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Sempre he tingut la sensació que existeix un tipus de malícia característica dels 
mariques difícil de descriure. Enteneu-me, no vull dir que totes les mariques 
vinguem de sèrie amb aquest tipus de dolenteria, ni que sigui l’únic tipus que 
puguem tenir, ni que no hi hagi també persones d’altres col·lectius que arribin a 
ser autèntics mestres d’aquesta glamurosa tècnica del mal (bis, trans, lesbianes, 
intersex… fins i tot heteros!). No és matemàtic, però és… ja sabeu, com molt 
nostre.

Cada vegada és més conegut l’argot —provinent principalment de l’anglès— 
que fa referència a les tècniques abans esmentades: eye-rolling, butch-queen o shade 
s’han difós entre el jovent gràcies a l’èxit de formats televisius tipus RuPaul’s Drag 
Race i, per descomptat, a les xarxes socials. Però malgrat que aquí tot això ens 
sona molt modern —tot el que es diu en anglès sona modern, tret de la paraula 
charleston— aquestes expressions ja eren d’ús habitual en els baixos fons traves-
tis i mariques novaiorquesos des dels anys 80, com explica l’artista drag Dorian 
Corey al documental Paris is Burning ( Jennie Livingston, 1990): «El reading és 
l’autèntica forma artística dels insults. Fas una conyeta enginyosa i tothom riu 
i en parla, perquè has trobat un defecte i l’has exagerat». I del reading al shading, 
que si fa no fa és la mateixa cosa però en format no verbal, amb gestos i mirades. 
Sense entretenir-se a explicar els perquès però amb una clarividència innegable, 
Corey fa una observació que més de tres dècades després de l’estrena del docu-
mental continua sent molt vigent: «Si passés el mateix entre el món gai i el món 
hetero no seria ben bé reading, sinó més aviat un insult, una baralla d’ofenses 
cruels. Però així és com es desenvolupa el sentit del reading. Et poden dir marica 
o travesti, i tu pots trobar altres coses per di’ls-hi a ells, però quan estem entre 
iguals cal trobar el matís amb altres paraules.» És això el que fem? Tot aquest rot-
llo del reading i el shade i el sashay away és només la nostra manera de ser cruels 
entre nosaltres sense utilitzar les armes de l’enemic? Tenim dret a ser una mica 
malvades sense arribar a situar-nos de l’altra banda de la línia de batalla, sense 
caure en la maldat cishetero, l’autèntic gran mal?

U R S U L A
          i les dolentes que totes vam voler ser

Un article de Pee Wee
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‘Queercoding’: la maldat és glamurosa

Moltes de vosaltres coneixereu el concepte de queercoding o n’haureu sentit par-
lar. Es tracta d’un terme provinent del món del cinema i, tot i que és un con-
cepte molt ampli, es podria simplificar com la pràctica de dotar els personatges 
dolents amb trets que el públic percep com a propis del col·lectiu LGBTI sense 
fer referència explícita a 
la seva condició sexual 
o identitat de gènere. 
Cal tenir present que 
aquest fenomen sorgeix 
en un context de censu-
ra i moralisme galopant 
en la indústria audiovi-
sual i el seu objectiu 
era advertir dels perills 
de les desviacions se-
xuals… sense mostrar 
ni esmentar específica-
ment res sexual! És a 
dir, buscar la quadratu-
ra del cercle per posar 
la narrativa cinemato-
gràfica al servei de la 
propaganda moralista i 
LGBTI-fòbica.

Probablement l’exemple més paradigmàtic i antic de queercoding sigui la senyora 
Danvers ( Judith Anderson) de la pel·lícula Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940), la 
masculina, mentalment pertorbada i per descomptat dolentíssima majordoma, 
que odia la protagonista perquè no suporta la idea que pugui substituir l’ante-
rior senyora de la casa Manderlay. Aquest odi no se sostindria si no fos perquè 
l’espectador sobreentén que la devoció de Danvers per l’anterior senyora anava 
molt més enllà de la lleialtat professional: n’estava bojament enamorada. Però 
en cap moment del film ni de la novel·la se’ns diu explícitament, el més sexual 
que fa la senyora Danvers és conservar la roba interior de l’antiga mestressa 
amb una tendresa nostàlgica. La seva sexualitat s’intueix gràcies a clixés com la 
veu greu, els gestos homenívols, el fet de ser una dona gran soltera o de tenir la 
mirada penetrant ( ja sabem que això de penetrar, ni que fos amb la mirada, es 
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considerava impropi de dones cisheteres com Déu mana). Hitchcock volia que 
sabéssim que era dolenta precisament pel fet de ser lesbiana, però la censura 
li prohibia dir-nos-ho, així que ens ho donava a entendre d’una altra manera. 
Aquesta lesbofobada extrema va ser la primera pel·lícula de Hitchcock que va 
guanyar l’Oscar. I de retruc va construir una de les lesbianes més cèlebres i re-
conegudes de la història del cinema… sense arribar mai a dir que era lesbiana, 
evidentment. Hitchcock, conegut per la seva misogínia i LGBTI-fòbia, va repetir 
la mateixa jugada amb els dolents d’altres pel·lícules, com ara a La soga (gais) i 
Psicosi (trans?), però la senyora Danvers és sens dubte el cas més evident.

En molts altres casos, la sexualitat dels malvats no era realment important en 
la trama, de vegades fins i tot es parlava de relacions cisheterosexuals de per-
sonatges que eren descaradament representats com a gais (potser per burlar la 
censura?), com és el cas dels dolents de Disney, que no són literalment LGBTI 
però que es presenten amb els nostres atributs físics i performatius (principal-
ment ploma gai per als dolents i estilisme drag per a les dolentes) perquè el 
públic identifiqués la “desviació” sexual amb la perversió i el mal (el públic érem 
nosaltres de petites, alerta amb les associacions mentals que ens van ficar al cap). 
Malèfica, Cruella de Vil i la reina de Cors d’Alícia al País de les Meravelles podrien 
guanyar la gala drag-queen del carnaval de Gran Canària, mentre que el capità 
Garfi, Jafar, Scar, l’Hades d’Hèrcules i el dolent de Pocahontas podrien formar els 
nou Village People.
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I què van aconseguir amb tota aquesta ploma i desviació sexual identificada amb 
el mal? Doncs crear la col·lecció d’antagonistes més memorables, carismàtics i 
amb més personalitat que mai hem conegut i estimat. Perquè Cruella i Scar ja 
formen part del nostre imaginari col·lectiu, però algú se’n recorda com es de-
ien els amos dels dàlmates o el príncep de La bella dorment? Si és que jo no me’n 
recordo ni com es deia la bella dorment mateixa! Per aprofundir en els trets del 
queercoding, us recomano el vídeo “Por qué todos los villanos Disney son gays: 
queercoding”, del youtuber Daniel Valero Tigrillo.

Ursula: 
“Lo que quiero es tu voz”

Per mi, l’exemple més celebrat i recordat de la pràctica del queercoding en una 
pel·lícula de Disney és el personatge d’Ursula a La sirenita ( John Musker i Ron 

Clements, 1989). Ursula ho té ab-
solutament tot per ser considerada 
un personatge totalment LGBTI, 
començant pel mateix nom, Ur-
sula, que en anglès es fa servir en 
referència a les lesbianes que abra-
cen la subcultura dels ossos i les 
osses. Val a dir que, malgrat la seva 
caracterització òbvia, la sexualitat 
d’Ursula no era explícita de cara 
al públic (parlem d’una producció 
per a infants de finals dels 80, amb 
tot el moralisme i autocensura 
que això implica) però era absolu-
tament sabuda i potenciada des de 
l’àmbit productiu. El disseny del 
personatge està inspirat en l’artis-
ta drag Divine, autèntic mite bord 
i contracultural dels anys 80. Fins i 
tot es va barallar la possibilitat que 
fos la mateixa Divine qui li posés 
veu a Ursula, però lamentablement 
la mort de l’artista un any abans de 
l’estrena de La sirenita va impossibi-
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litar aquesta opció, que si hagués arribat a materialitzar-se hauria estat un encert 
des del punt de vista artístic i un avenç indiscutible des de la perspectiva de la 
inclusió i la visibilitat. Finalment qui va posar veu al personatge en la versió 
original en anglès va ser l’actriu Pat Carroll, que no ens consta que sigui LGBTI, 
però es va allistar a l’exèrcit, així que qui sap. Sí que sabem que és malvada, per-
què ha donat suport al Partit Republicà en diverses ocasions.

Malauradament, La sirenita de Disney no ha estat mai doblada ni subtitulada al 
català, però hi ha una història molt interessant sobre la la veu d’Ursula en el 
doblatge en castellà. En castellà llatinoamericà, òbviament, no en aquella por-
queria en castilian que van voler colar-nos amb la reedició pel desè aniversa-

ri de la pel·lícula i que l’audiència va rebutjar en massa (fins i tot hi va haver 
moltíssimes devolucions de cintes VHS amb el doblatge nou en castellà ibèric). 
Explica la llegenda que a Javier Pontón, el responsable del doblatge de Disney 
Iberoamèrica d’aquells moments, li estava costant moltíssim trobar una veu en 
castellà que fes justícia a la personalitat d’Ursula i que cap de les actrius que 
s’havien presentat al càsting el convencia. Llavors va assistir a un espectacle de 
transformisme protagonitzat per la drag mexicana Serena Olvido i ho va veure 
clar: ella havia de ser la veu d’Ursula. Serena, però, no havia tingut gaires bones 
experiències en el món audiovisual (si poseu el seu nom al YouTube podeu tro-
bar algunes relíquies de la seva aventura televisiva, amb una qualitat d’imatge 
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bastant precària però no tant com els diàlegs que li feien dir a la pobra), per la 
qual cosa no va ser fàcil persuadir-la perquè participés en un doblatge. Però final-
ment Pontón la va aconseguir convèncer, i una de les exigències que va reclamar 
Olvido per accedir-hi va ser aparèixer als crèdits amb el seu autèntic nom i no 
amb el nom “oficial” masculí que figurava als seus documents. Tota una gene-
ració (o més d’una) hauríem d’estar molt agraïdes a Serena Olvido per acceptar 
l’encàrrec i a Javier Pontón pel seu esforç per convèncer-la, perquè sens dubte la 
magnífica interpretació de la drag mexicana va aconseguir que totes quedéssim 
absolutament fascinades amb el magnetisme d’Ursula, que ens aprenguéssim 
els seus diàlegs i les seves cançons de memòria i que volguéssim ser una mica 
com ella… probablement sense ser del tot conscients —però amb una poderosa 
intuïció— de l’opressió que compartíem amb ella.

Un abans i un després

Tot i que actualment encara arrosseguem molts estereotips de l’època del que-
ercoding, és evident que en l’audiovisual actual la diversitat sexual ja no s’asse-
nyala i es criminalitza, al contrari, se celebra i es promou (i Disney està invertint 
molts milions per revertir la seva imatge racista, masclista i LGBTI-fòbica que 
va promoure durant gairebé un segle). Sí, vam aprendre a ser mariques dolentes 
amb els nostres estimats referents cinematogràfics queercodificats, però en quin 
moment van començar a canviar les coses?

Encara que no va ser un canvi sobtat d’un dia per l’altre (com ja hem dit, actu-
alment encara no hem acabat de fer net d’aquella mentalitat), m’atreviria a afir-
mar que aquesta transició es va donar al llarg de tota la dècada dels 90, a través 
d’apostes mixtes en què els trets que s’identificaven com a LGBTI continuaven 
perpetuant-se en personatges antagonistes al mateix temps que es tornaven per-
meables als personatges “bons” o inofensius, amics dels protagonistes (això sí, 
poques vegades encara als protagonistes mateixos).

Un any abans que La sirenita, es va estrenar als Estats Units Qui ha enredat en Roger 
Rabbit? (1988, Robert Zemeckis), pel·lícula que, com ja vaig comentar a l’article 
“Un conill força raret” (publicat al núm. 1 del fanzín marica L’aBORDatge, de 
l’any 2013) també és una paràbola de la diversitat sexual, però des d’una òptica 
força diferent. A Roger Rabbit també hi ha un exemple clar de queercoding, ja que el 
malvat jutge Doom (memorablement interpretat per Christopher Lloyd) també 
té trets gais (és elegant, és reservat, fa moviments refinats… i quan crida ho fa 
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en un to molt agut!), però també molts altres personatges estan caracteritzats 
de la mateixa manera, fins i tot el mateix conill Roger, el protagonista, que és 
tremendament amanerat, vesteix estrafolari i li planta un morreig al seu amic 
humà, la icona bear Bob Hoskins. Gairebé tots els personatges animats de la 
cinta exhibeixen algun tipus de ploma o amanerament, la diferència en el cas 
del jutge Doom és que ell renega de la seva naturalesa animada. És a dir, la pel-
lícula, que celebra la diversitat, malgrat tenir un dolent “amanerat”, en certa 
manera subverteix el queercoding, perquè ja no ens dona a entendre que l’origen 
de la maldat del personatge sigui la seva sexualitat no-normativa, sinó el fet de 
voler amagar-la. En comptes de condemnar l’existència de sexualitats dissidents, 
Roger Rabbit condemna la repressió d’aquestes sexualitats.

Al llarg dels 90 es poden trobar, en cinema, literatura i televisió, multitud 
d’exemples com el d’Ursula o Roger Rabbit, que van materialitzar el camí des 
de l’ostracisme audiovisual fins a la celebració —i apropiació— de les identitats 
LGBTI en els mitjans de comunicació de masses que impera actualment, però és 
un tema prou extens com per guardar-nos-el per a una altra ocasió. Espero que 
aquest article us hagi servit per reflexionar, entretenir-vos i gaudir, i que tornem 
a trobar-nos en el proper número de La Lloca, en què em submergiré de ple en 
la transició de l’imaginari col·lectiu des de la maldat queer fins al fetitxisme de la 
diversitat d’avui en dia. Fins la propera!
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Marica mala   
Cruella del Chill 

Aquest és un article sobre la marica mala o, com es coneix en argot bord1, sobre 
la dolenteria gai. Penso la marica mala com un arquetip de gènere. Un personatge 
culturalment engendrat, reproduït en productes culturals com el cinema o 
la literatura però també un rol assajat, après i adoptat a les nostres comunitats 
mariques.
L’arquetip de la marica mala té l’origen en una mirada patriarcal estereotipada 
sobre les sexualitats que desafien la norma. En particular, el personatge neix del 

1  L’Argot bord és una iniciativa dirigida a crear un argot LGBTI en català. Podeu consultar-lo a http://
argotbord.blogspot.com/
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model moral de l’homosexualitat, aquell marc patriarcal que connota de forma 
moralment negativa els individus que viuen formes de sexualitat i expressió de 
gènere que traeixen l’heteronorma i la masculinitat hegemònica. Sota aquesta 
mirada, els gais som representats com a éssers amb existències inherentment 
pertorbades i amb principis morals torçats i allunyats del bé.
En particular, l’atribució de maldat als gais està clarament arrelada a la misogínia: 
el judici pejoratiu envers aquelles formes d’existència que s’identifiquen amb 
la feminitat. En aquest sentit penso que a molts gais, en tant que homes amb 
masculinitats descarrilades i abocades a la feminitat, se’ns imposa una lectura 
moral similar a la que el patriarcat aplica a les dones: l’atribució d’intencions 
pèrfides, formes d’actuar sibil·lines i una maldat inherent a les nostres ànimes. 
El pecat original. Un exemple històric que mostra com funciona aquest judici el 
trobem en el fet que mariques i altres identitats dissidents fossin condemnats pel 
franquisme mitjançant la “Ley de Vagos y Maleantes2”.
Tot i això, penso que relegar aquesta maldat al terreny del simple prejudici esbiaixat 
i desconnectat de la realitat implica quedar-se amb la meitat de la crítica. En tant 
que formació discursiva, la marica mala té efectes en la realitat social. No és una 
forma de ser inherent a l’existència —o fins i tot a la biologia— gai, com pretén 
l’estereotip patriarcal. Però sí que, en tant que creació cultural, la marica mala 
és present a les nostres comunitats i esdevé un rol que moltes acabem ocupant, 
interioritzant i reproduint en major o menor mesura.
És per aquest motiu que, prenent en consideració els riscos de reproduir 
l’associació entre tara moral i homosexualitat i caure en l’homofòbia, em disposo 
a reflexionar críticament sobre l’origen, la reproducció i els efectes del personatge 
de la marica mala tractant de ser curós i oferint elements de context que ajudin 
a contrarestar interpretacions que puguin resultar políticament perverses, atès 
l’objectiu emancipador d’aquest fanzín. En l’apartat final tractaré de concloure en 
positiu, oferint també una lectura de la forma en què ser la marica mala pot resultar 
subversiu, divertit i també, necessari.
Però... de què parlem quan diem que algú és una marica mala? A quins 
comportaments i actituds em refereixo?
Una marica mala és eloqüent, enginyosa. S’expressa amb gràcia, fa ús de la seva 
intel·ligència i juga amb les paraules per fer riure l’audiència adoptant el paper 
de bufó. Utilitza un estil indirecte i no s’expressa de forma oberta: deixa caure 
les coses, llança la pedra i amaga la mà. També és frívola, resta seriositat a coses 
importants centrant-se només en aspectes lúdics. Competeix o fa competir 
l’audiència. Fa quedar malament altres persones per sentir-se millor ella, o genera 

2 Maleante: persona que perverteix algú amb mala companyia i costums (RAE).
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competició entre d’altres per gaudir de l’espectacle.
La marica mala és un rol que tots els mariques ocupem en un moment o altre i, 
per tant, crec que val la pena analitzar-la com una especificitat de la cultura gai. 
Reflexionar-hi per entendre els seus orígens i fer-nos responsables col·lectivament 
del dolor que pot ocasionar.

Les arrels psicoculturals 
de la marica mala

Per què existeix la marica mala? 
Què ens condueix a comportar-nos 
d’aquesta manera? Quina és l’arrel de 
la dolenteria gai? A continuació tracto 
d’oferir una explicació psicosocial 
de l’origen de la marica mala basant-
me en dos aspectes: l’encreuament 
de mandats de gènere i els efectes de 
l’homofòbia.

A la cruïlla entre els mandats de gènere

La marica mala pot entendre’s com una manifestació de la cultura patriarcal del 
conflicte. En concret, de la forma en què el patriarcat ha prescrit que cal expressar 
l’agressivitat des dels cossos que s’identifiquen amb la masculinitat, però també 
des d’aquells que s’identifiquen amb la feminitat.
En el marc patriarcal, la cultura masculina del conflicte implica expressar l’agressivitat 
de forma explícita, fer evident la ràbia i generar escenaris d’enfrontament verbal i 
intimidació, que arribin fins i tot a la violència física. En l’àmbit afectiu, la cultura 
masculina del conflicte no permet mostrar vulnerabilitat ni tristesa. La cultura 
femenina del conflicte en canvi, consisteix a mostrar l’agressivitat sota formes 
implícites, evitant sempre l’expressió pública de la ràbia, la confrontació directa i la 
violència. Sota els mandats de la feminitat hegemònica, l’agressivitat ha de passar 
desapercebuda, cal conservar sempre les formes i no perdre mai els papers, excepte 
si és per mostrar tristesa. Un altre element clau de la cultura femenina del conflicte 
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és la competició. Els feminismes han assenyalat com el patriarcat insta les dones 
a competir entre elles per l’aprovació, l’afecte o el desig dels homes. Una escena 
quotidiana que il·lustra aquest patró és el de dues amigues que en critiquen una de 
tercera, posant a parir la seva vestimenta, el seu cos o el seu comportament.
Des del meu punt de vista, la cultura marica del conflicte ens resulta opressiva 
perquè ens atrapa entre els mandats afectius contradictoris de la masculinitat i la 
feminitat. D’acord amb el psicòleg Gabriel J. Martín (de qui no sóc massa partidari, 
però a qui reconec alguns encerts):
“Una marica mala és algú a qui la vida ha ensenyat a ser submís des del punt de 
vista de l’assertivitat però amb una enorme ràbia envaint-lo. En molts casos, 
prové d’entorns en què se li ha reprimit al màxim l’expressió del seu enuig, no se 
li ha permès expressar allò que el feria i ha adquirit aquest estil tan indirecte i 
manipulador que el caracteritza.”
Quan sentim malestar doncs, sovint els mariques tendim a no expressar tristesa ni 
a mostrar la nostra vulnerabilitat perquè la masculinitat ens condueix a haver de 
sostenir la duresa i la compostura normativa. Alhora però, com que la masculinitat 
és un espai molt hostil per a qui no hi encaixa, moltes mariques hem adoptat 
maneres de fer de la feminitat. I això ha estat meravellosament alliberador i catàrtic 
en molts sentits! Però potser no en tots. Fugint de la violència del conflicte masculí 
i de l’ostracisme i el silenciament de la tristesa hem caigut al parany de la feminitat 
hegemònica: hem reprimit l’enuig i l’expressió pública de la ràbia i hem quedat en 
una espècie d’atzucac emocional difícil.
La forma que tenim de resoldre aquest bloqueig sovint és bolcar el nostre malestar 
en els altres, sense poder expressar la ràbia ni la tristesa. El resultat és un estil 
emocional indirecte però agressiu, que no ens permet una comunicació afectiva 
reparadora del dany. Alhora, entrem en una lògica competitiva: en comptes de 
dirigir la ràbia o la tristesa envers aquells contextos que ens han ferit, reproduïm les 
violències viscudes i sovint les dirigim contra altres mariques. D’aquesta manera, 
tractem de resoldre el malestar propi i la manca d’autoestima trepitjant els altres 
per tal de sentir-nos millor.
L’arrel del nostre malestar es troba en les violències i coaccions viscudes, però 
aquestes violències tenen el pervers efecte de convertir-nos a nosaltres en nous 
botxins. Penso que aquest patró afectiu fa que sovint ens ferim profundament entre 
mariques i posem en perill relacions socials que són importants per a nosaltres. 
Davant el mandat de l’ostracisme emocional, atrevim-nos a mostrar les nostres 
ferides i a expressar públicament l’enuig. Davant la competició, diguem solidaritat 
Fem-nos-en càrrec.
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Ferides de l’homofòbia

A banda dels efectes d’habitar l’encreuament entre mandats de gènere, una altra via 
per entendre els orígens de la marica mala és fixar-nos en els efectes de l’homofòbia 
que molts gais hem viscut durant la nostra vida. En aquest sentit, es pot entendre 
el personatge de la marica mala com una cuirassa, un mecanisme de defensa après 
en contextos hostils. Segons en Gabriel J. Martín:
“Molts gais desenvolupen el que jo anomeno ‘expectativa d’agressió’ i que 
consisteix en un guió mental que ens fa estar inconscientment persuadits que és 
probable que ens agredeixin. Aquest guió es construeix com a conseqüència de 
tots els anys en què hem estat víctimes d’agressions (escola, barri, institut) i té a 
veure amb la interiorització d’una espècie de resum de tots aquests atacs. En algun 
lloc de la nostra ment hi ha una espècie de programa que diu ‘si algú em diu alguna 
cosa, ho fa per agredir-me’.
 
Potser en el passat, quan la resta de nens o la gent del poble et tenien com a blanc 
de la seva agressivitat, aquest esquema era cert i vàlid però, potser seria bo que 
fessis un esforç per adonar-te que, en primer lloc, ja no és així i que no tothom 
t’agredirà pel simple fet de ser gai i que, en segon lloc, fins i tot tu mateix pots estar 
provocant l’antipatia de la resta amb aquesta forma de comportar-te, tan desafiant. 
Finalment aquest esquema s’ha convertit en una ‘profecia autocomplerta’ i fins 
i tot els que s’acosten de bona fe acaben criticant-te per la teva actitud. Relaxa’t, 
carinyo. Ni estàs en aquell context, ni tothom està en contra teu”.

No comparteixo el to triomfalista d’aquests paràgrafs. Penso que molts contextos 
continuen sent profundament homòfobs i potser per a molts gais “agafar les armes” 
encara és necessari per a l’autodefensa. En conseqüència, em molesta també 
el to paternalista que soluciona el malestar recomanant relaxació. Tot i això, la 
interpretació em sembla molt reveladora i crec que m’ajuda a comprendre algunes 
dinàmiques que reproduïm els mariques. No és que siguem unes histèriques, no 
estem boges, “agafar les armes” és un mecanisme que té sentit en molts contextos. 
Segurament, aquest mecanisme ens ha permès anticipar i defensar-nos de la 
violència. Així i tot, és cert que sovint els mecanismes de defensa s’automatitzen i 
acabem utilitzant-los en contextos en què ja no els necessitem.
Proposo polititzar-ho, entendre que aquesta manera de fer i reaccionar és una 
ferida patriarcal a les nostres ments. Una ferida real i injusta que podria haver estat 
diferent si el context no hagués estat homòfob. Penso que plantejar-ho així ens 
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pot ajudar a entendre per què de vegades ens comportem de forma desconfiada, 
agressiva o vivim petits inconvenients com un ultratge. Potser també pot ajudar-
nos a entendre l’arrel de molts dels conflictes interpersonals que vivim, i pot 
motivar-nos políticament per continuar lluitant contra els contextos homòfobs, 
per les mariques que vindran.

La maldat al nostre servei

Després d’aquesta anàlisi autocrítica, depressiva i gairebé homòfoba que he 
desplegat, no voldria acabar l’article sense posar de manifest les virtuts de la marica 
mala. Si bé penso que de vegades la marica mala ens origina dolor i deteriora les 
nostres relacions socials, també penso que és un personatge interessant:

1)   Perquè la frivolitat ens ajuda a treure ferro a les situacions dures. El sentit de 
l’humor i la capacitat de riure’ns de nosaltres mateixes fa de la vida un lloc molt 
més tolerable i ens ajuda a teixir vincles i comunitat.
 
2)   Perquè tenir la llengua esmolada ens ha permès denunciar la injustícia i 
dir la nostra en contextos molt hostils. De vegades, ser unes descarades i unes 
llenguallargues enginyoses en un món de persones autocontingudes i serioses pot 
resultar molt emancipador.
 
3)   Perquè, quan és ben dirigida, la maldat marica pot fer trontollar l’heteronorma. 
Utiltizem bé la nostra maldat, mariques. Deixem de trepitjar-nos entre nosaltres, i 
conspirem elaborant un pla malèvol contra el patriarcat.
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mal1  - nom, masculí: Malaltia, feri-
da o dolor.

Quan es va proposar que “el mal gai” 
fos el tema de la revista, em vaig hor-
roritzar. N’hi ha tants de mals en la 
vida gai, per on comencem?! Lloques 
anteriors n’han tractat uns quants, 
com el nostre ús de les apps o el 
narcisisme. Altres han escrit sobre la 
solitud dels gais, les adiccions, l’alt 
nombre de sensesostres entre nosal-
tres. Però, si n’hi ha, quin podria ser 
“el” mal que tots compartim? 
 
Vistos des de fora, els mariques te-
nim poc en comú entre nosaltres. 
N’hi ha de tota mena: alliberats i a 
l’armari, de dretes i d’esquerres, mas-
cles i marietes. Tanmateix, tots hem 
passat per un procés similar de reco-
nèixer-nos com diferents de la majo-
ria. Els detalls d’aquesta experiència 
són diferents en cadascú de nosal-
tres. Però l’existència d’aquest procés 

de formació identitària és quelcom que 
compartim. Entre tots ens podem pre-
guntar “tu quan te’n vas adonar que eres 
gai?”. 
 
A diferència d’altres identitats lingüísti-
ques, religioses, ètniques o de classe, la 
identitat marica no només no està asso-
ciada a cap característica social, sinó que 
tampoc té continuïtat familiar. Hi ha 
minories que han patit una diàspora ge-
ogràfica. Nosaltres estem escampats de 
naixement; també som estranys de les 
nostres famílies. Pocs s’han socialitzat 
de petits en ambients gais. Quan alguns 
de nosaltres començàvem a sospitar de 
la nostra sexualitat, pocs vam poder re-
lacionar-nos amb iguals que comparti-
en aquesta inquietud. En bona part, la 
nostra identitat s’ha format en soledat, 
a base de ruptures amb aquells que ens 
envolten. 

Per establir la nostra identitat, nosaltres 
no hem tingut el suport i ancoratge dels 

QUÈ ÉS 

EL  MAL 
DELS GAIS?

per Na Remei
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gais que ja han passat per aquí. Potser 
ara tenim més informació que mai so-
bre les figures històriques i els moments 
clau de la nostra alliberació. Però com es 
veien els gais del passat a ells mateixos, 
com vivien el seu dia a dia? D’això en 
sabem ben poc. Totes aquelles lliçons 
que ens podrien donar els avis gais, si 
en tinguéssim! En descobrir que som 
mariques, ens hem d’inventar a nosal-
tres mateixos i establir què implica això, 
com ho volem viure. I ho fem sense el 
suport d’altres gais més grans que tot 
això ja ho han viscut.

Pensem en un cas oposat, i extrem de 
formació identitària: els jueus ultraorto-
doxos tan ben retratats al culebrot Sh-
tisel, a Netflix. Els membres d’aquesta 
comunitat hermètica tenen un senti-
ment identitari fortíssim, del qual se’n 
deriven pautes de comportament espe-
cífiques. A la seva vida van fent “el que 
toca”, guiats per tradicions, normes i 
expectatives. Les seves famílies i iguals 
tenen un paper fonamental a establir 
aquesta identitat i guiar el seu com-
portament. La seva comunitat els dona 
suport i acompanya. Quan tenen pro-
blemes, els resolen seguint la lògica in-
terna de la seva identitat. La comunitat 
ens sembla arcaica perquè efectivament 
aquesta identitat i el que comporta ha 
estat estable al llarg del temps. La iden-
titat de cada un d’ells es forma amb na-
turalitat i en companyia. I, al llarg de la 
seva vida, es beneficien de la solidaritat 
de la seva comunitat. 

Per contra, el procés d’autoreconeixe-
ment identitari marica és difícil, dolo-
rós i solitari. Potser ho és menys pels 
jovenets que han crescut amb la igualtat 
de drets sota el braç, amb menys dubtes 
morals o religiosos. Però ells també han 
hagut de formar-se una identitat i deci-
dir com la volen viure. Un procés que 
és un artifici, sense objectiu clar i en el 
qual podem quedar a la deriva. Un pro-
cés contradictori entre la voluntat d’ac-
ceptació al si de la societat, i la voluntat 
de sortir-ne. Potser el resultat d’aquesta 
experiència són persones, nosaltres, més 
vulnerables que la majoria, amb menys 
autoestima. Si el procés va ser traumà-
tic, persones amb alguna tara o dues: 
més narcisistes, menys empàtiques, etc. 
Potser aquest és el mal dels gais.

En les darreres dècades la visibilitat ma-
rica ha millorat, i la inclusivitat de les 
diferents dissidències també. La crítica a 
l’heteronorma ha estat un pas necessari 
cap a l’alliberament. Tanmateix, potser 
és un pas incomplert per decidir quin 
contingut donem a la nostra identitat 
marica. Com volem viure per ser feli-
ços? Ja deien als 70 que, un cop fora de 
l’armari i lliures, encara necessitaríem 
desenvolupar el nostre propi sistema de 
valors i ètica. Sistema que correspongui 
a aspectes fonamentals de l’experiència 
de relacions gais, íntimes i d’amistat, de 
parella i de criança. Potser per deixar en-
rere el mal dels gais definitivament pot-
ser encara hem de teixir consensos sobre 
què seria el bon gai.
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Sí, nenes, aquest és el fanzín sobre el mal gai. N’hi ha molts, sí. Però feu una ullada a 
Instagram. Gràcies als algoritmes del Zuck, que ja coneixen totes les vostres desviacions 
sexuals, als últims mesos haureu estat bombardejades pel contingut del Pink Spot. 
Story diària! Aquesta nova encarnació del mal gai a Barcelona ha crescut gràcies a les 
vostres debilitats per la carn. El contingut d’aquest compte és una desfilada de nois 
joves, guapos, atlètics, ben vestits i, en general, fantàstics. Fan exercici. Corren. No 
transpiren. Suar és vulgar i només es pot fer en privat. A les seves fotos sempre fa sol 
i tots els que somriuen tenen dents perfectes. Si no, no somriuen, evidentment. Tots 
estan encantats de ser-hi i no sembla que trobin a faltar ningú. 

El Pink Spot va néixer el 2018 com un “networking event LGTBI”. És a dir, una trobada 
on gent fantàstica i estupenda s’introdueix com a tal a altra gent fantàstica i estupenda 
per raons purament instrumentals. No perquè és genial conèixer gent amb qui poder 
compartir, estimar, follar. No siguis ridícula, en quin món vius?! Ho fan perquè serà 
profitós per al teu negoci i/o carrera professional si coneixes algú que et pugui presentar 
algú que remena les cireres. Bàsicament, trobades on un assistent ha d’esbrinar 
ràpidament amb qui està parlant, per així, eficientment, deixar de perdre el temps amb 
qui no interesssa i detectar en un mar de convidats desconeguts amb qui sí que hi 
vol parlar. Però d’això diguem-ne trobada de “networking”. Queda moralment neutre i 
higiènic. I, com que és en anglès, sona meravellós.

Per Roseta Doolittle

WITHOUT YOU, 
WE ARE

STRONGER! 
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Però això… això del networking LGBTI a Barcelona sembla que no va tirar gaire. Potser 
faltaven remenacireres i sobraven tocapilotes. No ho sabrem mai. Després de diferents 
experiments, com fer paelles en grup, o brunches a la platja, a finals del 2020, el Pink 
Spot va començar a organitzar activitats pseudoesportives. I això és el que ha funcionat. 
Després d’intentar-ho en diverses posicions, van encertar la pròstata del mariconeig 
barceloní! I així, en pocs mesos, han aconseguit més de 9.000 seguidors. Com diuen 
algunes: “ni tal mal”.

Una anàlisi del contingut revela —per tot allò que no hi ha— una entitat peculiar. Com 
pot ser que aquí tothom sigui atractiu, estigui en forma i sembli feliç? És un càsting de 
models, és una secta? No, és una activitat gratuïta que els organitzadors ofereixen a la 
comunitat LGBTI de Barcelona. Però no és una ofrena qualsevol: amb la mateixa lògica 
instrumental d’un networker, als actes no hi pot anar tothom qui vol anar-hi. Ni qui s’hi 
apunta primer —quin factor més trivial!—. Als actes s’hi convida els que interessa al 
Pink Spot que hi vagin: els guapos, els influencers, els amics d’aquestes categories, 
etc. Dels participants n’hem de presumir la seva innocència: segurament hi arriben com 
totes vosaltres, atretes per la carn. I un cop juntets, es produeix la màgia de “l’efecte 
animadora”: tots semblen encara més guapos! El procés selectiu del Pink Spot perpetua 
l’statu quo gai basat en un cert tipus de físic i en els diners. La congregació resultant és 
esgarrifosa per la seva manca de diversitat. 

Així doncs, l’emblema del grup, 
“together we are stronger” (en 
anglès, obviously!), resulta 
incomplet. El secret de la 
seva força rau tant en els 
que hi són com en els que 
no hi són. Que no hi hagi gais 
amb arrugues, grassos o mal 
vestits és fonamental. A base 
de dinàmiques excloents 
que exploten el desig marica 
normatiu, el Pink Spot ha creat 
un univers paral·lel. Una mena 
de comunitat dels Catalan Males 
d’Instagram. Plena d’expatriats 
—immigrants pobres no, és clar. 
Un univers en el qual, nena, 
moltes no són benvingudes!

La ploma 

culta 
Per Jacqueline de T

ortosà
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Benvolgudes totes, 
 
Ja a la darrera “Lloca” vaig decidir d’aca-
bar amb els articles que regularment les 
jovencelles d’Atzagaia m’havien animat 
a escriure per sortir de la meua sempre 
abúlica i desmaduixada existència. I 
també per compartir tot l’art de la meua 
dilatada vida. 
 
Si torno a escriure en aquest fanzín és 
perquè una nit d’estiu d’aquest primer 
any dolent - tot i que una senyora ma-
dureta com jo, una MILF crec que en 
diuen ara - n’ha vistos ja de tots colors. 
Una nit d’estiu deia, d’aquelles de finals 

  

                                                            

  

Marta    
Balletbò-Coll, 
la intrèpida oblidada

 
(A la memòria de Mercè Lleixà i Josep Maria Benet i Jornet).

 

La ploma 

culta 
Per Jacqueline de T

ortosà
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d’agost que sembla que refresca, en el 
meu confinament rural, una brisa que 
venia de la banda de mar va batre la por-
ta del balcó, que es va esfullar. De dar-
rere les cortines blanques mogudes pel 
vent vaig sentir una veu que em cridava: 
“Jacqueline, Jacqueline…” Una esgarri-
fança va recórrer cadascun dels racons 
del meu cos bregat pel pas del temps i 
em vaig espixorrar tota jo. La veu, dol-
ça com una metzina, em va dir que era 
ella, la gran actriu Mercè Lleixà, i em 
demanava que no em deixés portar per 
la feblesa, que havia de seguir delectant 
els meus seguidors de “La Lloca” en la 
meua àrdua tasca de recuperar i parlar 
de la NOSTRA cultura.
 
L’endemà em vaig despertar tard, tre-
molant pel fred del líquid vessat, mig 
estabornida, vorejant la hipotèrmia tot 
i la calor estival, i pensant que aquell 
miratge havia estat un somni shakespe-
arià provocat per una ingesta indeguda 
d’uns bolets collits i assecats durant la 

plujosa primavera passada a la falda del 
Mont Caro. Tot i això, aquella veu em 
va remoure així que aquí em trobo no-
vament. Aquest cop, ho faré per parlar 
de cinema, i concretament, d’una figu-
ra cabdal per a la història de la cultura 
catalana i universal que com jo, no ha 
estat prou ben valorada ni reconeguda: 
l’estupendíssima i brillant Marta Ballet-
bò-Coll.
 
Ara, però, deixem-nos de més dilataci-
ons i anem al gra perquè, senyores i se-
nyores, entra a les pàgines d’aquesta sec-
ció culta una cineasta que si fóssim un 
país “normal” de veritat i no una il·lusió 
fantasmàtica, tindria una estàtua davant 
mateix de la Filmoteca de Catalunya o 
del Teatre Nacional, si cal.
 
Marta Balletbò-Coll és la primera per-
sona que va dirigir una pel·lícula de pro-
tagonista lesbiana a l’estat espanyol, i ho 
va fer magistralment i precària amb la 
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comèdia romàntica Costa Brava (1995), 
una òpera prima plena de frescor, iro-
nia, amb un guió excel·lent, un muntat-
ge enginyós, un rodatge de tretze dies i 
materials prestats. 
La pel·lícula, gravada en anglès i dobla-
da al català posteriorment, va servir com 
aparador de Catalunya al món. Penso 
que va contribuir al fet que la nostra 
metròpolis sigui un lloc menys pitjor i 
per tant, més atraient per persones de 
desitjos no-heteronormatius.
 
La carrera de la cineasta va acabar el 
2004 amb el film Sévigné, amb uns 
quants premis a l’esquena i amb els 
curts Intrepidíssima (1996), on una 
nena que em recorda a mi de menuda es 
rebel·la contra la feminitat hegemònica, 
Harlequin Exterminador (1991), el seu 
primer treball, i el llarg Carinyo, he en-
viat els homes a la lluna! (1998).
 
A Sévigné, Balletbò-Coll parla de la 
Barcelona del període entre els Jocs 
Olímpics i la crisi de 2008, la de l’èpo-
ca de les vaques grasses que en diuen, 
que viu encara de l’èxit dels jocs, la del 
criticat Fòrum de les Cultures, en què 

es consolida la marca Barcelona ressort 
turístic internacional... i en aquest con-
text explica una història d’amor lèsbic, 
amb uns personatges estupendament 
caracteritzats, amb un repartiment d’ac-
torassos (el gran Pou; la veu trencada de 
Catalunya: Anna Azcona; un jovenet i 
moníssim Eduard Farelo (pare de la diva 
Bad Gyal), i la mateixa Balletbò-Coll, 
amb una gràcia grandíssima, divertidís-
sima, fent de protagonista).
 
Al film, la mateixa Marta Balletbò-Coll 
interpreta una tal Marina Ferrer que vol 
estrenar una obra de teatre basada en les 
cartes plenes d’amor incestuós que la 
francesa Madame de Sévigné va escriure 
a la seva filla a la França del segle XVIII. 
Per fer-ho treballarà colze a colze amb la 
directora del Teatre Públic Català, Júlia
Berkowitz interpretada per Anna Azco-
na i casada amb un temut crític teatral 
interpretat per Josep Maria Pou. I dic 
colze a colze per no dir figa amb figa, 
ja que, traduint una expressió castella-
na: ‘el fregament fa l’afecte’. En tot cas, 
quedeu-vos amb qui us sedueixi, abraci, 
miri, amoixi, desitgi... com fa la Ballet-
bò-Coll a l’Azcona. 
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A la pel·lícula, Balletbò-Coll fa una ra-
diografia irònica i finíssima de la cultura 
institucionalitzada catalana del moment 
(amb personatges com un programador 
mediocre i influenciable, una represen-
tant del Departament de Cultura que 
vol fer un cicle de teatre català a Gàm-
bia, una Carme Elias que interpreta la 
típica renegada esnob que titlla de “cul-
tureta” la cultura catalana), i hi insereix 
un bollodrama tendre, on reflexiona so-
bre les relacions maternofilials, sobre el 
desig, sobre allò que ens manca i sobre 
el dolor. 

Tal com diu la sàvia Balletbò-Coll a Se-
vigné “A determinada edat, quan es co-
mença una relació i no és oberta, és que 
no has après res de la vida.”
 
Obrim les nostres pupil·les al setè art 
que el nostre tan poc normal país ens ha 
donat i reivindiquem-lo sempre sempre, 
juntament amb les nostres grans dives. 
Si no ho fem nosaltres, ja us dic jo, que 
estem ben apanyades.

On podem trobar les pel·lícules i curts 
de la Balletbò?

A mi em sap molt greu, personalment, 
perquè és una cosa que jo he viscut amb 
el meu art, que a la Marta Balletbò: pri-
mera, no se l’hagués reconegut sufici-
entment al seu temps; segona, que ara 
ningú se’n recordi d’ella, i tercera, que 
sigui tan difícil accedir a la seva obra. I 
és que fins fa molt poc només es podien 
veure les pel·lícules a través del préstec 
bibliotecari (Sevigné i Costa Brava les 
trobareu en algunes biblioteques i si no 
hi són a la vostra, sempre podeu recór-
rer al servei de préstec interbibliotecari) 
o en mercats de segona mà i en format 

DVD o VHS si algú encara recorda què 
és. També de tant en tant es poden com-
prar a través de webs com todocolección 
o similars. El film Carinyo, he enviat 
els homes a la Lluna és el més difícil 
d’aconseguir.

Des d’aquí reivindico la seua figura i 
obra, i demano que els seus films, com 
s’ha vist importantíssims per a la histò-
ria del cinema català, mundial i lèsbic, 
estiguin a l’abast de tothom en plata-
formes d’estremiment d’aquestes que 
enganxen i adotzenen a les jovencelles 
d’avui en dia.

Però estimades, just a l’acabar aquesta 
Ploma Culta, m’informa la meva esti-
mada Anna Love que acaba de penjar 
al seu canal de vimeo els tres films i els 
dos curts que ens ocupen. Només heu 
d’entrar a: vimeo.com/user14618304 (o 
posar a google: ‘vimeo fac ut gaudeam’ 
o ‘vimeo + el títol de la pel·li o curt que 
vulgueu veure). Moltes mercès Anna.

Per a saber-ne més…

Us convido a escoltar el podcast El Lli-
moner (llimonerpodcast.wordpress.
com) on una humil servidora també 
hi diu la seva. Concretament al volum 
1 faig una introducció general sobre la 
gran directora i actriu; i al volum 3 l’en-
trevisto. 
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PLOMES D’ABRIL
A continuació publiquem el microrelat “L’Oriol”, de Pep Àngel Bosch Serna, 
guanyador del concurs Plomes d’Abril 2021, organitzat pel col·lectiu Gènere 
Lliure de Tarragona. 

Plomes d’Abril és un concurs literari de microrelats de temàtica de sexualitats 
o identitats de gènere no normatives (LGBTIQ+) que va néixer el 2019 amb 
l’objectiu de visibilitzar els amors dissidents a l’entorn de la diada de Sant Jordi. 

L’ORIOL 

Hem acabat l’entrenament i em disposo a tornar a casa. Fa una calor 
insuportable i, mentre vaig cap al cotxe, no puc deixar de pensar en 
com m’ha posat a mil el cos de l’Oriol a les dutxes. Fins avui no m’havia 
adonat de com n’està de bo el paio.

Agafo el cotxe; de cada vegada la calda és més intensa i noto com els 
texans se’m fan més i més petits. Mentre amb una mà manejo el volant, 
amb l’altra intento alleujar el meu desig ocult. 

El camí se’m fa més llarg que mai. Quan arribo necessito una nova dutxa 
per a treure’m de sobre tota la xafogor acumulada.

Davall de l’aigua gelada, tanco els ulls i penso en el seu cul dur i 
ferm. Mentrestant, les meves mans troben de nou l’instrument a punt 
d’ebullició, l’acaronen i li donen una forta sacsejada fins a vessar tota 
l’eufòria que rajava per dins.Just en aquest moment s’obre la porta, és 
la Júlia traient-se la roba amb intenció d’acompanyar-me. M’agafa amb 
la munició esgotada i el meu cap segueix pensant en el cos mullat de 
l’Oriol. Tal vegada així recuperi la inspiració perduda.
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Bad Gays: un podcast sobre 
mariques pèrfides a la història

L’homosexualitat com a identitat és històricament recent, però el desig homosexual 
és tan antic com la sodomia. Amb aquest pragmatisme, podem buscar mariques a 
la història i en trobarem de tota mena, de bons i dolents.

Típicament, la història ha ignorat sexualitats minoritàries. O més recentment, les 
ha invisibilitzat sota la falta de proves concloents. Per exemple, què podem dir del 
més gran president nord-americà, Abraham Lincoln, que de jove va compartir llit 
durant quatre anys amb el seu millor amic? Era homosexual, bisexual o un feliç cap 
de família hetero que va tenir quatre fills? Igualment, la sexualitat de les mariques 
dolentes és una realitat incòmoda sobre la qual s’ha passat de puntetes. Fins i tot 
en els casos menys dubtosos, com el d’Ernst Röhm, fundador de les milícies nazis 
i obertament homosexual. 

Importa, quan pensem en personatges històrics, conèixer la seva sexualitat dissident? 
Trobar referents positius va ser el primer objectiu que va arribar amb l’alliberament 
gai. Anys després d’aquest primer pas, estem preparats per encarar-nos amb els gais 
més immorals? 

Huw Lemmey, veí de Barcelona, i Ben Miller encaren aquest repte en el seu podcast 
en anglès Bad Gays. Allà podeu conèixer la història de tota mena de marietes 
nefastes, com per exemple J. Edgar Hoover, director de l’FBI entre 1924 i 1972 
i un dels artífex de la caça de bruixes. O Piers Gaveston (1284-1312), l’amant 
d’Eduard II. O l’anglès Cecil Rhodes (1853-1902), colonialista de Sud-àfrica que 

Per Sabartés
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donà nom a Rhodèsia i un racista de primera. Cas a cas podem considerar de quina 
manera la seva sexualitat va ser important a la seva vida. 

El podcast també dedica algun episodi a mariques més bones o, com a mínim, 
menys dolentes. Per exemple, Roger Casement, heroi size-queen de la independència 
irlandesa, o l’economista Keynes, el gran enemic del neoliberalisme econòmic, que 
tabulava les seves trobades sexuals. 

Röhm: Fundador de les SA, forces 
paramilitars Nazi, obertament gai

Frederic el Gran: Rei de Prússia
 

Fortuyn: líder ultradreta holandesa 

Hoover i Tolson: director del FBI 
(1924-1972) i el seu company. 

Rhodes: colonialista 

Bishop: assassí en sèrie
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Joana Terrífica | @joanambpor

En aquesta ocasió —per aclaparar el paladar 

insaciable de les comensals que goseu fulle-

jar aquest fastuós banquet de la llengua— us 

porto la nata de les ones radiofòniques del 

país.

Antetransició | Lo maqui intersex dels Països 

Catalans és una microdramatúrgia amb llen-

gua DO tortosí-valencià de transició. I és que 

el Maestrat, amigues, no ho sabíem però és 

el nostre Brokeback Mountain que totes de-

leroses, algun pic, hem escrit com Bareback 

Mountain —en alguna pàgina subalterna 

de la xarxa. I sí, en aquest microdrama ca-

talà també es folla a pèl i entre muntanyes. 

Afortunades les embafades per aquell excés 

de sucre, aquí trobareu l’amargor, sordidesa i 

politització indestriable de la vida que tant ens 

caracteritza com a poble.

Florenci Pla Messeguer (1917-2004) fou un 

home intersex que va encarnar el mite de la 

Pastora, a qui les clavegueres mediàtiques 

atribuïren crims “abominables” contra guàr-

dies civils, capellans i alcaldes franquistes, 

tota una heroïna del poble i un símbol de la 

resistència armada contra el franquisme. Fill de 

Vallibona (els Ports) i maqui, Florenci és tot un 

referent LGBTI a reivindicar i homenatjar. En 

el seu periple repressiu —i identificat com a 

dona en la seua documentació— va passar 

per la Presó de Lleida on se situa el drama, 

i on a dia d’avui —si em permeteu la falca 

per a l’amnistia— l’Estat segueix empresonant 

injustament persones com Pablo Hasél.

Passa el temps i la repressió continua, però no 

podran res contra un poble sediciós, libidinós 

i amant de la cultura i la llengua. Així que es-

canegeu lo codi, lubriqueu les vostres orelles, 

entaforeu-vos los auriculars i foneu-vos de 

plaer!

Interpretació: Anna Castells i 

Marc Rius

Direcció i realització: Rafel Plana

Producció: Maria Puig

Postproducció de so: Adrià Mar-

tínez Cassorla

Dramatúrgia: Joan Escrivà-Escolà

Si ho desitgeu podeu seguir les vinyetes del còmic amb 

què Carles Citoler ha il·lustrat el drama mentre escolteu 

Antetransició | Lo maqui intersex dels Països Catalans:

COSTUMARI 
DE LA LLENGUA
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Joana Terrífica | @joanambpor

En aquesta ocasió —per aclaparar el paladar insaciable de les comensals que goseu fullejar 

aquest fastuós banquet de la llengua— us porto la nata de les ones radiofòniques del país.

Antetransició | Lo maqui intersex dels Països Catalans és una microdramatúrgia amb llengua 

DO tortosí-valencià de transició. I és que el Maestrat, amigues, no ho sabíem però és el nostre 

Brokeback Mountain que totes deleroses, algun pic, hem escrit com Bareback Mountain —en 

alguna pàgina subalterna de la xarxa. I sí, en aquest microdrama català també es folla a pèl i 

entre muntanyes. Afortunades les embafades per aquell excés de sucre, aquí trobareu l’amargor, 

sordidesa i politització indestriable de la vida que tant ens caracteritza com a poble.

Florenci Pla Messeguer (1917-2004) fou un home intersex que va encarnar el mite de la Pastora, 

a qui les clavegueres mediàtiques atribuïren crims “abominables” contra guàrdies civils, capellans 

i alcaldes franquistes, tota una heroïna del poble i un símbol de la resistència armada contra el 

franquisme. Fill de Vallibona (els Ports) i maqui, Florenci és tot un referent LGBTI a reivindicar i 

homenatjar. En el seu periple repressiu —i identificat com a dona en la seua documentació— va 

passar per la Presó de Lleida on se situa el drama, i on a dia d’avui —si em permeteu la falca per 

a l’amnistia— l’Estat segueix empresonant injustament persones com Pablo Hasél.

Passa el temps i la repressió continua, però no podran res contra un poble sediciós, libidinós 

i amant de la cultura i la llengua. Així que escanegeu lo codi, lubriqueu les vostres orelles, 

entaforeu-vos los auriculars i foneu-vos de plaer!

Interpretació: Anna Castells i Marc Rius

Direcció i realització: Rafel Plana

Producció: Maria Puig

Postproducció de so: Adrià Martínez Cassorla

Dramatúrgia: Joan Escrivà-Escolà

Si ho desitgeu podeu seguir les vinyetes del còmic amb què Carles Citoler ha il·lustrat el drama mentre escolteu 

Antetransició | Lo maqui intersex dels Països Catalans:
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Un Fanzín marica que es preui no 
pot tenir un sol número sense la 
seva dosi de sexe anal, així que 
aquí estic jo per endinyar-vos-la.

En els meus inicis en el món gai, 
recordo que em tenia molt in-
trigada el maridatge entre sexe 
anal i matèria fecal, era un tema 
tabú que ningú gosava parlar 
públicament. Em semblava molt 

estrany perquè el sexe anal era 
i segueix sent la pràctica sexual 
gai més distintiva i popular que 
existeix (malgrat que no sigui la 
més practicada, ni molt menys!). 
No podia entendre que a ningú 
més que jo li preocupés el tema. 
Volíem fer veure que érem prin-
ceses que no cagàvem o què?
Recordo que la primera referèn-

KIKIS
&

CAQUES
 per Na Pai
 i companyia
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cia que vaig trobar sobre el tema 
fou en un manga de yaoi (còmic 
gai japonès) en el qual un alum-
ne d’institut s’enamorava del seu 
professor i per demostrar-li el 
seu amor li deixava tota la pissar-
ra guixada amb floretes romàn-
tiques i proposicions de l’estil 
“empotra’m fort”, entre les quals 
s’hi podia llegir: “tindré el cul ben 
net”. Ahà! o sigui que existeixen 
gais que es netegen el cul abans 
de follar!! Fou tota una revelació. 

Han passat els anys i crec que 
l’anonimat que ofereix internet 
i els mems han jugat un paper 
molt important a l’hora de nor-
malitzar el tema. Com a mostra 
us poso aquí tres mems d’El Pa-
gès Gai:

 

Celebro que per fi es parli des-
acomplexadament de kikis i ca-
ques i per posar-vos un exem-
ple us transcric a continuació un 
xat entre tres amigues meves, la 
Rebeca, l’Assumpta i la Paqui: 
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Rebeca: Mireu quin twit tan bo-
nic. Això sí que és un aliat 

Rebeca: Traducció per la Paqui:

“Actius: no humilieu el vostre 
passiu pels accidents escatolò-
gics que puguin passar.

Sigueu madurs i accepteu que 
esteu ficant la polla dins d’un cul. 
No és una vagina. De vegades, 
fins i tot amb tota la preparació, 
hi ha accidents.”

Assumpta: És una mica P3 d’edu-
cació emocional no? Però bueno 
sí, hi ha molt imbècil suelto

Rebeca: Doncs es veu que en el 
món machofucker no ho tenen 
clar encara. Crec que molts no 
estan prou conscienciats perquè, 
al ser un tema tabú, no els foten 
prou canya

Assumpta: Doncs que morin de 
gana sexual.

Assumpta: Muntem el passivis-
me? Com feminisme pero de 
passives

Rebeca:               a favor. Si algun 
cop fas d’actiu es considera una 
traïció al moviment i et fan fora?

Assumpta:  No, perquè seriem 
cuirs

Rebeca: pots ser passiu per posi-
ció política?

Paqui: Bueno bueno hi ha passius 
amb accidents que és per culpa 
seva, eh? que no costa gens no 
menjar kebab la nit abans de 
quedar amb algú. No estic gens 
a favor de les lavatives pero sí 
d’uns mínims d’intentar no ca-
gar-se alegrement

Paqui: I no cal humiliar però si un 
“pero bueno chica!” De vegades 
si que cal

Rebeca:  Nena, tens passivofòbia

Paqui: No pas. Es pot ser passi-
va i vigilar una mica. El 90% dels 
“accidents” són evitables amb 
una mica de cura
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Assumpta:  Vols dir que els acci-
dents són culpa del passiu? Sem-
pre culpabilitzant la victima...

Paqui: La victima és la pobra 
activa que es troba amb el kin-
der sorpresa! A mi si es algú 
que m’adverteix abans, doncs 
mira... si em posa molt s’accep-
ta     ! però si és amb recotxineo 
i a sobre dissimulen quan passa... 
ehem!

Paqui: Ara quedo com la superin-
tolerant però sabeu totes que és 
així!

Assumpta:  No crec que al passiu 
li vingui de gust tampoc, no?

Rebeca: Per gustos... 

Assumpta:  Que malpensada

Paqui: A mi si em passa dema-
no perdó. La humilitat és senyal 
d’educació hahahha

Rebeca:  A mi no em parlis amb 
eslògans

Paqui: Però no m’agrada quan a 
les que els passa dissimulen. A 
algunes nomes els falta xiular!

Assumpta: No m’he trobat mai 
amb el que dius, Paqui

Rebeca: Bueno, què has de fer? 
Cridar en pànic?

Paqui: Que dissimulin? Jo de-
mano perdó o faig un: “Ui... Os-
tres…”. No sé. Un algo…!

Rebeca: Jo no dic res

Paqui: 

Assumpta: O com a molt, can-

via’t el condó

Paqui: En aquests casos jo sem-
pre assenyalo però afegeixo... 
Bueno, no passa res          però 
necessito constatar el que ha 
passat hahaha

Rebeca: (Als actius se’ls ha de 
menysprear una mica que sinó 
se’t pugen a la gepa!

Assumpta: A veure, les lavatives 
fan malbé la flora bacteriana, al 
cul hi ha caca i els moviments pe-
ristàltics no són voluntaris

Paqui: Jo ja he dit abans que hi 
ha una opció intermitja. Lavati-
ves No. Kebab tampoc.

Assumpta: A partir d’aquí, si es 
decideix fer lavatives assumint 
els propis riscos per la salut molt 
respectable. I si no també

Rebeca: Bueno, no tothom te 
aquesta sort i no és tant facil. Jo 
no faig perfects cada cop que 
vaig al vàter

Assumpta: És com la depilació i 
el feminisme, Paqui

Paqui: Jo per exemple si no he 
fet caca abans no faig de passi-
va. Almenys ho intento. Faig els 
meus calCULs

Assumpta: CalCULs xd

Rebeca:  Ai, nena, que nazi!

Paqui: No. Dic en veu alta el que 
totes penseu pero feu veure que 
sou super progres amb el tema

Rebeca: A més, ja us he dit mil 
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vegades que no cal fer-se una la-
vativa fins l’estomac. Et rentes el 
recte i au. I tot i aixi...

Paqui: No. Aposto per la comu-
nicació

Assumpta: 0 passives. T’estàs 
quedant sola a l’acera versàtil 
nena. El PPG* is real   (*Procés 
de Passivització Global)

Paqui: Estic d’acord amb el tuit. 
No s’ha d humiliar. Però tampoc 
passa res per si una activa s’ex-
clama una mica. També es molt 
còmode ser passiva cagona i 
que el cagarro se’l endugui l’al-
tra persona. Una mica d’empatia 
tambe per les polles de xocolata

Assumpta: Home és guai quan el 
passiu està tant segur que esta 
net que te la pot menjar després 
de follar-te’l

Paqui: Si és una capa no passa 
res. Aquest és el meu llindar to-
lerant

Assumpta: Pero vaja, no és el 
més habitual

Paqui: Però trossos grans ja no

Assumpta: Micado

Paqui: A mi m agrada el condó 
per això. Protegeix de l’angunie-
ta a l’acabar. Però és cert també 
que amb l’edat el condó afluixa 
la trempera. És molt complicat 
ser gai.

Paqui: Carpe diem, noies

Assumpta: Hauriem de patentar 
un condó de cul 

Paqui: Entenc que totes les 
quarentones siguin PrePeres..

Assumpta: Tipo condó vaginal 

Paqui: Sí. Però haurien de ser 
XXL en molts casos. Molts culs 
gais són el doble o el triple de 
grans que les vagines. 

Rebeca: Per culpa de gent com 
tu a mi em fa por fer de passiva 

Paqui: Jo no humilio cari!

Assumpta: Bossa de basura 

Paqui: Aixo ho dic amb confi-
ança aqui. Pero no maltracto la 
gent! Nena! Amb el fist em faria 
menys angunia la caca... Ai no 
sé perquè... És més fàcil de ren-
tar al moment. No sé

Assumpta: No creguis

Paqui: I les fisteres són lavative-
res no? Mai he sentit pudor de 
caca a l’Open

Assumpta: Amb el j-lube que 
no marxa ni amb aiguarràs..

Paqui: En canvi a molts quar-
tos foscos... Fa molta pudor de 
caca. Recordo estampides al 
quartos fosc de Martins. Perque 
era espaiós i hi havia sexe anal. 
I de vegades... Pum! Bomba! I la 
gent sortia esperitada

Assumpta: 

Paqui: I caca+lubri+poper... For-
tor terrible
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Una secció de contactes 
a  La Lloca? Doncs sí!
Ens agrada repartir-nos el bacallà. Ens 
encanta. Sí.  Però potser ja comencem a 
estar una mica fartes de Grindr, Scruff… 
Per això us proposem tornar a allò clàssic: 
els entranyables anuncis de contactes. 
Repartim-nos el bacallà  vol ser un espai 
participatiu per contactar entre marietes. 
Crea un anunci tot indicant-hi què és 
el que vols repartir i què vols que et 
reparteixin. Adjunta-hi una foto teva (o 
més). 
Pots cercar amics, amants, trobades se-
xuals, trobar amb qui compartir pràctiques 
fetitxistes, cercar companys de carícies, 
proposar sortides… 
Nosaltres en farem difusió al proper nú-
mero que publiquem (en format paper i 
virtual). I si  vols també podem difondre 
el teu anunci a l’Instagram d’Atzagaia des 
del moment que el rebem. 
No oblidis posar una forma de contacte 
(perfil d’Instagram, mail, WhatsApp…).

ENVIA’NS EL TEU ANUNCI PER COR-
REU ELECTRÒNIC A: atzagaia.cat@
gmail.com o envia’ns un missatge al nos-
tre Instagram: @assemblea.atzagaia 
Recorda indicar-nos si a més a més de la 
publicació a La Lloca vols que difonguem 
el teu anunci a través del nostre Insta-
gram.
Aquesta vol ser una eina més per facili-
tar el repartiment de bacallà. Es tracta de 
començar a trobar alternatives a les apps 
per sortir de certes rutines i dinàmiques 
que ens aclaparen i avorreixen.
A Repartim-nos el bacallà, la nova secció 
de contactes de La Lloca, no donarem 
cabuda a la plumofòbia, grassofòbia, ra-
cisme, gerontofòbia… Volem ser un espai 
obert i amable.
 

Anima’t i envia’ns els teus 
anuncis. Repartim-nos el 

bacallà!

REPARTIM-NOS
 EL BACALLÀ!
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Va arribar el moment en què els mari-
cons vam començar a rebre la paguita. 
El mateix dia que les persones trans, 
les dones, les persones migrades… 
Bé, en realitat el mateix dia que tot-
hom, absolutament tothom, va comen-
çar a rebre un petit sou i a tenir cada 
mes, per dret, el mínim per viure.

Aquell dia, en Joan va enviar a la mer-
da el seu cap homòfob. Treballava en 
una coneguda empresa tecnològica on 
tota la plantilla eren homes heterose-
xuals que presumien de les seves con-
questes sexuals davant de la màquina 
de cafè. Ell era el que menys cobrava, 
portava dos anys de becari pel sou 
mínim. El seu cap li cridava i, des que 
va descobrir que era gai, s’encarrega-

va de recordar-ho cada vegada que 
cometia un error, per menysprear-lo 
davant dels seus companys de feina. 
En Joan no havia deixat la feina en 
tot aquest temps perquè, sense el seu 
sou de merda, el desnonarien i hauria 
de tornar a viure amb els seus pares. 
Ara que tenia la paguita, era el seu 
moment. Es va posar uns talons, una 
boa de plomes i va anar al despatx del 
seu cap, que estava enmig d’una re-
unió amb alts directius. En Joan li va 
dir quatre coses davant l’estupor dels 
socis comercials de l’empresa. Va aca-
bar el seu speech regant el despatx de 
purpurina i va marxar. Se sentia lliure. 
Més lliure que mai.

Després va quedar amb el seu grup 

per Mari Kalimotxo

El dia que vam  
cobrar  

         la paguita 
dels maricons
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d’amics mariques, que tantes vega-
des li havien donat suport, per expli-
car-los el subidón que sentia en aquell 
moment. Allà hi havia l’Oriol, en Marc, 
l’Antonio i en David, cervesa en mà. 
A tots els havia canviat la vida tenir 
aquest dret a l’existència garantit. 
L’Oriol va ser el primer que va deixar 
anar la seva bomba: marxava de Bar-
celona. Mai li havia agradat la ciutat, 
però era l’únic lloc on realment podia 
gaudir de la seva vida com a marica. 
Portava anys teletreballant i únicament 
era a la ciutat per gaudir del marico-
neig barceloní. Va anunciar que torna-
ria al seu poble i treballaria des d’allà 
perquè tenia un pla. Com que no tenia 
problemes econòmics, amb els diners 
de la renda bàsica finançaria la creació 
d’un col·lectiu LGBTI a la seva comar-
ca. Era la seva humil aportació per re-
vertir el sexili que ell mateix havia patit. 
Confiava que podria generar un espai 
segur al poble i mariconitzar-lo a poc 
a poc.

En Marc va aprofitar l’eufòria per ex-
plicar-los també la seva decisió. Ja 
els havia dit als seus companys feia 
temps que s’estava qüestionant el seu 
gènere. Finalment ho va dir: es pren-
dria uns mesos per experimentar, tran-
sitar el gènere i veure on se situava. 
No descartava canviar-se el nom, però 
tenia més dubtes que certeses. Fins 
ara no havia pogut dedicar temps ni 

havia tingut el coratge de vestir amb 
roba poc masculina o maquillar-se 
perquè el mercat laboral és implaca-
ble. Ara sabia que podia prendre’s un 
temps, sense necessitat d’estar 40 ho-
res a la setmana treballant. I quan tor-
nés al mercat laboral, podria rebutjar 
les feines on no fos acceptada.

L’Antonio i en David sentien una certa 
pressió. No havien pensat què fer amb 
aquests diners encara. “Jo em dedica-
ré de moment a menjar polles. Potser 
demano una reducció de jornada i amb 
el temps lliure que em quedi em dedico 
a anar per Montjuïc o a organitzar ses-
sions a casa meva”, deia l’Antonio mig 
de broma, mig seriosament. En David 
li va respondre: “També pots aprofitar 
per rellançar la teva carrera frustrada 
de drag-queen, ara que tens temps”. 
I tots van brindar per la seva acabada 
d’adquirir llibertat.

_____
La Renda Bàsica Universal és un ingrés 
suficient per cobrir les necessitats bàsi-
ques d’una persona, pagat per l’Estat de 
manera incondicional a tota la població. 
Seria un dret de ciutadania per a tothom, 
sense importar amb qui convisqui ni cap 
altra condició. Actualment hi ha en marxa 
una recollida de signatures per a la im-
plantació de rendes bàsiques incondicio-
nals a tot Europa. La pots signar a 
www.rentabasicaincondicional.eu 
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En aquest 5è De profundis us porto 
cinc propostes molt estiuenques: 
una sèrie, una iniciativa petarda, 
un llibre, un documental i una nova 
llibreria. Que vagin de gust!

It’s a sin és una seriassa que podeu 
veure a HBO. Són només 5 capítols 
(massa pocs!) sobre la irrupció de la 
sida al Londres dels 80.
Segurament us recordarà en algun 
moment una altra sèrie de la casa 
com és Pose i sobretot al film, també 
brillant, 120 pulsacions per minut. I 
és que a It’s a sin també hi surt una 
acció d’Act Up i hi sonen himnes del 
pop dels 80.
Aquesta sèrie és un còctel de sucre, 

humor, drama, efectisme i cultura 
de videoclip. Un combinat ben fet 
però sense alcohol… Un estil molt 
Ryan Murphy, que és el que es 
porta ara. Una aposta segura però 
potser poc arriscada. Hi trobo a 
faltar certa profunditat (res, amb un 
pessic més n’hi hauria hagut prou). 
I també ja aniria sent hora que a 
les sèries LGBTI de les plataformes 

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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hi tinguessin també cabuda els 
personatges de més de 25 anys 
(és que al final només ens queda 
Cucumber!).
Tot i aquestes petites crítiques, us 
la recomano molt. Si podeu mireu-
la tota seguida. No us oblideu dels 
kleenex i les crispetes. 

    

Rupit’s drag race és la paròdia de 
RuPaul’s Drag Race més nostrada i 
divertida de les xarxes.
Un grup de marietes de Barcelona 
(que de moment no volen donar 
la cara tot i que són molt eixerits) 
han agafat fragments del popular 
concurs de drags i hi han incorporat 

un doblatge fantàstic que fa 
que en RuPaul digui coses com: 
“Aquesta és l’última oportunitat per 
impressionar-me i guanyar la Creu 
de Sant Jordi. Moveu les mugroneres 
i refileu com caderneres”.
Es presenten com una “franquícia 
catalana no autoritzada” i podreu 
trobar els seus vídeos a Twitter (@
Rupit_dragrace) i a Instagram (@
rupit_dragrace).

Per fi arriba a les llibreries Smiley, 
el llibre que recull els dos textos 
teatrals d’èxit de Guillem Clua que 
conformen les dues parts d’aquesta 
història d’amor: Smiley: una història 
d’amor (2012) i Smiley: després de 
l’amor (2020).
El llibre s’inicia amb un pròleg de 
l’autor on explica el fenomen que 
van suposar  i suposen aquestes 
obres protagonitzades per Ramon 
Pujol (Àlex) i Albert Triola (Bruno), 
l’origen de la idea, el panorama 
passat i present del teatre català 
LGBTI i l’expansió i futur de l’obra.
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Tant si heu vist les obres com si no, 
val molt la pena revisar aquests 
textos imprescindibles d’un dels 
autors més importants de la 
dramatúrgia catalana actual.
El llibre està editat per Rosa dels 
Vents i, com sempre, us recomano 
que l’adquiriu a les llibreries LGBTI.

Per fi ja està disponible la docusèrie 
Joyas Queer amb testimonis 
d’artistes travestis, drag-queens, 
drag-kings i transformistes. Totes 
elles afincades a Barcelona.
Aquest documental, que podeu 
veure a Filmin, està dirigit per Elio 
Colen, conegut pel documental 
també imprescindible 9 trans 
(disponible també a Filmin) i per la 
revista Donovan.

Són vuit capítols curts a través dels 
quals coneixerem artistes com Ken 
Pollet, Personaje Personaje, La 
Fernanda de Cantillana, Las Bizarras, 
Marina, Abelarda i Satanassa.
El format és molt interessant, ja 
que ens acosta als personatges 
mostrant-nos primer què els mou 
des d’un retrat molt íntim i en 
un blanc i negre que ja és molt 
propi del director. Seguidament, 
veiem com es maquillen amb uns 
primers plans que esdevenen un 
homenatge. I finalment veiem com 
són en escena, ara ja en color. I 
tot embolcallat per una sintonia 
electrònica de club hipnòtica que 
ens atrapa i ens connecta hàbilment 
amb el documental.
Elio Colen en sap. I en volem més. 
Esperem amb delit una segona 
entrega amb més joies.

Si voleu saber més coses de Joyas 
Queer podeu escoltar l’entrevista 
que li han fet a l’Elio al programa 
Quin Orgull! d’Orgull Ràdio (orgull.
cat) i sobretot veieu-la.
               
                       
El 21 d’abril passat va obrir la 
llibreria-cafè El Noa Noa a la vila de 
Gràcia. I des del De Profundis us la 
recomano molt.
En aquest petit però acollidor espai 
del carrer de Torrijos, número 
22 (cantonada Ramón y Cajal), 
hi trobareu autores i editorials 
independents, llibres diferents, 



46

molta temàtica LGBTI i queer, 
revistes, fanzins, prints i objectes 
decoratius fets a mà.
I com que no només ens alimentem 
de cultura, a El Noa Noa també podeu 
endur-vos un cafè boníssim i unes 
magdalenes delicioses (cupcakes 
crec que en diuen les modernes).
El Vicente i el Román són els 
impulsors i atents dependents 
d’aquest local que s’afegeix a la 
constel·lació de llibreries i quioscos 
amb contingut LGBTI a Barcelona. 
Les veteranes Antinous i Còmplices, 
Odd Kiosk, On the Road, Free Time, 
La Raposa... I ara El Noa!
I estimades, com no podia de ser 
d’altra manera, també hi trobareu 
aquest fanzín que teniu a les mans. 
Ja sé que us encanta rondar pel 
Gaixample o per Sant Antoni 
però, carinyets, hi ha més vida 
i més barris. Feu-me el favor de 
redescobrir Gràcia. I com deia el 
gran Juan Gabriel: “Vamos al Noa 
Noa, Noa Noa…”.
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Absoltes les quatre activistes LGBTI per haver expulsat el partit 
ultraliberal Ciudadanos de la manifestació LGBTI del 2019.
A La Lloca anterior us informàvem que van ser condemnades a multes i 
que es va fer un recurs. Doncs bé, ara us podem donar la bona notícia 
que s’ha acceptat aquest recurs i, per tant, les nostres companyes han 
estat absoltes. 
No van passar i no passaran! 

Vermuts desviats per celebrar el bon temps. 
El passat 16 de maig va tenir lloc l’edició primaveral dels Vermuts Mariques 
que organitza Atzagaia.
En aquesta ocasió es va fer al 
pati de la Massana de Barcelona. 
S’hi va presentar el 4t número de 
La Lloca, amb un debat sobre la 
ploma inclòs, i vam ballar al ritme 
del DJ One Life. 
I el 30 de maig les dives Jacqueline 
de Tortosà i Anna Love van 
presentar La Lloca a Badalona al 
Casal Independentista Antoni Sala 
i Pont, en el marc dels Vermuts 
Literaris.

57

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



48

Tornem a cridar la nit contra la LGBTI-fòbia. 

També el 16 de maig, a les 
20.30 i des de la plaça Joanic 
de la Vila de Gràcia, un 
grup nombrós de persones 
convocades per la Crida 
LGBTI van recórrer carrers 
i places per deixar clar que 
la lluita per l’alliberament 
LGBTI també va de drets: 
habitatge, salut, antiracisme 
i treball.

Sorgeixen nous Marigrups  

A l’anterior número comentàvem l’aparició de grups d’interès de tota 
mena creats a partir del grup de Telegram Maritrobades (afegiu-
vos-hi a t.me/Maritrobades): els Marigrups. També us animàvem a 
proposar-ne més, per conèixer gent més enllà dels vostres amics de 
tota la vida i fer-ho en persona, sense recórrer a les apps. 
Els grups més veterans són: Mariteatreres (per quedar per anar al 
teatre), Maricorregudes (running i bon rotllo) i Mariciclistes (pedalant 
la gent s’entén).
I els de recent aparició són: 
les Maripatinadores, per 
sortir a patinar a Barcelona. 
Les Mariveganes volen fer 
trobades i compartir receptes. 
El grup Marifrikis aplega fans 
de la ciència-ficció, la fantasia 
i altres experiències geek. 
Les Marinudistes fan trobades 
socials nudistes. I a Marizorreo 
hi ha marro i propostes 
desacomplexades de quedades 
sexuals.                                                                                  
Entra a Maritrobades i demana 
que t’incloguin als grups que 
més t’estimis!
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