Aquesta vegada, no escric l’article perduda en 
cap capital europea entre gira i gira, ni ho faig 
desconsolada darrere una finestra amarada de 
pluja atlàntica enyorant temps pretèrits i sen-
tint com l’escorreguda de rímel m’amarga el 
gust dels meus llavis mal pintats. No. Enrere 
han quedat les llargues temporades de solitud 
i desconsol. He tornat al sol mediterrani, i ho 
he fet al costat de Tortosà, a Roquetès. I ho 
faig més Jacqueline que mai, perquè com diu 

una de les nostres dives nostrades acadèmi-
ques més brillants, la Josep-Anton Fernàndez, 
“qui perd els orígens, si fa el dol ben fet, gua-
nya identitat”.

I aquest article parlarà de tot això: d’allò que 
ens connecta amb la vida (com un bon film o 
una interpretació magistral), de la identitat 
i també de la filla més il·lustre de Roquetès, 
diva entre les dives que des de fa deu anys en-
lluerna amb el seu somriure picardiós tots els 
àngels d’aleta trencada del paradís celestial. 
Estic parlant de la gran, (l’única que pot tenir 
aquest adjectiu al davant a part de mi i de la 
gran violoncel·lista Jacqueline Du Pré, de la 
qui prenc el nom) de la gran, repeteixo, Mercè 
Lleixà.!

I per fer-ho, m’acompanyaran en aquest arti-
cle, per primera vegada, dues de les meues 
millors amigues i seguidores entusiastes de la 
gran Lleixà: l’esplèndida sexòloga Anna Love i, 
renascuda del seu exili solsonenc, la immensa 
cabaretera Manoli León Segura.!

Us deixo, ara, amb les nostres reflexions sobre 
el film Què t’hi jugues, Mari Pili? de Ventura 
Pons, i l’estel·lar 
actuació de la gran 
Lleixà.!

Sempre vostra,

Jacqueline.

QUÈ US HI JUGUEU, 
MARI PILIS?

Un article col·lectiu de Les Filles de Mercè Lleixà

Pepa-Antònia Fernàndez,

Benvolgudes totes, 
En aquest món que sembla que s’aca-
ba, moltes hem sentit l’impuls de tornar 
a aquelles coses que de sempre ens han 
connectat amb la vida.

Aquesta vegada, no escric l’article perduda 
en cap capital europea entre gira i gira, ni 
ho faig desconsolada darrere una finestra 
amarada de pluja atlàntica enyorant temps 
pretèrits i sentint com l’escorreguda de rí-
mel m’amarga el gust dels meus llavis mal 
pintats. No. Enrere han quedat les llargues 
temporades de solitud i desconsol. He tor-
nat al sol mediterrani, i ho he fet al costat 
de Tortosà, a Roquetès. I ho faig més Jac-
queline que mai, perquè com diu una de 
les nostres dives nostrades acadèmiques 
més brillants, la Pepa-Antònia Fernàndez, 

“qui perd els orígens, si fa el dol ben fet, 
guanya identitat”.
I aquest article parlarà de tot això: d’allò 
que ens connecta amb la vida (com un bon 
film o una interpretació magistral), de la 
identitat i també de la filla més il·lustre de 
Roquetès, diva entre les dives que des de 
fa deu anys enlluerna amb el seu somriure 
picardiós tots els àngels d’aleta trencada 
del paradís celestial. Estic parlant de la 
gran (l’única que pot tenir aquest adjectiu 
al davant a part de mi i de la gran violon-
cel·lista Jacqueline Du Pré, de qui prenc el 
nom), de la gran, repeteixo, Mercè Lleixà. 
I per fer-ho, m’acompanyaran en aquest 
article, per primera vegada, dues de les 
meues millors amigues i seguidores en-
tusiastes de la gran Lleixà: l’esplèndida 
sexòloga Anna Love i, renascuda del seu 
exili solsonenc, la immensa cabaretera 
Manoli León Segura. 
Us deixo, ara, amb les nostres reflexions 
sobre el film Què t’hi jugues, Mari Pili? de 
Ventura Pons, i l’estel·lar actuació de la 
gran Lleixà. 

Sempre vostra,
Jacqueline.
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La inestabilitat 
de la identitat 
catalana

  Per Jacqueline de Tortosà

Benvolgudes, torno a ser jo. He decidit ser la 
primera, perquè soc hospitalària, però quan 
ets a casa, sempre ha de quedar clar qui és la 
mestressa.

Ara, però, deixem-nos de més dilatacions i 
anem al gra.!

Què t’hi jugues, Mari Pili? és un film de l’any 
1991 rodat a la Barcelona preolímpica, dirigit 
per Ventura Pons i escrit per Joan Barbero, 
que cal veure, almenys, una vegada l’any. 
L’argument, tres companyes de pis de vint-i-
pocs que fan una juguesca: allitar-se amb el 
primer home que els dirigeixi la paraula. A par-
tir d’aquí, entrem en un abisme que combina 
petardeig català, magnífiques actuacions de 
dives nostrades com la Núria Hosta, la Blanca 
Pàmpols, la Lloll Beltran i la gran Mercè Lleixà, 
i escenes surrealistes que ens obligaran a re-
novar el salvaslip més d’una vegada durant la 
seua reproducció.!

Però com que, com a bona amiga famosa per 
la meua generositat, he cedit part de les me-
ues línies de La Lloca a les meues estimades 
Anna i Manoli, em disposo a anar per feina i 
parlar d’allò que vull dir, tot esperant que elles 
completaran a les dues següents parts la infor-
mació que falti respecte al film.                    

I la idea que defensaré amb les ungles afila-
des, si cal, és que els personatges que inter-
preten la Lloll Beltran i, sobretot, la Mercè Llei-
xà, son una de les millors representacions que 
s’han fet mai de la inestabilitat de la identitat 
catalana.                                                              

Al film de Pons, la Lloll Beltran és una secretà-
ria anomenada “Marica” (diminutiu de Maria 
Carme), nom que ja ens diu molt sobre a què 
fa referència el seu personatge. La pobra dona 
va calenta com un suro, per dir-ho finament, 
però mai es menja un rosco; fins i tot en una 
de les escenes finals (i adverteixo que això és 
un spoiler que diuen les jóvens influenciades 
per les cultures anglosaxones) en que tothom 
acaba magrejant-se amb tothom, la “Marica” 
marxa sola i encara més calenta.!

Segons la meva interpretació sempre canòni-
ca, el personatge de la Marica no és ni més ni 
menys que la representació de la incapacitat 
de les persones gais de fer-se intel·ligibles 
en la cultura en general, i concretament, en 
la cultura catalana dels anys noranta, que no 
era cap altra que la de la “normalització”, con-
cepte que cal deconstruir sempre i, fins i tot 
m’atreviria a dir, trinxar de totes totes.

Per altra banda, el personatge de Mari Pili, que 
dona nom al film, brillantment interpretat per 

                    Mercè Lleixà, sempre als nostres corsBenvolgudes, torno a ser jo. He decidit ser la 
primera, perquè soc hospitalària, però quan 
ets a casa, sempre ha de quedar clar qui és 
la mestressa.
Ara, però, deixem-nos de més dilatacions, i 
anem al gra. 
Què t’hi jugues, Mari Pili? és un film de l’any 
1991 rodat a la Barcelona preolímpica, dirigit 
per Ventura Pons i escrit per Joan Barbero, 
que cal veure, almenys, una vegada l’any. 
L’argument, tres companyes de pis de vint-
i-pocs que fan una juguesca: allitar-se amb 
el primer home que els dirigeixi la paraula. A 
partir d’aquí, entrem en un abisme que com-
bina petardeig català, magnífiques actuaci-
ons de dives nostrades com la Núria Hosta, 
la Blanca Pàmpols, la Lloll Bertran i la gran 
Mercè Lleixà, i escenes surrealistes que ens 
obligaran a renovar el salvaeslip més d’una 
vegada durant la seua reproducció. 
Però com que, com a bona amiga famosa 
per la meua generositat, 
he cedit part de les meues línies de La Lloca 
a les meues estimades 
Anna i Manoli, em disposo a anar per feina 
i parlar d’allò que vull dir, tot esperant que 
elles completaran a les dues parts següents 
la informació que falti respecte al film.                                                             

I la idea que defensaré amb les ungles afi-
lades, si cal, és que els personatges que in-
terpreten la Lloll Bertran i, sobretot, la Mercè 
Lleixà, són una de les millors representaci-
ons que s’han fet mai de la inestabilitat de la 
identitat catalana.

Al film de Pons, la Lloll Bertran és una secre-
tària anomenada “Marica” (diminutiu de Maria 
Carme), nom que ja ens diu molt sobre a què 
fa referència el seu personatge. La pobra dona 
va calenta com un suro, per dir-ho finament, 
però mai es menja un rosco; fins i tot en una 
de les escenes finals (i adverteixo que això és 
un espòiler, que diuen les jóvens influenciades 
per les cultures anglosaxones), en què tothom 
acaba magrejant-se amb tothom, la “Marica” 
marxa sola i encara més calenta. 
Segons la meva interpretació sempre canòni-
ca, el personatge de la Marica no és ni més ni 
menys que la representació de la incapacitat 
de les persones gais de fer-se intel·ligibles 
en la cultura en general, i concretament, en 
la cultura catalana dels anys noranta, que no 
era cap altra que la de la “normalització”, con-
cepte que cal desconstruir sempre i, fins i tot 
m’atreviria a dir, trinxar de totes totes.
D’altra banda, el personatge de Mari Pili, que 
dona nom al film, brillantment interpretat per la 
gran Lleixà, és el d’una “xarnega”, paraula que 
la mateixa actriu utilitza en un diàleg, interpre-
tada per una ebrenca. 
De fet, el dialecte nord-occidental, dissimulat 
per l’actriu, però que apareix en alguns trets, 
es justifica a la pel·lícula mitjançant l’origen 
castellanoparlant del personatge. Quina millor 
manera de presentar com d’inestable i d’inco-
herent és la categoria de “catalanitat” que a 
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la gran Lleixà és el d’una “xarnega”, paraula 
que la mateixa actriu utilitza en un diàleg, in-
terpretada per una ebrenca.!

De fet, el dialecte nord-occidental dissimulat 
per l’actriu, però que apareix en alguns trets, 
es justifica a la pel·lícula mitjançant l’origen 
catellanoparlant del personatge. Quina millor 
manera de presentar com d’inestable i d’inco-
herent és la categoria de “catalanitat” que a 
través d’aquesta impersonificació doblement 
perifèrica? Quina millor manera de presen-
tar-ho que fer-ho mitjançant una aportació ge-
nial a la cultura catalana que crea referents, 
com és el film Què t’hi jugues, Mari Pili? en tot 
el seu conjunt?

Després d’haver dit això, i ja donant el relleu a 
les meves dues companyes, només em queda 
cridar (tornant al meu clímax, barreja d’estat 
d’ànim d’enyorança per allò que no va succeir i 
ràbia del foc que encara em crema a dins) pa-
rafrasejant a tots els revolucionaris de casal 
heterosexuals a qui mai menjarem el cul:!

“Crear dos, tres... molts Què t’hi jugues, Mari 
Pili? !

Sempre vostra,

Jacqueline.

T’estimo 
molt, Cefe                                                                                               
                                                                                

Per Anna Love

Després d’aquesta anàlisi brillant sobre la in-
estabilitat de la identitat catalana, em disposo 
a baixar el nivell dràsticament. Ara, és el mo-
ment de fer una crítica més planera. I és que 
arriba la calor, los chicos se enamoran i algu-
nes ja hem canviat la biblioteca per la platja. 
No t’ho prenguis malament, Jacqui. Les teves 
reflexions són molt necessàries però has d’en-
tendre també que cal completar aquest article 
col·lectiu amb una mica de xerrera de mercat.

Comencem. 

Què t’hi jugues, Mari Pili? es va estrenar l’any 
91. Ja fa gairebé 30 anys! Mare de Déu santís-
sima, com passa el temps. Recordo que la vaig 
anar a veure al cine amb la meva colla. Bé, no 
només amb la meva colla. M’explico. La meva 
colla érem companys (que no companyes) de 
l’escola. Teníem entre 13 i 14 anys. Estàvem a 
punt d’acabar l’EGB i començar BUP a l’insti-
tut. A una ciutat petita com Vilafranca la gent 
de la nostra edat acostumàvem a tenir dues 
colles. Una colla reduïda formada per només 
nois o noies. I una altra de mixta (nois i noies) 
que havia sorgit de la fusió de dues colles no 
mixtes. En el meu cas, i en molts d’altres, la 
colla de nois servia per fer coses del dia a dia o 
per avorrir-nos plegats. I la colla mixta era per 

través d’aquesta personificació doblement 
perifèrica? Quina millor manera de presen-
tar-ho que fer-ho mitjançant una aportació 
genial a la cultura catalana que crea refe-
rents, com és el film Què t’hi jugues, Mari 
Pili? en tot el seu conjunt?
Després d’haver dit això, i ja donant el re-
lleu a les meues dues companyes, només 
em queda cridar (tornant al meu clímax, 
barreja d’estat d’ànim d’enyorança per allò 
que no va succeir i ràbia del foc que enca-
ra em crema a dins), parafrasejant tots els 
revolucionaris de casal heterosexuals a qui 
mai menjarem el cul: 
“Crear dos, tres… molts Què t’hi jugues, 
Mari Pili?!
Sempre vostra,
Jacqueline

               

Després d’aquesta anàlisi brillant sobre la 
inestabilitat de la identitat catalana, em dis-
poso a baixar el nivell dràsticament. Ara és 
el moment de fer una crítica més planera. I 
és que arriba la calor, los chicos se enamo-
ran i algunes ja hem canviat la biblioteca per 
la platja. No t’ho prenguis malament, Jacqui. 
Les teves reflexions són molt necessàries 
però has d’entendre també que cal comple-
tar aquest article col·lectiu amb una mica de 
xerrera de mercat.
Comencem. 
Què t’hi jugues, Mari Pili? es va estrenar 
l’any 91. Ja fa gairebé 30 anys! Mare de Déu 
santíssima, com passa el temps. Recordo 
que la vaig anar a veure al cine amb la meva 
colla. Bé, no només amb la meva colla. M’ex-
plico. La meva colla érem companys (que no 
companyes) de l’escola. Teníem entre 13 i 
14 anys. Estàvem a punt d’acabar l’EGB i 
començar BUP a l’institut. A una ciutat pe-
tita com Vilafranca la gent de la nostra edat 
acostumàvem a tenir dues colles. Una colla 
reduïda formada per només nois o noies. I 
una altra de mixta (nois i noies) que havia 
sorgit de la fusió de dues colles no mixtes. 
En el meu cas, i en molts d’altres, la colla de 
nois servia per fer coses del dia a dia o per 
avorrir-nos plegats. I la colla mixta era per 
fer coses de cap de setmana. Com anar al 
cine un dissabte a la tarda per veure Què t’hi 
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fer coses de cap de setmana. Com anar al cine 
un dissabte a la tarda per veure Què t’hi ju-
gues, Mari Pili?. No sé perquè m’enrotllo tant 
en aquest punt, però mira, ja està fet.

La qüestió és que era un estiu de fa gairebé 30 
anys i que vaig anar a veure la pel·li més en-
tranyable de Ventura Pons amb la meva colla 
mixta fruit d’una fusió molt recent. 

Cal assenyalar que llavors el cinema en català 
era molt minoritari (bé, igual que ara) i que es-
tàvem molt emocionats amb la cosa. A més a 
més ens engrecava el fet que es tractés d’una 
comèdia amb personatges joves al voltant 
del sexe. Naltros no teníem encara l’edat de 
la Lleixà i companyia però era fàcil sentir-nos 
igualment emmirallats amb aquelles històries. 
I és que ens moríem de ganes  de tenir tres o 
quatre anys més per entregar-nos al gaudi del 
sexe. 

Abans de continuar deixeu-me dir (sinó se 
m’oblida!) que Què t’hi jugues, Mari Pili? tot 
i ser una  comèdia que pot semblar intrase-
cendent té un punt transgressor i murri que no 
dissimula mai. De fet no es va poder estrenar a 
Egipte, on la censura la va considerar ‘no apta’ 
per al públic juntament amb altres films com 
Tacones lejanos de Pedro Almodóvar i Todos 
los hombres sois iguales de Manuel Gómez 
Pereira. Però seguim amb el que us explica-
va…

Un cop vam tenir les entrades a la mà i havíem 
d’esperar-nos per entrar a la sala de projecció, 
el ritual era fer cridòria al vestíbul del cinema 
comentant les làmines amb fotografies d’es-
cenes del film que estaven exposades en una 
de les cartelleres. Les noies parlaven de tot 
i de res: dels vestits de les actrius, que si el 
Marc Martínez era el presentador del ‘Matraca 
No’ (programa juvenil mític de TV3) o s’emo-
cionaven en veure que en un dels fotogrames 
l’escena es situava al Pokin’s (l’únic fast food 

de l’època, i quan dic únic em refereixo a que 
només n’hi havia un. Concretament a la plaça 
Francesc Macià de Barcelona).

En canvi els nois ens centràvem (i m’hi incloc) 
en assenyalar les actrius i comentar si estaven 
bones o no. El veredicte va ser clar: “Aquesta 
(assenyalaven la Núria Hosta) és la que està 
més bona”. En aquella època jo estava a l’ar-
mari i fins i tot alguns dies em creia que era 
hetero. Calia dissimular. Per tant, em prenia 
aquelles conclusions com consignes. Com una 
informació molt útil que em serviria per fer fer-
me l’hetero quan algú em preguntés quin tipus 
de noies m’agraden.

Al llarg d’aquelles tardes d’estiu, vivia mol-
tes situacions semblants. Sembava que m’hi 
estava acostumant però no. Després del tea-
tret em venia una tristesa profunda que podia 
expressar-me a mi mateix en moments on no 
em veien els meus amics i amigues. Com quan 
es van apagar els llums. La pel·lícula estava a 
punt de començar.

La primera escena de la cuina és molt diverti-
da. Només us diré això, No patiu, no faré spoi-
lers. De seguida em vaig oblidar de la meva 
homosexualitat reprimida, se’m va dibuixar 
un somriure a la cara i vaig compartir rialles i 
cops de colze amb l’Ada i el Ricard, que eren 
els companys que tenia a banda i banda de la 
meva butaca. 

La pel·li no és una obra d’art. Però és molt di-
vertida (i per tant, bona). Una part del cinema 
de Ventura Pons -i aquí hi incloc la pel·lícula 
que ens atany- no té res a envejar al de l’Al-
modóvar. Els dos són grans directors, amb les 
seves llums i ombres. Però ara tampoc vull 
allargar-me en comparatives ni en demostrar 
que tenim bon cinema. 

jugues, Mari Pili?. No sé per què m’enrotllo 
tant en aquest punt, però mira, ja està fet.
La qüestió és que era un estiu de fa gairebé 
30 anys i que vaig anar a veure la pel·li més 
entranyable de Ventura Pons amb la meva 
colla mixta fruit d’una fusió molt recent. 
Cal assenyalar que llavors el cinema en ca-
talà era molt minoritari (bé, igual que ara) i 
que estàvem molt emocionats amb la cosa. 
A més a més, ens engrecava el fet que es 
tractés d’una comèdia amb personatges jo-
ves al voltant del sexe. Naltros no teníem 
encara l’edat de la Lleixà i companyia però 
era fàcil sentir-nos igualment emmirallats 
en aquelles històries. I és que ens moríem 
de ganes de tenir tres o quatre anys més 
per entregar-nos al gaudi del sexe. 
Abans de continuar deixeu-me dir (si no, 
se m’oblida!) que Què t’hi jugues, Mari Pili? 
tot i ser una comèdia que pot semblar in-
trascendent té un punt transgressor i murri 
que no dissimula mai. De fet no es va po-
der estrenar a Egipte, on la censura la va 
considerar “no apta” per al públic juntament 
amb altres films com Tacones lejanos de 
Pedro Almodóvar i Todos los hombres sois 
iguales de Manuel Gómez Pereira. Però 
seguim amb el que us explicava…
Un cop vam tenir les entrades a la mà i ha-
víem d’esperar-nos per entrar a la sala de 
projecció, el ritual era fer cridòria al vestí-
bul del cinema comentant les làmines amb 
fotografies d’escenes del film que estaven 
exposades en una de les cartelleres. Les 
noies parlaven de tot i de res: dels vestits 
de les actrius, que si el Marc Martínez era 
el presentador del Matraca no (programa 
juvenil mític de TV3) o s’emocionaven en 
veure que en un dels fotogrames l’escena 
se situava al Pokin’s (l’únic fast food de 
l’època, i quan dic “únic” em refereixo a 
que només n’hi havia un. Concretament a 
la plaça Francesc Macià de Barcelona).
En canvi, els nois ens centràvem (i m’hi in-
cloc) en assenyalar les actrius i comentar 
si estaven bones o no. El veredicte va ser 
clar: “Aquesta (assenyalaven la Núria Hos-
ta) és la que està més bona”. En aquella 

època jo estava a l’armari i fins i tot alguns 
dies em creia que era hetero. Calia dissi-
mular. Per tant, em prenia aquelles conclu-
sions com consignes. Com una informació 
molt útil que em serviria per fer fer-me l’he-
tero quan algú em preguntés quin tipus de 
noies m’agraden.
Al llarg d’aquelles tardes d’estiu vivia mol-
tes situacions semblants. Sembava que 
m’hi estava acostumant però no. Després 
del teatret em venia una tristesa profunda 
que podia expressar-me a mi mateix en 
moments en què no em veien els meus 
amics i amigues. Com quan es van apa-
gar els llums. La pel·lícula estava a punt 
de començar.
La primera escena de la cuina és molt di-
vertida. Només us diré això, no patiu, no 
faré espòilers. De seguida em vaig oblidar 
de la meva homosexualitat reprimida, se’m 
va dibuixar un somriure a la cara i vaig 
compartir rialles i cops de colze amb l’Ada i 
el Ricard, que eren els companys que tenia 
a banda i banda de la meva butaca.
La pel·li no és una obra d’art. Però és molt 
divertida (i per tant, bona). Una part del 
cinema de Ventura Pons —i aquí hi incloc 
la pel·lícula que ens ateny— no té res a 
envejar al de l’Almodóvar. Tots dos són 
grans directors. Amb les seves llums i om-
bres. Però ara tampoc vull allargar-me en 
comparatives ni en demostrar que tenim 
bon cinema. 

Del que sí que vull parlar és del personat-
ge que interpeta el gran Mingo Ràfols: en 
Cefe. El personatge gai de la pel·li. Gai i 
secundari, és clar (llavors encara no hi ha-
via Netflix i ens havíem de conformar amb 
aquesta petita concessió). Res. Només 
dir-vos que quan torneu a veure Què t’hi 
jugues o la veieu per primer cop, fixeu-vos 
en en Cefe. L’estimareu. I sí. Té ploma. I 
fa del típic personatge gai amb ploma. I 
la Lleixà i ell es posen a fer les marietes 
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Del que sí vull parlar és del personatge que in-
terpeta el gran Mingo Ràfols: en Cefe. El per-
sonatge gai de la pel·li. Gai i secundari, és clar 
(llavors encara no hi havia Netflix i ens havíem 
de conformar amb aquesta petita concessió). 
Res. Només dir-vos que quan torneu a veure 
Què t’hi jugues… o la veieu per primer cop, 
fixeu-vos amb en Cefe. L’estimareu. I sí. Té plo-
ma. I fa del típic personatge gai amb ploma. I 
la Lleixà i ell es posen a fer les marietes juntes. 
I no és fantàstic això? Doncs sí! I alerta amb 
qui ens vulgui enredar dient que això és un es-
tereotip i que també hi ha gais masculins (ah 
sí? On?!). Aquest argument ja no cola. És molt 
2006. Les maris desprenem plomes per tot ar-
reu. I és meravellós

 En Cefe i la Mari Pili fent petardeig al Pokin’s

Això sí, vull dir que en aquell moment en Cefe 
el vaig odiar i estimar alhora. Per una banda 
m’encantava (em feia gràcia, en tots els sentits 
per cert) i per l’altra em deia a mi mateix que 
jo no era ni volia ser com ell. Em veia com un 
gai ‘normal’, dels que no són efeminats. Anys 
més tard vaig descobrir que tinc ploma i que 
m’agrada tenir-la. Però el que vull remarcar és 
que aquella tarda d’estiu preolímpica em va 
recomfortar. En Cefe em va recomfortar. Per 

una banda el missatge era clar: els gais existi-
en. No estava sol. Bé, sí que ho estava però el 
Cefe em deia entre línies (o entre frames) que 
aviat coneixeria nois com jo i que podria viure 
la meva opció com em donés la gana (si més no 
intentar-ho). I aquesta revelació era més for-
ta que la meva plomafòbia interioritzada. Per 
tant, l’estimació prevalia per sobre l’odi. Això 
també vull que quedi clar.

Al sortir del cine tot eren riures. I entre riure 
i riure també queia algun comentari homòfob: 
“M’ha fet molt riure quan la Mari Pili i el ma-
rica fan catxondeo al Pokin’s” deia algú. A mi 
també m’havia fet riure molt aquella escena. 
Per ells era el ‘marica’ però per mi era en Cefe. 
El meu Cefe. La meva Què t’hi jugues, Mari 
Pili?

                                                
Mari Pili 
i el desig

                                                                                                                                       

Per Manoli 
León Segura

Mercè Lleixà és la bellesa d’una ciutat en ruï-
nes i la ganyota d’un rostre angelical. La seva 
relació amb la interpretació era un compromís 
amb la veritat, una entrega entusiasta a la vida 
plena. Còmica i dramàtica. Mercè Lleixà és 
l’orgasme femení en un món de sotanes.
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Del que sí vull parlar és del personatge que in-
terpeta el gran Mingo Ràfols: en Cefe. El per-
sonatge gai de la pel·li. Gai i secundari, és clar 
(llavors encara no hi havia Netflix i ens havíem 
de conformar amb aquesta petita concessió). 
Res. Només dir-vos que quan torneu a veure 
Què t’hi jugues… o la veieu per primer cop, 
fixeu-vos amb en Cefe. L’estimareu. I sí. Té plo-
ma. I fa del típic personatge gai amb ploma. I 
la Lleixà i ell es posen a fer les marietes juntes. 
I no és fantàstic això? Doncs sí! I alerta amb 
qui ens vulgui enredar dient que això és un es-
tereotip i que també hi ha gais masculins (ah 
sí? On?!). Aquest argument ja no cola. És molt 
2006. Les maris desprenem plomes per tot ar-
reu. I és meravellós

 En Cefe i la Mari Pili fent petardeig al Pokin’s

Això sí, vull dir que en aquell moment en Cefe 
el vaig odiar i estimar alhora. Per una banda 
m’encantava (em feia gràcia, en tots els sentits 
per cert) i per l’altra em deia a mi mateix que 
jo no era ni volia ser com ell. Em veia com un 
gai ‘normal’, dels que no són efeminats. Anys 
més tard vaig descobrir que tinc ploma i que 
m’agrada tenir-la. Però el que vull remarcar és 
que aquella tarda d’estiu preolímpica em va 
recomfortar. En Cefe em va recomfortar. Per 

una banda el missatge era clar: els gais existi-
en. No estava sol. Bé, sí que ho estava però el 
Cefe em deia entre línies (o entre frames) que 
aviat coneixeria nois com jo i que podria viure 
la meva opció com em donés la gana (si més no 
intentar-ho). I aquesta revelació era més for-
ta que la meva plomafòbia interioritzada. Per 
tant, l’estimació prevalia per sobre l’odi. Això 
també vull que quedi clar.

Al sortir del cine tot eren riures. I entre riure 
i riure també queia algun comentari homòfob: 
“M’ha fet molt riure quan la Mari Pili i el ma-
rica fan catxondeo al Pokin’s” deia algú. A mi 
també m’havia fet riure molt aquella escena. 
Per ells era el ‘marica’ però per mi era en Cefe. 
El meu Cefe. La meva Què t’hi jugues, Mari 
Pili?

                                                
Mari Pili 
i el desig

                                                                                                                                       

Per Manoli 
León Segura

Mercè Lleixà és la bellesa d’una ciutat en ruï-
nes i la ganyota d’un rostre angelical. La seva 
relació amb la interpretació era un compromís 
amb la veritat, una entrega entusiasta a la vida 
plena. Còmica i dramàtica. Mercè Lleixà és 
l’orgasme femení en un món de sotanes.
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Del que sí vull parlar és del personatge que in-
terpeta el gran Mingo Ràfols: en Cefe. El per-
sonatge gai de la pel·li. Gai i secundari, és clar 
(llavors encara no hi havia Netflix i ens havíem 
de conformar amb aquesta petita concessió). 
Res. Només dir-vos que quan torneu a veure 
Què t’hi jugues… o la veieu per primer cop, 
fixeu-vos amb en Cefe. L’estimareu. I sí. Té plo-
ma. I fa del típic personatge gai amb ploma. I 
la Lleixà i ell es posen a fer les marietes juntes. 
I no és fantàstic això? Doncs sí! I alerta amb 
qui ens vulgui enredar dient que això és un es-
tereotip i que també hi ha gais masculins (ah 
sí? On?!). Aquest argument ja no cola. És molt 
2006. Les maris desprenem plomes per tot ar-
reu. I és meravellós

 En Cefe i la Mari Pili fent petardeig al Pokin’s

Això sí, vull dir que en aquell moment en Cefe 
el vaig odiar i estimar alhora. Per una banda 
m’encantava (em feia gràcia, en tots els sentits 
per cert) i per l’altra em deia a mi mateix que 
jo no era ni volia ser com ell. Em veia com un 
gai ‘normal’, dels que no són efeminats. Anys 
més tard vaig descobrir que tinc ploma i que 
m’agrada tenir-la. Però el que vull remarcar és 
que aquella tarda d’estiu preolímpica em va 
recomfortar. En Cefe em va recomfortar. Per 

una banda el missatge era clar: els gais existi-
en. No estava sol. Bé, sí que ho estava però el 
Cefe em deia entre línies (o entre frames) que 
aviat coneixeria nois com jo i que podria viure 
la meva opció com em donés la gana (si més no 
intentar-ho). I aquesta revelació era més for-
ta que la meva plomafòbia interioritzada. Per 
tant, l’estimació prevalia per sobre l’odi. Això 
també vull que quedi clar.

Al sortir del cine tot eren riures. I entre riure 
i riure també queia algun comentari homòfob: 
“M’ha fet molt riure quan la Mari Pili i el ma-
rica fan catxondeo al Pokin’s” deia algú. A mi 
també m’havia fet riure molt aquella escena. 
Per ells era el ‘marica’ però per mi era en Cefe. 
El meu Cefe. La meva Què t’hi jugues, Mari 
Pili?

                                                
Mari Pili 
i el desig

                                                                                                                                       

Per Manoli 
León Segura

Mercè Lleixà és la bellesa d’una ciutat en ruï-
nes i la ganyota d’un rostre angelical. La seva 
relació amb la interpretació era un compromís 
amb la veritat, una entrega entusiasta a la vida 
plena. Còmica i dramàtica. Mercè Lleixà és 
l’orgasme femení en un món de sotanes.
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Del que sí vull parlar és del personatge que in-
terpeta el gran Mingo Ràfols: en Cefe. El per-
sonatge gai de la pel·li. Gai i secundari, és clar 
(llavors encara no hi havia Netflix i ens havíem 
de conformar amb aquesta petita concessió). 
Res. Només dir-vos que quan torneu a veure 
Què t’hi jugues… o la veieu per primer cop, 
fixeu-vos amb en Cefe. L’estimareu. I sí. Té plo-
ma. I fa del típic personatge gai amb ploma. I 
la Lleixà i ell es posen a fer les marietes juntes. 
I no és fantàstic això? Doncs sí! I alerta amb 
qui ens vulgui enredar dient que això és un es-
tereotip i que també hi ha gais masculins (ah 
sí? On?!). Aquest argument ja no cola. És molt 
2006. Les maris desprenem plomes per tot ar-
reu. I és meravellós

 En Cefe i la Mari Pili fent petardeig al Pokin’s

Això sí, vull dir que en aquell moment en Cefe 
el vaig odiar i estimar alhora. Per una banda 
m’encantava (em feia gràcia, en tots els sentits 
per cert) i per l’altra em deia a mi mateix que 
jo no era ni volia ser com ell. Em veia com un 
gai ‘normal’, dels que no són efeminats. Anys 
més tard vaig descobrir que tinc ploma i que 
m’agrada tenir-la. Però el que vull remarcar és 
que aquella tarda d’estiu preolímpica em va 
recomfortar. En Cefe em va recomfortar. Per 

una banda el missatge era clar: els gais existi-
en. No estava sol. Bé, sí que ho estava però el 
Cefe em deia entre línies (o entre frames) que 
aviat coneixeria nois com jo i que podria viure 
la meva opció com em donés la gana (si més no 
intentar-ho). I aquesta revelació era més for-
ta que la meva plomafòbia interioritzada. Per 
tant, l’estimació prevalia per sobre l’odi. Això 
també vull que quedi clar.

Al sortir del cine tot eren riures. I entre riure 
i riure també queia algun comentari homòfob: 
“M’ha fet molt riure quan la Mari Pili i el ma-
rica fan catxondeo al Pokin’s” deia algú. A mi 
també m’havia fet riure molt aquella escena. 
Per ells era el ‘marica’ però per mi era en Cefe. 
El meu Cefe. La meva Què t’hi jugues, Mari 
Pili?

                                                
Mari Pili 
i el desig

                                                                                                                                       

Per Manoli 
León Segura

Mercè Lleixà és la bellesa d’una ciutat en ruï-
nes i la ganyota d’un rostre angelical. La seva 
relació amb la interpretació era un compromís 
amb la veritat, una entrega entusiasta a la vida 
plena. Còmica i dramàtica. Mercè Lleixà és 
l’orgasme femení en un món de sotanes.
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Del que sí vull parlar és del personatge que in-
terpeta el gran Mingo Ràfols: en Cefe. El per-
sonatge gai de la pel·li. Gai i secundari, és clar 
(llavors encara no hi havia Netflix i ens havíem 
de conformar amb aquesta petita concessió). 
Res. Només dir-vos que quan torneu a veure 
Què t’hi jugues… o la veieu per primer cop, 
fixeu-vos amb en Cefe. L’estimareu. I sí. Té plo-
ma. I fa del típic personatge gai amb ploma. I 
la Lleixà i ell es posen a fer les marietes juntes. 
I no és fantàstic això? Doncs sí! I alerta amb 
qui ens vulgui enredar dient que això és un es-
tereotip i que també hi ha gais masculins (ah 
sí? On?!). Aquest argument ja no cola. És molt 
2006. Les maris desprenem plomes per tot ar-
reu. I és meravellós

 En Cefe i la Mari Pili fent petardeig al Pokin’s

Això sí, vull dir que en aquell moment en Cefe 
el vaig odiar i estimar alhora. Per una banda 
m’encantava (em feia gràcia, en tots els sentits 
per cert) i per l’altra em deia a mi mateix que 
jo no era ni volia ser com ell. Em veia com un 
gai ‘normal’, dels que no són efeminats. Anys 
més tard vaig descobrir que tinc ploma i que 
m’agrada tenir-la. Però el que vull remarcar és 
que aquella tarda d’estiu preolímpica em va 
recomfortar. En Cefe em va recomfortar. Per 

una banda el missatge era clar: els gais existi-
en. No estava sol. Bé, sí que ho estava però el 
Cefe em deia entre línies (o entre frames) que 
aviat coneixeria nois com jo i que podria viure 
la meva opció com em donés la gana (si més no 
intentar-ho). I aquesta revelació era més for-
ta que la meva plomafòbia interioritzada. Per 
tant, l’estimació prevalia per sobre l’odi. Això 
també vull que quedi clar.

Al sortir del cine tot eren riures. I entre riure 
i riure també queia algun comentari homòfob: 
“M’ha fet molt riure quan la Mari Pili i el ma-
rica fan catxondeo al Pokin’s” deia algú. A mi 
també m’havia fet riure molt aquella escena. 
Per ells era el ‘marica’ però per mi era en Cefe. 
El meu Cefe. La meva Què t’hi jugues, Mari 
Pili?

                                                
Mari Pili 
i el desig

                                                                                                                                       

Per Manoli 
León Segura

Mercè Lleixà és la bellesa d’una ciutat en ruï-
nes i la ganyota d’un rostre angelical. La seva 
relació amb la interpretació era un compromís 
amb la veritat, una entrega entusiasta a la vida 
plena. Còmica i dramàtica. Mercè Lleixà és 
l’orgasme femení en un món de sotanes.

juntes. I no és fantàstic, això? Doncs sí! 
I alerta amb qui ens vulgui enredar dient 
que això és un estereotip i que també hi 
ha gais masculins (ah, sí? On?!). Aquest 
argument ja no cola. És molt 2006. Les 
maris desprenem plomes per tot arreu. I 
és meravellós
Això sí, vull dir que en aquell moment en 
Cefe el vaig odiar i estimar alhora. D’una 
banda m’encantava (em feia gràcia, en 
tots els sentits, per cert) i de l’altra em 
deia a mi mateix que jo no era ni volia ser 
com ell. Em veia com un gai “normal”, dels 
que no són efeminats. Anys més tard vaig 
descobrir que tinc ploma i que m’agrada 
tenir-ne. Però el que vull remarcar és que 
aquella tarda d’estiu preolímpica em va 
reconfortar. En Cefe em va reconfortar. 
D’una banda, el missatge era clar: els 
gais existien. No estava sol. Bé, sí que ho 
estava, però en Cefe em deia entre línies 
(o entre frames) que aviat coneixeria nois 
com jo i que podria viure la meva opció 
com em donés la gana (si més no, inten-
tar-ho). I aquesta revelació era més forta 
que la meva plumofòbia interioritzada. Per 
tant, l’estimació prevalia per sobre l’odi. 

Això també vull que quedi clar.

En sortir del cine tot eren riures. I entre riure 
i riure també queia algun comentari homò-
fob: “M’ha fet molt riure quan la Mari Pili i el 
marica fan catxondeo al Pokin’s”, deia algú. 
A mi també m’havia fet riure molt aquella 
escena. Per ells era “el marica”,
però per mi era en Cefe. El meu Cefe. La 
meva Què t’hi jugues, Mari Pili?
                                                       
                                                       

Mercè Lleixà és la bellesa d’una ciutat en 
ruïnes i la ganyota d’un rostre angelical. 
La seva relació amb la interpretació era un 
compromís amb la veritat, una entrega en-
tusiasta a la vida plena. Còmica i dramàti-
ca. Mercè Lleixà és l’orgasme femení en un 
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món de sotanes.

A inicis dels 90 Mercè Lleixà encarna la Mari 
Pili, encapçalant el repartiment d’una comè-
dia coral amb grans actrius de la mai prou 
explorada comèdia catalana. No us volem 
enganyar ni crear falses expectatives: Què 
t’hi jugues, Mari Pili? és una comèdia lleu-
gera, frívola i no-moralista, plena de clixés 
i ferum de vodevil, però terriblement allibe-
radora.

Posem la Mari Pili al centre, la protago-
nista del film a qui hem d’agrair tres dons: 
ser dona, de classe precària i una xarnega 
catalanoparlant de nació oprimida; i el llam-
pant atzur, roig, negre i groc fluorescent de 
la seva estètica (tres voltes) rebel. Però a 
Què t’hi jugues, Mari Pili no hi 
trobareu el to pamfletari sobre-
actuat en què tot de mascles 
amb arracades desplegant la 
seva masculinitat avorrida ens 
han acostumat. No.

Pensem un moment en les do-
nes fortes de la nostra ficció. 
Eulàlia Montsolís —un mite 
del qual tard o d’hora us en 
parlaré— és un dels més icò-
nics: amoral, forta, poderosa 
i profundament antisistema. I 
malgrat tot, la seva condició de 
mare la sotmet a uns dominis 
dramatúrgics dels quals no es 
podrà deslliurar. I així, trobarí-
em una infinitat de personat-
ges que encarnen el poder fe-
mení. Però la Mari Pili no està 
sotmesa a aquests comanda-
ments, sinó que focalitza tot el 
seu conflicte dramàtic a expli-
car-nos un concepte: el desig.

Què podia ser més alliberador 
per un gai armaritzat en una 
Catalunya postcarlina que una 
lletja atractiva sent subjecte de 

desig i lliurant-se al seu propi plaer? Què 
més fantasiós per a nosaltres que pensar 
que un dia del no-res ens apareixeria un 
home despullat a la cuina, somrient-nos 
amb naturalitat? Què més
privilegiat que tenir el poder? No per volun-
tat de domini, sinó perquè som les bones de 
la pel·lícula, unes pobres cabareteres amb 
una capacitat per estimar ferotge.

A Què t’hi jugues, Mari Pili? se’ns parla 
d’una temàtica invisibilitzada, el desig cap 
als homes, però també del desig que neix 
als marges del desig. Us confesso que 
quan vaig veure per primer cop el film, amb 
uns deu anys, la meva pàrvula mirada, que 
sent jo tan nena em va ensenyar a pecar, 
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A inicis dels 90 Mercè Lleixà encarna la Mari 
Pili, encapçalant el repartiment d’una comèdia 
coral amb grans actrius de la mai prou explo-
rada comèdia catalana. No us volem enganyar 
ni crear falses expectatives: Què t’hi jugues, 
Mari Pili? és una comèdia lleugera, frívola i 
no-moralista, plena de clixés i ferum de vode-
vil, però terriblement alliberadora.

Posem la Mari Pili al centre, la protagonista del 
film a la que hem d’agraïr tres dons: ser dona, 
de classe precària i una xarnega catalanopar-
lant de nació oprimida; i el llampant atzur, roig, 
negre i groc florescent de la seva estètica (tres 
voltes) rebel. Però a Què t’hi jugues, Mari Pili? 
no hi trobareu el to pamfletari sobreactuat en 
què tot de mascles amb arracades desplegant 
la seva masculinitat avorrida 
ens han acostumat. No.

Pensem un moment en les do-
nes fortes de la nostra ficció. 
Eulàlia Montsolís -un mite del 
que tard o d’hora us en parlaré- 
és un dels més icònics: amoral, 
forta, poderosa i profundament 
antisistema. I malgrat tot, la 
seva condició de mare la sot-
met a uns dominis dramatúrgics 
del que no es podrà deslliurar. I 
així, trobaríem una infinitat de 
personatges que encarnen el 
poder femení. Però la Mari Pili 
no està sotmesa a aquests co-
mandaments, sinó que focalitza 
tot el seu conflicte dramàtic a 
explicar-nos un concepte: el 
desig.

Què podia ser més alliberador 
per un gai armaritzat en una 
Catalunya postcarlina que una 
lletja atractiva sent subjecte de 
desig i lliurant-se al seu propi 

plaer? Què més fantasiós per nosaltres que 
pensar que un dia del no res ens apareixeria un 
home despullat a la cuina, somrient-nos amb 
naturalitat? Què més

privilegiat que tenir el poder? No per voluntat 
de domini, sinó perquè som les bones de la 
pel·lícula, unes pobres cabareteres amb una 
capacitat per estimar ferotge.

A Què t’hi jugues, Mari Pili? se’ns parla d’una 
temàtica invisibilitzada, el desig cap als ho-
mes, però també del desig que neix als marges 
del desig. Us confesso, que quan vaig veure 
per primer cop el film, amb uns 10 anys, la 
meva pàrvula mirada, que sent jo tan nena, 
em va ensenyar a pecar va rebre l’impacte ine-

 Marc Martínez: el cos desitjat
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vitable del cos de Marc Martínez. I de forma 
prematura vaig intuir què era veritablement el 
desig quan la seva imatge llampegava en el 
meu cap en nits de comptar bigues.

Al film de Ventura Pons hi veiem una explosió 
diversa del desig. És la celebració de les iden-
titats i de les seves fílies, ens aboca a una vida 
gai gaia i ens encomana la necessitat de viu-
re, de xisclar i de gaudir. Què t’hi jugues, Mari 
Pili? és contracultura catalana.  

Podeu veure Què t’hi jugues, Mari Pili a Filmin 
o comprar el DVD. 

Les Filles de Mercè Lleixà també us recoma-
nem veure la conversa sobre aquest film al 
programa Sala 33 amb Ventura Pons i Núria 
Hosta (cerqueu-la a TV3 a la carta amb l’anun-
ciat: ‘El retrobament entre Ventura Pons i Núria 
Hosta’).

va rebre l’impacte inevitable del cos de Marc 
Martínez. I de forma prematura vaig intuir què 
era veritablement el desig quan la seva imatge 
llampegava en el meu cap en nits de comptar 
bigues.

       

Al film de Ventura Pons hi veiem una explosió 
diversa del desig. És la celebració de les iden-
titats i de les seves fílies, ens aboca a una vida 
gai gaia i ens encomana la necessitat de viure, 
de xisclar i de gaudir. Què t’hi jugues, Mari Pili? 
és contracultura catalana.

Podeu veure Què t’hi jugues, Mari Pili a Fil-
min o comprar el DVD. 
Les Filles de Mercè Lleixà també us reco-
manem veure la conversa sobre aquest film 
al programa Sala 33 amb Ventura Pons i 
Núria Hosta (cerqueu-la a TV3 a la carta 
amb l’enunciat: “El retrobament entre Ven-
tura Pons i Núria Hosta”)
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Com que la temàtica central d’aquest número és la ploma, en aquest 4t De 
profundis us recomano un còmic i un llibre farcits de plomes que voleien lliures:

Heartstopper: Noi coneix noi
Dos nois es coneixen, es fan amics... 
i s’enamoraran? Això és el que 
descobrireu si llegiu aquesta novel·la 
gràfica d’Alice Oseman.
Heartstopper és la història d’en Charlie 
i en Nick, companys del mateix institut 
però de mons molt diferents: en Nick 
és esportista i pertany a la colla dels 
nois populars, en canvi en Charlie és 
del grup dels “rarets”. Tot i així, inicien 
a poc a poc una amistat i s’adonen que 
les seves personalitats encaixen. Es 
faran inseparables. Però aquesta història 
d’amor no és immediata. Els ritmes són 
diferents: en Charlie és obertament gai i 
en Nick està en ple autodescobriment. 
Les coses no són fàcils però no 
impossibles. 

Aquest primer volum de Heartstopper no és només el relat d’una experiència 
amorosa inicial i intensa. També s’hi retraten les relacions d’amistat en les 47

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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seves complexitats, jerarquies i diversitats, l’assetjament escolar, el sexe, les 
identitats no normatives, les relacions tòxiques… Circumstàncies que envolten 
el dia a dia dels adolescents d’avui.
L’autora posa l’accent en el valor de l’amistat, la tendresa i el respecte. I celebra 
l’amor de forma desacomplexada. Tot plegat a través d’un dibuix molt clar i 
en aparença poc elaborat però que transmet les emocions de cada moment 
d’una manera gairebé màgica. La senzillesa del traç ajuda a fer més dinàmica 
la lectura, ens atrapa i ens fa sentir el que viuen els personatges.
La història original està formada per cinc volums i en la nostra llengua ja en 
pots trobar tres. Els pots trobar en moltes biblioteques o comprar-los (des 
d’aquesta secció et recomanem que ho facis en llibreries LGBTI com Còmplices 
i Antinous).
Gaudiu de la lectura. Enamoreu-vos d’aquesta història!

Divine. La historia de la mujer más hermosa 
del mundo (casi)
És el nou llibre d’Álex Ander sobre l’actriu, 
cantant i sobretot Estrella (amb majúscula, 
com tota ella) Divine. Qui no coneix la Divine? 
Segurament totes haureu vist els seus films, 
les seves actuacions a través de YouTube o el 
documental I am Divine que es troba a Netflix. 
Però el que ens mancava era un llibre que ens 
expliqués tota la seva vida d’una forma més 
reposada. Ens tenen massa acostumades a les 
imatges ràpides i impactants. Per això s’agraeix 
molt que algú jove com l’Álex s’atreveixi a 
trencar amb aquest ritme i ens regali el seu 
treball en forma de biografia escrita.
Llegiu-lo. Feu-me el favor. Ara no us avorriré 

amb una ressenya a l’ús, però deixeu-me que us transcrigui una petita part 
del pròleg, escrit per la megafamosa Valeria Vegas, que de ben segur us farà 
venir ganes de devorar aquest llibre tan esperat: “La figura de Divine, en tot 
el seu concepte, segueix sent avui un revulsiu, més encara si tenim en compte 
que una part del col·lectiu LGTBQ camina cap a allò purament normatiu. La 
seva imatge, traient la llengua o picant l’ullet, ens segueix dient que es pot 
ser bella amb més de cent quilos. Que l’excés de maquillatge mai és excés 
i que la llibertat no hauria de tenir límits. Només li van caldre una desena de 
llargmetratges i unes quantes cançons per deixar empremta. Una empremta 
inesborrable que ara Álex Ander aconsegueix reivindicar, amb estima i 
meticulositat. No ho dubtin, Divine és immortal”. 
També trobaràs aquest llibre a l’Antinous i a la Còmplices.
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Quatre poemes de Danez Smith
traducció de Toni R. Juncosa

a note on the phone app that tells me how far i am from other men’s mouths

 headless horsehung horsemen gallop to my gate
 dressed in pictures stolen from Google

   men of every tribe mark their doors in blood
  No Fats, No Fems, No Blacks, Sorry, Just a Preference :)

  i’m o"ered eight mouths, three asses, & four dicks before i’m given 
a name, i o"er my body to pictures with eyes

 the three men who say they weigh more than 250 pounds
  !ll their pro!les with pictures of landscapes, sunsets
   write lovely sonnets about their lonely & good tongues

men with abs between their abs write ask or probably not interested in you

 the boy down the street won’t stop messaging me, i keep not responding
 i thought about blocking him, but i don’t want him to think i am dead

 a man says sup, i say chillin, you? He says word, so we fuckin or what?
     i never found out what or what was

  #Ere Is #Is OnE gUy WhO sPeLlS EvErYtHiNg LiKe #Is

 everyone on the app says they hate the app but no one stops

   i sit on the train, eyeing men, begging myself
  to talk to them

  i sit on the face of a man i just met

  he whispers his name into my lower mouth

  i sing a song about being alone
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apunt sobre l’app que em diu a quant soc de boques d’altres homes

cavallers sense cap dotats com cavalls venen galopant !ns a les meves portes
 vestits amb fotos robades de Google

   homes de tota tribu es marquen les portes amb sang
  Foques no, Ploma no, Negres no, Ho sento, qüestió de gustos :)

  m’ofereixen vuit boques, tres culs i quatre polles abans que
   un nom, jo ofereixo el meu cos a fotos amb ulls

els tres homes que diuen que pesen més de 100 quilos
 s’omplen el per!l amb fotos de paisatges i postes de sol,
  escriuen sonets deliciosos sobre la solitària destresa de les seves llengües

els que tenen abdominals entre els abdominals escriuen pregunta o segurament no m’interessis

  el noi que viu al meu carrer no para d’escriure’m, jo no paro d’ignorar-lo
 vaig pensar si bloquejar-lo, però no vull que es pensi que soc mort

 un home em diu què passa, li dic de tranquis, tu? em diu guai, follem o què?
     encara no he descobert què vol dir o què

  hI Ha uN TiO qUe Ho EsCrIu ToT aIxÍ

 tothom que té l’app diu que odia l’app, però no para ningú

   assegut al tren, miro els homes i em suplico
parlar-hi

m’assec a la cara d’un a qui acabo de conèixer

xiuxiueja el seu nom a la meva boca inferior

canto una cançó sobre la solitud
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at the down low house party 

don’t expect no nigga to dance.
we drink hen, hold the wall

graze an elbow & pray it last forever.
everybody wants to touch a nigga, but don’t.

we say wats gud meaning I could love you until my jaw
turns to dust. we say yo meaning let my body

be a falcon’s talon & your body be the soft innards of goats
but we mostly say nothing, just sip

some good brown trying to get drunk
with permission. sometime between here

& being straight again, some sweet
boned, glittering boy shows up, starts vogueing & shit

his sharp hips pierce our desire, make our mouths water
& water & we call him faggot meaning bravery

faggot meaning I often dream
of you, !esh damp & confused for mine

faggot meaning Hail the queen! Hail the queen!
faggot meaning I been waited ages to dance with you
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a la festa de gais negres

no esperis que hi balli ni déu. 
aquí bevem hen1, aguantem la paret

passem a frec d’un colze i preguem que duri per sempre.
si ets negre, tothom vol tocar-te, però no.

aquí diem què passa quan volem dir podria estimar-te "ns que la mandíbula 
no em fos res més que un record, diem ei quan volem dir permet que el meu cos

sigui urpa de falcó i el teu cos suaus entranyes de cabra
però normalment no diem res, ens limitem a fer glops

al whisky intentant emborratxar-nos 
amb permís. en algun moment entre aquí 

i tornar a ser hetero, un noiet
surt del no-res, prim i empurpurinat, comença a fer voguing i merdes

i ens perfora el desig amb malucs precisos, ens fa venir aigua a la boca
i més aigua i li diem marica quan volem dir coratge

marica quan volem dir sovint et
somio, de carn ben humida i confosa amb la meva

marica quan volem dir Visca la reina! Visca la reina!
marica quan volem dir fa mil que espero poder ballar amb tu.

1 Còctel que pren el nom del pronom suec de gènere neutre.
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a note on Vaseline

praise the wet music of frantic palms
plastic toilet cushion & shiny !ngers

your eyes shut, rebuilding how Sherrie bent
over in math or how Latrell walked around

after gym class, his underwear too small
& brand new manhood undeniable. praise

that eternal tub of grease. it’s been the same
empty but not empty your whole life.

this very same Vaseline you’re using to polish
your favorite body part was used by your mama

to slick her face the day Ms. Lorelle from over
on Hague St. called her a frog-eyed bitch

back in ‘76, same grease auntie used to make
a disco-ball of her small, brown mouth when she

decided it was time to put it on Craig at the skating rink.
this same family-sized tub has been young 

with all your elders, has soothed your Grandpa’s gout
Grandma’s fryer burns & Saturday morning bruises. 

praise petroleum. how oily & blessed 
the space between your !ngers,

supple blade between thumb & index
sends you to guts of stars 

remember this grip when men use the stu"
to prepare you for their want, when they leave you

throbbing, tender, & whistling from the wrong mouth,
your bones replaced by yokes. you will never have enough

spit, & this is how men will want you always: slug slime
slick of a man, twitching tunnel of left hands.
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apunt sobre la vaselina

lloada sia la música humida de frenètics palmells
la tapa de plàstic del vàter i la lluentor dels dits

amb els ulls tancats reconstrueixes com la Sherrie 
s’ha ajupit a mates o com en Latrell es passejava 

després d’educació física, calçotets massa estrets
i estrenant una virilitat innegable. lloat sia

l’etern pot de crema hidratant. ha estat així de
buit però no del tot buit tota la teva vida.

aquesta mateixa vaselina amb què ara treus llustre
a la teva part del cos preferida ja se la va posar a la cara

ta mare el dia que la Sra. Lorelle del carrer 
Hague li va dir porca ulls de gripau

l’any 76, la mateixa untura amb què la teva tieta
va fer una bola disco dels seus llavis bruns quan

va decidir que era hora de posar-los sobre en Craig a la pista de gel.
aquest pot de mida familiar ha estat jove

amb els teus vells, va calmar l’avi quan tenia gota
les cremades de fregir de la iaia i les rascades de dissabte al matí.

lloat sia aquest oli. lle!scós i sagrat 
és l’espai entre els dits

l’ull elàstic i tens entre l’índex i el polze
t’envia a l’entranya del cosmos

recorda aquest tacte quan ells et
lubriquin en preparació pel desig, quan et deixin

tan tendre i tot tu bategant, fent xiulets per la boca que no és
amb els ossos convertits en jous. de saliva mai no n’hi haurà

prou, i és així que ells t’han de voler sempre: home astut, 
moll, lle!scós, túnel convuls de deu mil mans esquerres.
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a note on the body

your body still your body
your arms still wing
your mouth still a gun
 
          you tragic, mis!ring bird
 
you have all you need to be a hero
don’t save the world, save yourself
 
you worship too much & you worship too much
 
when prayer doesn’t work:      dance, $y, !re
 
this is your hardest scene
when you think the whole sad thing might end
 
but you live      oh, you live
 
every day you wake you raise the dead
 
          everything you do is a miracle
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apunt sobre el cos

el teu cos encara és el teu cos
els teus braços encara són ales
la teva boca encara és arma de foc

 ets un ocell, tràgic i de mala combustió

tens tot el que et cal per ser un heroi
no salvis el món: salva’t tu

reses massa i reses massa

quan el prec no funcioni: balla, vola, crema

aquesta escena és la més dura:
quan creus que tota aquesta merda pot ser que acabi

però vius  ah, tu vius

cada dia que et lleves, fas alçar els morts

 tot el que fas és un miracle

---

Danez Smith és poeta. El volum Don’t Call Us Dead (2017) —d’on surten els poemes 
traduïts aquí— va guanyar el premi internacional Forward 2017 de poesia i el Midwest 
Booksellers Choice Award, i va quedar !nalista pel National Book Award dels Estats 
Units. El talent i carisma demostrats per Smith en concursos de spoken word i poetry 
slam li han merescut un lloc destacat entre les noves veus de la poesia anglòfona. Com 
a persona de gènere no-binari, afroamericana i seropositiva, Smith recull en la seva obra 
una intricada experiència interseccional on cada una de les tangents identitàries implica 
a la vegada una violència contra el cos i un motiu de celebració. El seu últim poemari és 
Homie (2020).
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Jutgen 4 activistes LGBTI per haver expulsat el partit ultraliberal 
Ciudadanos de la manifestació LGBTI de 2019.
Diverses assistents a la convocatòria del 28J Autònom van plantar-se 
davant del bus dels amics de VOX fins que va girar cua.
El judici es va fer el 13 d’octubre i la sentència va ser de 720 euros de 
multa en total. Tres de les encausades l’han recorregut.
Aquestes multes i els costos de les advocades s’han pagat gràcies a la 
campanya solidària que ha consistit en la venda de samarretes i bosses, 
la venda d’aquest mateix fanzín, una bikinada a La Cruïlla i una cafeta a 
l’Ateneu Popular del Guinardó. També es van fer actes solidaris a Molins 
(presencialment) i a Lleida (de forma virtual).
No van passar i no passaran!
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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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de protesta convocat per Atzagaia i la Crida LGBTI del passat 21 de 
novembre. Moltíssima gent ens vam aplegar davant del centre per 
exigir: la reobertura immediata de la Unitat, la territorialització de serveis 
especialitzats en ITS arreu del país, la transversalització i la integració 
del model d’atenció a la salut sexual de la Unitat Drassanes a la Xarxa 
de Salut Pública i la priorització de la salut sexual en l’agenda política 
i la implementació d’una política general de salut sexual que abordi 
aquesta qüestió en tota la seva complexitat.
Gràcies a aquesta pressió el Departament de Salut va anunciar la 
reobertura. Però es tracta d’una obertura parcial. Molt parcial. Un dels 
serveis principals de la Unitat segueix sense fer-se: el Drassanes Express, 
que oferia un circuit ràpid de cribratge d’ITS. És per això que les protestes 
es van reactivar i el 28 de gener es va convocar una concentració 
davant l’ICS per reclamar la reobertura total de la Unitat Drassanes, el 
retorn del servei Drassanes Express i la resta de reivindicacions. 
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Es creen 4 Marigrups des del grup de telegram de Maritrobades (t.me/
Maritrobades).
La pandèmia ha frenat les grans trobades i l’oci nocturn però no han 
minvat les ganes de socialitzar-nos. Ni de fer-ho més enllà del món 
digital, en persona. Amb aquesta tesi, per la tardor van sorgir com bolets 
un seguit de Marigrups centrats en diverses activitats. 
El grup de Mariciclistes fan sortides els diumenges, principalment per 
Collserola, tant de carretera com de muntanya. El de Maricorregudes 
ha organitzat dues o tres sessions esportives setmanals per la platja de 
Barcelona. També estan agafant embranzida les Mariteatreres, que fins 
ara han anat a veure Smiley II, Krampack i AKA. I més recentment s’ha 
establert el grup de Mariclimbing.
Coordinats a través de Telegram i amb l’excusa d’activitats d’interès 
comú, aquests Marigrups permeten conèixer altres mariques de manera 
agradable, casual i senzilla. I ho fan sortint de l’endogàmia dels grups 
d’amics de tota la vida, sense la intermediació de les apps de cites i 
sense haver de passar per filtres de fotogènia i simpatia. 
En aquests nous espais de Marisocialització, podem compartir les nostres 
vivències, esperances i problemes, sentir-nos acompanyats i fer-nos forts.
Aquests grups estan oberts a nous participants i des del Maritrobades 
se’n poden proposar de nous. Anima’t i participa-hi!

Smiley, després de l’amor és una de les obres que van veure les Mariteatreres
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Tot i els entrebancs ocasionat per la pandèmia, Can Batlló torna a la 
càrrega programant algunes activitats a l’espai de l’Auditori, obrint 
alguns dies l’espai de trobada-bar i oferint un nou cicle de tallers.
I us preguntareu: Per què ens parleu de Can Batlló a una secció 
d’activisme i oci LGBTI? Doncs perquè es tracta d’un espai molt 
maribollobitrans. No estem parlant d’un rotllo friendly sinó d’una cosa 
més profunda. I és que el rotllo desviat hi és present de forma prou 
constant. I per això ens encanta i ho volem promocionar des d’aquesta 
humil secció. 
El passat 3 de febrer la gent de la Fondona hi van organitzar la 
presentació del llibre Resistencia bisexual. Mapa para una disidencia 
habitable d’Elisa Coll. Un llibre a tenir molt en compte.
La Kafeta Queer, lluny encara de tornar a obrir cada divendres, ens ha 
regalat algunes edicions esporàdiques com la del 16 d’octubre en què 
vam poder veure el documental Fugir per estimar i ser i la de l’11 de 
desembre amb una sessió de música petarda. Tot plegat amb molta 
organització i cura per evitar contagis.
Estigueu atentes a les seves xarxes ja que des d’allà anunciaran 
els propers tinglados. Necessitem remenar el cucu fent unes bones 
ballaruques. És urgent!
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ITS 
Inspecció Tècnica de Sodomia
per Na Pai

Hem detectat en els últims anys certa proliferació de tios heteros que es fan 
passar per bis però que després casualment només s’alliten amb ties, amb 
la qual cosa intuïm que es tracta d’una estratègia barata per lligar, intentant 
presumir de tenir la masculinitat molt deconstruida. Davant d’aquesta im-
postura ens hem organitzat un grup de mariques indignades amb la intenció 
de crear un segell de qualitat, similar al de la CCPAE però enlloc de garantir 
aliments d’origen biològic garantirem que qui diu ser bi realment menja po-
lles. Qualsevol hetero que vulgui utilitzar l’etiqueta bi haurà de passar per les 
nostres oficines on procedirà a un examen sexual molt complert dut a terme 
pels nostres especialistes en pràctiques de sexe homo. Cada aspirant pas-
sarà per un túnel a l’estil de la ITV, on s’anirà trobant els nostres diversos es-
pecialistes amb qui anirà posant a prova les seves capacitats incloent mor-
rejades, mamades, anilingus, penetració anal i bukkake final, totes les coses 
en sentit actiu i passiu. Durant tot l’exàmen tindrem una especialista en ex-
pressió facial que anirà comprovant que l’aspirant manté una cara de plaer 
ininterrompuda. A la més mínima micro-expressió de fàstic es farà sonar una 
alarma i l’aspirant haurà de tornar a l’inici del túnel per començar l’examen 
de nou. Som molt comprensives amb els heteros wenorris i de moment no 
hem posat límit al nombre màxim d’exàmens per aspirant. Si algun aspirant 
no aconsegueix passar la prova de passivitat anal amb el nostre especialista 
superdotat, li donarem un plaç d’una setmana per dilatar i tornar a provar sort. 
Per assegurar-nos que no hi hagi picaresca i alguns heteros preten-
guin fer un sol examen per després gaudir de l’etiqueta bi la resta de 
la seva vida, ens assegurarem de fer un exhaustiu seguiment molt pe-
riòdic i progressiu. Al principi els exàmens seran cada mig any, a par-
tir del segon any trimestrals i així fins arribar a exàmens mensuals.  
Serem una entitat sense ànim de lucre molt seriosa: malgrat estar formada 
per voluntaris, ens entregarem a la nostra tasca amb cos i ànima. 

Ah, per cert! Ens estem coordinant amb una altra futura entitat germana 
formada per dones gaifíliques que faran la nostra mateixa molt necessària 
tasca però centrant-se amb els gais que diuen ser bis. 
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ELS DIGITAL NOMADS SÓN ELS 
GUIRIS DE LA NOVA NORMALITAT 

Tinc un amic hetero que és nòmada digital, i em va convidar a una festa hetero 
amb altres membres de la seva tribu internacional que es troben en el poble on 
viu. A l’arribar sols hi havia tios i tots molt avorridots, miraven al mòbil i inter-
canviaven poques paraules amb un to de veu molt baix, en definitiva, tot super 
insípid. No veieu la gran diferència en quan van arribar les noies, de cop i volta 
tots eren super-sociables, carismàtics i divertits. Van alçar el vol per envoltar i 
llençar-se sobre les noies, talment com si fossin voltors. El seu to de veu es va 
elevar extraordinàriament i juntament amb les seves fortes rialles conforma-
ven una cridòria força insuportable. Jo ja havia intentat interactuar amb els tios 
però la seva manca d’interès en interactuar amb mi era tan evident que no vaig 
voler forçar més la cosa. Podia intercanviar-hi unes mínimes paraules, però la 
seva simpatia s’exhauria ràpidament, cap conversa podia prosperar més enllà 
de dos o tres minuts. En arribar les noies, em vaig animar, pensant que per fi 
podria interactuar amb algú que té altres interessos a part del sexe, el proble-
ma és que per aconseguir arribar a elles havia de competir amb els tios que les 
rondaven construint una muralla infranquejable al seu voltant (hi havia molts 
més tios que ties). Com comprendreu em feia una mandra terrible haver de 
batallar tant sols per aconseguir una mica d’atenció així que vaig acabar obrint 
el Grinder per parlar amb un noi molt interessant que just havia sobreviscut a 4 
mesos vivint sense mòbil i ordinador en una caseta remota a La Gomera amb la 
qual cosa s’havia pogut concentrar en estudiar, fer exercici, meditar... 
Tornant a la festa, al cap d’una hora o dues, els tios van relaxar la seva agressiva 
simpatia amb les ties i vaig aconseguir parlar amb dues d’elles. 
L’aprenentatge d’aquesta història és que en un espai d’oci nocturn, la interacció 
amb tios que no son amics, tant heteros com gais, en un alt percentatge està 
mediatitzada per l’interès sexual . Sabent això, el més eficient seria tirar la canya 
a sac i sense embuts, sense entretenir-se amb xerrameca. El problema és que 
tirar la canya així rebaixa molt de capital sexual i per això ens passem les festes 
menjant-nos l’orella desplegant les ales tant com podem, exhibint tots els nos-
tres ornaments, intentant buscar l’equilibri entre ser massa descarades (per no 
semblar desesperades) i massa críptiques (per assegurar-nos que l’altre capta 
que el nostre interès no va enfocat únicament a ser amiguis sinó que volem 
follar fort amb ell). 

La moraleja gai d’aquesta història és no assistir a festes nocturnes amb molts 
heteros desconeguts o on estàs fora de mercat. 

Na Pai
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apunt sobre el cos

el teu cos encara és el teu cos
els teus braços encara són ales
la teva boca encara és arma de foc

 ets un ocell, tràgic i de mala combustió

tens tot el que et cal per ser un heroi
no salvis el món: salva’t tu

reses massa i reses massa

quan el prec no funcioni: balla, vola, crema

aquesta escena és la més dura:
quan creus que tota aquesta merda pot ser que acabi

però vius  ah, tu vius

cada dia que et lleves, fas alçar els morts

 tot el que fas és un miracle

---

Danez Smith és poeta. El volum Don’t Call Us Dead (2017) —d’on surten els poemes 
traduïts aquí— va guanyar el premi internacional Forward 2017 de poesia i el Midwest 
Booksellers Choice Award, i va quedar !nalista pel National Book Award dels Estats 
Units. El talent i carisma demostrats per Smith en concursos de spoken word i poetry 
slam li han merescut un lloc destacat entre les noves veus de la poesia anglòfona. Com 
a persona de gènere no-binari, afroamericana i seropositiva, Smith recull en la seva obra 
una intricada experiència interseccional on cada una de les tangents identitàries implica 
a la vegada una violència contra el cos i un motiu de celebració. El seu últim poemari és 
Homie (2020).
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