RENOVACIÓ DE LA SINDICATURA
DE GREUGES DE BARCELONA
Diverses entitats LGTBI de Barcelona hem proposat a l’activista LGTBI Ricardo de la Rosa per ser-hi el pròxim Síndic de
Greuges de Barcelona.
Aquí podreu veure el que pot aportar a la Sindicatura de
Greuges:
Aportarà 26 anys d’experiència treballant com advocat, defensant la igualtat, la no discriminació i els drets de persones
vulnerables. És doctor en dret, agent d’igualtat de gènere i
mediador.
Aportarà la seva experiència
i la seva independència a
la Sindicatura de Greuges de
Barcelona, per tal de fer-la:
• Útil per la defensa dels
drets de la ciutadania i
que incrementi la seva actuació d’ofici davant fets
que vulnerin els drets de
les persones, sense necessitat d’haver rebut prèviament una queixa específica al respecte.

Ricardo
http://bit.ly/RicardoxSindic

• Que faciliti a les persones la possibilitat de fer les seves
queixes, fent possible que la queixa es pugui fer personalment i presencialment, sense necessitat de fer una queixa
escrita. Actualitzant les eines actuals, per a la presentació
de les queixes, i adaptant-les al temps actual en que vivim.

INFORMACIÓ PER
REALITZAR LA VOTACIÓ:
•

• Una eina de mediació de tothom amb l’Ajuntament, realitzant una tasca de mediació amb finalitat reparadora, davant l’existència de possibles conflictes entre la ciutadania i
l’Ajuntament.
			
També el que aportarà al col·
lectiu LGTBI des del càrrec
de Síndic per a l’eradicació
de les actituds LGTBI+fòbiques de la següent manera:
Les actituds LGTBI+fòbiques
depenen de què fan les persones i de la seva actuació.

• Present, oberta i propera a les persones, fent una difusió ampla de la institució, de
la seva tasca i del potencial d’actuació que permeti estar al
costat de tota la ciutadania. Promovent trobades periòdiques a diferents espais públics de la ciutat.

•

• Canal de diàleg entre les persones i l’Ajuntament, servint d’enllaç de comunicació entre la persona interessada i
l’òrgan municipal en qüestió.

Només persones empadronades
a Barcelona i majors de 16 anys

entment com sense adonar-se.

Les administracions públiques desenvolupen les seves
funcions amb la intervenció
del seu personal que, tot i
tenir l’obligació de respectar
els drets de les persones, a
vegades pot tenir actituds
LGTBI+fòbiques, tant consci-

En aquests casos, la Sindicatura de Greuges pot defensar la
ciutadania davant d’aquestes actituds i fer que es prenguin
les mesures necessàries per a evitar casos de LGTBI+fòbia per
part del personal municipal i per part de qui depengui d’una o
altra manera de l’Ajuntament de Barcelona.
Si ets resident a Barcelona, et demanem
que el recolzis amb el teu vot.

A. Si és el primer cop que participes a
una consulta a Decidim Barcelona:
1. Registra’t al Decidim Barcelona:
https://www.decidim.barcelona/
users/sign_up

Fins al 19 de maig

B. Si ja has participat anteriorment
en alguna votació o un cop t’has
registrat:
1. Realitza l’autorització sobre el Síndic
de Greuges que trobaràs al menú
“El meu compte” - “Autoritzacions”

2. Confirma el teu correu electrònic
Si tens algun dubte pots vindre
qualsevol dimarts o dijous a la
Fundació Enllaç i t’acompanyarem
en el procés de votació.

3. Realitza les autoritzacions del cens
i mòbil que trobaràs al menú “El meu
compte” - “Autoritzacions”

2. VOTA al Ricardo de la Rosa:
http://bit.ly/RicardoxSindic
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EL SOCIALISME
ÉS TERF
Eduard Thió
www.urbanloopgaymap.com

Dins el feminisme hi ha aquelles dones que s’autoanomenen
feministes radicals, que són aquelles que exclouen les dones
transgènere de la lluita feminista perquè consideren que si van
néixer homes no han viscut l’opressió de ser dona. De fet les
TERF s’equivoquen de mig a mig: les dones trans no només viuen l’opressió de ser dones, viuen també l’opressió de ser trans.
Aquest col·lectiu de feministes és el que es reconeix com
a TERF, un acrònim de el terme en anglès trans-exclusionary
radical feminist (feminisme radical trans-excloent). Consideren
que l’autoidentificació amb el gènere femení no converteix a
un home en dona, ja que no hi ha una “essència femenina”
més enllà de la pertinença biològica al sexe femení i demanen
l’exclusió de les dones trans en els espais assignats únicament
a dones, com ara els refugis per supervivents de violència
sexual, les presons, els banys exclusius per al sexe femení, els
consultoris ginecològics o els esports femenins...
És aquesta ànima TERF dins l’espai polític socialista la
que segurament acabarà impossibilitant la tramitació de la
Llei Trans al Congreso de los Diputados, una llei que ha de

Els socialistes son
contraris al dret de
les persones trans
a decidir lliurement
el seu gènere? Son
contraris a prohibir
les teràpies de
conversió sexual?
Els socialistes
consideren que les
dones trans son
homes?

protegir i promoure els drets de les persones transgènere, que
aborda la “despatologització de la transsexualitat”, que inclou
assistència mèdica per als processos de canvi de sexe (tractament hormonal, cirurgies...), bonificacions a les empreses que
contractin persones transsexuals, l’autodeterminació de gènere (que les persones trans puguin canviar de sexe en el registre
sense haver d’aportar cap informe psicològic ni haver passat
per cap operació quirúrgica) i la prohibició de les teràpies de
conversió sexual.
Els socialistes qüestionen les conseqüències que pot
tenir aquesta llei sobre els drets de les dones, i han passat a
l’ofensiva contra els drets trans, votant en contra d’incloure
les persones trans a la llei catalana de violències masclistes o

s’identifiquen, sense necessitat d’haver acabat el procés de
transició hormonal, quirúrgic o legal.
Els socialistes son contraris al dret de les persones trans a
decidir lliurement el seu gènere? Son contraris a prohibir les
teràpies de conversió sexual? Els socialistes consideren que les
dones trans son homes?
Com diu la científica i activista Judith Juanhuix, “aquesta
llei ha de sortir sí o sí perquè és necessària per assegurar els
drets fonamentals d’una part de la població. I ha d’aconseguir-se aquest dret en aquesta legislatura”, malgrat els buits
que continua deixant l’esborrany de llei: les persones no binàries o abordar-hi les dificultats de les dones trans de trobar
habitatge.

entrant a registre una bateria
de preguntes pel Govern
de la Generalitat; per una
banda els socialistes ataquen
TV3 per haver emès un capítol de Les Tres Bessones que
abordava la transsexualitat,
afirmant que hi ha nenes
amb penis, nens amb vulva
i persones intersexe, i que
aquesta diversitat és sana i
natural. Per una altra banda
el PSC es mostra contrari a
la normativa aprovada pel
Govern de la Generalitat de
Catalunya que permet a les
persones trans sol·licitar el
trasllat a una presó o mòdul
del gènere amb el qual
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MANIFEST DIA
INTERNACIONAL
CONTRA
L’LGTBI-FÒBIA
17 DE MAIG
DE 2021
Observatori contra l’Homofòbia

Avui, 17 de maig, un any més hem de reivindicar que l’LGTBI-fòbia és present en les nostres vides, en la nostra visa social i és
per això que ens fem ressò. Cal recordar que un dia com avui,
el 1990, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar
l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Tot i així, els
principals manuals diagnòstics de malalties mentals, continuen
patologitzant les identitats i experiències trans.
Des de l’Observatori Contra l’Homofòbia, portem alertant
des de fa 13 anys, que les persones LGTBI experimenten més
risc de patir qualsevol tipus de discriminació, major aïllament,
exclusió, violència, privació de drets deguts als estigmes associats, criminalització i patologització de les nostres identitats i
experiències dissidents, de la nostra realitat i que ens relega en
situacions de una major vulnerabilitat.
Si ben és cert, que durant aquests 30 anys s’han fet progressos importants en la incorporació de la diversitat afectiva sexual
i de gènere a nivell legal i social. Tanmateix el camí cap a la
plena igualtat es visualitza encara llarg i costós. No en podem
abaixar la guàrdia i hem d’estar amatents per fer valdre els
drets LGTBI i lluitar contra qualsevol forma de masclisme, de
discriminació i violència que suposa l’LGTBI-fòbia en totes les
seves formes i en els escenaris on es pot produir.
És per això que reivindiquem que la nostra societat esdevingui un espai comunitari on la igualtat, la convivència i la
diversitat siguin els seus fonaments. Una societat que inclou la
diversitat en el seu sentit més ampli, on són benvingudes, les
persones de qualsevol edat, gènere, origen, amb diversitat funcional, sexoafectiva i/o d’altres interseccions que ens travessen,
trencant així la visió heteronormativa i la concepció binarista de
gènere.
No cal oblidar que aquest continuem vivint en un context
pandèmic. La pandèmia de la covid-19 ha afectat de forma
generalitzada a tota la població, ens hem trobat de manera
inesperada amb una situació d’incertesa total sacsejant-nos
emocionalment, sentint por, tristesa, ràbia, frustració,… aflorant sensacions de solitud, d’aïllament, amb dificultats per comunicar-nos ja sigui per la paràlisi del moment o per la bretxa
digital.
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Però què és l’LGTBI-fòbia? És la presència de situacions
discriminatòries, és l’odi, els prejudicis, la difusió d’estereotips
negatius, el rebuig cap a unes formes de ser i estar en el món.
Una opressió sustentada socialment, que comporta conseqüències psicosocials a les persones afectades, un deteriorament de
les relacions interpersonals i compromet la convivència de tota
la ciutadania.
Tot i que en els darrers anys hem avançat juntes en matèria
de garantia de drets, en gran part per l’impuls de la Llei 11/2014
i del treball del teixit associatiu de Catalunya i d’arreu de l’Estat
espanyol, l’LGTBI-fòbia continua molt present en els nostres
carrers i en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana, i ara
agreujada pel context sanitari. A continuació exposem les principals situacions que cal seguir abordant amb caràcter urgent
entre diferents agents institucionals i socials:

HABITATGE DIGNE I LLIURE DE VIOLÈNCIES

El confinament domiciliari (total o parcial), ha fet que persones
hagin hagut de conviure amb els seus maltractadors. En l’àmbit
LGTBI hem vist com jovent ha hagut de suportar l’actitud
LGTBI-fòbica dels seus familiars o nuclis de convivència. Un
doble confinament, el de l’emergència sanitària i el no poder
expressar la seva orientació sexual i/o identitat de gènere. Un
fingiment davant dels seus familiars, o companyes de convivència, una mentida per sobreviure. Situacions que agreugen
l’estat anímic i emocional d’aquestes persones que no troben
el reconeixement i el suport necessaris per part de les persones
significatives del seu entorn, aliances que els permetin expressar obertament la seva diversitat afectiva, sexual i de gènere.
És necessari treballar amb entitats que lluiten pels drets a un
habitatge digne i elaborar un protocol d’actuació en casos de
vulneració i/o discriminació en l’accés a un habitatge per l’orientació sexual, la identitat i/o l’expressió de gènere de les persones
que volen llogar un pis o una casa i potenciar recursos per la
resolució de conflictes en el veïnatge i/o el nucli de convivència.
Tanmateix, creiem necessari valorar un parc d’habitatge
públic per a ajudar a l’emancipació de joves LGTBI, si més no,
aquells que es trobin en una situació de vulnerabilitat donada
la seva orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere.

LA SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
DE LES PERSONES GRANS LGTBI

La pandèmia ha estat especialment virulenta en la població
més gran de la nostra societat. En el cas de les persones LGTBI,
el confinament pot agreujar la seva situació, en veure’s sovint
abocades a tornar a l’armari o a gestionar actituds LGTBI-fòbiques. Això esdevé un greu risc de “doble confinament” a les
residències o centres sociosanitaris.
La soledat és un dels elements destacables i que impacta en
el benestar psicosocial de les persones grans, també les que
s’identifiquen com a LGTBI. No podem obviar aquesta situació i
calen mesures eficients i efectives per a aquest col·lectiu doblement estigmatitzat i que el situa en una situació de vulnerabilitat notable.

AUTODETERMINACIÓ DE GÈNERE,
DEUTE HISTÒRIC AMB EL COL·LECTIU TRANS

És urgent l’aprovació de la coneguda Llei estatal trans registrada el 17 de març al Congrés dels Diputats i Diputades, una llei
que elimina la patologització i la criminalització de les persones

Però què és
l’LGTBI-fòbia?
És la presència
de situacions
discriminatòries,
és l’odi, els prejudicis, la difusió
d’estereotips
negatius, el rebuig
cap a unes formes
de ser i estar
en el món
trans. Prou de tuteles de terceres persones i/o institucions que
supediten el benestar de les persones trans a requesits mèdics
i legals. Tota persona té dret a ser i estar com vol en el món.
A més, la Llei desenvolupa accions en múltiples àmbits de la
vida social per a intervenir contra la transfòbia estructural que
retalla drets i legitima pràctiques discriminatòries
Demanem recursos assistencials per a totes aquelles persones que hagin de conviure amb el mal tracte durant aquesta
etapa de restriccions de moviment i demanem, a les administracions en general i a les autoritats sanitàries i policials en
concret, que posin especial atenció en la defensa de totes les
accions que encaminin a una veritable diversitat afectiva sexual
i de gènere, cal seguir fent pedagogia per a que s’entengui que
els cossos poden ser diversos, plurals i no binaris i que el fet
de no seguir el model heteronormatiu i cisgènere imposat pot
abocar a patir serioses conseqüències.
Així mateix, la crisi actual ha agreujat una de les problemàtiques recurrents del col·lectiu trans, la seva situació d’atur,
resulta doncs del tot imprescindible implementar polítiques
sociolaborals dirigides a les persones trans. En aquest sentit, la
intervenció s’ha de focalitzar en les empreses, organitzacions
i/o administracions dotant-les de recursos per a la inserció sociolaboral.

VISIBILITZEM LA LESBOFÒBIA

L’odi i rebuig a dones lesbianes, al·ludint a la por o a la negativa
de persones, organitzacions, agències i/o governs a afrontar la
realitat i les especificitats que té aquest comportament no heterosexual. Aquest sentiment fomenta la discriminació a moltes
dones (crims d’odi, abandonament familiar, acomiadaments
laborals, entre d’altres) i obstaculitza la posada en pràctica
d’estratègies d’educació, prevenció i sensibilització al voltant de
la diversitat sexual.
En aquest sentit, les dades que es publiquen per part de
diferents agents socials i institucionals anualment evidencien
amb claredat la invisibilització de les dones lesbianes, inclús
dins del col·lectiu LGTBI. La mitjana de totes les incidències
rebudes per lesbofòbia en els informes realitzats per l’OCH no

arriba al 12%. Aquest motiu ens ha de plantejar mecanismes i
eines de visibilització de la lesbofòbia, amb l’objectiu de pal·liar el biaix existent i seguir treballant per garantir els drets de la
totalitat del col·lectiu.

FORMACIÓ I PEDAGOGIA EN EL SERVEIS PÚBLICS

La pedagogia ha de ser una eina de transformació social, cal
reforçar i ampliar les formacions amb una perspectiva de la
diversitat afectiva sexual i gènere adreçades al funcionariat
públic, en específic en l’àmbit de la justícia, la salut, l’educació,
els serveis socials, transport públic i els cossos i forces de seguretat. S’ha d’exigir a les administracions competents d’implementar els diferents marcs legislatius en relació a la garantia de
drets, en concret, la Llei 11/2014 contra l’LGTBI-fòbia uns plans
específics de formacions més àgils i de qualitat. Aquests àmbits
i serveis són cabdals per a tota la ciutadania en els eu cicle
vital, la falta d’una perspectiva de diversitat afectiva sexual i de
gènere, invisibilitza, no ens pensa i ens pot provocar situacions
d’indefensió. Les conseqüències de no introduir aquesta perspectiva en aquests estaments blinda una manera monofocal
d’entendre la realitat, perpetuant estructures de poder que a les
sexualitats dissidents ens emporta oprimint des de fa dècades.

LA PRECARIETAT DE LES PERSONES MIGRADES LGTBI

La precarietat laboral i l’economia submergida són dos dels factors que causen més indefensió en les persones migrades i/o racialitzades. També la soledat, ja que moltes d’elles no compten
amb una xarxa familiar o de recolzament que els pugui ajudar
durant el confinament. Sovint les persones LGTBI originàries
d’altres indrets d’arreu, han hagut de fugir per discriminació,
han d’afrontar grans reptes al país d’acollida, estan pendents
de regularitzar la seva situació o de la seva sol·licitud d’asil i no
han pogut accedir encara a cap feina.
Les institucions han de facilitar recursos per a aquest col·lectiu que possibilitin la cobertura de les seves necessitats bàsiques, que agilitzin els tràmits administratius per a la concessió
de permisos de residència i treball o asil. En definitiva que
promoguin l’accés a una vida digna.
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La situació de milions de persones refugiades, incloses
les persones LGTBI sol·licitants d’asil, es troben en camps de
refugiats amb condicions sanitàries i higièniques propenses a
la propagació de la covid-19. Les persones LGTBI que conviuen
en aquests centres, es troben, a més sense espais segurs i exposats a l’LGTBI-fòbia per la qual van fugir en els seus països
d’origen.

INTERNET I LES XARXES SOCIALS:
CANAL OBERT PER L’ODI

L’LGTBI-fòbia es propaga pels canals que ha tingut al seu
abast, emmotllant-se als espais i àmbits en els que podia tenir
presència. En l’últim any, hem estat confinades en els nostres
domicilis o limitats en els nostres desplaçaments, i la comunicació a través de les noves tecnologies i les diferents plataformes digitals han centrat la nostra quotidianitat de manera
molt accentuada (si hem tingut accés a les mateixes).
Hem pogut observar com els discursos d’odi es propaguen
pels mitjans que té i disposa. Com la vida pública s’ha reduït
molt considerablement, ens estem trobant missatges discriminatoris i de rebuig que es difonen per les xarxes socials i altres
accessos d’internet. El discurs d’odi massa sovint promou, instiga o accentua la humiliació o menyspreu a persones LGTBI o
al col·lectiu en general. En altres ocasions aquestes agressions
verbals/escrites adopten formes com l’assetjament, el descrèdit o la desqualificació, la difusió d’estereotips negatius o
l’estigmatització.
Hem de trobar les estratègies adequades per donar resposta als atacs difosos per les xarxes socials i a les violències
digitals. Aquesta coordinació de forces hauria de basar-se en
la construcció d’un discurs solidari i fratern amb perspectiva
de gènere i de diversitat afectiva sexual. Contra l’odi, pedagogia. Tanmateix tampoc hem d’obviar que es pot denunciar,
quan sigui possible, tota mostra d’intolerància o vulneració de
drets.

CONTINUÏTAT EN ELS TRACTAMENTS
MÈDICS NECESSARIS

Les entitats posen de manifest que els alts nivells d’estigmatització i discriminació dels serveis de salut han apartat a les
persones trans i intersex dels sistemes sanitaris durant anys,
la qual cosa pot generar retards a l’hora de buscar atenció mèdica quan es precisi. De la mateixa manera, alerten sobre les
interrupcions en l’accés a determinats tractaments imprescindibles per a les persones LGTBI, com la medicació relacionada
amb el VIH o la teràpia hormonal, que s’estan produint en
l’actualitat en molts països a conseqüència del col·lapse dels
sistemes sanitaris per la crisi del coronavirus.

LES TREBALLADORES SEXUALS
NO PODEN DEIXAR-SE ENRERE

El col·lectiu que exerceix el treball sexual sempre és un dels
primers oblidats. És imprescindible recordar, que sempre han
estat en les reivindicacions de lluita del col·lectiu LGTBI i que
reben una violència institucional i social que les posiciona en
una situació de vulnerabilitat intolerable. És necessari escoltar
a les treballadores sexuals, tenir coneixement de la situació
precària que el confinament ha agreujat, invertir recursos a les
treballadores que exerceixen en via pública, o en espais tancats, elaborar programes de formació i d’inserció sociolaboral,
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i per suposat, detectar a les víctimes del tràfic d’éssers humans
amb finalitat d’explotació sexual.

RESPOSTA SOCIAL CONTRA L’EXTREMA DRETA

L’avenç de l’extrema dreta és una realitat que s’està produint
al món. Estats Units, Brasil, Hongria, Itàlia, Turquia, Polònia
o el mateix Estat espanyol, per posar alguns exemples, tenen
representats polítics que afavoreixen polítiques antifeministes
i LGTBIfòbiques.
L’informe anual 2019 sobre la situació de les persones
LGTBI a Europa revela que, pràcticament la meitat dels països
europeus (49%) s’ha estancat en matèria de drets LGTBI
sense que es produeixi en ells cap mena d’avanç des de l’any
anterior. No obstant això, tal com defensa la copresidenta de
la Junta Executiva de ILGA Europa, Darienne Flemington, «és
precisament ara quan els governs han de mantenir-se ferms en
l’estat de dret i els drets humans». I és que, tal com explica la
seva directora executiva, Evelyne Paradis, «aquesta emergència de salut pública conviu amb una crisi de desigualtat estructural que provoca que les persones vulnerables sofreixin majors
riscos. Davant la situació actual, les persones LGTBI i altres
poblacions vulnerables només tindran les lleis com a escut,
per la qual cosa ara és més important que mai que els governs
garanteixin els seus drets a través de les legislacions».
El moviment LGTBI ha de ser un actiu contra els discursos
i les pràctiques que promouen odi i ha d’establir aliança amb
altres col·lectius socials per fer front al feixisme. Davant la
crispació, tensió i polarització que proposa les polítiques feixistes, hem d’enarborar mecanismes d’aliances entre diferents

MARIGRAMA

moviments oprimits i millor coordinació per constituir narratives en que les cures i els drets humans estiguin al centre.

PER UNES POLÍTIQUES PÚBLIQUES LGTBI
EFECTIVES A TOT EL TERRITORI

Les polítiques LGTBI, conjuntament amb les feministes, han de
ser un eix central de les polítiques de qualsevol administració.
Actualment, volem agrair els esforços dels Ajuntaments que
estan creant en la seva infraestructura governamental regidories i/o àrees específiques per cobrir les demandes del col·lectiu
LGTBI. El municipalisme és una mirada necessària que apropa
les polítiques a la ciutadania. És per això que necessitem una
equitat territorial en relació als recursos, molts d’ells centrats
en la ciutat de Barcelona i rodalies. Hem de teixir xarxa en el
territori, comptant amb les entitats que fan un paper important
d’acompanyament i d’activisme.
Tanmateix, la Llei 11/2014 per a garantir els drets de les
persones LGTBI continua sense ésser implementada en la seva
totalitat. En el dia internacional contra l’LGTBI-fòbia tornem
a exigir al Govern de la Generalitat l’aprovació del decret del
procediment regulador del règim sancionador previst a la
llei, i de la creació de l’organisme coordinador de polítiques
LGTBI per a una major efectivitat en la implementació i seguiment de totes les mesures pedagògiques en els diferents àmbits
que recull la Llei per a una veritable transformació social,
traslladant la feina tècnica realitzada i per realitzar a unes polítiques públiques LGTBI efectives, tot seguint les recomanacions
que el Síndic de Greuges ha elaborat en diverses ocasions.
No volem finalitzar sense tornar a recordar que l’LGTBI-fòbia i el masclisme continua estant entre nosaltres, en els nostres
carrers, fa uns dies reclamàvem justícia per l’assassinat a
activistes a Letònia i Brasil. Estem per això, per donar resposta
cada dia a situacions que volen trepitjar-nos la dignitat, però
ara i sempre tornem a dir amb veu ben alta que CAP AGRESSIÓ
SENSE RESPOSTA!

HORITZONTALS:
1. Tipus d’acte sexual basat en
orinar, vomitar i altres belleses
per l’estil.
2. Pel coi del covid no te’l
podràs menjar a Maria Cristina
(a l’inrevés). És el principi de la
teva ruïna. Prefix que significa
un trilió de vegades.
3. Degut al covid, aquest tipus
de comerç està patint de valent.
Ens trobem a l’entrada de Rubi
4. Acaba a l’Emma. Amb aquest
cel pluja o vent ( a l’inrevés).
Degut al confinament la tenies
dolorida de tant fer-la servir.
5. Estem pendents cada dia de
l’evolució d’aquesta taxa. Indispensable acompanyament a un
bon menjar. Alguns polítics la
tenen molt dura (a l’inrevés)
6. Et va tocar fer-ho durant
gairebé 3 mesos.
7. Ha vist Cars començada.
Substància salina, en especial la que es forma en terres i
parets.
8. Germanet. El que porta
aquest polític segur que està
ple de bitllets. Al bell mig de
l’ira.
9. El 1325 i el 4351 ho són. Diari
escrit en català.
10. Pregui que li surti un nòvio
ric. De cognom Traoré
11. Quan tot això acabi encomanarem alegria.

Martí Delclot

VERTICALS:
1. Lligues tan poc que és tal
com tens els números de telèfon dels nois que t’has lligat.
Catalunya
2. El que diries, i ho faries llarg,
si el Miguel Ángel Silvestre et
demanés una cita. Tal com és
el teu estil de vestir.
3. A Suïssa en tenen uns
quants. Potser que maduris, ja
no n’ets un.
4. Ésser que la sogra té atravessat (a l’inrevés). A la FIFA
es repeteix. Tens el master
sense acabar.
5. Aixeca’t i posa els braços en
creu. El teu negoci es recuperaria amb més clients.
6. Realment els seus vestits
són horrorosos, però com sóc
educat li dic que són... Ja som
al final de maig
7. En castellà també se’n diu
així d’un portuguès. Fumes
tant que el teu fa molta pudor.
M’has fet mal.
8. Un dònut. Tal com tens la
sol·licitud tot i que no has vist
un duro.
9. Germana petita del caos. Ho
vaig fer quan vaig veure que la
competència era ferotge.
10. Surt de valència. Comences
a ser manresà. Estimi a Madrid.
11. El teu és de mil dimonis.
Pel matí.
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EL LUGAR SIN LÍMITES
Gerónimo Pereira del Castillo
geronimopereiradc@gmail.com

O el baile reinvindicativo de La Manuela, que es como me gusta llamarla,
es una película mexicana del director
mexicano Arturo Ripstein del año 1977,
basada en la novela homónima del escritor chileno José Donoso, publicada
en 1966.
La historia que se nos muestra está
situada en el burdel de un pueblo, en
medio de la nada, el cual es regentado por La Manuela y su hija, apodada
La Japonesita, en honor a su madre,
a quien llamaban la Japonesa. Hay
que señalar antes que nada que La
Manuela es un hombre y homosexual
que se siente y manifiesta como una
mujer. En un largo flashback a mitad
de la película se nos informa cómo La
Manuela y su hija son ahora las propietarias del burdel, que es el legado
de la Japonesa que había ganado la
propiedad en una propuesta de apuesta por parte del terrateniente y dueño
del pueblo, Don Alejo quien maneja a
su antojo la vida del sitio. Este hombre
propone a la Japonesa que si seduce
a La Manuela para tener sexo con ella,
la propiedad será suya, y la escena de
la seducción… eso no se puede contar.
Hay que verlo, y se ve. El cartel publicitario de la película anunciaba que padre
e hija ejercen el mismo oficio y están
enamoradas del mismo hombre, algo
que también sucede, pero la película es
mucho más que eso. Nos habla de poder, corrupción, homofobia, plumofobia,
machismo y también, amor. Todo ello
recreado en medio de una atmósfera de
decadencia y sordidez que a pesar de
ello, resplandece con una insospechada
belleza, aderezada con boleros y bailes
flamencos que La Manuela representa.
Precisamente, “La leyenda del Beso” es
el baile y recitado que hace La Manuela,
invirtiendo los papeles de dicha composición y ésa es su reivindicación y
punto culminante de la película. Carlos
Monsivais, excelente escritor mexicano,
dijo en su momento: “La Manuela es al
mismo tiempo la fragilidad y la fuerza
de lo marginal, es el ser despreciado y

aniquilable y es el erotismo que surge
del fondo de la ambigüedad colectiva”.
La película, cuando se estrenó, tuvo
un éxito inusitado ganando 4 premios
“Ariel”, el más importante de México. Al
siguiente año, 1978, se presentó a concurso en el Festival de San Sebastián,
ganando la Concha de Plata y el Gran
Premio Especial del Jurado. Cuenta
Arturo Ripstein, que asistió a la proyección del film, que el público deliraba y
literalmente, aullaba durante la escena
del baile de La Leyenda del Beso de La

“La Manuela es al
mismo tiempo la
fragilidad y la fuerza
de lo marginal, es el
ser despreciado y
aniquilable y es
el erotismo que
surge del fondo
de la ambigüedad
colectiva”

Manuela, recordemos qué año corría y
España asomaba la cabeza de la etapa
negra del Franquismo. La película, si
alguien la quiere ver, está colgada en
Youtube y también en Filmin, sección
latino. Un par de anécdotas más, una
divertida y otra trágica. La primera es
que el escritor argentino Manuel Puig,
también escritor y homosexual autor
de “El Beso de la Mujer Araña”, también
llevada al cine, escribió el primer guion
de la película. Cuando esta se hizo,
pidió que retiraran su nombre del guion,
por miedo a la censura, pero se mantuvo la escena del baile de La Manuela,
que es suya. Manuel Puig confeccionó
una lista de los escritores del Famoso
Boom Literario latinoamericano, en el
cual feminizaba a todos ellos incluyéndose el mismo y los convertía en
estrellas de Hollywood. Entre ellos se
encontraban Cortázar, Vargas Llosa,
Severo Sarduy, Lezama Lima y Donoso,
autor de El Lugar sin Límites, a quien
llamaba Deborah Kerr, la que nunca
ganó un Oscar. La homosexualidad de
Donoso era un secreto a voces en Chile.
La segunda y trágica anécdota confirma este hecho. La hija de Donoso, Pilar,
escribió durante 7 años el libro de nombre “Correr un tupido velo” publicado
por editorial Alfaguara, magnífico libro
en el cual presenta los diarios íntimos
de su padre y lo saca del armario, post
mortem. El libro va mucho más allá de
la homosexualidad del Donoso, lo cual
fue suficiente para armar un escándalo público en Chile y que a ella, Pilar
Donoso, la condenaran al ostracismo,
empezando por su propia familia. Su
marido, sobrino de José Donoso, la
abandonó y sus tres hijos también. Dos
años más tarde, en noviembre de 2011,
Pilar Donoso se suicidó. La vigencia y
actualidad de La Manuela ahora en 2021
continúa latente. Como bien dice el título, El lugar sin Límites es aquel que está
debajo del cielo, en el cual vivimos y en
el cual estamos condenados a permanecer mientras vivimos y no nos queda
de otra.
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ON POTS TROBAR-NOS A BARCELONA
Aragó

Pl. Dr. Letamendi

Aragó

20

8

14
7

Jardins
Cèsar
Martinell

3
11

5

Consell de Cent

Seminari
Conciliar

Diputació

18

4

21

Aribau

12 6

Muntaner

Urgell

Villarroel

2

Passatge Valeri Serra

1

7

Balmes

19

15

Enric Granados

Consell de Cent

Casanova

17

Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes
Pl. Universitat

16

15. GinGin Gay Bar
C. Aribau, 40

2. Bacon Bear Bar
C. Casanova, 64

17. La Chapelle
C. Muntaner, 67

3. Bar BCN 180
C. Diputació, 180

18. Nostromo
C. Diputació, 208

4. Belladona
C. Diputació, 222

19. OMA Bistró
C. Consell de Cent, 227

5. Boxer
C. Diputació, 182

20. Honey
C. Muntaner, 73

6. Boys Bar
C. Diputació, 174

21. Versailles
Passatge Valeri Serra, 3

7. Casa Jaime
C. Consell de Cent, 222

22. Zeus
C. Riera Alta, 20

10. Desideratum
Tattoo Studio
C. Calders, 3
11. El Berro
C. Diputació, 180
12. El Bierzo a Tope
C. Diputació, 159
13. El Duende Borrell
C. Comte Borrell, 35

t

i

14. Priscilla
C. Consell de Cent, 273

16. Kistch
C. Muntaner, 17-19

9. Cómplices
C. Cervantes, 4

rsita

Pl. Castella

1. Antinovs
C. Casanova, 72

8. Celler Rosses
i Torrades
C. Consell de Cent, 192
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Pe
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Sepúlveda

4
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n
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ASSOCIACIONS
I ENTITATS
1. ACATHI
Pl. Robert Gerhard, 3-4
(Centre Cívic Bon Pastor) /
C. Balmes 113, local
2. Ajuntament de BCN
Regidoria de Feminismes
i LGTBI
Pg. Sant Joan, 74, 5a p.
3. Antic Teatre
C. Verdaguer i Callís, 12
4. Àrea per a la igualtat de
tracte i no discriminació
de persones lesbianes,
gais, transsexuals
i bisexuals
C. Sepúlveda, 148-150, 6a p.

9. Centre de Cultura
Popular La Violeta
C. Maspons, 6
10. Centre LGTBI
de Barcelona
C. Comte Borrell, 22
11. Colla Castellera
Jove de Barcelona
Recinte Fabra i Coats
(Nau F)
C. de Sant Adrià, 20
12. Fundació Enllaç
C. Rosselló, 328
13. Oficina per la
no discriminació
C. Ferran, 32

5. Associació de Casals
i Grups de Joves de
Catalunya
C. de la Independència, 357
6. Associació Grup
d’Amics GLTB (GAG)
Ateneu l’Harmonia
(Fabra i Coats)
C. de Sant Adrià, 20
7. Associació Stop Sida
C. Consell de Cent, 295, 4a
8. Centre Artesà
Tradicionàrius
Travessia de St Antoni, 6
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CENTRES CÍVICS
I CENTRES
CULTURALS

34. CC Matas i Ramis
C. Feliu i Codina, 20
35. CC Navas
Ptge. Doctor Torrent, 1

1. CC Ateneu Fort Pienc
Pl. Fort Pienc, 1-4

36. CC Pati Llimona
C. Regomir, 3

2. CC Barceloneta
C. Conreria, 1-9

37. CC Pere Pruna
C. Ganduxer, 130

3. CC Baró de Viver
C. Quito, 8-10

38. CC Sagrada Família
C. Provença, 480

4. CC Besós
Rbla. Prim, 87-89

39. CC Sant Andreu
C. Gran de St. Andreu, 111

5. CC Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274-276
6. CC Can Castelló
C Castelló, 1-7
7. CC Can Clariana
Cultural
C. Felip II, 222

40. CC Sant Martí
de Provençals
C. Selva de Mar, 215
41. CC Teixonera
C. Arenys, 75
42. CC Torre Llobeta
C. Santa Fe, 2 bis

8. CC Can Deu
Pl. Concòrdia, 13

43. CC Trinitat Vella
C. Foradada, 36-38

9. CC Can Felipa
C. Pallars, 277

44. CC Urgell
C. Urgell, 145

10. CC Can Verdaguer
C. Piferrer, 94-100

45. CC Vallvidrera
- Vazquez Montalban
C. Reis Catòlics, 16-34

11. CC Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116
12. CC Casa Golferichs
G.V. Corts Catalanes, 491
13. CC Casa Groga
Av. Jordà, 27

46. CC Vil·la Florida
C. Muntaner, 544
47. CC Vil·la Urània
C. Saragossa, 29

12. CB de la Mercè
C. Torrent de les Roses,
41 A
13. CB de Prosperitat
Pl. Àngel Pestaña, 1
14. CB de St. Cristòfol
C. Bronze, 7
15. CB de Trinitat Nova
- SomLaPera
C. Garbí, 3
16. CB del Poblenou
Rbla. Poblenou, 49
17. CB Diagonal Mar
C. Selva de Mar, 22
18. CB Espai 210
C. Padilla, 210
19. CB Espai Putxet
C. Marmellà, 13
20. CB Folch i Torres
C. Reina Amàlia, 31
21. CB La Cosa Nostra
C. Biure, 1
22. CB La Font
d’en Fargues
C. Pedrell, 67
23. CB La Llacuna
C. Bolívia, 49
24. CB La Palmera
C. Duoda, 6
25. CB La Pau
C. Pere Vergés, 1

14. CC Casa Orlandai
C. Jaume Piquet, 23

48. CC Zona Nord
Av. Rasos de Peguera,
19-25

15. CC Casal de Sarrià
C. Eduardo Conde, 22-42

49. C. Cultural Albareda
C. Albareda, 22

16. CC Casinet
Hostafrancs
C. Rector Triadó, 53

50. C. Cultural
La Casa Elizalde
C. València, 302

17. CC Convent Sant
Agustí
C. Comerç, 36

51. C. Cultural
La Farinera Del Clot
G.V. Corts Catalanes, 837

29. CB Torre de la Sagrera
C. Berenguer de Palou,
64-66

18. CC Cotxeres Borrell
C. Viladomat, 2-8

52. C. Cultural Tomasa
Cuevas - Les Corts
C. Dolors Masferrer
i Bosch, 33-35

30. CB Vallbona
C. Oristà, 8

19. CC Cotxeres de Sants
C. Sants, 79-83
20. CC Del Bon Pastor
Pg Enric Sanchis, 12
21. CC del Parc
(Sandaru)
C. Buenaventura
Muñoz, 21
22. CC Drassanes
C. Nou de la Rambla, 43
23. CC El Carmel
C. Santuari, 27
24. CC El Coll
- La Bruguera
C. Aldea, 15-17
25. CC El Sortidor
Pl. Sortidor, 12
26. CC Font de la Guatlla
C. Rabí Rubén, 22-26
27. CC Guinardó
Rda. Guinardó, 113-141
28. CC Joan Oliver
- Pere Quart
C. Comandant Benitez, 6

26. CB La Vinya
C. Alts Forns, 87
27. CB Pou
de la Figuera
C. Sant Pere Més Baix, 70
28. CB Torre Baró
Av. Escolapi Càncer, 5

1 0. OACplaça St. Miquel
Pl.Sant Miquel, 3
11. OAC Sants-Montjuïc
C. Creu Coberta, 104
12. OAC SarriàSant Gervasi
C. Anglí, 31
13. OAC Zona Nord
C. Costabona, 3

SERVEIS D’ATENCIÓ
INTEGRAL LGTBI
(PER POBLACIONS)
AMPOSTA
SAI LGTBI Amposta
C. Sant Roc, 14
SAI LGTBI Terres d’Ebre
C. Ramon Salas, 33
SAI LGTBI Amposta
Pl. Lluís Companys, s/n
BADIA DEL VALLÈS
Ajuntament de Badia
del Vallès
Av. Burgos s/n
BALAGUER
Consell Comarcal de la
Noguera - SAI LGBTI
Pg. Àngel Guimerà, 28-30
BANYOLES
Consell Comarcal del Pla de
l’Estany - SAI LGBTI
C. Pere Alsius, 12, 1a
BARCELONA
SAI Central
C. Sepúlveda, 148-150, 6a pl.
SAI LGTBI Territorial
a Barcelona
C. Albareda, 2-4
BERGA
Consell Comarcal
del Berguedà - SAI LGTBI
C. Barcelona, 49, 3r

LA SEU D’URGELL
Consell Comarcal de l’Alt
Urgell - SAI LGTBI
Pl. Soldevila, s/n - Centre
Cívic el Passeig, 1a pl.
LES BORGES BLANQUES
Consell Comarcal de les
Garrigues - SAI LGTBI
Av. Francesc Macià, 54
L’ESTARTIT
Entitat Municipa
Descentralitzada
de l’Estartit
C/ del Port, 25
L’HOSPITALET
DEL LLOBREGAT
SAI LGTBI L’Hospitalet
C. Aprestadora, 2
LLEIDA
SAI LGTBI Territorial a
Lleida
Av. Segre, 5
Consell Comarcal del
Segrià - SAI LGTBI
Carrer del Canyeret, s/n
MANRESA
SAI LGTBI Manresa
C. de la Canal, nº6, 1r pis
Consell Comarcal del Bages
- SAI LGTBI
C. Muralla de St. Domènec, 24
MONTCADA I REIXAC
Ajuntament de Montcada
i Reixac
Av. de la Unitat, 6
MONTORNÈS
DEL VALLÈS
Servei per a la diversitat
sexual
C. Hermanas de la Virgen
Niña, 2
MÓRA D’EBRE
Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre
- SAI LGTBI
Pl. Sant Roc, 2

BLANES
SAI LGTBI Blanes
Pl. Argentina, 5
CALAFELL
SAI LGTBI Calafell
Plaça Constitució, 5

PALAFRUGELL
SAI LGTBI Palafrugell
C. Pals, 77

33. CB Vila Olímpica
- Can Gili Nou
C. Taulat, 3-5

CERDANYOLA DEL VALLÈS
SAI LGTBI Cerdanyola
del Vallès
C. Belles Arts, 19

PUIGCERDÀ
Consell Comarcal de la
Cerdanya - SAI LGTBI
C. Alfons I, 50-52, bxs.

1. Ateneu La Bòbila
de Porta
C. Estudiant, 26

34. Casal d’Entitats
Mas Guinardó
PI. de Salvador Riera, 2

2. Casal Ca l’Isidret
C. Paraguai, 2

CERVERA
Consell Comarcal
de la Segarra - SAI LGTBI
Pg. Jaume Balmes, 3

35. Centre Ton i Guida
C. Romaní, 6

3. CB Ateneu L’Harmonia
de Sant Andreu
(Fabra i Coats)
C. Sant Adrià, 20

36. Espai Antoni
Miró Peris
Pl. Carme Montoriol, 10

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Ajuntament de Cornellà
C. Mossèn Jacint Verdaguer,
16-18

REUS
SAI LGTBI Reus
Pl. Patacada, 9
Consell Comarcal del Baix
Camp - SAI LGTBI
C. Doctor Ferran, 8

CASALS DE BARRI
(CB)

4. CB Bac de Roda
- Poblenou
C. Camí antic
de València, 96
5. CB Besòs
C. Cristóbal de Moura,
230-232

31. CB Verdun
C. Luz Casanova, 4
32. CB Verneda
C. Santander, 6

I A 237 BIBLIOTEQUES
DE LA PROVÍNCIA
DE BARCELONA

OFICINES
D’ATENCIÓ
AL CIUTADÀ
1. OAC Ciutat Vella
C. Ramelleres, 17

7. CB Can Portabella
C. Virgili, 18

2. OACles Corts
Pl. Comas, 18

8. CB Can Rectoret
C. Via Làctia, 4

3. OAC Eixample
C. Aragó, 328

31. CC La Sagrera
“La Barraca”
C. Martí Molins, 29

9. CB Can Travi
de la Vall d’Hebron
Av. Cardenal Vidal
i Barraquer, 45

4. OAC Gràcia
Pl.Vila de Gràcia, 2

32. CC La Sedeta
C. Sicília, 321

10. CB Cardener
C. Cardener, 45

33. CC L’Elèctric
Ctra. Vallvidrera Planes,
6.5 (km)

11. CB Congrés - Indians
C. Manigua, 25

30. CC La Cadena
C. Mare de Déu del Port,
397

9. OAC Sant Martí
Pl.Valentí Almirall, 1

LA BISBAL D´EMPORDÀ
Consell Comarcal del Baix
Empordà - SAI LGTBI
C. Tarongers, 12

OLOT
Consorci d’Acció Social de
la Garrotxa - SAI LGTBI
Pl. Palau, 8

6. CB Can Baró
- El Pirineu
C. Josep Serrano, 59-71

29. CC Josep Maria Trias
i Peitx
C. Riera Blanca, 1-3

8. OAC Sant Andreu
C. Segre, 24
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5. OAC Horta-Guinardó
C. Lepant, 387
6. OAC la Marina
Pg. Zona Franca, 185
7. OAC N
 ou Barris
Pl.Major de Nou Barris, 1

EL MASNOU
PIDS
C. Roger de Flor, 23
EL PONT DE SUERT
Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça - SAI LGTBI
C. Aigüestortes, 10 baixos
EL PRAT DE LLOBREGAT
SAI LGTBI El Prat
de Llobregat
Pl, de l’agricultura, 4
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
SAI LGTBI Esplugues
de Llobregat
C. Àngel Guimerà, 36
FIGUERES
Consell Comarcal
Alt Empordà - SAI LGTBI
C. Nou, 48
GANDESA
Consell Comarcal de la
Terra Alta - SAI LGTBI
C. Povet de la Plana, 4
GIRONA
SAI LGTBI Territorial
a Girona
Pl. Pompeu Fabra, 1
IGUALADA
SAI LGTBI Igualada
C/ Trinitat, 12

RIPOLL
Consell Comarcal
del Ripollès - SAI LGTBI
C. Progrés, 22, baixos
SABADELL
SAI LGTBI Sabadell
C. de Vidal, 146
SANT BOI DE LLOBREGAT
SAI LGTBI Sant Boi de
Llobregat
C/ Ebre, 27
SANT CUGAT DEL VALLÈS
SAI LGTBI Sant Cugat del
Vallès - Casa Mònaco
Av. De Gràcia, 50
SANT FELIU DE GUÍXOLS
SAI LGTBI Sant Feliu de
Guíxols - Centre Cívic
de Vilartagues
Pl. Salvador Espriu, S/N
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Consell Comarcal del Baix
Llobregat - SAI LGTBI
Parc Torreblanca, s/n
SANT JOAN DESPÍ
Departament d’Acció Social
i Igualtat
Av. Barcelona, 41
SANTA COLOMA
DE FARNERS
Consell Comarcal de la
Selva - SAI LGTBI
C. del Prat 1, 1r

SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA
SAI LGTBI Santa Perpètua
de Mogoda - Centre Cívic
Can Folguera
C. Pablo Picasso 32
SOLSONA
Consell Comarcal del
Solsonès - SAI LGTBI
C. Dominics, 12
SORT
Servei d’Atenció Integral del
Pallars Sobirà - SAI LGTBI
C. Mig, 9
TARRAGONA
SAI LGTBI Territorial
a Tarragona
Av. Andorra, 7 bis (local 3)
SAI LGTBI Tarragona
Pl. Imperial Tarraco, 1
TÀRREGA
SAI LGTBI Tàrrega
Pl. Major, 1
Consell Comarcal
de l’Urgell - SAI LGTBI
C. Agoders, 16
TERRASSA
SAI LGTBI DASIG
de Terrassa
Ctra. Montcada, 596
- Edifici Glòries
TORELLÓ
SAI LGTBI Torelló
- Torelló Jove
C. Enric Prat de la Riba, 17
TORTOSA
Consell Comarcal del Baix
Ebre - SAI LGTBI
C. Barcelona, 152
SAI LGTBI Tortosa
C. Enric Bayerri, 4, 1r
TREMP
Comarcal del Pallars Jussà
- SAI LGTBI
C. Peressall, 5
VALLS
SAI LGTBI Valls
Ctra. del Pla, 37-A
VIC
Consell Comarcal Osona/
Vic - SAI LGTBI
C. de la Llotja, 1, planta 2
VILADECANS
Igualtat de Gènere
- Serveis de Polítiques
d’Igualtat d’Oportunitats
C/ d’Àngel Guimerà, 2
Torre del Baró
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
SAI LGTBI Vilafranca del
Penedès
Pl. Penedès, 3, 2a planta
Consell Comarcal Alt Penedès - SAI LGTBI
C. Hermenegild Clascar, 1-3
VILANOVA I LA GELTRÚ
SAI LGTBI Vilanova i la
Gestrú
Plaça de la Vila, 8
Consell Comarcal del Garraf
- SAI LGTBI
Plaça Beatriu Claramunt, 5-7

CENTRES
PENITENCIARIS
A CATALUNYA
CP Brians 1 – CP Brians 2
CP de Dones de Barcelona
CP de Joves – CP Lledoners
CP Mas d’Enric
CP Obert 2 de Barcelona
CP Obert de Girona
CP Obert de Lleida
CP Obert de Tarragona
CP Ponent
CP Puig de les Basses
CP Quatre Camins
Pavelló Hospitalari
Penitenciari de Terrassa

I TAMBÉ A:
BADALONA
EL MASNOU
Som Masnou
Av. Joan XXIII, 13
FLIX
GIRONA
LLEIDA
OLOT
RIPOLLET

LA ENTRADA A UN HOSPITAL NO
ES LA ENTRADA A OTRO MUNDO
Àngels Torregrosa

Cuando sentimos un cierto malestar,
nos quejamos. Cuando el malestar nos
inunda, vamos al hospital. Tenemos
unas ideas preconcebidas del trato
que recibiremos allí. Muchos creen que
entran en un templo de la ciencia que
solucionará su problema de manera
óptima. Son los confiados. Otros ya
gruñen antes de entrar y van repitiendo
no me gustan los médicos ya que creen
que algo bueno obtendran con semejante letanía. También van al hospital los
desbordados, aquellos que el dolor los
acogota, los que no pueden ni decir su
nombre. Otros van al hospital sin que
les pase nada, acompañan a alguien
que ya no puede seguir así. Pero, casi
nadie entra en un hospital pensando
qué aspectos del sesgo de género le
va a tocar sufrir. Y, es que el sesgo de
género está en todas partes y tan internalizado que no lo vemos.
A partir de los años 70, en los países
del primer mundo, se han realizado
estudios clínicos con los resultados discriminados por sexo y demuestran una
desventaja de las mujeres en términos
de salud. Aún hoy, no se han corregido
muchos de estos aspectos. Parece que
también forma parte del androcentrismo
médico la aceptación de estos trabajos,
ya que utilizan métodos validados por la
ciencia pero, ni se leen ni se citan. Pero,
cuando los ensayos clínicos afectan a
la economía se corrigen con diligencia,
sólo hay que mirar las limitaciones por
edad de la vacuna contra el COVID-19 de
AstraZeneca a causa de un ensayo con
una muestra insuficiente de las personas de más edad. Esta vacuna también
ha encontrado limitaciones en Estados
Unidos que ha forzado a repetir la fase
III del ensayo clínico. AstraZeneca lo ha
hecho en menos de un mes.
En medicina hay dos tipos de
sesgo de género, el de la investigación
médica y el de la práctica diagnóstica y terapéutica. Como ejemplos de
investigaciones sesgadas por género
se puede citar la infrarrepresentación

femenina en los ensayos clínicos de
antirretrovirales publicados entre 1990
y 2002 de pacientes HIV+. La explicación es que se mantiene la proporción
de población femenina con SIDA (y no
la proporción de mujeres VIH+). Otro
ensayo que puede servir como ejemplo
es el de etoricoxib (un antiinflamatorio)
que sorprendentemente se realizó con
una mayoría de mujeres. Y esto, tiene
trampa? Pues parece que un poco. Este
fármaco sustituye a dos de la misma
família (rofecoxib y valdecoxib) retirados
por su toxicidad cardiovascular. La fase
I del ensayo, la que establece la toxicidad, se realizó con una mayoría masculina y las fases II y III con una mayoría

femenina. Los resultados indican que
etoricoxib es seguro para los hombres y
eficaz en las mujeres.
Hay varios ejemplos de sesgo de
género en la práctica clínica objetivados
por esfuerzos diagnósticos y terapéuticos discriminados por género. Por
ejemplo, los retardos en los diagnósticos en las mujeres con síndrome coronario agudo, tuberculosis y trastornos
de ansiedad y depresión. Cabe añadir
que las mujeres consumen más ansiolíticos a causa de una atribución de
sus síntomas a la ansiedad. Los datos
referentes a tratamientos tampoco son
muy alentadores para las mujeres. La
mortalidad por infarto es más elevada
y sólo un 31% de las mujeres diagnosti-

cadas (frente al 69% de los hombres) se
derivan a una unidad de hemodinámica
para el cateterismo. La respuesta a
esta diferencia ha sido que las mujeres
no tiene suficiente riesgo (68% de los
médicos entrevistados). También se ha
demostrado una menor derivación de
las mujeres a oncología en los casos
de cáncer colorrectal.
Tampoco tenemos suerte en los
tratamientos exclusivos para las mujeres. LA terapia hormonal sustitutiva
(THS) indicada para los síntomas de la
menopausia, demostró su relación con
una mayor incidencia de carcinomas de
mama y de endometrio a partir de 1940.
Este fármaco siguió siendo un éxito comercial hasta que en 2002 experimentó una caída de ventas en los países
anglosajones al demostrar también un
mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sólo a partir de 2006, la TSH
experimenta restricciones terapéuticas.
En los hospitales no sólo hay un
maltrato institucional a las pacientes,
también las trabajadoras siguen manteniendo cifras de violencia semejantes
a las que hay en otros ámbitos. Así, el
80% de las agresiones al personal sanitario recae sobre personal femenino.
El acoso laboral (en la sanidad española
hay un caso cada día) afecta mayoritariamente a las mujeres y suelen ser de
tipo vertical. No suelen denunciarse por
miedo a las represalias (que las hay).
En el sistema sanitario existen los
mismos estereotipos de género pero,
están tapados con telas blancas. Y, es
que la entrada a un hospital no es muy
diferente a la entrada en cualquier otro
sitio.
BIBLIOGRAFÍA:
Tasa, E.; Giral, M. y Raich,
e. (2015) C.Med.Psicosom.
113:14-24. Valls, C. (2020)
Mujeres invisibles para
la medicina. ED. Capitán
Swing.
http://www.isciii.es
http://www.un.org
http://www.msbs.job.es
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22 D’ABRIL DIA
PEL TRANSPORT
PÚBLIC SENSE
LGTBI-FÒBIA
Observatori contra l’Homofòbia

Avui 22 d’abril, es celebra un dels
primers judicis en tot l’Estat espanyol
contra la responsable d’una agressió a
una parella de noies lesbianes mentre
viatjava en el metro de Barcelona. Els
fets van ser els següents:
Al juliol del 2019, una parella de
dones expressen el seu afecte amb un
petó en un vagó del metro i en aquell
moment comencen a rebre tot una sèrie
d’insults i vexacions, una dona en una
actitud intimidatòria les increpa durant
10 minuts sota la passivitat de la gent
que estava al voltant (només va incidir
una dona gran musulmana). Una de les
noies afectades grava la situació i es
viralitza a xarxes, on es poden apreciar els insults i amenaces, i on fins i
tot, intenta una agressió física cap a
la parella de noies. Posteriorment, la
condemna i rebuig a aquestes actituds
i la solidaritat de la ciutadania vers les
noies va ser remarcable.
L’OCH que facilita l’acusació particular adherint-nos a les conclusions
del servei de delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia de Barcelona,
demanant el següent: “delicte comès
en l’exercici dels drets fonamentals”
(article 510.2.a) del codi penal – delicte
d’odi – i “delicte de lesions lleus” (147.2)
del codi penal.
En els darrers dies, s’han produït
dos noves incidències LGTBIfòbiques
en el transport públic. La primera el dia
18 a l’estació de Navas de la L1 on un
grup de joves LGTBI va ser increpat per
un home amb gesticulacions de caire
feixista. Tanmateix, el dia 19, arribant a
l’estació de Sabadell Nord dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC), una parella de joves gais van ser

increpats amb insults reiterats de caire
racista i homòfob.
L’OCH en els seus estudis de l’Informe de l’Estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya que porta duent a terme des del
2014, any que el Parlament de Catalunya aprova la coneguda Llei contra l’LGTBI-fòbia, ha detectat que la lesbofòbia
és l’opressió menys registrada, tenint
una mitjana aproximada al 12% del total
de totes les incidències rebudes al llarg
d’aquests anys.
El transport públic és un àmbit molt
important en la vida diària de milers de
persones que l’utilitzen cada dia. L’espai, a part d’oferir un servei públic, ha
de ser llegit/pensat en l’imaginari social

El transport públic
és un àmbit molt
important en la vida
diària de milers
de persones que
l’utilitzen cada dia.
L’espai, a part
d’oferir un servei
públic, ha de ser
llegit/pensat en
l’imaginari social
de la ciutadania
com un espai segur
i amable

de la ciutadania com un espai segur i
amable. Les dades però, ens alerten
que en l’àmbit del transport públic estan succeint agressions a persones que
són o semblen percebudes com LGTBI.
Hem rebut incidències produïdes a
la xarxes de transport públic, tot podent
generar pel col·lectiu LGTBI, especialment per a les persones trans, com un
espai d’inseguretat, i des de l’entitat
volem contribuir a canviar aquesta
situació. El transport públic i específicament la xarxa de metro és cabdal
per a que milers de persones puguin
desenvolupar la seva vida quotidiana de
manera normal.
Creiem que un dels reptes que tenim
per davant i que seria necessari és realitzar un protocol d’actuació davant les
agressions/discriminacions per motius
d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, tot aprofitant la feina feta
en aquest àmbit en la prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista
en el transport públic que per exemple
ha fet l’Ajuntament de Barcelona en la
seva campanya “Volem viatjar tranquil·les”, on es disposa de vídeos, falques
radiofòniques i unes pautes d’actuació
vers la violència masclista. Tot i saber,
que l’LGTBI-fòbia i el masclisme es retroalimenten, creiem necessari realitzar
una campanya específica per assenyalar conductes i actituds incíviques i
incorrectes que es donen en el transport
públic. Tanmateix, que en l’espai del
transport públic es tracti la diversitat
afectiva sexual i de gènere reforça la
visibilitat i uns valors que com a societat
hem d’abraçar com és la convivència
cívica i la fraternitat independentment
de la nostra orientació sexual, identitat
i/o expressió de gènere. També problematitza una situació (violència vers les
persones LGBTI) des d’un caire social on
ha d’intervenir tota la ciutadania.
Finalment, avui sortim al carrer, a la
parada del metro de Sant Antoni per visibilitzar la importància que té un transport públic amable i sense LGTBI-fòbia
i perquè volem que aquest dia, el 22
d’abril, sigui declarat “Dia internacional
contra l’LGTBI-fòbia al transport públic”. Amb aquest objectiu traslladarem
la proposta als diferents grups parlamentaris en diferents nivells estatals,
autonòmics i municipals i a diferents
entitats del teixit associatiu LGTBI perquè l’any 2022 aquest dia pugui ser una
realitat i el puguem dur a terme.
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“PONT TRANS A LA FEINA” (PUENTE TRANS AL TRABAJO)
“UN PROYECTO DE PERSONAS TRANS POR PERSONAS TRANS, PARA PERSONAS TRANS”
Rodrigo Araneda
ACATHI – www.acathi.org

Yoana técnica del proyecto nos puntualiza, “Piensan que no
tenemos las capacidades, ni educación para lo que requieren
las tareas en una empresa”. Nuestro camino comienza explorando la imagen que cada una tiene de sí misma, fortalecer de
que pueden integrarse a un trabajo y lograr seguridad.
Esta mujer trans hondureña refugiada nos plantea que en
su recorrido se ha topado con muchos servicios que le han
ofrecido curso y rara vez ha encontrado un trabajo estable.
Frente a la falta de investigación como una de las principales dificultades que está provocada por la invisibilidad
parte de la opresión. Entre 2018-2019, ACATHI desarrollo una
encuesta, en Barcelona, centrada en las personas trans. Reflejo que más del 50% de las unidades familiares se encuentran
bajo el umbral de la pobreza y esto se asocia al desempleo, al
trabajo precario y a la dependencia económica.
Ambos elementos nos han planteado la necesidad urgente
de acción.

Thael Blandón plantea, que estos elementos hacen que
nos planteemos unos objetivos muy ambiciosos. Intentando
insertar a las partícipes del proyecto “Pont Trans a la Feina”
(Puente Trans al Trabajo), y focalizado en las mujeres trans
migrantes y refugiadas, quienes presentan una mayor vulnerabilidad.
Algunas de las participantes llevan tiempos en nuestra
ciudad desconocen el funcionamiento de sociedad de acogida
y del mercado laboral actual.
“La mayor dificultad que tenemos las mujeres trans es el
prejuicio de las personas que, desconociendo nuestra realidad,
asumen juicios que generan barreras.” Se necesita mucho trabajo de sensibilización y de intermediación con las empresas.
“Una mayor presencia que normalice las identidades trans,
en diferentes aspectos de la vida cotidiana, daría un contexto
que facilite la inclusión social y por ende la laboral.”
Las personas trans migradas y refugiadas presentan una
mayor vulnerabilización. Desde un puesto de vista interseccional, enfrentan varios aspectos de opresión que son difíciles
de compensar. En algunos casos han generado procesos de
exclusión que se une la ley de extranjería que les mantiene por
años en la precariedad y en la economía de supervivencia.
El proyecto pretende ser una respuesta efectiva para las
mujeres trans migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas. Intentando intervenir en 4 niveles:
�. Mejorar las competencias profesionales.
�. Mejorar las capacidades, estrategias personales y colectivas. Facilitando procesos de inclusión social y participación
ciudadana.
�. Aumentar la implicación de las empresas en las diferentes
etapas de inserción laboral, mediante la generación y consolidación de nuevas fórmulas de colaboración.
�. Contribuir a la configuración de acciones coordinadas e
integrales de inserción social y laboral. La promoción de espacios de debate y reflexión, por parte de los diferentes recursos
y servicios del territorio.
Nos hemos planteado e comienzo desde el soporte del ayuntamiento de Barcelona, a través la subvención de Feminización
de la Pobreza. Estamos a la espera de cofinanciar el proyecto
con otros financiadores.
Entendemos que desarrollar esta iniciativa ambiciosa solo
puede comenzar desde un cambio de raíz, involucrar a las
mismas personas trans como guías y ejecutoras del proyecto.
“Un proyecto de personas trans por personas trans, para
personas trans”.
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TORNA LA NOVEL·LA ‘NÚVOLS
BAIXOS’ EN VERSIÓ DIGITAL
són, per més que segueixin tenint un
rol a les pel·lícules ja no compten amb
l’anhelat paper de protagonista.
En aquest llibre destaquen els personatges madurs. Marianne és l’amiga
més gran i està malalta. Té demència i
quan arriba l’actriu pràcticament no la
recorda. Per tant, en el moment precís
en què es troba, té més importància
la vida que l’envolta que ella mateixa.
Tractar a través d’ella una malaltia tan
seriosa com l’Alzheimer és útil per
adonar-se de fins a quin mode s’obliden
les vivències, però alhora necessari per
uns altres que encara no es troben en
aquesta fase de la vida.

Núvols baixos de l’escriptora catalana
Núria Añó es publicà per primer cop en
català l’any 2009. Dotze anys després
surt una edició electrònica en diferents
formats: eBook, Kindle i Nook.

UNA DONA QUE EN LA MADURESA
DESCOBREIX, DE LA MÀ D’UNA
ANTIGA AMIGA, UNA NOVA
MANERA D’ESTIMAR I DE VIURE
LA SEXUALITAT
Núvols baixos és sobretot la història
d’un retrobament. D’una actriu de 62
anys que a les acaballes de la seva
carrera, emprèn un viatge a la ciutat on
va passar l’adolescència. La seva visita
sobtada agafa una mica desprevingudes
dues de les seves amigues, que veuen
en ella una mena d’escapatòria a molts
dies grisos i monòtons. També l’actriu
podria intuir a través d’elles la vida que
hauria pogut tenir. A canvi, el pes de la
fama l’envolta des de fa quaranta anys i
només una cosa sembla evident: aquest
viatge desperta velles passions i altera
les vides de tots aquells que visita.
La temàtica principal del llibre són
les dones, però vistes d’una manera diferent i fresca, a les respectives
relacions d’amistat i complicitat al llarg
de vàries dècades, s’hi uneixen “nous
sentiments” quan es tornen a veure.
D’una banda Gabriele, la seva protagonista, és una actriu bisexual que va
estar casada i divorciada dues vegades, una d’elles amb un actor gai. En

“El que Núria Añó ens presenta en el
seu llibre és un tros de la vida real,
disseccionat amb el fi bisturí de la
seva escriptura. Hi ha en l’obra un
gran treball fet sobre el llenguatge
i sobre l’estil. La novel·la, ni per la
temàtica, ni per l’estil, no és fàcil,
però és molt interessant i constitueix
al meu parer, una de les grans promeses de la narrativa catalana contemporània.” L’Ull crític

UN LLIBRE QUE MOSTRA L’EDAT
MADURA SENSE TABÚS I MOSTRA
QUE L’AMOR NO TÉ EDAT
aquella època ambdós semblaven més
pendents per guardar les aparences i
acontentar els respectius estudis que
per aconseguir la seva pròpia felicitat.
A l’inici de la novel·la Gabriele té
seixanta-dos anys i per qüestions
d’edat ja no entra dins els cànons de
bellesa de les productores. Aquest
personatge dóna molt joc amb temes
relacionats amb al cinema i el glamur,
però també amb la realitat que suposa fer-se gran i acceptar això en una
professió com la seva, on un dia els
estudis i el públic en general els fa
creure que són únics i, a l’altre, ja no ho

“Sobre l’escenari, l’escriptora Núria Añó parla del seu llibre “Núvols
baixos” i de la seva protagonista, una
dona de 62 anys que en la seva maduresa emprèn un viatge a la ciutat
de la seva adolescència i descobreix
encara, de la mà d’una antiga amiga,
una nova manera d’estimar i de viure
la sexualitat.” #Petonada2017

Per exemple l’altra amiga, la Sílvia, qui
un mal dia va dir a la seva filla que no li
importaria guardar els néts una estona
i ara els té tot el dia. En certa manera
li toca tornar a fer el paper de mare, a
més de portar la casa i haver de sentir
cada dia la monotonia del matrimoni.
Tot i que la visita de l’actriu la descentra
força de les seves obligacions diàries
i desperta en ella inquietuds de tota
mena... Com a personatge, la Sílvia
sembla el més rutinari i ple de càrregues. En canvi, és una de les grans
sorpreses de la novel·la. Un llibre que
mostra l’edat madura sense tabús i
mostra que l’amor no té edat.

Sobre Núria Añó:
www.nuriaanyo.com
On trobar Núvols baixos:
Amazon
Apple
Barnes & Noble
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ENTREVISTA AL AUTOR PABLO PARELLADA REDONDO
SOBRE SU LIBRO PROHIBIDO SER CIUDADANO
Ángel Borreguero
Graduado en Literatura General y Comparada por la UCM

En Prohibido ser ciudadano, ejercicio memorialístico de primera clase, Pablo Parellada Redondo hace el recuento de su
intensa y nada convencional vida.
¿Qué lleva a alguien a escribir un libro como Prohibido ser
ciudadano? ¿Cuál fue tu propósito, qué esperabas conseguir?
Yo creo que lo más importante que caracteriza a un libro de
memorias como Prohibido ser ciudadano, que empecé a escribir con 41 años (una edad ciertamente temprana para escribir
un libro de memorias), aunque dos de sus partes ya las había
escrito antes, es la necesidad de formular una denuncia pública de primera magnitud, una denuncia contra una injusticia
infinita, rodeada de presuntos delitos muy graves, que sufrí en
el año 2002 por parte de un poderosísimo grupo empresarial,
que ha sido durante muchas décadas la primera empresa de
España por volumen de facturación, y que no es otra que El
Corte Inglés. Todo lo demás, incluida la maravillosa relación
de pareja que mantuve con el escritor Terenci Moix durante
siete años, sirve para contextualizar esa finalidad última, que
es la denuncia pública (y judicial) de la que te he hablado. Y
viene muy a cuento porque los hechos que narro ocurrieron
en vida de Terenci (concretamente, siete meses antes de su
muerte) y, aunque nosotros ya no éramos pareja, pero sí íntimos amigos, Terenci me defendió activamente de los citados
ataques de El Corte Inglés, y eso hizo que el trato que pasé a
recibir por parte de esa empresa diera un giro de 180 grados.
¿En qué consistieron los agravios de que fuiste objeto
por parte de este grupo empresarial?
Mira, antes de nada quiero aclarar que en todo lo que yo diga
sobre este tema, que pudiera tener contenido penal, pongo la
palabra presunto por adelantado, por si en algún momento
se me olvida. El agravio de que fui objeto por parte de El Corte
Inglés quizá pueda ser difícil de entender para un chico joven
que haya crecido viendo que las parejas homosexuales se
casan y se divorcian con normalidad en España, igual que las
heterosexuales. Pero te aseguro que esa situación, de la que
disfrutamos desde el año 2005 gracias a José Luis Rodríguez
Zapatero, es algo absolutamente excepcional en la historia,
era algo absolutamente impensable en mi infancia, en mi
adolescencia y en mi juventud, y es algo que costó muchísimo conseguir, con tremendas resistencias por una parte
muy importante de la sociedad. Yo he crecido en una familia
tremendamente conservadora, en la que jamás se habló de
sexo ni de afectos, pero te confieso que eso a mí, que supe que
era homosexual con ocho años cuando me enamoré de un
profesor, en cierta forma me protegió, porque nunca sentí nin26 | INFOGAI 214 | PRIMAVERA-ESTIU 2021

gún tipo de presión familiar para, por ejemplo, echarme novia.
Además, mi escolarización discurrió, paradójicamente, en un
ambiente bastante progresista y liberal, pues me llevaron al
Colegio Estudio, que fue fundado por tres mujeres pioneras en
su época que recibieron la herencia pedagógica nada menos
que de la Institución Libre de Enseñanza de don Francisco
Giner de los Ríos. Te quiero decir con esto que, aunque yo no
explicitara mi homosexualidad, y aunque decidiera irme con
Terenci huyendo de la casa de mis padres con 19 años, a mí
jamás nadie me llamó maricón ni nada parecido.
El agravio por el que me preguntas surgió por una Tarjeta
de Compra de El Corte Inglés que yo solicité en el año 2002,
cuando ya no era pareja de Terenci. Para que se entienda la
cuestión debo explicar que, durante los cinco años y medio
primeros de mi relación con Terenci, en los que convivimos

Los hechos que narro
ocurrieron en vida
de Terenci y, aunque nosotros ya no
éramos pareja, pero
sı́ ı́ntimos amigos,
Terenci me defendió
activamente de los
citados ataques de
El Corte Inglés
en el piso que él tenía alquilado en Madrid, yo tuve una
Tarjeta de Compra de El Corte Inglés a mi nombre, y a su
cuenta, que él solicitó para que yo pudiera comprar todo lo
que necesitáramos para la casa. Hay que tener en cuenta que,
cuando nos conocimos, Terenci era un hombre de 50 años
con un alto poder adquisitivo, y yo era un chico de 19 que
estaba estudiando. Pues bien: aquello lo viví con absoluta
naturalidad porque fue algo que mi pareja y yo aceptamos
y asumimos, y ahí no debía opinar nadie más, por mucho
que, a ojos de mi familia y de ciertas personas cercanas a
Terenci, yo fuera un mantenido. El problema surgió cuando,
tras mi ruptura con Terenci, pedí otra Tarjeta de Compra a El
Corte Inglés, esta vez a mi cuenta, pero, por una cuestión de
activismo homosexual, decidí no rellenar en el formulario la
casilla del estado civil, ya que los homosexuales no podíamos

rías de Policía, y expresé mi clara sospecha de que había sido
víctima de un continuado intento de intimidación por parte de
un supuesto servicio de espionaje de El Corte Inglés.
Y esto, como es lógico, afectó a tu salud mental.
Y tanto. Estuve a punto de perderla. Esos episodios me
sacaron de mis casillas hasta unos extremos absolutamente
inasumibles, y mi hermana la psiquiatra me aconsejó que me
ingresara en un sanatorio psiquiátrico en el que ella conocía al
director médico. Lo hice y estuve allí un mes.

casarnos con nuestras parejas y teníamos enfrente la homofobia declarada del Partido Popular, con José María Aznar a la
cabeza, que gobernaba con mayoría absoluta. Me denegaron
la tarjeta; volví a solicitarla, de nuevo sin declarar mi estado
civil; me la volvieron a denegar, y la solicité una tercera vez
de la misma forma, pero, esta vez, poniendo una reclamación.
Al empleado de El Corte Inglés que me recogió la reclamación
le expliqué el motivo de mi negativa a rellenar esa casilla, que
no era otro que el hecho de que los homosexuales no pudiéramos casarnos con nuestras parejas. Y después de eso me
llamó por teléfono el jefe del Comité de Crédito de El Corte Inglés, al que le volví a decir lo mismo. Si ese señor me hubiese
denegado la tarjeta alegando, por ejemplo, que yo no podía
acreditar suficientemente mi solvencia económica (pues, a
fin de cuentas, se trataba de una tarjeta de crédito), yo me
hubiese tenido que callar y eso se hubiera quedado ahí. Pero
lo cierto es que ese señor me denegó la tarjeta expresamente
por ser homosexual, y entonces se me encendieron todas las
alarmas y me enfrenté dialécticamente a él. Esa fue la primera vez en que yo sufrí la homofobia en mis propias carnes, y
además, de forma virulenta. Tenía 29 años.
Pero no quedó ahí la cosa. Te enfrentaste judicialmente
a El Corte Inglés.
En ese momento no. Lo hice tres años después. Pero no porque
me hubiesen discriminado por ser homosexual, sino porque
inmediatamente después de esa conversación telefónica sufrí
varios delitos de una gravedad extrema: recibí llamadas intimidatorias, mis líneas telefónicas fueron intervenidas, sufrí un
sabotaje a distancia en una de ellas y, lo más importante de
todo, me tendieron una emboscada entre varias personas en
un sitio público y me robaron. Todo eso lo dije en dos comisa-

Para acabar, ¿cómo fue convivir con Terenci Moix?
Mi relación de pareja con Terenci duró siete años y tres meses,
desde octubre de 1992 hasta enero de 2000, y tuvo tres etapas claramente diferenciadas. Los dos primeros años, en los
que yo viví en su piso de la calle del Prado, 29, en Madrid, y
terminé mi carrera de Arte Dramático en la RESAD, fueron,
sin lugar a dudas, los dos años más felices de mi vida. Tras
esa etapa, ocurrió una tragedia en mi familia, que fue que un
hermano mío se suicidó. Eso nos conmocionó a todos y yo
me quedé completamente descolocado, pero a pesar de ello
viví tres años y medio más con Terenci, en el piso al que nos
cambiamos, en la calle San Agustín, 9, también en Madrid,
y con él seguí estando muy bien. Pero tras ese periodo, y
aprovechando que no podíamos seguir viviendo en ese piso
porque sus dueños volvían a vivir a él, mi madre y dos de mis
hermanos, a mis espaldas, manipularon a Terenci para que no
cogiera otro piso en Madrid, y él se dejó manipular, se quedó
solamente en Barcelona sin contarme la verdad, sin cortar
conmigo y sin darme ninguna explicación. Me tuve que volver
a la casa de mis padres en contra de mi voluntad, sin entender
nada, y teniendo que conformarme con tener a Terenci, que
seguía siendo mi pareja, al teléfono. Entonces me pillé una
depresión de caballo y, cuando la superé, corté con Terenci.
Esa última etapa, que duró un año y nueve meses, fue un
auténtico infierno.
Terenci era un genio, y como todos los genios tenía un ego
descomunal, al igual que yo. Nosotros nos quisimos muchísimo, pero lo tuvimos todo en contra: la gran diferencia de
edad, mi familia, que se interpuso ilegítimamente entre él y yo
para que rompiéramos, y su secretaria, que tenía celos de mí,
me odiaba a muerte, me hacía la vida imposible y fue lo que
me impidió irme con él a Barcelona.
Prohibido ser ciudadano
está disponible en Amazon
(también en versión digital
y en Kindle Unlimited)
En 19 librerías de Madrid
[Pérez Galdós (c/ Hortaleza, 5),
Berkana (c/ Hortaleza, 62), La
Casa de la Troya (c/ Libreros, 6),
Traficantes de sueños (c/ Duque
de Alba, 13), Polifemo (Avda. de
Bruselas, 44), El Aleph Libros (c/
Ferraz, 22), Reno (c/ Monteleón,
14), Rafael Alberti (c/ Tutor, 57) y
Ecobook (Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la
UCM, Campus de Somosaguas,
Pozuelo de Alarcón)],

Barcelona [Cómplices
(c/ Cervantes, 4) y Antinovs
(c/ Casanova, 72)],
Valencia [París-Valencia
(c/ Pelayo, 7), El Imperio de
libros (c/ Sueca, 29), Miranfú
(c/ Centelles, 23), Papelería Inés
(c/ Rei en Jaume, 3, Cullera)],
Castellón [Plácido Gómez
(Avda. Rei en Jaume, 70),
Papelería 34 Librería (Ricardo
Catalá Abad, 34), Librería París
(c/ Porteta, 1, Peñíscola)]
Alicante [Vila Llibres (c/ Ciutat
de València, 14, Villajoyosa)].
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TOTDON
Alpe Conceptes

Intentem usar l’art per interrelacionar persones i jugar a fer
pensar, proposant jocs de paraules, o noves paraules i ser
conscients que el llenguatge sexista invisibilitza a les companyes i a qui ens atrevim a estimar, viure o ser diferents.
Emprant els somriures i els jocs com eines, per a millorar el
nostre entorn immediat.
Ja al 1998, al web boek861.doc/archivos/10_hemeroteca/
alpe.htm, de Poesia Visual de Tarragona, se’ns reconeix que
hem aconseguit que s’usi normalment el terme persones en
l’apartat: Proposta de tractament en els documents escrits.
Des del 2013 estic proposant el nou terme “totdon” que
em vaig inventar, canviant simplement una lletra, per fer servir
enlloc de “tothom”, ja que les companyes són un 56% de la
població i encara el llenguatge patriarcal les invisibilitza. Ja hi
ha moltes companyes que volen que se’ls hi faci un “donatge”
enlloc d’un “homenatge”.
Al 2017, en fer el díptic 1 totdon farem + MOT, les 6 lletres
estan farcides de cartells del 8 de març, de la lluita feminista,
en els que he participat, entenent que la lluita per a la igualtat
la hem de fer juntes totes les persones i per empoderar a les
companyes. I en el díptic 2 totdon farem + MANS, les mans
encaixades d’una dona i un home segellen el pacte de treballar juntes les persones, per aconseguir aturar les discriminacions que el llenguatge patriarcal vol seguir imposant.
Seguint inventant noves paraules per lluitar contra les discriminacions, entre d’altres, parlo de “sucietat” patriarcal (fins
que no aconseguim millorar-la) i uso la paraula pe”s”cador
(afegint una s) per explicar que encara que el Papa Francesc
ja beneix a les persones que estimem de forma diversa, els
poders fàctics no volen.
La pelleta que als homes ens penja i que les dones tenen
endins, a més dels òrgans reproductors, són diferències que
no justifiquen que ens eduquin tant enfrontats i que provoqui
comportaments tant diferents: “Aplaudint les diferències
naturals, no hem d’afegir-ne cap més de social”.
Fa molt poc he començat a parlar dels Drets “Donans” (enlloc d’Humans), ja que l’arrel del terme Humanitat també sona
a masculí i crec que val la pena pensar-hi.
Del 3 al 26/3/21 amb Grupart he exposat, a la Sala Ronda
Barcelona, el díptic Totdon, i hi surt al minut 1,36
https://youtu.be/AWxoEdSeByY
El 7/3 hem participat a la passejada reivindicativa a Sant
Pere de Ribes i tot i demanar que entrevistessin a les companyes, en ser el seu dia, em demanen opinió que surt al minut
1.07 http://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/
passejada-reivindicativa-a-sant-pere-de-ribes-la-seguretatde-les-dones-en-els-seus-trajectes-de-dia-i-nit
Agrair-vos la difusió des de l’Infogai de l’acció: un somriure pel nou país amb la primera gaiestelada amb la que hem
estat a la Fundació Enllaç del 21/12/20 al 4/2/21 https://youtu.

be/rB7By7bApzA. Aquí hem començat a engrescar a entitats,
associacions i empreses a que ens recolzin amb els seus
logotips. El 25/3/21 a etv Baix Llobregat parlo, al minut 32, de
la gaiestelada http://etv.alacarta.cat/vull-una-resposta/capitol/25-marc2021
A la Paeria de Balaguer hem estat del 29/3 al 14/4 https://
www.balaguer.tv/la-gaiestelada-arriba-a-balaguer/ i el youtube que hem generat https://youtu.be/3p0Vw9CbXKw
I tornem a presentar a Sitges, a la Societat Recreativa
El Retiro, del 14 al 30 de maig, per poder celebrar el 17 de
maig, quan fa només 31 anys que les persones lesbianes i
gais vam deixar de ser considerades malaltes per la OMS,
però malauradament les persones trans encara estant
patologitzades.
Aquesta exposició itinerant ja té el recolzament de 27 logotips d’entitats, a més d’anar creixent amb persones que es
fotografien amb el seu somriure per ajudar-nos a explicar que
les persones lgtbi ja no tenim cap problema, i és el terrorisme patriarcal, qui beneix la lgtbifòbia i segueix menystenint
a les companyes, invisibilitzant-les, a més, en el llenguatge.
Ens acaben de confirmar que durant el mes de maig de l’any
2.022 podrem exposar a les instal·lacions del Castell del Remei, a Penelles, La Noguera.
El 16/4, m’han entrevistat a Generación o2, a “Mi mundo”
d’en Marc Ruiz, i sortirà previsiblement el 13/5 i el 16/5 en tornen a entrevistar per etv Baix Llobregat, a “vull una resposta”
d’en Jaume Marfany, per parlar del 17 de maig.
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CONTE ERÒTIC

CRISI
DE PARELLA
Xavier Ribas

És dissabte al matí. En David està passant l’aspiradora pel
pis mentre el Pol devora Netflix sense parar. De sobte se sent
un crit: “Aixeca el cul del sofà i ajuda’m!”. En Pol obeeix tot
remugant i es posa a treure la pols, no vol provocar l’enèsima baralla. Després de fer dissabte van a esmorzar al forn
de sota casa, s’ho han guanyat. Es demanen dos cafès amb
llet i tres donuts de xocolata, els encanten. Busquen lloc a
la terrasseta. Veuen el Julián, el seu veí, que s’està fotent un
llom amb formatge i una coca-cola i van a saludar-lo. Com
és un noi simpàtic, els fa seure. La parella està una mica de
morros, cosa que en Julián nota de seguida. Es posen a xerrar
del tema. En Julián els diu que porten molts anys junts i han
arribat a la monotonia, han de fer coses noves. Els aconsella
de fer un trio. Després d’uns riures i nou cigalons marxen a
fer les compres.
Ja al migdia, els dos nois en parlen tot dinant. En David hi
és reticent, però en Pol ho troba bona idea. Al final en David
hi accedeix amb la condició que no repeteixin mai de noi. Ja
tenen acord. Després de tants anys, es fan un perfil nou al
Grindr i un altre al Growlr, que no falti de res!!! Com que són
carn fresca i no estan gens malament, en poca estona ja tenen
un munt de candidats. Al final en trien un que es diu Anaconda, totes dues són porques de mena. El fan venir a casa seva.
Després dels convenients petons, es despullen i comencen
a fer feina. En pocs minuts descobreixen el perquè d’aquest
mot. Comencen a besar-se, a magrejar-se. Llavors lliga el Pol
a una cadira, l’Anaconda s’hi seu a sobre, el David el magreja
per darrere. L’Anaconda li obre la camisa, li llepa els mugrons. Llavors s’alça i se la treu, passeja l’enorme membre per
la seva cara. Va cap on és en David. El fa seure en una altra
cadira. També el lliga. La parella està molt calenta.
Just en aquell moment amaga l’anaconda. Els tapa la
boca. Comença a regirar el pis. S’endú els dos iphones, la
tele darrera generació, els dos ordinadors i unes ampolles de
whisky caríssim. Fuig escales avall. Amb les presses deixa la
porta entreoberta. Els dos nois es queden mig plorosos i impotents davant aquesta mala jugada. En aquell moment, en
Julián torna a casa seva després d’un copiós dinar i veu que
la porta no està tancada. Pica al timbre i entra cridant si hi
ha algú. Les dimensions del pis fan que arribi ràpidament al
menjador on es troba els dos tòtils nus, lligats i tremolant. Els
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allibera. Les cames els fan figa. Es posen una bata. En Julián
prepara uns gintònics per tal de calmar els nervis.
Van cap a la saleta i posen una mica de música chillout.
Un cop passat l’espant es relaxen i comencen a riure. En
Julián se n’acomiada, té una cita. S’abracen. En David li toca
el cul. En Pol li fica la mà per dintre del pantaló. Es comencen a besar. Les tres llengües es van barrejant i entrelligant fonent-se en una de sola. Es van rebregant, tocant-se,
besant-se. En David s’ajup i li comença a menjar a en Julián.
En Pol li va gratant el cap mentre se la treu i la fica a la boca
del seu nòvio. En David també l’agafa i fa el mateix. Primer
va alternant els dos membres, ara un i després l’altre. Ara
en Julián i després en Pol. Mentre el famolenc David se’ls va
treballant, els altres dos es van besant i li graten el cap. En
David no en té prou i se les fica les dues alhora. Els altres
estan excitats. L’ajuden en la tasca i fan moviments cap a
dintre la seva boca com si l’estiguessin follant. Estan en ple
èxtasi, la sang els bull. En Julián treu el seu trasto de la boca,
tot empalmat. Fa que en David es posi de quatre grapes. Li
clava unes quantes plantofades al cul i l’agafa amb força. El
pessiga. S’escup a la mà. Li passeja la saliva just per l’ull del
darrera i pel voltant. Es posa la goma i comença la introducció. La primera sentida fa que cridi una mica, però un xicot
com en David les ha vistes de totes mides i res no li impedirà
de gaudir del moment. En poca estona va entrant com la
seda, En Julián va augmentant la intensitat. Mica en mica va
pujant la velocitat. Mentrestant, en Pol segueix donant estopa
per davant. Els moviments van perfectament sincronitzats.
En Pol la va introduint per davant mentre li va donant cops a
l’esquena. En Julián va fent el mateix per darrera. Els gemecs
d’en David van sonant cada cop amb més força. En Julián i
en Pol ja estan a punt. Tots dos deixen de manxar. Fan que
el David s’estiri a terra, A l’uníson deixen anar els crits de
plaer mentre tota la lleterada vessa al damunt d’en David que
s’està masturbant. Ell arriba una mica més tard, però també
la deixa anar.
Estan tots tres esgotats, s’encenen unes cigarretes i es
preparen uns altres gintònics. Seuen al sofà amb uns somriures de complicitat i van comentant la Jugada. De cop sona
el timbre de can Julián. És la seva cita, els nois riuen i van a
buscar-lo. Sembla que se’ls ha girat feina.

ACTIVITATS
AMUNT LGBTI

amuntlgbti@gmail.com
Teatre i teatrefòrum: “Sense retrets”
15 de maig a les 20 h
i 16 de maig a les 18 h
Sala Grandel Centre (Arenys de Munt)
Activitat de pagament (entrades a la
venda a la web del Centre d’Arenys de
Munt).
El grup de teatre del Centre està treballant intensament en aquesta obra
que ha despertat l’interès i curiositat
de molta gent i que es representarà a
la Sala Gran del Centre. Sense Retrets
neix de l’estreta col·laboració entre el
Centre i l’associació Amunt LGBTI.
Basada en la pel·lícula de la televisió
nord-americana Normal, en Joan Llavador ha fet una dramatúrgia que els
actors i actrius han entès a la perfecció,
doncs interpreten amb una força increïble als seus personatges.
SINOPSI: Des de sempre, el pare ha
ocultat un secret molt íntim. Ara, quan
ja fa més d’un any que ha mort la seva
esposa, decideix canviar radicalment la
seva vida. Ell és, en realitat, una dona
atrapada en el cos d’un home i només
podrà aconseguir la serenitat a la seva
vida si canvia de sexe. Així que no tindrà
més remei que reconèixer la situació
davant del seu metge, amics, companys
i, especialment, de la família i demanar-los-hi la seva comprensió i ajuda.
www.entrapolis.com/entradas/teatre-sense-retrets#

MATARÓ LGTBI+

www.matarolgtbi.org
www.facebook.com/MataroLGTBI/
www.twitter.com/LGTBIMataro
www.instagram.com/matarolgtbi/
Presentació “No estamos tan bien”
17 de maig de 2021 a les 18:30 h
Biblioteca Antoni Comas de Mataró
(transmès també pel nostre Facebook)
En commemoració del Dia Internacional
contra la lgtbifòbia, comptarem amb en
Rubén Serrano, periodista i escriptor i
impulsor del #MeeQueer a Espanya per
presentar el seu llibre “No estamos tan
bien”.

17 de maig,
dia internacional
contra l´LGTBI+fòbia
Lluitem contra
tot tipus d'opressions

Acte unitari a Barcelona
Dilluns 17 de maig
11.30h
A la superilla de Parlament
(c. Parlament amb c. Comte Borrell)
Presentat per:
Quim Esteban de “Plurals i Singulars” (Ràdio 4)

1.5m

SERVEIS OCH
Servei WhatsApp Territori
Telèfon d’atenció per a persones LGTBI
al territori.
Primer dimarts de cada mes
de 18:00 a 20:00 h
Servei WhatsApp Lesbofòbia i Bifòbia
Telèfon d’atenció a dones lesbianes
i bisexuals (cis o trans).
Primer dijous de cada mes
de 18:00 a 20:00 h

CANAL DE TELEGRAM
per estar informat de les activitats:
https://t.me/LGTBICat
GRUP DE WHATSAPP
https://chat.whatsapp.com/HLrynnnL0sH2r0CxAECgx9

Organitza:
entitats del Consell Municipal LGTBI de Barcelona

Festa “De tots colors”
26 de juny de 2021
a partir de les 18 h
Carpa del Parc Central de Mataró
Festa per commemorar el Dia Internacional pels drets del col·lectiu LGTBI
amb activitats familiars, entrega dels
premis 28J i actuacions musicals.
Photocall “Mataró Orgullosa”
27 de juny de 2021 durant el dia
Pineda de la Platja del Callao de Mataró
Vine a fer-te una foto amb nosaltres i a
fer-te un tik tok.
Concentració
28 de juny de 2021 a les 20 h
Porta de l’Ajuntament de Mataró
Concentració i lectura del manifest
per reivindicar els drets del col·lectiu
LGTBIQ

FUNDACIÓ ENLLAÇ
Passejades per Barcelona
Darrer dijous de mes a les 11 h
Inscripció prèvia obligatòria:
informacio@fundacioenllac.cat

MARIGRAMA

