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Llista de possibles aprenentatges des-
prés d’haver patit una agressió verbal 
homòfoba la matinada del Primer de 
maig a les 6:15 hores aproximadament 
al número 58 de l’avinguda Prat de la 
Riba de Lleida.

Primer possible aprenentatge:

L’apoderament de les mariques en es-
pais de lleure i festa —on el patriarcat 
ens condemna a la invisibilitat o margi-
nalitat— és insuportable per part dels 
homes cisheterosexuals, blancs, adults 
i burgesos que a través d’agressions 
pretenen relegar-nos a la perifèria que 
creuen que ens pertoca. Això pot ser 
que passi amb altres identitats subal-
ternes: dones, persones LGBTI, racialit-
zades, menors, empobrides… Són con-
ductes esperables en el seu paradigma 
imposat a la resta. Un sistema que tron-
tolla i comença a fer aigües gràcies, en 
part, a la dissidència sexual i de gènere. 
Per tant, com més en perill veuen els 
seus privilegis patriarcals, que els han 

col·locat sempre en un centre inexpug-
nable, més ens agrediran, venen dies de 
trinxera. Són les darreres escomeses 
d’uns mascles desesperats. Amb parau-
les de Gramsci “El vell món es mor. El 
nou triga a aparèixer. I ens aquest cla-
robscur sorgeixen els monstres”. No-
saltres, contra aquests monstres, ni un 
pas enrere. Tanmateix, hem de decidir 
fins a quin punt volem exposar-nos en 
el seu sistema de violència, valorant les 
conseqüències i les energies de què dis-
posem a cada moment. Veure com un 
mascle perd els papers davant la nostra 
ploma ja és una victòria, guapi.

Segon possible aprenentatge:

La irresponsabilitat de la classe política 
que ha permès l’entrada del feixisme a 
les nostres institucions, suposadament 
democràtiques, dona via lliure i sensa-
ció d’impunitat als seus esbirros i bot-
xins que sempre han estat entre nosal-
tres però que ara senten que ha arribat 
la seua primavera, la seua hora per ne-
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tejar el regne espanyol d’indesitjables. 
Quan anem a votar i avalem la seua 
gestió de la misèria cal tenir en comp-
te quins partits arraconen el feixisme 
i quins l’instrumentalitzen com un es-
pantall per preservar la integritat d’un 
règim decrèpit.

Tercer possible aprenentatge:

La solidaritat és la nostra millor arma 
i la clau per a la nostra supervivència i 
preservació de la nostra integritat físi-
ca i mental. Organitzem-nos en l’anti-
feixisme, deixem-nos cuidar, sapiguem 
demanar ajuda, mostrem-nos vulnera-
bles i comuniquem les agressions a les 

mariques, bolleres, trans, bis… i altres 
persones més enllà dels col·lectius LGB-
TI que estan en disposició d’ajudar-nos. 
Intentem no estar soles durant l’agres-
sió ni en la denúncia pública posterior. 
El feixisme el derrotarem juntes, sense 
dividir-nos per etiquetes i sense heroï-
citats individuals. No passaran!
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Als anys seixanta els feminismes ja van 
posar sobre la taula que allò personal 
és polític i que, per tant, també ho són 
l’amor i la sexualitat. És a dir, que allò 
que ens excita i les decisions sobre 
amb qui follem o mantenim relacions 
romàntiques no són una mera qües-
tió de gustos ni productes de la nostra 
llibertat individual. En canvi, el nostre 
desig és quelcom socialment constru-
ït i la sexualitat i les relacions afectives, 
àmbits on es reprodueixen i es disputen 
relacions de poder derivades d’estruc-
tures socials com el gènere, la racialit-
zació o l’edat.

En aquest sentit, una lectura feminista 
de la sexualitat ens permet observar 
com el desig, també en la comuni-
tat marica, està construït al voltant de 
normes de la masculinitat hegemòni-
ca com l’erotització dels cossos joves. 
Així, de la mateixa manera que a la cul-
tura heterosexual, els cossos joves  són 
encimbellats al capdamunt de la jerar-
quia del desig mantenint-se aquest pa-
tró estable a través del cicle vital. Com 
a resultat, fins i tot a mesura que anem 
fent anys molts mariques continuem 
desitjant persones amb cossos joves, 
fet que sovint dona lloc a relacions se-
xuals i romàntiques amb gran diferència 
d’edat.

Des dels feminismes s’ha articulat una 
crítica interessant a les relacions in-
tergeneracionals, posant de manifest 
com la construcció del desig mascu-
lí és funcional a una lògica patriarcal 
sota la qual els homes busquen satisfer 
sempre el plaer sexual propi i cerquen 
persones poc experimentades i mal-

leables per tal de fer complir la voluntat 
pròpia. A més, sota paràmetres patri-
arcals, estar emparellat amb algú jove i 
atractiu és considerat un senyal d’esta-
tus i èxit social. 

Aquesta mirada resulta crucial per què 
que posa sobre la taula la necessitat 
social i política d’incorporar una visió 
crítica al voltant de les formes en què les 
relacions de poder s’escolen fins a l’úl-
tim racó de la nostra intimitat. Així i tot, 
també voldria assenyalar com aquesta 
crítica pot arribar a l’absurd d’estigma-
titzar les relacions sexuals i romàntiques 
quan hi ha diferència d’edat.

Hi ha fins i tot qui inventa i difon fórmu-
les matemàtiques que permeten de-
terminar la legitimitat d’una relació rea-
litzant el càlcul: “La meitat de l’edat+7”. 

“Guárdate la polla, viejo”
per Twink Gana
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Així per exemple, si algú té 36 anys po-
dria estar amb algú de 21 en endavant 
però no amb algú de 18. Inclús existeix 
una pàgina web dedicada a la difusió 
d’aquesta fórmula amb un blog on es 
revisen relacions de parella de perso-
natges famosos que segueixen aques-
ta norma. 

Una part de la crítica a la diferència 
d’edat en les relacions sexuals i romàn-
tiques assenyala els homes mariques 
que se senten atrets per mariques més 
joves. Se’ls acusa de tenir un desig 
masclista o edatista i de vegades fins 
i tot, de ser pedòfils. Des del meu punt 
de vista, les persones que profereixen 
aquest tipus de judicis tenen la intenció 
de protegir els mariques més joves de 
l’abús i la manipulació però sense voler 
acaben imposant una mirada política 
conservadora sobre la sexualitat que té 
diversos efectes políticament perver-
sos.

En primer lloc, serveix per fer el joc a 
l’extrema dreta homòfoba. L’associ-

ació homosexualitat-pedofília és un 
dels nuclis de l’argumentari que utilit-
zen els grups feixistes per perseguir 
la dissidència sexual i de gènere arreu 
d’Occident. Ho veiem per exemple en 
els arguments del moviment neonazi 
rus Okkupay Pedofilyay que fa uns anys 
va aparèixer també al nostre país sota 
el nom de Proyecto Pilla-pilla. Amb 
el pretext d’acabar amb la pedofília, 
aquest grup orquestrava caceres d’ho-
mes mariques a través d’aplicacions de 
flirteig gai. Des del meu punt de vista, a 
l’hora d’apuntar la crítica a les relacions 
intergeneracionals en la comunitat ma-
rica cal revisar detalladament les impli-
cacions d’estigmatització homòfoba 
que poden acompanyar-la.

En segon lloc, la declaració de l’edat 
com una estructura de poder insalvable 
que fa il·legítimes les relacions interge-
neracionals és problemàtica en la me-
sura en què menysté l’autonomia sexu-
al de les mariques joves en dibuixar-les 
com a subjectes indefensos, despro-
veïts de criteri o capacitat de decisió. 
Sembla que sovint en aquest debat es 
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decideix per les persones joves amb 
qui poden i amb qui no poden anar-se’n 
al llit quan existeix un gran nombre de 
mariques joves que manifesten el seu 
desig cap a persones amb cossos ma-
durs o vells. Val la pena recordar aquí la 
campanya “Menors, de què?” impulsa-
da pel JAG (Joves per l’Alliberament Gai) 
l’any 1990 en què gais menors d’edat es 
reivindicaven com a éssers sexuals amb 
capacitat per a desitjar i prendre deci-
sions sobre la seva sexualitat al marge 
de la tutela legal. 

Anant encara més enllà, la lectura que 
es fa dels efectes de poder que l’edat 
introdueix en les relacions intergene-
racionals sovint es tendeix a una visió 
massa simplista que estableix l’equi-
valència joventut-opressió i madu-
resa-privilegi. Com he apuntat abans, 
és la corporalitat twink que es troba al 
capdamunt de la jerarquia libidinal ma-
rica, i aquest fet també és una font de 
poder que pot originar desigualtats en 

un sentit contrari al que habitualment es 
postula.

L’estigmatització del desig d’homes 
grans mariques és problemàtica per-
què reprodueix la gerontofòbia. No 
és estrany que a les aplicacions de 
flirteig gai, els homes grans mariques 
que fan propostes sexuals a persones 
més joves rebin respostes denigrants i 
feridores com ara “Abuelo ya tengo” o 
“Guárdate la polla viejo”. Aquest tipus 
de respostes reprodueixen la idea que 
l’únic cos que és desitjable al món gai 
és el cos twink, i que la resta de cossos 
són fastigosos i que no mereixen ser 
desitjats ni follar. Volem construir una 
comunitat sexualment més lliure. I això 
implica denunciar les violències i els 
abusos, però també democratitzar els 
desitjos i els plaers per a totes les per-
sones, també per a les mariques grans i 
per a les que ja no són tan joves.

Pensar l’edat com una estructura de 
poder insalvable que fa il·legítimes les 
relacions intergeneracionals és similar 
a considerar que ho és el gènere. Com 
l’edat, el gènere és una estructura que 
distribueix el poder de forma desigual 
- en aquest cas entre homes i dones - i 
no per això condemnem la pràctica de 
l’heterosexualitat ni la considerem – ex-
cepte determinades interpretacions 
del lesbianisme polític que menyste-
nen l’agència de les dones heterosexu-
als per decidir sobre la sexualitat pròpia 
– una pràctica inherentment abusiva. 
No podem caure en l’error d’assumir 
que els mariques joves són éssers es-
sencialment vulnerables sense criteri ni 
agència per decidir què els posa cat-
xondos o amb qui volen anar-se’n al 
llit. Una lluita per l’alliberament sexual 
passa necessàriament per l’empode-
rament sexual de les mariques, incloses 
les més joves. I això implica enfortir la 
cultura del consentiment, aprendre a 
posar límits i a acceptar-los, però tam-
bé conèixer, validar i multiplicar la plu-
ralitat de desitjos i pràctiques existents 
en la nostra comunitat.
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@pablo_tarraco
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@pablo_tarraco

Fa poc una amiga empoderada amb la 
seva ploma li va dir amb to provocatiu 
a un xulazo amb l’ànim de rebaixar-li 
els fums: - tu vas molt de matxito no? 
-Sí, t’agrada oi?- i es va quedar muda, 
desarmada i descol·locada al reconèi-
xer molt a contracor que tenia tota la 
raó del món. I és que en certs entorns 
polititzats ens costa molt reconèixer 
que ens posa la masculinitat pura i 
dura, la patriarcal i matxirula de tota la 
vida. Lo guai i políticament correcte és 
dir que preferim el poder de la femini-
tat o autoenganyar-nos amb “jo m’he 

treballat el meu desig i ara sóc capaç 
d’apreciar tant allò masculí com allò 
femení”. EHEM EHEM. 

Jo mateixa vaig abraçar la teoria que-
er de ben joveneta i em vaig forçar a 
liar-me amb noies de forma exhibici-
onista com per demostrar que jo era 
superqueer i que no m’importava el 
gènere ni el sexe de la persona, total, 
“tot és una construcció cultural”, “en 
tenim prou amb deseducar-nos per fer 
el que ens dongui la gana amb la nos-
tra sexualitat” i el més guai i idealista 

‘I

PODEM sIUSPLAU ACCEPTAR 
D’UNA VEGADA QUE ENS 
POsA LA MASCULINITAt?

Per Na Pai
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consistia en liar-me amb qualsevol ti-
pus de persona sense cap tipus de dis-
criminació. Com a home gai, una de les 
coses més subversives que podia fer 
era liar-me amb homes molt femenins 
o directament amb ties. També em for-
çava a anar més femenina per tal de 
subvertir el gènere adjudicat al meu 
sexe per defecte. Tot aquest xou em 
servia inconscientment per remarcar 
que jo era més alternativa i estava més 
polititzada que ningú i aquesta era 
una estratègia més de cridar l’atenció 
i crear-me una aura d’exclusivitat per 
tal d’augmentar el meu índex de fo-
llabilitat. Si algú m’hagués preguntat 
si m’atreia la masculinitat, no hagués 
mirat introspectivament dins meu per 
analitzar el meu desig, hagués contes-
tat allò més coherent amb la meva ide-
ologia queer del moment. 

Han passat els anys i la teoria queer 
ja no està de moda com a principis de 
segle però n’ha quedat un bon pòsit. 
Ens és fàcil acceptar que ens atrau el 
sexe masculí però en canvi ens costa 
molt reconèixer que ens atrau el gène-
re masculí. Crec que això es deu a que 
ens és més fàcil acceptar que el sexe és 
una cosa biològica, perquè tant els pe-
nis com les vulves són coses ben pal-
pables i succionables, existents en to-
tes les cultures i espècies de mamífers. 
Entenem que si tenim una preferència 
al respecte, no és cap elecció conscient 
o modificable, altrament tots aquells 
que vivim en societats homòfobes ele-
giríem ser heteros. En canvi, la teoria 
queer segueix portant la batuta en 

1 Tanmateix, no hi ha res 100% cultural o 100% biològic. El gènere, tan aparentment cultural, és 
una mescla dels dos, com per exemple el to de veu que depèn dels nostres gens, tenir-lo agut ens 
fa femenins i  greu tot el contrari.  La testosterona és un altre element molt condicionat pels gens 
que promou la masculinitat, fent-nos més agressius i competitius. 

qüestions de gènere: com que el gène-
re és intangible seguim pensant que és 
completament cultural i per automa-
tisme mental, pensem que el desig per 
un gènere determinat ha de ser igual de 
cultural1. Això significa que el podem 
modificar canviant la nostra cultura i 
per això com a homes gais no podem 
expressar públicament que adorem la 
masculinitat perquè llavors estaríem 
reforçant aquesta cultura patriarcal i 
opressiva segons la qual les dones han 
de ser femenines i els homes mascu-
lins. Per tant, ens hauríem d’avergo-
nyir de la nostra fília per la masculi-
nitat i promoure el manament moral 
de que ens ha d’atraure tant la virilitat 
com la feminitat. Així, poc a poc, ani-
rem transformant la cultura i se supo-
sa que les futures generacions ens ho 
agrairan, ja que pel que fa a la nostra, 
encara no he conegut cap gai que hagi 
aconseguit rectificar el seu desig. Això 
no treu que ens enamorem de nois amb 
molta ploma o que puguem tenir sexe 
satisfactori amb homes amb les ungles 
pintades. Afortunadament, existeixen 
molts altres atractius al marge de la 
masculinitat i ningú els posseeix tots, 
tothom té cartes bones i dolentes. El 
millor que podem fer per tenir unes re-
lacions més sanes, plenes i plaents és 
fixar-nos amb els atractius i ignorar o 
restar importància als elements repul-
sius o mediocres. Així doncs, la solució 
no és denigrar i estigmatitzar el desig 
per la masculinitat sinó posar en va-
lor molts altres atractius com poden 
ser les pells pigades o l’art d’estimular 
mugrons. 
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Tot sovint, en els nostres ambients 
crítics, sento crítiques, insults i burles 
vers gais masculins o els autoanome-
nats “masc x masc” o “heteros de grin-
dr” titllant-los de plumòfòbs, quan 
l’únic que han fet és performar mas-
culinitat o mostrar desacomplexada-
ment el seu fetitxisme per la masculi-
nitat2. En realitat hauríem de mostrar 
reconeixement pel seu mèrit d’acon-
seguir performar masculinitat durant 
tanta estona sense que els hi exploti 
la ploma reprimida i acumulada. I és 
que les gais tenim la feminitat molt 
més desenvolupada que la gran ma-
joria d’homes heteros, això és així. La 
gran majoria som femenines i al ma-
teix temps ens atrau la masculinitat, la 
qual cosa no tindria més transcendèn-
cia si no fos pel fet que hem de lligar 
totes entre nosaltres i aquí rau el xoc 
de trens i interessos. Cada cop que sor-
tim de festa tenim el dilema de sortir 
transvestides i passar-ho bomba des-
melenant la mamarratxa que portem 
dins, i al mateix temps voler performar 
masculinitat tòxica3 per lligar, som així 
de contradictòries. Per un cantó ens 
sembla molt lògic defensar l’autenti-
citat i que no ens haguem de reprimir 
la ploma, però és que el nostre afany 
de lligar i follar no és menys autèntic 
o més mereixedor de ser reprimit que 
la nostra ploma. És tan respectable ser 
drag queen com ser drag king, disfres-
sem-nos i performem tant la feminitat 
com la masculinitat sense complexos 
ni prejudicis!! No necessitem ser cohe-
rents, ni davant de Déu ni de cap po-

2 Alerta, és important distingir aquesta fília per la masculinitat de quan es mostra menyspreu per 
la ploma, cosa que malauradament segueix passant massa sovint i que condemno sense reserves, 
però com no és el tema d’aquest article aquí no m’hi estendré.

3 Sí, exagero per evidenciar l’argument.

licia del gènere, un dia podem ser les 
més petardes de la festa i a la següent 
tangana ser els més matxirulos. 

Certament, quan coneixem algú que 
visualitzem com al nostre futur marit, 
no té molt de sentit fer el teatrillo de la 
masculinitat, ja que no podem preten-
dre tenir una relació sana falsejant el 
nostre jo. Però clar, en el dia a dia, no 
coneixem gaires potencials marits, el 
màxim a què aspirem és a tenir sexe 
casual de qualitat i aquí és on prenen 
protagonisme les nostres dots inter-
pretatives. Deixeu-nos viure la il·lusió 
de ser heteros que ens trobem i provem 
el sexe gai per primer cop i descobrim 
que ens encanta! No volem sexe polí-
ticament correcte, volem sexe morbós 
i plaent!

A voltes, aquelles més empoderades 
amb la seva ploma i més crítiques amb 
la hiperperformativitat masculina, són 
les més joves, guapes o carismàtiques, 
és a dir, aquelles que tenen prou capi-
tal sexual com per no necessitar fingir 
masculinitat a l’hora de lligar. La resta, 
les més limitadetes, seguirem fent tot 
el que estigui a les nostres mans per 
augmentar les nostres possibilitats de 
lligar i això inclou posar-nos cadene-
tes i altra parafernàlia masculina, fer 
cara de llenyataire, baixar dos tons de 
veu o reduir la nostra gestualitat amb 
les mans. La vida és pur teatre, algunes 
de nosaltres a base d’interpretar mas-
culinitat dia rere dia, ens acabem cre-
ient tant el paper, que ja no en sabem 
fer cap altre i ens hi quedem encasella-
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des. També depèn molt de la gent amb 
qui ens relacionem, a mi m’han dit que 
quan parlo amb la gent cis-het del meu 
poble, de cop i volta parlo com si fos un 
pagès, eliminant inconscientment la 
meva ploma i accent xava. 

Tan bon punt acceptem que la mascu-
linitat és un valor bàsic i universal en el 
món gai, deixarem de ser tan insistents 
en especificar que ens agrada ja que 
serà una simple obvietat tal com expo-
sar que ens agraden els tios guapos, in-
tel·ligents o amb un bon penis. Confio 
amb què deixarà d’utilitzar-se com a 
excusa per rebutjar algú, tal i com no 
rebutgem algú dient-li “ai, ho sento, és 
que a mi m’agraden els nois guapos” 
o “ llàstima perquè em sembles molt 
maco però és que a mi m’atrauen els 
nois més intel·ligents”. 

Podrem desmitificar la masculinitat 
i valorar-la simplement com un fac-
tor d’atracció més que no determina 
l’atractiu d’un individu en termes ab-
soluts. Totes les gais performem cert 
grau de feminitat i per això és tan ri-
dícul rebutjar algú pel seu grau en 
concret. No podem exigir a algú que 
ens dongui allò que som incapaços 
d’oferir! Tot i així cal aclarir que sí bé 
la bellesa o la intel·ligència són desit-
jables en el sentit de “com més millor”, 
la masculinitat la desitjem en certa 

mesura i equilibri, no totes somiem 
follar amb un neandertal, un excés de 
masculinitat generalment ens tira en-
rere.

També ens servirà per abaixar-nos la 
supèrbia amb què algunes hem trac-
tat o tractem aquells que fan pública 
la preferència per la masculinitat o 
que simplement s’esforcen en perfor-
mar-la, veient-los quasi com si fossin 
infrahumans incapaços de valorar la 
feminitat o com a reprimits armarit-
zats del gènere. Deixarem de fer-nos 
les guais i creure’ns superiors simple-
ment per sortir de festa amb talons o 
esplaiar desacomplexadament la nos-
tra ploma. 

Sobretot, hem d’acabar amb la nefasta 
idea que ens hem de treballar el nos-
tre desig. No necessitem més judicis 
morals sobre els nostres gustos i pre-
ferències sexuals, no necessitem més 
electroxocs o teràpies de reconversió 
per tal de treballar-nos el nostre desig 
ja sigui per persones del mateix sexe 
o bé per la masculinitat. Totes tenim 
una part femenina i una altra de mas-
culina, abracem la versatilitat, siguem 
Fem x Masc, Masc x Fem, Fem x Fem 
i Masc x Masc, depenent del dia o tot 
alhora! Visca la lliure expressió de gè-
nere sense ingerències de cap mena!
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La representació queer al cinema àrab es re-
munta a les primeres pel·lícules egípcies en 
blanc i negre a partir de la dècada de 1930. 
Evidentment, Al Anesa Hanafi (1954) se-
gueix sent una pel·lícula notable en la his-
tòria de la representació àrab queer, no no-
més pel seu moment molt primerenc, on 
la reassignació de sexe i el transgenerisme 
encara eren molt controvertits a tot el món, 
sinó també pel discurs progressista que pre-
sentaven els personatges. En una escena, el 

promès del Sr. Hanafi, convertida en la se-
nyoreta Fifi, s’adreça a ella dient-li: “No hi 
ha vergonya que un home esdevingui dona o 
que una dona esdevingui home. La vergonya 
és l’egoisme dels homes que priven a les noies 
de l’educació i converteixen les seves vides en 
la presó on vivim” (Madame Hanafi, 1954).

Aquesta pel·lícula, entre moltes altres, s’ha 
de concebre com un arxiu que documenta 
l’existència d’un passat queer àrab. Aquesta 
documentació continua sent vital, ja que les 

Mapejant el Cinema Àrab Queer
per Abed Al Wahab Kassir

      Al Anisa Hanafi (1954)
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nostres històries queer són punts essencials 
per a qualsevol construcció present o futura.
(Derrida, 1996).

Aquest arxiu també s’ha de concebre com 
una “evidència” que contraresta el discurs 
orientalista occidental sobre “l’àrab homofò-
bic”, on d’una banda, la raça àrab es concep 
com a inherentment homòfoba i masclista. 
I, d’altra banda, els queers àrabs no poden 
ser prou queer, ja que no s’ajusten als codis 
neoliberals d’una “queernitat moderna”, on 
estan destinats a viure en condicions de por i 
opressió (Kassir, 2022).

Tanmateix, també és cert que a partir de 
l’any 1965, els diferents esdeveniments polí-
tics que van provocar l’auge de l’islamisme al 
món àrab van canviar completament l’escena 
cap a un estil de vida molt més conservador i 
a una censura més àmplia al cinema. Aquí els 
estàndards artístics van ser substituïts per es-
tàndards religiosos extrems. La representació 
d’aquella queernitat va començar a esvair-se. 
La celebració de les diferències que domi-
nava l’època anterior va ser substituïda pels 
personatges unidimensionals que són estere-
otipats negativament com un cos immoral i 
pecador destinat a un final horrible.

Tanmateix, a partir del 2011, les revoluci-
ons àrabs havien declarat una nova era per 
al cinema i les representacions queer àrabs. 
Ja sigui a través de l’art, l’activisme o la po-
lítica, les persones queers havien trencat el 
llarg silenci. Per primera vegada, dins de les 

nombroses pel·lícules que van sortir del Lí-
ban, Tunísia, el Marroc i Egipte, les persones 
queers van començar a narrar les seves pròpi-
es històries. Expliquen històries d’èxit, fracàs, 
por, dificultats i, el més important, somnis. 
Els directors, els actors i els personatges prin-
cipals recuperen la seva veu. Les pel·lícules 
àrabs queer van portar a l’escena queer àrab 
històries públiques amb les quals es poden 
explicar. Lluny de Netflix i les pel·lícules oc-
cidentals, les pel·lícules produïdes localment 
ofereixen històries d’àrabs queer que se’ls as-
semblen i on emmirallar-se. Produeixen figu-
res, personatges i discursos locals als quals es 
poden afiliar culturalment.

Un fet molt rellevant i significatiu, ja que 
aquestes pel·lícules experimenten fora de la 
representació tradicional de la victimització 
i la lluita diària queer i de les narratives blan-
ques i de la modernitat queer occidental. Les 
pel·lícules parteixen del binari homonorma-
tiu (Duggan, 2020) d’orgull vs vergonya, a 
l’armari vs fora de l’armari, llibertat vs opres-
sió, creant un tercer espai d’autoexploració 
que es correspon amb les realitats culturals 
del món àrab. De cap manera la pel·lícula 
Martyr (2017) pot ser menys queer per l’ab-
sència de cap signe homoeròtic. Al contrari, 
el que fa queer una pel·lícula no és el desple-
gament d’actes sexuals ni besar-se i agafar-se 
de la mà, sinó que és queer per la seva capa-
citat de deconstruir els diferents poders pa-
triarcals i normatius que domina la realitat 
quotidiana d’un àrab.
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Martyr (2017) 
Aquest film el podeu trobar a Filmin o adquir el DVD a 
la llibreria Còmplices de Barcelona.                                                                                 

Allunyades de la globalització i de les narraci-
ons típiques de la modernitat, les preguntes 
centrals en l’anàlisi de les pel·lícules esdeve-
nen: què volen els queers àrabs? Com estan 
negociant el seu propi gènere i sexualitat en 
aquest moment tan important de l’esdeveni-
ment queer? Les respostes que van trobant 
al cinema i a les pel·lícules van construint els 
espais on els cossos àrabs queer poden dis-

cutir i experimentar 
en espais segurs amb 
tot (vergonya, orgull, 
por, coratge, família, 
desig, societat, llei, 
patriarcat, moderni-
tat...). Les pel·lícules 
són els llocs on co-
mença el futur àrab 
queer.

Algunes recomana-
cions de pel·lícules 
àrabs queer:

- A Room for a 
Man (Anthony Chi-
diac - 2017)

- Martyr (Mazen 
Khaled - 2017) 

- Salvation Army 
(Abdella Taia - 2014)

- The Beach Hou-
se (Roy Dib - 2016)

- Chronic (Mohamed Sabbah - 2017)

Referències:
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cracy – Toward a Revitalized Cultural Politics, Durham: 
Duke University Press, 175–194

Kassir, A.W. (2022). Queering the Lebanese Instagram: 
Reimagining Futurity. ILCEA [Online], 46.
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Aquest article arriba després d’una pila de 
brossa mediàtica russòfoba que ens han fet 
empassar aquests darrers dies arrel del segui-
ment de la guerra a Ucraïna. Missatges d’odi 
que han trobat altaveus als mitjans oficials 
com TV3, la seua.

En solidaritat amb la dissidència al Kremlin, 
aprofitem aquest espai, per recordar-nos que 
ni que els ianquis ens encoratgin a odiar Rús-
sia, la cultura russa mola, pot ser resistència 
contra el capital i ens pot fer passar molt 
bones estones. Així doncs, col·loquem al 
costat dels grans noms de la literatura russa, 
les t.A.T.u i les Pussy Riot, un modest perfil 
d’Instagram: @thedanyatiktok

I és que el perfil del Danya Pyatygin ens té el 
cor robat. Sense garanties de la seua autenti-
citat ens guiarem per les aparences per des-
cobrir-vos una recopilació de talls musicals 
en què un bomber rus coreografia gestos, 
passos i fins i tot sincronitza el moviment 
dels llavis amb la música, obtenint resultats 
força efectistes. La qüestió és que aquest noi 
d’aparença caucàsica sembla aprofitar les es-
tones lliures a la caserna de bombers per or-
ganitzar balls plens de ploma davant dels seus 
companys i enregistrar aquests vídeos que no 
estan mancats d’homoerotisme, gestualitat 
efeminada ni referències a icones gais. És 
d’allò més entranyable.

Cal tenir en compte que si la bandera de 
l’uniforme no ens enganya aquest noi des-
plega tota la seua mariconor en un context 
que podem imaginar hostil després de l’ofen-
siva de Putin contra el nostre col·lectiu i les 
seues lleis LGBTI-fòbiques. Si el seguiu, pot 
ser que us agafi certa ansietat pensant en la 

poca atenció que deuen rebre els incendis de 
les vastes extensions de l’estepa siberiana si 
tots els bombers d’aquell país són tan ocio-
sos com l’administrador del perfil. Us podeu 
sentir talment com si fóssiu l’Àstrov a L’oncle 
Vània de Txékhov, el doctor malenconiós, 
emboirat i preocupat amb el desenllaç d’una 
massa forestal cada cop més minvada. Tan-
mateix, si no us corprèn aquest escrúpol se-
reu capaces de gaudir i omplir-vos de fruïció 
amb l’aparent frivolitat d’aquest perfil però al 
qual coincidireu a concedir la menció d’acte 
de resistència cultural marica.

Després d’encomiar la cultura russa m’aco-
miado emplaçant les mariques que treballen 
en algun dels cossos de bombers dels Països 
Catalans a crear un pastitx català anàleg al 
perfil del Danya. Així, podrem gaudir amb 
homes de proximitat que es desplomin pels 
nostres parcs de bombers amb tanta o més 
gràcia que ell. Sou servei públic, no us hi po-
deu negar. Tant de bo enguany no se’ns cre-
mi el país ni els boscos i tingueu més temps 
per dedicar-vos-hi!

VISCA LA CULTURA RUSSA
MORIN PUTIN I L’OTAN
Per Ivana Spassiva @joanambpor
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VISCA LA CULTURA RUSSA
MORIN PUTIN I L’OTAN
Per Ivana Spassiva @joanambpor

Si el Termcat es molesta a prescriure l’ús d’esquat en lloc de gatzoneta i as-
segudeta vol dir que el gimnàs ja ha calat prou endins de la llengua perquè li 
puguem dedicar un capítol del nostre particular recull de costums.

Sí, el gim és una cosa nostrada i no podem esperar que l’Amades ens faci 
un annex a la seua obra per parlar-ne. Per tant, em permeto escriure aquest 
article a mode d’apunts per a una posterior versió més completa, rigorosa i 
definitiva.

El gimnàs és aquell lloc que sembla haver estat pensat perquè totes les per-
sones que hi entren en puguin sortir assemblant-se més al cànon olímpic 
grec. Si prenem la llengua com a analogia seria una mena de Consorci per a 
la Normalització Corporal.

Doncs resulta que he fet un breu parèntesi a la meua carrera de practicant de 
ioga empedreïda i m’he apuntat a un gimnàs de màquines i classes dirigides 
de prop de casa. Déu meu, com he pogut trigar tant a anar al gimnàs, és el 
paradís d’una marica. Envoltar-se d’homes suats que no paren de gemegar 
i esbufegar… A més, està ple d’opositors de bomber que m’agraden molt. 
Has d’anar en compte perquè també hi ha mossos, res és perfecte. A mi, el 
que em posa més catxonda dels bombers és que, com ja sabeu, treballen 
un dia i en descansen dos, així que te’ls pots imaginar cuinant a tot hora amb 
un davantal i sense res a sota. Portant-te l’esmorzar al llit, fregant els plats, 
netejant els vidres, escombrant el terra, regant les plantes, buidant el sorral 
dels gats, acompanyant la canalla al col·le… Només de pensar-hi, ja estic 
tota molla. Poden semblar gent d’ordre però es distingeixen sense proble-
mes dels policies —i la resta de morralla que es ven el cos per sostenir el rè-
gim del 78— a qui voldrem fer el buit.

Al gimnàs és relativament fàcil compartir conversa amb persones ètnica-
ment molt diverses i l’antifeixisme que s’hi respira és embriagador. A banda 
de l’opositor de bomber, una altra espècie prou comú al meu gimnàs és la 
dona apoderada i independent amb un domini admirable de l’ús de qualse-
vol de les màquines de la sala. Un exemplar d’aquesta espècie que mereix 
una menció especial és una indivídua que fa ressonar les parets del gimnàs 
amb els seus esbufecs quan decideix aclaparar a qualsevol mascle que gosi 

Joana Terrífica | @joanambpor
COSTUMARI
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fer ús del seus privilegis patriarcals. Des del dia en què li vaig sentir dir “Els 
tiracanyes em mengeu el cony” s’ha convertit en la meua heroïna de gimnàs. 
Mai cap vaginoplàstia em podrà fer més dona que ella. Respect!

Al capítol de la perspectiva de gènere també cal fer-hi constar l’enèsima se-
gregació binària de la qual el gimnàs tampoc s’escapa. Mentre les classes 
dirigides solen ser espais de sororitat participats principalment per dones, 
els homes prefereixen treure profit de les quotes d’abonament fent que 
màquines i peses treguin fum. L’espai dels homes està regentat per l’indivi-
dualisme. I la testosterona, que flota en l’aire, s’hi pot tallar amb un ganivet. 
A més, els miralls de les parets hi fan aflorar tota mena d’acaronaments del 
propi cos i altres tics narcisistes.

La meua anècdota més remarcable està protagonitzada per un impetuós 
practicant d’entrenador personal que en el seu afany d’instruir-me en el fun-
cionament del femoral tombat —i disculpeu el tecnicisme— se’m val col·locar 
als morros amb el cul amb pompa, a un pam del meu entrecuix, i va començar 
un vaivé de cames que semblava reclamar àvidament la meua intervenció. 
Un còctel de sensacions em va recórrer tot el cos fins a sortir-me pel porus 
de la pell. Per sort la demostració va acabar abans que la meua excitació fos 
indissimulable. La seua aparent innocència feia que tot plegat resultés en-
cara més eròtic. I és que el femoral tombat és una meravella. Al meu gimnàs 
està col·locat en un racó de manera que t’hi pots estirar oferint el teu florí a 
la resta de parroquians. Tu els plantes les natges als nassos mentre ells es-
tan ocupats en altres màquines i immersos en pràctiques i exercicis que els 
fan respirar profundament i parlar de manera entretallada, quan no gemegar. 
Jo m’hi he passat llargues estones, amb els ulls tancats, gaudint d’aquesta 
banda sonora. Fantasejant amb l’acostament dels seus rugits i esbufecs fins 
a sentir-los a cau d’orella, alenant a la meua nuca. Feu-me cas i proveu-ho!

Femoral tombat
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Finalment, després de treure’m de sobre l’estudiant d’INEFC en pràctiques 
i el seu mansplaining —i quan pensava que ja ho sabia tot sobre el meu gim-
nàs— vaig descobrir un tresor. Resulta que en una pantalla penjada d’una de 
les parets, hi ha una recopilació de vídeos instructius per aprendre a fer servir 
les diferents màquines del gimnàs. Uns vídeos amb una estètica dels vuitan-
ta en què un noi —sortit de la Muscle beach de Pacific Blue— amb aspecte de 
model anatòmic per a l’estudi dels músculs, s’exercita en diferents posicions 
i aparells. Sense samarreta i amb un shorts lila pastel que no li tapen els dos 
últims dits de les natges. Un material que podria classificar-se perfectament 
amb les etiquetes amateur i vintage a qualsevol plataforma de pornografia. 
Són mel!

Miniatures dels vídeotutorials

Ah, Maria, i és que aquests vídeos són la prova indiscutible que el meu gimnàs 
havia estat el de referència per a la comunitat marica de l’època. En desco-
brir-ho vaig sentir com un llampec de clarividència i vaig imaginar-me com el 
gimnàs es devia anar buidant de clientela marica durant l’epidèmia de la sida 
fins a només deixar aquests vídeos com a testimonis d’aquella època glorio-
sa. Això em va posar molt trista i me’n vaig anar plorant cap a les dutxes. Allà, 
els cubicles de la correcció política encara no han esborrat les marques de 
les carxofes d’unes dutxes col·lectives i sense els envans que ara dificulten 
gaudir d’aquest moment en grup. I allí vaig trobar —despullat— el meu con-
sol. Però la consolació ja són figues d’un altre paner i material per a un altre 
article.

Estimades lectores, aquests pensaments m’han trasbalsat d’allò més i 
se m’inflamen les mucoses. Així que m’acomiado fins a la propera edició 
d’aquesta secció tan costumista, amb un proverbi marica:

A arcàdia probablement no hi hagi gimnasos,
però mentre no hi visquem,

solidaritat i cures a cada vestidor, dutxa i classe de body pump!



22

A molts no els agrada que els etiquetin. 
Però és a base d’etiquetes que ens ente-
nem a nosaltres mateixos. Això sí, quan les 
adjudiquem als altres cal que anem amb 
compte. Les paraules venen carregades de 
significats. Si ens agraden o incomoden les 
etiquetes que ens donen els altres depèn 
de moltes coses, com la nostra generació, 
origen familiar o experiències viscudes. 

Fa anys vaig intentar organitzar un grup 
marieta, nord enllà. Com que molts dels 
meus amics tenen interès en la història, 
després d’una pluja d’idees historicista 
vaig proposar Molly House. Una referència 
als bars gais londinencs del s. XVIII. És a 
dir, Casa de Marietes. Em semblava gra-
ciós. La reacció dels meus col·legues de 
més edat va ser d’horror. Molly seguia sent 
per ells un insult.

Avui en dia es porta això de reivindicar 
els insults. Però reciclar paraules no és un 
simple dit i fet, no n’hi ha prou amb picar 
els dits. És un procés psicològic pel qual 
canvia el sentiment que una paraula ens 
genera. No ho podem forçar en nosaltres, 
ni en els altres. Fent servir insults reci-
clats podem causar dolor a aquells que se-
gueixen sentint-se insultats. També creem 
divisions entre tots nosaltres. Val la pena? 

A finals del 2020 va aparèixer un grup ci-
clista dins del Maritrobades de Telegram. 
Sense premeditació es va anomenar Ma-
riciclistes. Alguns ciclistes d’altres cercles 
menys polititzats s’hi van sumar. Van ha-
ver-hi un grapat de sortides memorables, 
barrejant gent de tota mena en un ambient 

distès. Gent que compartia una orientació 
sexual i una activitat física i ben poc més. 
Aviat va quedar clar que la paraula Mari 
incomodava a alguns participants. Marica 
té connotacions de feminització. I alguns 
d’ells ho rebutjaven del tot. La diferència 
de sentiment respecte la paraula “Mari” va 
dividir el grup irreparablement. 

***

Les etiquetes identitàries són arenes mo-
vedisses amb orígens de tota mena. Pot-
ser el sexe entre homes ha existit sempre, 
però l’homosexualitat és una paraula, un 
concepte, del s. XIX. No sorgeix interna-
ment de la nostra pròpia experiència sinó 
com a etiqueta que ens va ser donada. La 
seva difusió és mèdica. Els gais del s. XX 
rarament es referien a ells mateixos com 
a homosexuals en converses entre amics. 
Fins i tot quan no rebutjaven la paraula, en 
preferien d’altres menys abrasives, o direc-
tament eufemístiques, com perdre oli, ser 
del club, etc. 

Homosexualitat roman com una paraula 

Jo no soc queer

        per Roseta Doolittle    

Dos Mollys abraçant-se en 
una imatge de 1707. 
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útil i per això no ha quedat fora de circu-
lació. Però arriba carregada de problemes. 
Per un cantó exclou altres dissidències i 
variacions. I per un altre, homosexualitat 
barreja elements identitaris (ser homo-
sexual) i actes sexuals (tenir una trobada 
homosexual). Per resoldre aquest segon 
problema, en cercles mèdics s’ha intentat 
eliminar l’element identitari, creant l’ex-
pressió Homes que tenen Sexe amb altres 
Homes (HSH, o MSM en anglès). Una ex-
pressió que aspira a no tenir càrrega iden-
titària per ajudar als professionals (en ITS, 
per exemple) a tractar riscos específics. 
Però que no ens ajuda gaire a entendre’ns 
a nosaltres mateixos. 

Mentre considerem etiquetes passades i 
presents, moltes reivindicacions lèxiques 
són possibles. Algunes tindrien poc reco-
rregut: sodomita, per exemple, al·ludeix a 
un acte sexual no generalitzat. Si reivin-
diquéssim homofílic, com els moviments 
alliberadors dels 1950, acabaríem amb el 
mateix binarisme que amb homosexual. 

***

En les últimes dècades en el món anglosa-
xó s’ha començat a defensar el reciclatge 
de l’insult queer com a paraigua de tots els 
LGBTIQ+. Queer, però, no ha estat un in-
sult per a tots els estaments que ara eng-
loba. Com a marica a casa nostra, queer 
ha estat sempre un insult dirigit a homes 
que tenen sexe amb homes. Heteros cis no 
binaris probablement no han rebut queer 
com a insult i es comprensible que ara 
abracin el terme amb fervor. Meravellós. 
Però per a alguns homes d’una certa edat, 
queer ha estat i segueix sent un insult do-
lorós i inacceptable. En el món anglòfon la 
reivindicació de la paraula queer xoca amb 
la diversitat de sentiments que provoca. 

Paradoxalment l’ús de queer va créixer a 
finals dels 90/principis dels 2000 amb el 
rebuig a una identitat basada en l’orien-
tació sexual. Activistes conservadors de-
fensaven que els gais, amb parella i gos, 

érem igual que els heteros. La resposta va 
ser abandonar l’etiqueta gai: “no sóc ho-
mosexual/gai, sinó que sóc rar/queer”. Gai 
era percebuda com a una identitat assimi-
lacionista, i queer era una anti-identitat. La 
paradoxa és evident quan veiem que tant 
queer com marica han esdevingut, en po-
ques dècades, tot un fenomen identitari. 
Amb la mateixa capacitat de generar atrac-
ció i rebuig que tantes altres identitats. 

Per a molts, la paraula marica a casa nos-
tra suscita un rebuig similar. Però ho fa per 
raons diferents. Si en anglès queer presenta 
un home com a “estrany, peculiar, antina-
tural”, a casa nostra, marica subratlla la 
feminitat.

Personalment, em sento molt més dis-
posat a reivindicar el meu cantó “Mari” 
femení que no a reivindicar-me com a 
“estrany, peculiar i antinatural”, és a dir, 
queer. El sexe entre homes no té res d’an-
tinatural. Som minoritaris, sí, però som 
estranys? Només a gent sense empatia el 
sexe entre persones de qualsevol mena els 
pot semblar estrany. Sí que som inusuals, 
en termes relatius, però tampoc no ho som 
tant. Ens dona el terme queer fonaments 
positius i feliços per construir la nostra 

Gais assimilats
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identitat? Potser al nostre país sí: com a 
neologisme, ja que el seu significat pro-
fund queda lluny de nosaltres. 

A casa nostra, ni gai ni queer han estat in-
sults. Però marica sí que ho ha estat, i ho 
és. Quan en una festa queer estupenda, a 
Barcelona, una noia molt queer, i molt en-
fadada em va dir maricón mentre em dona-
va una empenta, em va xocar, em va ofen-
dre. En aquell moment ella no reclamava 
maricón com a identitat. Ella reclamava 
maricon com a insult. Els sentiments els 
podem silenciar, però no els podem ente-
rrar.

***

Gai em sembla una paraula nostra, amb 
arrels bones i feliç per definició. Una pa-
raula que em transporta als moviments 
d’alliberament dels anys 70.  Una part de 
la història que m’alegra de seguir cele-
brant. I que ofereix un missatge ambiciós 
de llibertat sexual rellevant per a totes les 
persones, per a tota la societat. Potser po-
dem construir la nostra identitat sobre les 
contribucions positives que com a mino-
ria hem fet a tota la societat. Com cantava 
Tom Robinson el 1978, sóc feliç de ser gai.

Sing if you’re glad to be gay

Sing if you’re happy that way

***

I aquí, Na Pai intervé, amb la següent re-
flexió final: Què fem amb la divergència de 
sensibilitats a l’hora d’escollir una etique-
ta? No crec que en puguem trobar cap que 
representi a tothom. Suposo que la solució 
és acceptar aquesta diversitat i no voler 
imposar una mateixa etiqueta als altres. 
Just per això pot funcionar posar-se un 
nom abstracte com ara Atzagaia!

***

Potser hi ha una conclusió similar però 
lleugerament alternativa, més budista. La 
nostra identitat, el nostre jo, no és tan im-
portant. Les etiquetes ens poden ser útils, 
però també són problemàtiques. No po-
dem deixar que esdevinguin un obstacle 
per l’empatia cap als altres. No deixem que 
la percepció de la nostra subjectivitat ens 
faci viure la vida com si fóssim en un túnel 
de vidre, observant els altres però sepa-
rats d’ells per la nostra identitat. Si estem 
menys centrats en la nostra subjectivitat, 
potser podem apropar-nos més als altres. 
Entendre millor els seus punts de vista. I 
trivialitzar les proclames identitàries, com 
la del títol d’aquest article. 

Tom Robinson (1978) content de ser gai. 
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T’agradaria poder participar d’una vegada per totes a les típiques converses 
sobre sèries trending amb els teus amics? Heartstopper és la clau per aconseguir 
l’èxit!!

Heartstopper és la nova sèrie gai de Netflix que està en boca de tothom. Basada 
en la novel·la gràfica d’Alice Oseman (de la que podeu torbar una ressenya a la 
Lloca 4) ens transporta a alguna part d’Anglaterra per endinsar-nos una vegada 
més en una típica història d’adolescents d’institut. Pensareu, Euphoria? Élite ver-
sió anglesa? Res més lluny de la realitat! Aquesta sèrie fa de contrapunt a l’ado-
lescència robada del col·lectiu LGBTI, relatant una història innocent i senzilla, 
sense sexe, drogues ni morts.

Heartstopper està protagonitzada per dos nois de mons completament diferents: 
en Charlie i en Nick. En Charlie és EL noi gai de l’institut Truham, mentre que 
en Nick és l’estrella de l’equip de rugbi. Ambdós coincidiran per primera vegada 
de forma fortuïta, i a poc a poc aniran forjant una amistat molt especial. Altra-
ment, les trames secundàries que es van desprenent de la història principal no et 
deixaran indiferent.

Altra vegada una cursileria d’aquestes? Doncs sí! Deixa de fer-te la madura i la 
intel·lectual i submergeix-te en la tendresa d’una història d’amor que totes ha-
guéssim volgut tenir, perquè sí Belén, aquesta ho és!

Heartstopper

per KNN
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tapes de la història de l'art. La seva renovació és constant, tal com
 es pensava que era el cicle tem

poral del Sol, que és, sens dubte, omnipresent en la pel·lícula Sebastiane (1976), de Derek Jarman.

POLIFONIA DEL CINEFÒRUM DE 

SEBASTIANE (1976), 
DE DEREK JARMAN.
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ANÒNIM

Jarman ens hauria volgut així. Gais. Lliures. Curiosos. Amb els abrics embolcallats a les mans 
i les puntes dels dits encara fredes. La brillantor del projector agredint una intimitat compar-
tida. Una erecció tímida però agosarada. I quan els meus genolls fregaven un costat i l’altre, 
una energia electrificant, magnètica. La certesa d’una experiència veritablement col·lectiva, 
com només pot ser-ho una sala a les fosques plena de gent i una pantalla gegant. El cinema. 
Jarman ens hauria volgut així. 

DANI COLOM

La dialèctica entre els silencis i el llatí que parlen els protagonistes de Sebastiane aconsegueix 
que el desig es faci carn i erotisme i culte gai. Ara bé, l’arriscat lirisme de fer una obra en una 
llengua morta comporta errors com «Sebastiane, pugnate» (‘Sebastià, lluiteu’ en lloc de ‘Se-
bastià, lluita’). Però l’ars també és això, no?

SERGI FÀBREGAS VILA-PUIG

Per a mi, la pel·lícula és una celebració de la bellesa masculina. La bellesa feta imatge, sobretot 
quan els cossos nus dansen dins l’aigua a càmera lenta, banyats per la llum del sol; però també 
feta paraula, ja que hi ha moments d’un lirisme ben intens, com ara el diàleg entre Sebastiane 
i Justin enmig del mar, quan es posen el cargolí a l’orella i es pregunten, l’un a l’altre, què 
senten.

LAKIKIOSS 
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MARTÍ MADAULA

De les pel·lícules de Derek Jarman gaudeixo el fet de veure-les, de mirar-les, tot i que m’agra-
da més ell, la forma com entén la vida i l’art. En destaco els seus moments preciosos, com 
l’abraçada dins l’aigua, a càmera lenta, entre els dos cossos que s’enrotllen, o la conversa entre 
Sebastiane i Justin sobre unes roques escoltant el so d’una cargolina en el mar. Són tan poètics 
que gairebé tenen una qualitat onírica. Aquesta qualitat potser és el que valoro més del cine 
de Jarman, ja que pot esdevenir quasi asbtracte per moments en superar el fet narratiu. Més 
enllà del cine, també va ser important l’espai de trobada que va crear el cinefòrum: va perme-
tre relacionar-nos en persona, conèixer qui no coneixíem, malgrat el context actual, que ho 
dificulta. L’experiència cinematogràfica va esdevenir un vespre molt màgic.

ROBERTO PIQUERAS

La relació que manté Sebastiane amb la resta de soldats em fa pensar en la nostra dissidència: 
la voluntat de no voler formar part d’un grup opressor, de no voler pertànyer al lideratge hege-
mònic, la necessitat de distanciar-se’n i ser crític envers una comunitat. I també m’hi fa pensar 
com Sebastiane es desmarca i es relaciona a través de l’amor i el respecte envers la manera hostil 
dels seus companys d’esquadró. Del diàleg relacional entre Sebastiane i Severus en podem ex-
traure la idea del cos com a territori, els límits del qual respecten o traspassen respectivament. 
I el cos queda extrapolat, aquí, com a comunitat.

JOAN TRINIDAD RUEDAS

Des de fa molt de temps intento posar la mirada allà on aparentment no hi ha res o allà on es 
fa el silenci. Era la primera vegada que m'enfrontava a una pel·lícula del britànic. Més enllà 
del desajust i la síncope del ritme de la pel·lícula comparada amb el frenesí contemporani, vaig 
quedar-me jugant disfrutant amb els materials mentre la mirava.

A mesura que la pel·lícula avançava notava com era la vida material la qui empenyia la narra-
ció endavant. De diàlegs i converses n’hi ha ben pocs, i força buits de contingut, a la pel·lícula. 
En canvi, els significats se’ns presenten amb l’aigua del mar, la sorra, la vegetació, la llum del 
sol, la persecució d’un porc, la tortura macabra d’unes formigues, una aranya que teixeix la 
seva trampa, un fuet contra la carn de Sebastià, un drap que neteja una navalla, una fletxa que 
frega la serra de l’arc en ser destensada... Tota aquesta matèria era la que posava en dansa tots 
els personatges, els donava vida i un camí per dirigir-se al seu destí.

Barcelona, 21 de gener de 2022
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En general, els gais som liberals: compartim 
el rebuig a rebre instruccions de dormitori. 
Què fem i amb qui, ja ho decidirem nosaltres, 
gràcies. Apreciem que la moral convencional, 
cristal·litzada en les lleis d’avui i ara, pot ser 
injusta. Amb el nostre desig sexual, les lleis 
han estat injustes fins fa ben poc! Els paterna-
lismes restrictius no tenen la nostra simpatia. 

A pesar d’aquest consens favorable a la lliber-
tat i l’experimentació, l’última dècada ha vist 
un nombre creixent de crítiques a les drogues. 
La seva presència en el món del chemsex és 
poc visible pel públic, però ben coneguda per 
molts de nosaltres. 

Sí, potser totes les drogues haurien de ser 
legals, potser no s’han d’estigmatitzar, potser 
tenen alguna cosa positiva a aportar-nos. Però, 
són un problema per alguns? Si n’hi ha algun, 
quin és el problema, les drogues, la soledat 
o la negativitat que molts mantenen cap a la 
seva pròpia sexualitat? Són les responsables 
de la suposada epidèmia de soledat gai, o és 
el seu elevat consum el resultat del narcisisme 
solitari d’avui en dia? Què porta a tants a alte-
rar-se la consciència? 

Havent crescut com a minoria, i tot sovint mi-
noria estigmatitzada, bastants gais tenim un 
reguitzell de traumes connectats amb la nos-
tra sexualitat. Majors i menors vergonyes de 
les quals algunes drogues ens poden ajudar 
a escapar. Traumes del passat que ens poden 

portar a rebutjar les parts més fosques de la 
nostra sexualitat (BDSM) si no estem drogats. I 
traumes del present: la falta d’autoestima cap 
al nostre cos, que porten a alguns a establir 
relacions basades en l’esquer de les drogues. 

El lubricant de les drogues portar riscs. Als 
1980s i 90s, l’espectre de la malaltia assolava 
la comunitat arreu del món. Aleshores va flo-
rir una subcultura de música electrònica entre 
els més joves. Un ambient fortament associat 
a l’ús de drogues recreatives. La malaltia re-
forçava l’estigma social de l’homosexualitat. 
El ball i les drogues ajudaven a l’evasió d’una 
realitat aterradora. Les drogues, però, també 
portaven a uns comportaments de risc més 
elevats. 

A mitjans dels 2000s, el mateix torna a passar 
amb l’arribada del chemsex – però amb molta 
més força. Els tractaments del VIH havien mi-
llorat, però la prevenció va fer un gran pas en-
rere. Gràcies a les noves aplicacions amb geo-
localització i les drogues amb efectes de llarga 
durada, començaren a proliferar noves festes 
privades. Allà la socialització hi continuava, un 
cop els locals havien tancat. Els participants 
d’aquelles festes privades es desinhibien du-
rant hores i hores, i els riscos es disparaven. 
Encara no hi havia la prep. L’arribada del chem-
sex va anar lligada a una onada de transmissió 
del VIH. A mitjans dels 2000s, la gran majoria 
de gais que necessitaven tractament post-ex-
posició (PEP) havien estat a festes amb droga. 
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Degut als efectes secundaris de drogues as-
sociades al chemsex van pujar els casos de 
psicosis. Aquestes també van demostrar tenir 
un alt risc de sobredosis mortal. Per primera 
vegada, els gais feien servir en ambients mari-
ques drogues injectades. Perquè recordem-ho: 
entre els gais, injectables com la heroïna, una 
droga que aïlla, no havien tingut protagonisme. 
Entre nosaltres, les drogues que tiren tan als 
80s com ara són les que ens desinhibeixen. I 
per aquesta funció l’estrella sempre ha estat 
l’alcohol. 

La necessitat de lubricants per socialitzar-nos 
es veu en el comportament habitual als clubs 
de sexe. Locals completament legals on s’hi 
pot tenir sexe i consumir alcohol, i que existien 
bastant abans que els chillouts. Potser l’exem-
ple més clar són les festes ‘despullades’, on 
s’hi ha d’anar  completament en pilotes. Allà 
no s’hi pot entrar (gaire) borratxo ni (gaire) 
drogat. Al arribar-hi, tots s’han de despullar: 
un pas vergonyós per molts. Immediatament 
després, i abans de follar amb ningú, una gran 
majoria d’usuaris van directament a la barra... 
primer de tot, s’han d’emborratxar. La majoria 
no interactua amb ningú sense haver begut. La 
negativitat que molts porten a sobre fa neces-
sària la crossa de les drogues, alcohol o el que 
sigui, per socialitzar-nos. 

Alguns han suggerit que els comentaris siste-
màticament negatius dels chillouts als mitjans, 
ignoren aspectes positius d’aquestes trobades. 
Per exemple, com a espais amb un potencial 
d’intimitat i relaxació. Tal i com succeeix amb 
l’homofòbia, els comentaris negatius sovint 
deixen entreveure una objecció amagada: una 
visió negativa del sexe pel sexe. En el cas del 
chemsex succeeix alguna cosa similar. En el 
fons, el problema que molts crítics tenen no es 
tan amb el risc de les sobredosis o la pèrdua de 
control sobre el consum, sinó amb la promis-
cuïtat dels chillouts i amb l’objectiu d’obtenir 
plaer que les drogues faciliten. 

No veig, a dia d’avui, gaire estigmatització del 
chemsex dins de la comunitat. Sí que hi ha opi-
nions de tota mena. Però si prenem els mems 
virals com a referents de la realitat d’avui en 
dia, observem que la presència de drogues en 
el món gai està bastant normalitzada. 

Com suggereixo aquí, la necessitat d’alterar la 
nostra consciència amb drogues (inclòs l’alco-
hol) segurament amaga altres problemàtiques. 
Aquest article no aspira a cap conclusió clara. 
Aspira a parlar, en els nostres termes, d’un 
tema del qual no se’n parla gaire. Benvinguts 
tots els comentaris. 

L’autora agraeix l’amable col·laboració de Mermaid 
Gàrgol. 

Experiment mental

Suposem que esdevé possible mo-
dificar els nostres circuits neuronals 
de manera que certs estímuls triats 
per nosaltres ens indueixin un gran 
plaer, un orgasme. Per exemple, ob-
servar una posta de sol, o l’arribada 
de l’autobús, o veure com s’asseca la 
pintura en una paret. Ens sentiriem 
incòmodes davant de la possibilitat 
d’accedir al plaer a través d’aquesta 
mena d’estímuls?
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Hola! Em dic Fran, tinc 37 anys i soc de Cornellà.

M’encantaria poder conèixer algú per prendre alguna 
cosa, xerrar de tot i de res, riure i fer tot tipus de plans.

Contacteu-me per Instagram: @frang84

Em dic Ferran, tinc 33 anys i visc a Bar-
celona.

M’atrauen els nois Intel·ligents, sensi-
bles però decidits, amb sentit de l’humor, esportistes, catalanoparlants o amb intenció d’aprendre 
català, amb inquietuds polítiques i fogosos.

Cerco un noi amb moltes ganes d’estimar-me per compartir activitats culturals i la bona cuina.
Contacteu-me a Instagram: 
@ferran_miquel_

Si voleu que publiquem el vostre anunci envieu-nos un correu electrònic a: atzagaia.cat@gmail.
com o envieu-nos un DM a l’Instagram d’Atzagaia (indiqueu-nos si voleu que el publiquem a La 

Lloca, a l’Instragram o als dos espais).

REPARTIM-NOS 

EL BACALLÀ
LA SECCIÓ DE CONTACTES DE LA LLOCA
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Cerco marica bonica i madura a Ponent per a relació afectivosexual 
sostinguda i oberta.

Abstenir-se menors d’edat. Contacte d’Instagram: @joanambpor

Hola! Em dic Àlex i tinc 46 anys.

Tinc parella i tenim una relació oberta.

M’agraden els homes baixets, amples i cepats. 
M’atrauen els óssos i els homes que semblen ca-
mioners, paletes o com diu una amiga: “els sen-
yors repartidors de barrils de la Cervesa Damm”. 

Per entendre’ns: el meu tipus ideal és el Quimet 
de la pel·li Alcarràs.

La hipermasculinitat física i estètica em posa però 
el masclisme, la plumofòbia i les actituds de mas-

culinitat tòxica gens ni mica. La ploma és totalment benvinguda. Madurets benvinguts. Barbes i 
pilositats corporals benvingudes. Gaudeixo amb el sexe morbós i fetitxista. No m’interessen les 
drogues dures. M’agrada el cinema, el teatre i els còmics. 
Contacteu-me per Instagram: @artis_suarez

Soc en Janús, 39 anys, 1’73cm, 62 kg, uncut M i 1,9cm de diàmetre mugro-
nil. Estic casat i per això busco relacions extramatrimonials de tota mena. 
Com a amant sóc poc demandant, soc tranquil·let (com si fos fumeta tot i 
no fumar). Visc de forma precària austera i senzilla en una comuna hippie 
a l’Alt Maresme. Els meus índexs són: Líbido 2, Depressió 3, Ansietat 3, 
Autisme 7, Narcisisme 5, Ràbia 1, Perreo 9, Esoterisme 1.  
Tinc els següents fetitxos: ciclistes, ravers cyberpunk, desnutrits, intel·lec-
tuals, sociolingüistes, lúmpens i excèntrics. Soc 
un home cis bàsic i com a tal, tot ha d’entrar pels 
ulls, però no em tanco a res, potser tenim molt a 
compartir més enllà del sexe! Bacallà, fes la teva 
màgia!!! 
Em pots contactar a través de Telegram: @na_pai
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Avui en dia, tots som poli. En alguns cer-
cles il·lustrats, el poliamor s´ha estès fins 
a esdevenir la norma. La monogàmia és 
vista com una ideologia troglodita, a més 
a més de patriarcal i capitalista. No és obvi 
que l’amor de Disney és irreal, castrador i 
que ens condemna a la infelicitat? No està 
clar que, com una mare amb més d’un fill, 
al estimar algú no deixem d’estimar algú 
altre? Qui dubta que la gelosia és una de-
bilitat de caràcter? Sembla que el poliamor 
ho ha resolt tot – o no. 

Parella monògama

&&&

El missatge del poliamor arriba quan ja 
fa temps que els vincles de parella s’han 
precaritzat i que les relacions monògames 

no són vistes com de per vida. La monogà-
mia d’abans era “un home de per vida”, la 
d’avui és “homes, d’un en un”. Qualsevol 
compromís a llarg termini, per exemple el 
matrimoni, viu en la sospita de ser una font 
d’opressió. La llibertat a la que aspirem 
en tots els àmbits, també l’íntim, ens ha 
portat  a relacions provisionals, indepen-
dentment de si són exclusives o no. Alguns 
suggereixen que consumim relacions com 
si fossin productes. El model romàntic de 
relació de parella vitalícia ja fa dècades que 
pertany al passat. I ara, gràcies a la ideo-
logia poliamorosa, no cal ser monògam ni 
durant les 48h d’un cap de setmana.

El poliamor com a pensament ha arri-
bat en un context de modernitat líquida. 
Com deia Bauman, les realitats sòlides 
dels nostres avis, com el treball, l’església 
i el matrimoni per tota una vida, han des-
aparegut. En el seu lloc, trobem realitats 
líquides: carreres professionals i relacions 
íntimes precàries i canviants. Cerquem les 
novetats, però l’ansietat d’aquest món ens 
deixa esgotats i tot sovint, insatisfets. 

&&&

Poliamor i consumisme de cossos: són el 
mateix? Home amb parella coneix un altre 
home i follen. Follen unes quantes vegades 
més. Ha estat el primer una persona polia-
morosa o simplement promíscua? Tradici-
onalment, en el mundillo gai, això no s’ho 
preguntava ningú. Quan algú s’enrotllava 

La promiscuïtat poliamorosa 
per Na Remei 
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amb algú altre, no hi havia la necessitat, ni 
l’expectativa, de justificar-ho apel·lant a 
l’existència d’una nova relació íntima que 
coexistia amb una altra. La promiscuïtat 
gai era (i és) un fet. La justificació ètica no 
era necessària. Implícitament, al sexe se li 
negava significat: follar amb algú no volia 
dir tenir-hi una relació, ni qüestionar al-
guna altra relació preexistent. Sexe sense 
valor moral: només és sexe. 

El poliamor capgira aquesta visió. Així 
com totes les persones tenim dignitat i va-
lor propi, totes les relacions que respecten 
aquesta dignitat, per més transitòries  que 
puguin ser, també mereixen un respecte. 
Qualsevol polvo té un valor moral, i la breu 
relació entre les parts implicades, també 
mereix un respecte. La perspectiva polia-
morosa qüestiona la categoria de ‘només 
sexe’ sense valor ètic. 

El missatge celebratori del sexe del polia-
mor sembla coincidir amb la actitud tra-
dicional pro-sexe dels gais. Però el camí 
seguit per arribar a aquestes conclusions 
de positivisme sexual és ben diferent. Fi-
xeu-vos com la majoria de líders del pen-
sament poliamorós són dones. Partint 
d’una visió tan diferent de l’experiència 
gai masculina tradicional, han pogut ar-
ribar a conclusions que contrasten amb 
la mentalitat del mascle homosexual. El 
poliamor com a ètica d’un comportament 
contrasta amb la promiscuïtat gai com a 
comportament sense referent ètic. Con-
trasta però en certa manera encaixa! En el 
món hetero, el poliamor ha legitimat una 
promiscuïtat que abans estava mal vista 
i s’anomenava adulteri. En el món gai, el 
poliamor dona justificació ètica a una pro-
miscuïtat que abans ocupava un descam-
pat moral sòrdid. 

&&&

I ens trobem amb el cocktail perfecte: la 
promiscuïtat marica secular conflueix 
amb el consumisme de cossos modern i 
ara obté la cobertura moral del poliamor. 
Bingo! 

Aquest escenari presenta noves preguntes 
i problemes. Tornant a l’exemple anterior: 
home amb parella folla amb un altre home 
unes quantes vegades. Està sent poliamo-
rós o simplement promiscu? És impossible 
de saber, en base al comportament descrit, 
quin és el seu sentiment i la seva motiva-
ció. Si la relació era poliamorosa, tindria 
un component de cures i una predisposició 
ben diferent entre les dues parts. Posem 
que l’home deixa de follar amb l’altre per-
què s’enrotlla amb un tercer. Perfectament 
normal, dins del context de modernitat 
líquida descrit. És un problema? Depèn, 
clar, de com es van alinear i desalinear les 
expectatives. Hi havia compromisos? I si la 
decisió de deixar-ho és sobtada, sota el ‘ja 
no em ve de gust, perquè ara em ve de gust 
estar amb l’altre’. Tot plegat, comunicat 
amb cura i franquesa, ve a ser el pa de cada 
dia de moltes situacions poliamoroses. És 
un problema? Com aquell que, amb tota la 
bona educació del món avisa al seu amic, 
poques hores abans de veure’s, que ja no li 
ve de gust anar al cine. Sense compromisos 
ferms, la llibertat de canviar d’opinió cons-
tantment potser també és problemàtica. 
La incertesa pot provocar a les dues parts 
un nivell subtil però persistent d’ansietat. 

Sí, alliberem la nostra capacitat d’estimar, 
abracem el plaer i reivindiquem-ho com 
una cosa bona, no un acte sense significat. 
Per organitzar les nostres relacions ínti-
mes no tinguem por dels compromisos i 
dels lligams. No pot ser que l’alternativa a 
la monogàmia estigui dominada per la in-
diferència i la fredor. En el món gai, darre-
re del vernís poliamorós, potser sovint s’hi 
troba un interès més “poli” que “amorós”. 
O, com diria Na Pai, aquí hi ha molt poli-
sexe!

De profundis 
El raconet cultural per a marietes profundes     

Una secció escrita i dirigida per Mari Sàpiens
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De profundis 
El raconet cultural per a marietes profundes     

Una secció escrita i dirigida per Mari Sàpiens

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest De profundis us recomano 4 llibres, 2 podcasts i una sèrie: 
 

Xavier Inglada acaba de publicar i presentar Daddy cerca 
profe. 
El llibre editat per Cántico és un relat de les vivències d’un 
gai madur a la Barcelona del 2010, quan els bars i les 
discoteques d’ambient pateixen la crisi financera i 
apareixen les webs de contactes. En el seu nou aterratge a 
la solteria, estableix relacions amb joves i se li fan evidents 
les inseguretats que pensava tenir sota control. 
 
Xavier Inglada ha fet les primeres presentacions a la 
llibreria Antinous, al Centre LGTBI amb el Casal Lambda i a 
la Fundació Enllaç. 
Podeu adquirir aquest fantàstic llibre a Antinous i 

Còmplices. 
 
 
Scream Queer és un llibre sobre el gènere de terror i la presència 
LGBTI. Una constant al llarg de tota la seva història que no ha parat 
d’augmentar en les darreres dècades. 
Monstres cinematogràfics procedents de la literatura gòtica com 
Dràcula, Frankenstein o Mr Hyde van ser alguns dels primers 
exemples de representacions queer a la gran pantalla, lligades 
sempre a allò diferent, estrany i en contra de l’heteronormativitat. 
Del predomini dels clixés negatius -lesbianes psicòpates, 
vampiresses bisexuals, assassins transvestits i un llarg etcètera- a 
la plena acceptació de la diversitat, Scream queer proposa un 
recorregut per l’evolució de la representació LGBTIQ+ en el gènere 
fantàstic i de terror. 
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Aquest llibre totalment recomanable està escrit per Javier Parra, qui es defineix com “un marica 
obsessionat amb el cinema de terror”. 
I atenció perquè Atzagaia organitzaran properament una presentació d’aquest llibre estupendo editat per 
Dos Bigotes. 
 

              

                  

        Scream Queer en 1 minut 

 

 

 
Llegint el subtítol de la portada tenim una bona explicació del contingut que trobarem a Cine Crush: el 
cinema homoeròtic involuntari en el nostre despertar sexual. 
Recordo perfectament les 50 o 60, potser 100, vegades que vaig llogar la cinta de VHS de La jungla de 
cristal i les palles que em feia amb la imatge congelada d’en Bruce Willis amb aquella samarreta Imperi 
bruta i suada. El botó de pause del reproductor tenia les lletres pràcticament esborrades de tant fer-lo 
servir: els bíceps d’un Kurt Russell camioner a Golpe en la pequeña China, la camisa oberta d’Indiana 
Jones, el cos rodanxó i sexy de Bob Hoskins a Qui ha enredat en Roger Rabbit?… són moments de 
descobriment i excitació sexual que compartim moltes mariques que vam viure tota la nostra adolescència 
sense internet. 
Aquelles pel·lícules no estaven pensades (o potser sí?) com una creació homoeròtica però per nosaltres 
funcionaven d’aquesta manera, tant que ni ens fixàvem en 
aboslut en la trama. 
Eren les nostres pel·lis eròtiques secretes. 
Passava una cosa semblant amb el futbol. Quan mirava 
partits amb els meus amics ells animaven el Barça i jo 
m’animava amb l’espectacle de les cames molsudes i 
peludes de Hristo Stoichkov… 
Doncs ara, ja és hora de visibilitzar aquells desitjos 
clandestins. De recordar-los, de parlar-ne, de compartir-los 
entre les nostres amigues mariques però també amb les 
heteres. Elles ens han estat donant la turra tota la vida amb 
els seus sex symbols i com diria Belén Esteban: Ahora me 
toca a mi. 
Cine Crush és un assaig del periodista Popy Blasco escrit 
amb gràcia i salero a través d’un llenguatge amè, 
entretingut i suggerent. Un viatge a través dels nostres 
morbos invisibles a l’ull heteronormatiu. Un llibre que feia 
falta. Gràcies, Popy! 
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Va i perquè després no digueu que només penjo fotos de matxorros, aquí teniu una foto gegant de 
Timothée Chalamet a Lady Bird, un altre crush del cinema en tota regla: 
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Herencia és el nou llibre de fotos d’Isaac Flores. L’eix central és el folklore, 
principalmente l’andalús, barrejat amb l’explosió drag, no binària, trans, travesti 
i dissident que estem vivint en aquests darrers anys i com el llegat del 
transformisme ha estat preservat per diferents generacions fins avui. 
Un testimoni personal i artístic on les influències clàssiques, contemporànies, 
el paisatge, els colors i un clima de catàstrofe mostren una realitat subversiva. 
I tot sota l’ombra d’una pandèmia, ja que bona part de les fotos s’han fet entre 
el 2020 i el 2022. Mascaretes, balcons, carrers buits o espais gairebé sense 
gent, es fan notar. 
En aquest fotollibre hi han participat 50 artistes i s’ha pogut fer gràcies a un 
verkami. 
De moment podeu adquirir-lo a l’Odd Kiosk (també a través del web oddkiosk.com) i aviat sortirà una 
segona edició que es trobarà a més llibreries. 
  

                                            
       
        Élan d’Orphium, “Jarramplas”, 2021                           Carvento, Cristo de los Faroles, Córdoba, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Pakita, La Logia, Bellvitge, 2020 
                            



41

 
In my skin és una serie que heu de veure sí o sí. El fenomen Heartstopper 
está molt bé però heu de saber que també existeixen altres joies com 
aquesta sèrie gal·lesa de dues temporadas escrita per Kayleigh Llewellyn 
que podeu veure a Filmin subtitulada en català. 
Gabrille Creeby  i Jo Hartley són les dues actriuasses protagonistes 
d’aquesta història d’una mare bipolar i la seva filla adolescent. 
La Bethan es pren molt seriosament dues coses a la seva vida: cuidar la 
seva mare i passar-s’ho bé amb els seus dos grans amics. Però ho fa 
sense barrejar aquests dos mons amagant els seus problemes amb 
mentides. I entremig el despertar sexual.  
In my skin és un cant a la vida, a l’amor, a l’amistat, a la responsabilitat 

ben entesa i al fet de cuidar-nos sense crear un ideal artificiós sinó entenent que és lògic que mentim, 
siguem imperfectes i tinguem vàlvules d’escapament. I que sobretot és necessari divertir-nos malgrat les 
adversitats. La felicitat no existeix, però els bons moments, sí.  
L’únic aspecte criticable d’aquesta sèrie és que només apareix la llengua pròpia del País de Gal·les en una 
única escena. 

 
 
Neix el podcast sobre psicologia queer Mariconsulta 

L’Espai Qwerty ha posat en marxa un podcast conduït per Gastón 
Auguste, psicòleg especialista en psicología queer i Oriol Garcia, 
psicòleg i neuropsicopedagog especialitzat en salut mental. 
En l’episodi pilot exposen les temàtiques més freqüents que es 
troben a consulta i van obrir diversos melons sobre salut mental i 
identitats queer. 
El primer episodi tracta sobre les relacions afectivosexuals i el 
segon sobre un tema molt sucós, les exparelles. 
Escolteu-los a través d’Ivoox o Spotify (‘Mariconsulta’). 
 
Si voleu estar informades de les activitats de Qwerty subscribiu-
vos al canal de telegram: t.me/espaiQWERTY 
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Arriba la versió gai del popular podcast “Crims”  
           
Truculència gai és un podcast on es comenten crims reals i altres fets truculents amb protagonistes gais. 
El seu objectiu no és recrear-se en el morbo i el suspens sinó intentar entendre les motivacions 
psicològiques subjacents als crims, connectant-les amb experiències personals de les vides gais dels 3 
locutors que confeccionen el podcast (@dani_jane_sors, @gege.zone i @na_pai7). Tal i com expliquen 
ells: “cada crim reflecteix alguna part obscura de la nostra psique, són exemples extrems de flaqueses i 
debilitats humanes que tots compartim en cert grau, per això entendre millor aquests crims també és 
entendre'ns millor a nosaltres mateixos.Igual que les mares dels criminals que justifiquen tot el que facin 
els seus fills perquè són les seves mares i se'ls estimaran igual passi què passi, nosaltres farem de mares 
super comprensives de criminals gais. I és que no és gens fàcil pels gais conviure diàriament amb 
l'homofòbia, l'heteronornativitat, l'estigmatització de la promiscuïtat, les relacions grinderianes o 
l'elevada pressió estètica, així no és estrany que alguns de nosaltres tinguem moments d'afartament i 
perdre els papers. No justifiquem ni legitimem la violència, però sí que la volem entendre per poder actuar 
en la seva arrel i origen enlloc de pretendre solucionar-la actuant únicament sobre el seu resultat a través 
del càstig”. 
 
També ens alerten de que “La qualitat de l'audio és pèssima, la vocalització i fluidesa verbal de Na Pai 
deplorable, el guió brilla per la seva absència i bàsicament som unes novates i intruses en el món 
podcastil... però necessitàvem un podcast de truecrime amb perspectiva marica i en llengua vernacle com 
si fos aigua de maig, així que aquí està, és lo que hi ha”. 
 
Ho pots escoltar a ivoox: https://www.ivoox.com/s_p2_1539894_1.html 
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EL RACÓ DELS MEMS GAIS

HOMES

POLLA
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Vespres de cinema desviat: Sebastiane i Costa Brava 

El passat divendres 21 de gener, es van iniciar els ‘Vespres de 
cinema desviat’ organitzats per Atzagaia. En motiu del dia de Sant 
Sebastià, patró de les marietes es va passar Sebastiane, on Derek 
Jarman recrea des d’una òptica i estètica homoeròtica la vida i 
martiri de Sebastià, soldat romà del segle IV, canonitzat a l’Edat 
Mitjana i que al segle XX es va convertir en icona i patró gai. 
L’Ateneu del Raval es va omplir de gom a gom per gaudir d’aquest 
film de culte. L’artista Gerard Ballester va fer una introducció de la 
pel·lícula relacionant-la amb les representacions artístiques del 
sant i va dinamitzar el cinefòrum posterior que va comptar amb 
moltes aportacions del públic. 
Si no vau poder venir i us interessa veure-la, sapigueu que la 
podeu trobar en algunes biblioteques públiques. 

La segona projecció va ser Costa Brava, que és la primera pel·lícula lèsbica catalana i 
l’esdeveniment es va convertir en un homenatge a la seva directora Marta Balletbò.  
Abans de la projecció es va oficiar el casament entre Jacqueline de Tortosà i Marta Balletbò que va 
emocionar el nombrós públic asssitent. A continuació, vam veure el film precidit del curt 
Intrepidíssima. Per acabar, es va fer un cinefòrum molt participatiu. 
 

 
 
Podeu veure la cerimònia d’enllaç i el cinefòrum en aquest enllaç:  
 
 
 
Les pel·lícules de la Marta Balletbò les trobareu 
al canal de YouTube: MartaBC Films. 
 
 

L A  D E S V I A D A
BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’ACTIVISME I L’OCI LGBTI
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Can Batlló acull la primera festa de DisturBi Col·lectiu i tornen les Kafetes Queer 
El col·lectiu d’activisme i trobada bi DisturBi va 
organitzar el seu primer gran esdeveniment el passat 18 
de febrer amb actuacions de micro obert, una rifa i dj’s. 
Can Batlló es va omplir i tothom va poder gaudir 
d’aquesta festassa que va servir com a punt de trobada 
de moltes persones bis amb ganes de fer activisme i 
socialitzar-se.  
Seguiu-les a través del seu instagram. 
 
Per alta banda, tornen les Kafetes Queer amb més 
força que mai. Informeu-vos de les properes edicions a 
través del seu Instagram: @kafetaqueer_canbatllo 

 
 
 S’inicia un Mariclub de Lectura a Barcelona 
Atzagaia incia aquest club literari amb dues propostes: Memòria 
d’uns ulls pintats i Els grans optimistes. 
Els llibres del Mariclub són de temàtica marica, en català i les 
trobades per comentar-los són obertes a tothom. L’entrada és lliure i 
no cal inscripció. El lloc de trobada és l’Ateneu La Cruïlla.  
 
El 22 d’abril vam aplegar-nos una vintena de persones per parlar del 
llibre més celebrat de Lluís Llach, Memòria d’uns ulls pintats. La 
dinamitzadora de l’activitat va ser la professora jubiliada de literatura 
catalana i activista pels drets dels gats del carrer Joana Terrífica. 
Vam gaudir d’un animat intercanvi d’impressions al voltant d’aquesta 
novel·la emmarcada en la Guerra i la Barceloneta i d’una bona 
estona a la barra un cop finalitzat aquest primer encontre literari. 
La següent sessió serà el diumenge 19 de juny a les 12 del migdia i 
el llibre sobre el qual parlarem és Els grans optimistes de Rebecca 
Makkai.  
Animeu-vos a participar-hi!  
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Se celebra un Carnaval dels Plaers        
El passat 4 de març Atzagaia va organitzar un carnestoltes 
marica a l’Antiga Massana. L’acte va iniciar-se amb un taller 
d’exploració de plaers, va seguir amb la lectura de 3 relats eròtics 
i va acabar amb una gran festa amb les DJ’s Galàktikes i Divines 
of the death. 

 

Vermut poètic per la Diada de la Visibilitat Lèsbica 
En motiu del 26A, Dia de la Visibilitat Lèsbica, el passat 
24 d’abril la Crida van organizar un vermut poètic, un 
concert i una festa amb PD’s LBT. 
La jornada es va fer a l’Antiga Massana de Barcelona i 
s’hi va aplegar un nombrós públic. 

A banda d’aquest vermut, la Crida ha organitzat, aquest 
darrers mesos, altres activitats com la xerrada virtual 
‘Drets trans discursos transescolents i eines de lluita’ que 
podeu recuperar al seu Instagram i una Taula Rodona 
sobre salut mental LGBTI.  

Us podeu informar dels propers actes a través de les 
sexes xarxes i subscrivint-vos al canal de Telegram:  
t.me/cridalgbti 

 

 

Dia contra l’LGBTI-fòbia: manifestació, protesta conta la presentació d’un llibre 
transfòbic i octavetes contra el president 
de la Plataforma LGBTIcat 
Un nombrós grup de persones es van concentrar 
el passat 16 de maig davant de la Casa del Llibre 
a la Rambla de Catalunya de Barcelona per aturar 
la presentació del llibre transfòbic Nadie nace en 
el cuerpo equivocado. La protesta va coincidir amb 
el final de la manifestació del Dia contra l’LGBTI-
fòbia convocada per la Crida LGBTI i Sororitrans. 
La presentació no es va poder realitzar amb 
normalitat gràcies al boicot actiu i els Mossos van 
carregar amb violencia contra les persones 
concentrades. 
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L’endemà, a la concentració convocada per la Plataforma LGTBIcat davant del Centre LGTBI, 
membres d’Atzagaia van repartir octavetes amb el lema ‘Fora policia del moviment LGBTI’ 
denunciant l’actuació dels Mossos del dia abans i el fet que la Plataforma tingui un membre de 
GayLesPol com a president tenint en compte el paper dels cossos policials en la persecució de la 
dissidència sexual i de gènere. 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Vegeu campanya completa a l’Instagram d’Atzagaia. 

 
 

Les entitats alternatives al Pride comencen a convocar els actes del 28J a Barcelona 
 
La manifestació per l’Alliberament LGBTI d’enguany, convocada per la Crida LGBTI, es farà 
el dissabte 22 de juny a les 18:30 amb inici des de la Plaça Universitat. Al vespre hi haurà, 
com sempre, una festa popular a la mateixa plaça. 
La mateixa entitat ha organitzat pel dimarts 28 de juny l’acte polític ‘Som els colors de les 
lluites’ a les 19h a la plaça Santa Rosa de Gràcia. 
I la plataforma 28J Autònom han organitzat 3 activitats al voltant del 28J. El dia 24 faran una 
ruta reivindicativa amb sortida a les 19h des del monument de Colom. El 25 tindrà lloc un 
acte contra la transmisogínia a la plaça Sant Jaume. I el 28 es farà una festa que 
concretaran més endavant a les seves xarxes. 
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