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Estem a punt de celebrar el primer any de l’anomenada primavera àrab, quan des 
de les xarxes socials, sobretot, es va aconseguir convocar els ciutadans dels estats 
del nord d’Àfrica a sortir al carrer, exigint el reconeixement de drets i l’abolició de 
l’statu quo de la zona després de dècades de l’acceptació, per part de la comunitat 
internacional, de règims corruptes i totalitaris. Un cop passat aquest any s’està 
posant en evidència que, tot i que han caigut oligarques i règims, i que s’han 
començat a fer processos electorals, els grups socials que van instigar el canvi 
no n’estan sortint gaire ben parats. Les dones, que reclamaven el reconeixement 
de drets com qualsevol altre ciutadà, veuen com l’ascensió de partits polítics 
d’inspiració integrista islàmica no sols no els reconeixen els que ja tenien, sinó que 
poden acabar amb una situació més precària que l’anterior.

En aquest número posem en evidència la situació dels gais en uns països de la 
zona, en aquest cas Iraq (immers en un procés bèl·lic) i Síria (en què la resistència 
del poder a cedir a les demandes de canvis dels seus ciutadans estan portant la 
situació a un procés de preguerra civil). Posem noms a situacions que viuen els 
habitants d’aquests països que moltes vegades, i per la rutina del món periodístic, 
les veiem com una altra notícia als informatius de televisió o dels diaris i no 
entrem a valorar la quotidianitat de totes aquelles persones que estan vivint en la 
seva pell la cruesa de la situació.

S’està parlant molt, des de fa temps, del poder que tenen les anomenades xarxes 
socials com a eines de transmissió d’idees i vivències personals quotidianes o 
de notícies sense passar pel fi ltre de cap mitjà d’informació. El fet de poder 
transmetre al moment qualsevol pensament a una enorme quantitat de persones 
fa que les idees i les opinions siguin més públiques que mai a la història de la 
humanitat. Aquesta llibertat fa que els sectors més refractaris a qualsevol canvi es 
vegin superats per un dinamisme que els és difícil de controlar. La por a la llibertat 
és evident.

Tot això ens fa arribar a un concepte com és el de la visibilitat. Ara tenim les eines, 
com mai havíem tingut, de poder fer-nos visibles. Visibilitat d’idees, opinions, 
vivències i, és clar, visibilitat de com és un mateix. Home gai, dona lesbiana, dona 
i home transsexual.   

Per molts dels ciutadans dels països on ser i manifestar la seva orientació sexual 
o la seva identitat de sexe els pot costar la seva vida, la fi nestra que suposen les 
xarxes socials i el fet de poder conèixer i donar-se a conèixer ens fa més necessaris 
que mai; que des de tots aquells països on tenim els drets reconeguts, després de 
dècades de lluita, els puguem donar el recolzament per tal que en un temps no 
molt llunyà també tinguin reconeguda la seva situació, com a Dret Humà que és. 
No podem quedar-nos en el conformisme d’allò aconseguit o que el temor a que 
els enemics d’aquests drets, que batallen per tal de retallar-nos-els, ens faci estar 
tancats i impedir entrar ningú a la nostre torre d’ivori. Són temps de visibilitat 
màxima, ningú pot quedar impassible davant dels canvis que s’estan produint al 
món i tots en som actors i protagonistes. ED
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Lambda pertany a l’As-
sociació de Publicacions 
Periòdiques en Català

El Casal Lambda és membre 
del Consell Nacional de la 

Joventut de Catalunya i del 
Consell de la Joventut de 

Barcelona.

El Casal Lambda és una 
entitat amb conveni amb 

l’Ajuntament de Bar-
celona, la Diputació de 

Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya.

El Casal Lambda és membre 
de la Federació Catalana   

d’ ONG dels Drets Humans.

El Casal Lambda és una 
associació sense ànim de 

lucre, fundada l’any 1976, 
que treballa per la inclusió 
del fet homosexual en la 

nostra societat.



Ignasi BlanchÀxel
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Actualitat Mauricio Marín

LA GRAN 
OBLIGACIÓ

Durant l’acte de celebració del Dia dels Drets 
Humans al Palais des Nations a la seu de les Na-
cions Unides a Ginebra, Clinton va insistir que 
l’homosexualitat no és un fenomen occidental, així 
com en l’obligació de tots els països de respectar els 
drets de les persones LGBT, els quals en molts països 
del món encara segueixen sent una minoria invisible. 

“Són detingudes, apallissades, aterrides, fi ns i tot 
executades. Moltes són tractades amb menyspreu i 
violència pels seus propis conciutadans mentre les 
autoritats que tenen el poder de protegir-les miren 
cap a un altre costat o fi ns i tot, amb massa freqüèn-
cia, s’uneixen a l’abús. Se’ls neguen oportunitats per 

La secretària d’estat nord-americana amb els activistes LGBT de diversos països del món que la van acompanyar durant el seu discurs a Ginebra. Foto de Ndumie Funda.

El sis de desembre de 2011 la secre-
tària d’Estat del Govern de Barack 
Obama, Hillary Clinton, va pronun-
ciar un històric discurs a favor de 
la defensa dels drets de les persones 
LGBT, hores després que el president 
Obama expliqués les estratègies de la 
seva administració en l’apartat LGBT.
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treballar i aprendre, se’ls expulsa de 
les seves llars i dels seus països, i se’ls 
obliga a reprimir o a negar el que 
són si volen evitar més dany. Estic 
parlant de les persones gais, lesbia-
nes, bisexuals i transsexuals”. Amb 
aquesta contundència la secretària 
d’estat nord-americana iniciava el 
seu discurs, emfatitzant que “Hi ha 
una violació dels drets humans quan 
els governs declaren il·legal ser ho-
mosexual, o permeten a aquells que 
agredeixen les persones homosexuals 
quedar impunes. Hi ha una violació 
dels drets humans quan dones lesbia-
nes o transsexuals són sotmeses a les 
anomenades ‘violacions correctives’, o 
quan persones són sotmeses per força 
a tractaments hormonals, o quan són 
assassinades persones després de crides 
públiques a la violència contra els 
homosexuals, o quan són obligades a 
deixar els seus països i buscar asil en 
altres terres per salvar les seves vides. I 
hi ha una violació dels drets humans 
quan se li retira l’assistència a una 
persona per ser homosexual, quan se li 
nega l’accés equitatiu a la justícia per 
ser homosexual, o se li denega l’ús de 
l’espai públic per ser homosexual”.

Clinton no solament va criticar les 
violacions dels drets LGBT comeses 
en països com Iran o Mauritània, sinó 
també aquelles succeïdes en llocs on 
suposadament s’han aconseguit ma-
jors avanços en matèria de normalit-
zació de l’homosexualitat. Va admetre 
sense complexos que al seu propi país 
encara queda molt per fer, sobretot 
en matèria d’assetjament escolar per 
orientació sexual. Aclarint per en-
davant el seu respecte per la religió, 
Clinton va afi rmar que aquesta mai 
ha de justifi car abusos sexuals com els 
comesos dins de l’església, ni tampoc 
la discriminació per part dels líders 
religiosos cap a les persones LGBT. 

Compromesa amb l’estratègia del 
Govern Obama, la secretària d’estat va 
demanar als governs de tots els països 
que implementin al més aviat possible 
les mesures necessàries per millorar 
les condicions de vida de les persones 
LGBT i posar fi  a massa anys de dis-
criminació i de violència. 

Actualment el principal objectiu del Govern de Barack Obama en matèria LGBT 
és la creació d’un fons per donar suport i sostenir aquelles organitzacions que llui-
ten pels drets LGBT en països d’escassos recursos econòmics. La dotació inicial 
d’aquest fons és de tres milions de dòlars, i hi poden contribuir tots aquells països 
que ho desitgin. 

Després del discurs de Clinton, Nacions Unides ha ratifi cat la seva petició 
d’abolir la discriminació legal contra els homosexuals, però sobretot l’abolició 
de les execucions de persones LGBT. L’Alta Comissionada de l’ONU pels Drets 
Humans, Navavethem (Navi) Pillay, va plasmar aquestes peticions en un informe 
presentat davant el Consell de Drets Humans de Nacions Unides, que al juny de 
2011 ja va aprovar la primera resolució de condemna a l’homofòbia. 

L’informe signat per Navi Pillay també demana igualar l’edat de consentiment 
per mantenir relacions sexuals, sense distinció de si es tracta d’una persona homo-
sexual o heterosexual. L’informe condemna aquells països on existeix la pena de 
mort per als ciutadans LGBT, entre ells Iran, Mauritània, Aràbia Saudita, Sudan 
i Iemen, sent aquesta la primera vegada en la història que l’Ofi cina de l’Alt Co-
missionat per als Drets Humans de l’ONU manifesta la seva preocupació i interès 
davant la problemàtica dels drets de les persones LGBT. 

Concretament s’exigeixen investigacions per als casos de violació dels drets hu-
mans per orientació sexual i identitat de gènere, des de detencions arbitràries, ne-
gació de l’accés a l’educació i a l’ocupació, fi ns a tortures, violacions o assassinats. 
En el cas d’Amèrica Llatina, marcat amb vermell en el mapa de la discriminació 
per orientació sexual, l’ONU reconeix els avanços d’alguns dels seus països, però 
segueix jutjant severament la situació d’un país com Hondures, on més de trenta 
persones LGBT van ser assassinades en 18 mesos entre 2010 i 2011. 

A més del seu Informe sobre els drets LGBT, l’ONU ha fet una crida per comba-
tre el bullying homofòbic. Amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, 
membres de l’Organització i de la societat civil es van reunir per parlar d’un tema 
que consideren una atrocitat moral i una crisi de salut pública. Entre els qui van 
discutir sobre el tema es trobava Judy Shepard, mare de Matthew Shepard, i pre-
sidenta de la fundació que porta el nom del seu fi ll, qui el 1998 va ser víctima 
d’un assassinat homòfob a Wyoming, fet que va marcar un abans i un després en 
la percepció dels crims per orientació sexual a Estats Units. 

L’Alta Comissionada de l’ONU pels Drets Humans, Navavethem Pillay.
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REACCIONS 

Les respostes internacionals al discurs de Hillary Clinton i a les mesures del go-
vern d’Obama han estat immediates, encara que lamentablement no tots els paï-
sos on es violen els drets de les persones LGBT han manifestat la seva intenció de 
transformar la situació, o almenys han admès la seva responsabilitat. 

El Govern de Malawi és dels pocs que ha anunciat que podria revisar les lleis con-
tràries a l’homosexualitat en un futur proper, segurament motivat per l’ofensiva 
nord-americana. El ministre de justícia del país africà, Ephraim Chiume, ha de-
clarat que les lleis que persegueixen l’homosexualitat a Malawi formen part d’una 
llista de lleis que han de ser revisades, obeint els reclams de l’opinió pública. El 
2010 Malawi va generar una de les més lamentables notícies en matèria de viola-
ció dels drets LGBT quan la parella conformada per Steven Monienza i Tiwonge 
Chimbalanga va ser sotmesa a un judici humiliant, acusats d’actes “contra natu-
ra”. Finalment se’ls va concedir el perdó presidencial després de la forta pressió 
internacional. No obstant això, mesos després la legislació del país va començar a 
considerar delicte l’homosexualitat femenina. 

Altres països africans com Camerun i Ghana, on el Ministeri d’Educació va anun-
ciar recentment un nou programa per acabar amb l’homosexualitat, segueixen 
sense respondre positivament a la pressió dels Estats Units. De fet, la majoria dels 
països africans han denunciat la iniciativa del president Obama de retirar l’ajuda 
econòmica, legal i moral als països on es violin els drets de persones LGBT, així 
com la seva intenció de brindar asil als qui sofreixin persecucions homofòbiques. 
Nigèria ha anunciat noves i més dures mesures contra els homosexuals, que se su-
men a les prohibicions existents per a persones del mateix sexe, com la de besar-se 
al carrer, castigada amb fi ns a 10 anys de presó. 

Centenars de quilòmetres més lluny, a Llatinoamèrica, la reacció ha estat menys 
tancada. Els titulars dels principals mitjans de comunicació semblen recollir el 
sentiment dels activistes LGBT. El periòdic El Universal de Veneçuela, per exem-
ple, va respondre al discurs de Hillary Clinton amb el titular: “Los derechos de gays, 
lesbianas y transexuales están en el corazón de la política exterior de Estados Unidos”. 
No obstant això, en el mateix article s’afi rma que les mesures d’Obama obeeixen 
al seu interès per guanyar votants per a les properes eleccions presidencials. 

ELS ALTRES PROTAGONISTES

Un dels fets més signifi catius que se sumen al discurs de Hillary Clinton ha estat 
la presència de 14 reconeguts activistes LGBT de diferents països, els quals el 

Consell d’Igualtat Global de Nacions 
Unides va portar fi ns a Ginebra. Les 
següents són algunes de les reaccions 
immediates publicades a la pàgina 
web de la prestigiosa revista nord-
americana LGBT Th e Advocate. 

Sass Pregant Sasot, de Th e Society of 
Transsexual Women of the Philippines: 
“La sinceritat i el coratge de la secre-
tària Clinton és una invitació per fer 
de la dignitat humana el centre de les 
nostres polítiques. El seu discurs és un 
pas més cap a un món més just”. 

Polina Savchenko, de Th e Russian 
LGBT Network: “L’interès de la se-
cretària Clinton en l’honestedat és 
important per a Rússia perquè sofrim 
d’una ignorància extrema. La discussió 
és silenciada al nostre país”.

Santiago Eder, de Colombia Diver-
sa: “Ha estat molt important que la 
secretària Clinton hagi introduït el 
concepte que els drets dels gais són 
drets humans i que els drets humans 
són drets dels gais. Ha estat un mo-
ment molt simbòlic per al moviment 
d’alliberament gai”.

Reverend MacDonald Sembereka, de 
Th e Malawi Network of Religious Lea-
ders Living With HIV/AIDS: “Primer 
i principalment, gràcies, Hillary Clin-
ton, i Govern dels Estats Units, per 
començar una discussió global com 
mai abans s’havia fet. Espero que la 
resta del món la continuï”. 

Zoryan Kis, de Fulcrum, Ucraïna:  
“Ha estat molt important veure que 
no estem sols. No podem persuadir les 
altres persones amb acusacions, però 
hem d’ajudar la nostra societat a en-
tendre i a acceptar els drets LGBT”.

Bandera LGBT de l´ONU.

«Nacions Unides ha ratifi cat 
la seva petició d’abolir la 

discriminació legal contra els 
homosexuals, però sobretot 

l’abolició de les execucions de 
persones LGBT» 



Reportatge
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En Bissam, l’home de 
42 anys que sembla 
capaç d’abastar tota 
la ciutat de Damasc 
a la imatge de porta-
da, ha hagut de fugir 
dos cops del seu país: 
l’Iraq. Primer, l’any 
2004, escapant de les 
amenaces de mort a 
causa de la seva feina 
com a traductor i in-
tèrpret per a l’exèrcit 
dels Estats Units: era 
un col·laborador dels 
americans. 
A en Mustafa, la policia iraquiana el va deixar cec d’un 

ull en una batuda homofòbica quan treballava per a 

l’exèrcit. © Bradley Secker

El periple dels 
homosexuals 
iraquians 

refugiats 

a Damasc

Text: Albert Ferrarons
Fotoreportatge realitzat per Bradley Secker
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Feia dos anys que era casat, però se 
sentia infeliç i havia tractat de divor-
ciar-se; la seva dona, però, s’hi havia 
negat. Després de dos anys d’exili a 
Damasc, la seva dona va accedir a 
separar-se legalment al·legant abando-
nament. En Bissam va haver de tornar 
a Bagdad per a arranjar els papers del 
divorci. Durant la seva estada, ella li 
va inspeccionar l’equipatge i va topar 
amb un fi lm pornogràfi c gai i un diari 
en el qual en Bissam detallava les seves 
vivències homosexuals a la capital síria. 
Després del xoc inicial, la seva esposa 
va decidir utilitzar aquesta informació 
per a extorsionar-lo i treure el màxim 
profi t del divorci. Va dir-ho a la famí-
lia d’ell i el rumor aviat s’escampà per 
tota la comunitat. En Bissam no va te-
nir altra opció que emprendre el camí 
de l’exili per segona vegada a la seva 
vida, de nou cap a Damasc. No només 
s’exposava a l’estigma i al rebuig social, 
sinó que la seva vida, a l’Iraq, corria un 
greu perill.       

“Executeu-los de la pitjor manera, la 
més severa”

Aquestes paraules les va escriure al seu 
web el Gran Aiatol·là Ali al-Sistani, 
un dels líders religiosos xiïtes més 
infl uents políticament a l’Iraq actual. 
Amb aquesta fàtua (decret religiós) 
del 2005, al-Sistani encoratjava els 
seus fi dels a perseguir, castigar i assas-
sinar acarnissadament les lesbianes i 
els homosexuals iraquians. Poc des-
prés, degut a les protestes i denúncies 
d’associacions gais internacionals, 
al-Sistani va retirar el text, però això 
no anul·lava ofi cialment la vigència de 
la fàtua. Els atacs contra homosexuals 
es van multiplicar, iniciant així una 
onada indiscriminada de violència ho-
mofòbica a l’Iraq “alliberat”.

Abans de la invasió de l’Iraq (il·legal 
segons l’ONU) per part de la Coa-
lició dirigida pels Estats Units l’any 
2003, és a dir, durant la dictadura de 
Saddam Hussein (del 1979 al 2003), 
la situació dels homosexuals iraquians 
havia anat variant. Als anys vuitanta 
i principis dels noranta, a l’Iraq es-
tava vigent el Codi Penal de 1969, 
que no mencionava ni criminalitzava 

l’homosexualitat. L’Iraq era una dictadura laica on es podia dur una certa vida 
com a homosexual, tot i els forts prejudicis homofòbics de la societat. A la ca-
pital, Bagdad, hi havia bars d’ambient gai, àrees de trobada i una relativa xarxa 
d’assemblees, sabent-ho les autoritats. Els bars de l’hotel Sheraton o del Palestine 
eren punts de trobada per als gais iraquians, però també per a gais de Kuwait o de 
l’Aràbia Saudita, que acudien a Bagdad atrets per la relativa permissivitat que s’hi 
respirava. 

Després de la primera Guerra del Golf (1990-91), Hussein necessitava el suport 
dels grups religiosos i el govern baasista (el partit del dictador) va anar introduint 
esmenes al Codi Penal del 1969 que restringien cada cop més les possibilitats 
dels homosexuals per a relacionar-se: es van tancar locals i bars, es féu obligatòria 
l’educació religiosa, es van anar despenalitzant els anomenats “crims d’honor” 
(castigar algú de la família per haver-la deshonrada) i es va fer la vista grossa da-
vant les accions de grups paramilitars que sovint actuaven com a policia religiosa. 
Tot plegat culminà amb la criminalització defi nitiva de l’homosexualitat l’any 
2001, amb una esmena al Codi Penal que castigava amb la pena de mort la sodo-
mia, la prostitució, l’assetjament sexual i les violacions. Tot i això, els testimonis 
que ens arriben expliquen que els gais podien seguir relacionant-se en secret: no 
se’n parlava, senzillament es feia. I no consta cap sentència de pena de mort des-
prés de la llei del 2001.

L’any 2003, les forces de la Coalició envaïren l’Iraq de Saddam Hussein a la recer-
ca d’armes de destrucció massiva; en tres setmanes, el seu triomf es retransmetia 
arreu del món amb l’enderrocament d’una estàtua gegant del dictador al centre 
de Bagdad. Les autoritats invasores provisionals van restablir el text original del 

En Mahmoud, de 28 anys, treballava per a les forces policials iraquianes 
i internacionals després de la invasió del 2003. El seu pare fou assassinat 
per les milícies, pagant així pels crims dels seu fi ll: haver alliberat més de 
cent presos acusats d’homosexuals. Va escapar de miracle d’una bomba al 
seu cotxe i va poder fugir a Damasc. La seva vida, però, ha canviat: se sent 
trist, torturat pel seu passat, beu molt, no té feina. Vol marxar de Síria. A 
la imatge, es mira al mirall abans d’anar a les ofi cines de l’ACNUR, on 
espera una resolució de reassentament. El pòster de la nena plorant, amb 
qui s’identifi ca actualment, és un dels únics objectes que va poder endur-se 
amb ell de Bagdad.
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Codi Penal del 1969, van abolir la pena de mort (reinstaurada 
poc després pel primer govern interí) i van promulgar una sèrie 
de decrets i resolucions per tal d’instaurar un sistema democràtic 
a l’Iraq. L’any 2005 s’aprovava una Constitució que garantia drets 
bàsics per a tothom (igualtat sense discriminacions, seguretat, 
privacitat, llibertat d’expressió, d’opinió, de premsa, d’associació) 
sempre que no interferissin en els drets d’altri ni anessin contra la 
moral i l’ordre públics, podent ésser restringits per una autoritat 
judicial competent. Legalment, doncs, a l’Iraq actual (regit per la 
Constitució del 2005) l’homosexualitat no és il·legal ni ofi cial-
ment perseguida. 

La barbàrie post-Saddam

Tot plegat feia pensar que s’originava un estat on la situació 
dels gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals milloraria respecte la 
sufocant evolució dels darrers anys de la dictadura de Hussein. 
Tanmateix, a principis del 2006, l’IRIN, l’agència de l’ONU de 
notícies sobre afers humanitaris, va publicar l’informe Iraq: Male 
homosexuality still a taboo (Iraq: l’homosexualitat masculina, 
encara un tabú). L’ús de la paraula “encara” al títol de l’informe 
palesava les expectatives que hi hagué en algun moment d’una 
evolució cap a una plena democràcia sense discriminacions. No 
obstant, l’Iraq descrit per l’IRIN era un país marcat pels preju-
dicis socials i la pressió religiosa contra l’homosexualitat i per la 
impunitat dels crims d’honor davant els òrgans judicials. Pre-
sentava el cas d’Abu Qussay, que es convertí en un heroi entre 
els seus amics per haver penjat el seu fi ll davant del seu germà 
petit (“per a donar exemple i prevenir-lo de fer el mateix”) des-
prés d’haver descobert que era gai. Qussay fou detingut i acusat 
d’assassinat, però va ser alliberat al cap d’un mes en argumentar 
els “honrosos” motius del seu crim. Segons fonts de l’informe, 
els acusats d’un crim d’honor solen ser castigats tan sols amb uns 
mesos de presó. 

Però l’homofòbia de l’entorn més proper no seria (ni és) l’únic 
maldecap per als homosexuals iraquians. En un país comple-
tament militaritzat, amb un sistema legal fragmentat i unes 
autoritats incapaces de governar el caos, ferit per una guerra 
que s’allargava imprevisiblement i subjugat al profi t econòmic 
que Occident obté del petroli i als interessos polítics i religiosos de l’Iran, apare-
gué a internet la fàtua de l’aiatol·là al-Sistani, una crida al càstig i extermini dels 
homosexuals. Fou el tret de sortida: les milícies xiïtes de l’Iraq, seguidores de 
l’integrisme islàmic pròxim a l’Iran, iniciaren una croada contra els homosexuals 
i els transsexuals amb batudes, amenaces, estigmatització social, vexacions, viola-
cions, tortures, raptes i assassinats. Tres fàtues més foren decretades per clergues 
xiïtes instigant els bons musulmans a caçar homosexuals. Els grups armats van 
començar a actuar amb la més absoluta impunitat enmig d’un clima de descon-
trol idoni per a estendre temors i prejudicis contra l’homosexualitat: a Bagdad, la 
milícia Mahdi creada pel clergue Muqtada al-Sadr, braç armat del partit polític 
xiïta Consell Superior per a la Revolució Islàmica a l’Iraq (CSRII), ha aconseguit 
controlar veïnats sencers, on ha escampat la por al tercer sexe i a la feminització 
dels homes iraquians, imposant l’actuació de la milícia com a única solució. Un 
informe de l’Ofi cina de Drets Humans de l’ONU del 2007 revelava que s’han 
anat confi gurant tribunals religiosos per tot el centre i sud del país, les àrees sota 
control xiïta, que actuen al marge del sistema judicial ofi cial i estan supervisats 
per líders religiosos i membres de partits polítics que apliquen la seva versió de 

les tradicions i els valors islàmics: 
presumptes homosexuals són jutjats, 
sentenciats a la pena capital i executats 
públicament. Sovint la policia, els go-
verns locals i els partits polítics estan 
implicats en les captures i matances 
d’homosexuals.

Després de la primera alerta interna-
cional per part de l’IRIN l’any 2005, 
diversos organismes i associacions de 
drets humans han denunciat la situa-
ció que pateix el col·lectiu LGBT a 
l’Iraq: Amnistia Internacional, Hu-
man Rights Watch, l’Alt Comissionat 
per als Drets Humans de l’ONU, 
l’UNAMI (Missió d’Assistència de 
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les Nacions Unides per a l’Iraq), Gay Middle East. Però la resposta per part del 
govern iraquià i les potències internacionals és nul·la: el primer ministre iraquià 
va reclamar respecte pels valors i les tradicions del país, indicant que els drets 
dels LGBT no tenen cabuda a la societat iraquiana, i els Estats Units han preferit 
evitar un assumpte que faria més difícil encara el precari equilibri de les seves 
relacions amb els poders locals. I la situació no deixa d’empitjorar: el darrer in-
forme de Human Rights Watch es titula Ens volen exterminar. Assassinat, tortura, 
orientació sexual i gènere a l’Iraq i descriu en 67 planes la desesperant situació 
del col·lectiu LGBT a l’Iraq i els mètodes de captura i tortura de les milícies: els 
caçadors busquen les víctimes a internet o obtenen noms de presumptes homo-
sexuals extorsionant altres víctimes. Els envien missatges amenaçadors: “Ets a la 
llista”, “Mort a la gent de Lot”, bales en un sobre amb el missatge “Quina vols 
al teu cor?”. Fan batudes a les cases o els detenen pel carrer per a interrogar-los i 
infl igir-los els mètodes de tortura més escabrosos: el càstig més comú consisteix a 
introduir cola per l’anus per a tancar-lo. Els desapareguts apareixen dies més tard: 
alguns sobreviuen (mutilats, amb cicatrius físiques i psicològiques de per vida), 
altres són cadàvers. El nombre de víctimes és impossible de determinar: la violèn-
cia aleatòria, el silenci i l’estigma entorn la sexualitat fan impossible un recompte 
fi dedigne, però les víctimes mortals des del 2003 sumen més de set-centes.      

El més difícil és poder treballar sobre el terreny, oferir una ajuda directa als afec-
tats. Al setembre del 2005, un refugiat iraquià al Regne Unit, Ali Hili, va fundar 
l’organització IRAQI LGBT (amb base a Londres, però amb membres clandestins 
dins l’Iraq) per tal de denunciar l’alarmant situació i recollir fons per a treballar 
dins el propi país oferint refugi i protecció davant les amenaces de mort i les 
persecucions. Tot i els greus problemes de fi nançament, l’ONG ha fet un treball 
continu i decisiu oferint cases-refugi a petits grups de persones en perill i ajuda 
per a escapar de l’infern. L’exili es mostra com l’única sortida viable per a molts 
homosexuals iraquians, però no és pas una via fàcil ni té sempre un fi nal feliç. 

Damasc: refugi incert

A la tardor del 2010, el fotoperiodista 
britànic Bradley Secker, especialitzat 
en plasmar amb la seva càmera les con-
seqüències dels confl ictes polítics i so-
cials, va instal·lar-se durant dos mesos 
a Damasc per a retratar la comunitat 
de refugiats iraquians de la qual havia 
sentit a parlar. Molts dels iraquians 
perseguits al seu país pel motiu que fos 
s’havien vist forçats a exiliar-se a algun 
dels estats veïns, essent Síria, i més con-
cretament Damasc, el destí escollit pels 
que fugien assetjats per la seva orien-
tació sexual. Una curiosa paradoxa: a 
l’Iraq, l’homosexualitat no és il·legal, 
mentre que a Síria suposa un crim que 
pot ésser castigat amb tres anys de pre-
só. No obstant això, fa tot just un any 
Damasc era encara una capital força 
liberal que comptava amb una semi-
clandestina però reconeguda escena gai, 
amb les prevencions i precaucions que 
imposava la restricció legal.  

Amb l’objectiu d’atreure l’atenció de 
les consciències occidentals vers la 
diàspora iraquiana d’homosexuals, 
Secker va anar endinsant-se a la 
comunitat LGBT de Damasc fi ns 
a contactar amb els iraquians, que 
principalment habitaven al suburbi de 
Saida Zainab i els quals van començar 
a contar-li les seves experiències, que 
en Bradley il·lustraria amb unes col-
pidores fotografi es que mostren les 
siluetes i les ombres dels exiliats, el dur 
refl ex de les seves vides en un anoni-
mat necessari per a la pròpia seguretat 
personal. 

La situació legal dels exiliats iraquians 
a Damasc és delicada: malgrat tenir 
el certifi cat de refugiats de l’ACNUR 
(sovint han argumentat motius polí-
tics o econòmics i no han desvetllat 
l’autèntic motiu de la seva fugida: 
l’orientació sexual), l’estat sirià no els 
reconeix aquest estatus. La seva vida a 
Damasc és precària: no poden tenir un 
treball legal, no tenen assistència mèdi-
ca estatal, solen ser víctimes d’enganys, 
estafes i xantatges i eviten per damunt 
de tot el contacte amb les autoritats. 
Molts d’ells han sol·licitat a l’ACNUR 
l’entrada a Europa o als Estats Units i 
duen mesos esperant alguna resolució. 

       

cia 
fi dedig

El més difí
tats. Al setem
l’organitzaci
dins l’Iraq) pe
dins el prop
persecucion
continu i 
per a es

gn

a

ntll
ua

a l
e

hom

Les cicatrius al coll i a la barbeta recorden cada dia a en Nassr l’atac homofòbic que el deixà a les portes de la mort quan 

vivia a Iraq. © Bradley Secker
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La primavera de la desesperança

Tot i això, fi ns fa a penes un any, 
Damasc els oferia unes possibilitats 
inimaginables al seu Iraq natal: xarxes 
online de cites, encontres a cafeteries, 
saunes i hammams, festes, zones de 
cruising... Pocs mesos després de les 
fotografi es d’en Bradley Secker, però, 
arribaria la primavera àrab, que ha 
sumit Síria en una autèntica guerra 
civil entre les faccions lleials al dicta-
dor Bashar al-Assad i els rebels, que 
s’enfronten a una cruenta repressió 
que sembla no tenir límits per part del 
poder ofi cial i les forces de l’ordre. 

La comparació amb l’Iraq és de nou 
inevitable: mentre el caos i la ines-
tabilitat derivats de la invasió han 
conduït l’Iraq a una situació en què 
les milícies, els líders religiosos i les 
infl uències externes han endegat una 
cacera de LGBT sense precedents apli-
cant la seva pròpia justícia i interessos 
al marge de la llei, a Síria el desordre 
i la confusió que han provocat les 
revoltes contra el poder establert han 
permès al dictador extremar el con-
trol i la pressió sobre la població. Els 
testimonis més recents denuncien que 
la policia secreta del règim ha iniciat 
una campanya de detencions i assetja-
ment contra els homosexuals a través 
de la xarxa i als llocs d’encontre gai: 

han començat les llistes, els xantatges, les amenaces, les humiliacions públiques. 
El reporter del web Gay Middle East a Síria, Sami Hamwi, escriu: “Els refugiats 
iraquians que havien vingut a Síria ens havien advertit sobre això (la caça de gais) 
abans de marxar. Mai no vam imaginar que això pogués arribar a succeir a Síria.”  

En Bissam, l’home enfront Damasc, l’home de la portada d’aquesta revista, era un 
d’aquests refugiats. Després d’haver treballat en diverses feines temporals, d’haver 
estat robat i apallissat per un ex amant sense poder denunciar-lo, d’haver estat 
assetjat sexualment pel propietari del seu pis i de presenciar l’escalada de batudes i 
arrests per part de la policia secreta siriana, en Bissam se sentia vulnerable, atemo-
rit, decebut, vivia un malson rere altre. Era un refugiat no desitjat, rebutjat en un 
país en plena revolució. Va decidir fugir cap a Turquia, on viu actualment, en una 
petita localitat en què es veu forçat a amagar la seva sexualitat, però pot viure sen-
se els perills de Bagdad o Damasc. Encara va tenir sort: altres com ell van haver de 
tornar a l’Iraq, amb l’extrem risc d’un pas enrere com aquest. En Bissam somnia 
a instal·lar-se a Europa o a Amèrica. Els tràmits, però, són feixucs, llargs i sense 
garanties. En ell pot més el desig de començar una nova vida: de ser feliç, d’estar 
segur, de sentir-se lliure per fi .

Fonts de consulta:

     IRIN Middle East; Iraq. Male homosexuality still a taboo; febrer del 2006.

     UNAMI; UNAMI Human Rights Reports; informes anuals sobre la situació dels drets humans a l’Iraq. 

Human Rights Watch; Th ey want us exterminated. Murder, torture, sexual orientation and gender in Iraq;         
agost del 2009.

     Gay Middle East: www.gaymiddleeast.com

     IRAQI LGBT: iraqilgbt.org.uk

Totes les imatges de l’article són propietat de Bradley Secker. El fotoreportatge complet es pot consultar a 
www.bradleysecker.com

La milícia xiïta que atacà en Nassr li va trencar la cama 

per tres punts diferents, deixant-li un etern record de la 

contundència de l’agressió. © Bradley Secker

L’Abdul té por que, des que s’escampà que el seu oncle l’havia enxam-
pat al llit de casa seva, a Bagdad, amb un altre home, el vinguin 
a buscar, fi ns i tot a Damasc. No es refi a dels sirians ni de la resta 
d’iraquians: el seu company, amb qui duia dos anys, li va robar tot 
el que tenia i ell no s’atreví a denunciar-ho a les autoritats sirianes 
per por a les preguntes sobre la relació entre ells dos. 
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Emiliano Martínez RoyanoReportatge

Pintura homoeròtica, dinastia Ming
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SEXUALITAT, ACTIVISME
I DICTADURA

XINA
“Em dic Michael”, diu aquest xinès resident a Pequín i estudiant universitari que 
mai perd el somriure. “Ésser gai i créixer en un poble rural xinès és molt dur. Des 
de petit no tens cap referència del fet homosexual. És un tema que no surt a la tele, 
ni als diaris, ni a les revistes ... Ningú mai en parla, d’això ... De cop, et trobes 
amb uns sentiments i idees que no saps ben bé què són ... ni com expressar-los ... 
Arribes a pensar que ets l’únic al món amb aquests sentiments... “

Com a altres societats de l’antiguitat, a la Xina imperial es prac-
ticava la pederàstia homosexual i la prostitució infantil mascu-
lina era molt comuna. Hi havia una forta identifi cació entre 
joventut, feblesa, feminitat i passivitat sexual que consentia la 
pràctica sexual entre homes i joves. La norma, no obstant, era 
que tots els adults es casessin (heterosexualitat) i criessin fi lls, al 
marge de la seva vida sexual. 

El fet homosexual, doncs, no era considerat una aberració. De 
fet, són nombrosos els registres i documents tant artístics com 
històrics que ho indiquen i que es remunten fi ns l’època de 
la dinastia Shang (s. XVII aC): els concubins masculins dels 
emperadors de la dinastia Han (s. I aC), els llibres i pintures 
homoeròtiques de la dinastia Ming (s. XIV dC), el culte a Hu 
Tianbao durant el s. XVIII (una deïtat representada per dos 
homes abraçats que ajudava a aconseguir el jove desitjat a qui li 
rendia culte)... En defi nitiva, es tractava d’una actitud general 
de tolerància sempre que els homes complissin amb el seu 
deure fi lial de casar-se i deixar descendència.

Aquesta situació de tolerància va començar a canviar amb els 
primers contactes amb Occident. En efecte, l’arribada de les 
potències europees a la regió va signifi car la introducció de 
noves concepcions morals i fi losòfi ques que van portar a la 
Xina el concepte d’homofòbia. De la mà de la ciència oc-
cidental va arribar, per exemple, la visió de l’homosexualitat 
com una patologia mental, i amb els missioners cristians la de 
l’homosexualitat com desviació immoral.

Posteriorment, i de forma més dramàtica, l’arribada al poder 

del règim comunista va signifi car un veritable tall amb la 
tradició anterior quan la nova República Popular va adop-
tar les visions europeu-marxistes sobre l’homosexualitat 
com una “immoralitat burgesa” i va  començar a ser ofi cial-
ment perseguida. En efecte, per al règim de Mao, la nova 
Xina havia de trencar amb els hàbits feudals del passat, la 
qual cosa va tenir un gran impacte en hàbits, costums i 
comportaments socials. En aquest context, la “Revolució 
Cultural” organitzada per Mao l’any 1966 va suposar una 
persecució de tot tret –cultural, artístic, etc– vinculat a les 
tradicions xineses “imperials, burgeses i decadents” amb la 
idea de crear una nova Xina. 

A partir d’aquests anys, doncs, l’homosexualitat va co-
mençar a ser un comportament no compatible amb el nou 
model social, i va arribar a ser una “desviació sexual” i un 
veritable tabú social que va passar a la clandestinitat, la 
invisibilitat i la marginalitat. Així i tot no hi ha registres 
de persecucions ofi cials per aquests motius, però alguns 
historiadors parlen de casos d’enviament d’homosexuals a 
camps de reeducació.

El procés de reformes econòmiques i d’apertura comercial 
començat l’any 1979 va suposar una nova etapa de canvis 
interns, amb importants transformacions socials, com la 
creació d’una creixent classe mitjana i un incipient cos-
mopolitisme i liberalització urbans. Encara més important 
va ser la relaxació de certs controls i polítiques governa-
mentals, la qual cosa va signifi car un augment gradual 
de drets socials. A més a més, l’ús extensiu d’Internet va 
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permetre l’accés de milions de persones a notícies, pel·lícules 
i programes de televisió d’Occident amb un gran impacte 
sobretot entre els joves, que van començar a adoptar formes 
de consum i de relacionar-se cada vegada més semblants a 
l’ideari social transmès des d’Hollywood.

Per a poder acabar de comprendre la realitat d’aquest país 
hem de pensar que la Xina actual és un veritable miracle 
d’enginyeria política i social: una població de 1.300 milions 
dividida en 56 grups ètnics diferents amb marcades diferen-
cies culturals, religioses i lingüístiques (que inclouen lluites 
separatistes i grups terroristes actius), a la qual cosa hem 
d’afegir les creixents diferències i tensions socials dels darrers 
anys provocades pel ràpid creixement econòmic. 

Considerant que ja no pot apel·lar als idearis comunistes 
com a factor de cohesió social, el govern del Partit Comuni-
sta ha apostat per la imposició d’un nou ideari comú basat 
en el concepte d’”harmonia social” i d’un neo-nacionalisme 
per a poder organitzar aquesta societat tan complexa. A par-
tir d’aquests conceptes, llavors, només seran acceptats com a 
vàlids els comportaments i identitats que contribueixin a un 
desenvolupament harmònic, i no hi haurà tolerància per a 
grups o demandes que puguin posar en perill aquesta fràgil 
harmonia social. En la pràctica, doncs, aquest nou ideari pot 
arribar a actuar com un eufemisme per justifi car la repressió 
de les veus dissidents i el control totalitari de la informació. 

“Jo no conec cap altre gai al meu entorn ... A la meva família 
mai no li podria dir que sóc gai ... Treballo amb joves i si el 
meu cap se n’adonés segurament em faria fora ...” (Paul, 24 
anys, responsable del servei d’acollida d’una universitat a 
Beijing).

Pel que fa al col·lectiu LGBT, aquesta harmonització social 
signifi ca que el govern defensa només valors i identitats 
conservadors que recolzen l’statu quo, basats en la tradició 
confuciana de fi delitat i respecte a les jerarquies socials.  
Emparant-se en la defensa dels valors “tradicionals” dels “xi-
nesos” (una abstracció construïda unilateralment), el govern 

només admet una única identitat sexual, una única forma 
de família, etc.  Els mitjans de comunicació (controlats 
pel govern en la seva totalitat) i les institucions educatives 
només transmeten aquests valors com a realitat única i 
inqüestionable.

“A la universitat comparteixo habitació des de fa 3 anys amb 
els mateixos 7 nois ... Són els meus millors amics, però mai 
els diria que sóc gai ... tinc por que em rebutgin ... Quan 
surto a llocs d’ambient els haig de mentir ... quan ells parlen 
de noies també haig de mentir i dir que m’agraden ...” 
(Teng, 22 anys, estudiant universitari).

Com a resultat, la comunitat LGBT xinesa ha de fer 
front, en primer lloc, a una forta invisibilització a tot 
àmbit de la condició homosexual. Es tracta d’una situació 
en gran part alimentada pel govern que no només no 
permet –posem per cas– l’existència de personatges gais 
als programes de televisió o la projecció de pel·lícules com 
Brokeback Mountain, sinó que arriba fi ns al punt de cen-
surar la transmissió a la televisió de discursos com el de 
Sean Penn quan va guanyar l’Oscar per Milk. D’altra ban-
da, es pateix d’una estigmatització social molt estesa, que 
es manifesta clarament als mitjans de comunicació, que 
només publiquen notícies que vinculen l’homosexualitat 
a situacions delictives com la prostitució, els crims pas-
sionals o l’ús de drogues o altres “immoralitats” als locals 
d’ambient. 

“Com a gai, jo crec que els gais xinesos estan deprimits. Molts 
no poden expressar la seva sexualitat lliurement. Les seves 
vides es tornen cansades ... Hem de treballar sobre els mitjans 
de comunicació, que són els que infl ueixen decisivament en la 
societat. Si l’entorn social es torna més obert, més gais podran 
sortir de l’armari.” (Zhao, 26 anys, activista LGBT xinès).

No és d’estranyar, doncs, que ONGs com AiBai cen-
trin gran part de la seva missió en la normalització del 
fet homosexual i en tasques tan bàsiques com la difusió 
d’informació sobre què és l’homosexualitat. En efecte, 
aquesta organització va néixer l’any 1999 com un bloc 
web de difusió de l’amor entre Keinng y Kevin, dos nois 
de Xiamen que van sentir la necessitat de difondre la seva 
situació “excepcional”: el fet de poder formar parella, ser 
acceptats pels seus pares i viure la seva condició sexual. 
Aquest bloc va ser un gran estímul per a molts nois gais, 
que van trobar-hi per primera vegada un lloc a on poder 
compartir i expressar les seves inquietuds de forma lliure. 
Amb el pas del temps el bloc es va transformar en un lloc 
web molt popular amb servei de notícies i literatura de 
temàtica gai, fòrums i sala de xat.

“Gràcies a Internet, podem arribar fàcilment a milers de nois 
i noies que comencen a patir la seva identitat sexual... Volem 
ser l’amic confi dent amb el quals ells puguin parlar per prim-

Beijing: acció de sensibilització al carrer.



era vegada d’això que estan experimentant en soledat: què és 
aquest sentiment? Sóc l’únic? És normal? És una malaltia? És 
il·legal? ...” (Michael, treballador assalariat de l’ONG AiBai 
a Beijing).

Als darrers anys, AiBai ha centrat esforços en l’organització 
d’activitats als campus universitaris (xerrades, esdeveni-
ments de difusió, etc) i en donar suport a altres organit-
zacions LGBT. També ha donat suport a la publicació de 
llibres com el de Wu Youjian, una dona que va decidir fer 
difusió de la problemàtica LGBT a Xina després que el seu 
fi ll sortís de l’armari i que amb el temps ha esdevingut una 
reconeguda activista.

A més d’aquesta invisibilització i estigmatització genera- 
litzades, les organitzacions LGBT xineses han de fer front 
al repte de fer activisme en un país no democràtic que no 
tolera cap tipus de confrontació o crítica oberta. En aquest 
sentit, però, les organitzacions LGBT no presenten cap 
handicap addicional en comparació amb altres organit-
zacions i tampoc es pot parlar (amb l’excepció d’alguns 
casos aïllats) d’una persecució sistemàtica de l’activisme 
LGBT per part del govern. Al contrari, el que trobem en 
general al tercer sector xinès és una constant auto-censura 
per evitar que les seves activitats puguin arribar a ser con-
siderades com a dissidència política. Aquesta auto-censura 
implica treballar els mateixos temes o problemàtiques que 
les organitzacions a Occident però des d’una perspectiva de 
no confrontació amb el govern. 

Així, la lluita pels drets del col·lectiu LGBT es canalitza 
per vies menys confrontatives que eviten reclamar drets 
especials per a un grup minoritari i en canvi promocionen 
una societat més justa i igualitària o valors universals com 
la tolerància. Molt sovint, els activistes assenyalen que les 
seves reivindicacions o els temes que promocionen són “no 
polítics”, es a dir, no pretenen desafi ar l’statu quo defensat 
pel govern. 

Es tracta, en defi nitiva, d’un pragmatisme que assegura la 
supervivència de les organitzacions i no arriscar l’equilibri 
inestable que mantenen amb el Partit. Des de la nostra 
perspectiva occidental, però, pot semblar que l’activisme 
LGBT xinès es troba molt limitat i pateix moltes difi cul-
tats. No obstant això, les organitzacions i els activistes 
xinesos són plenament conscients que aquestes són les seves 
regles de joc i –a més- tenen una concepció temporal molt 
diferent a la nostra, que els porta a apostar pels petits pro-
jectes i els petits canvis. El seu horitzó potser no es troba a 
10 o 20 anys sinó a 50 o 60. Potser avancen molt lenta-
ment i amb difi cultats. Però avancen. I ho fan amb molta 
creativitat, il·lusió i energia. Ells saben que encara tenen 
un llarg camí per recórrer. Però també saben que hauran de 
fer-ho a la seva manera.
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El terme “gai” és un adjectiu procedent del provençal, 
emparentat amb l’antic alt alemany gahi: ràpid, apressat, 
impetuós. Passà al català medieval (gai), al francès medieval 
(gai) i d’aquest a l’anglès medieval (gay). També passà al 
castellà (gayo), al galaicoportuguès (gaio) i a l’italià (gaio). 
Té distints signifi cats: alegre, divertit, festiu, xiroi, ufanós, 
cofoi, jovial, jocund, content, brillant, ben vestit, atractiu, 
fresc, dissolut, immoral, calavera, de vida festiva o dissipa-
da, impertinent, prostitut, etc. A més de tot això, als països 
anglosaxons aquest mot també és aplicat, com a adjectiu i 
com a substantiu, als homosexuals.

El Fabra l’entra d’aquesta manera: gai-a adj. 1 Alegre, 
festiu, 2 Que fa joia, alegria, 3 Herald. Dit de l’animal 
domèstic, especialment el cavall, sense cap guarniment, 4 
gaia ciència (o gai saber). Lit. Ciència de compondre poèti-

Armand de Fluvià

ELS SIGNIFICATS DE LA 
PARAULA GAI

Opinió

cament, segons la tradició dels trobadors, pel grup de tolosans 
que el 1323 pretengué de revifar la somorta poesia trobadores-
ca mitjançant concursos literaris.

La Gran Enciclopèdia Catalana dóna aquesta defi nició: gai, adj 
i m i f (fi xeu-vos que diu masculí i femení) 1 Dit de l’homo-
sexual que es reconeix com a tal i que reivindica els seus drets. 
2 p ext. homosexual. En canvi, el Diccionari de la Llengua 
Catalana de l’IEC, posa, com a primera accepció: 1 m. Home 
homosexual / adj. Alliberament gai.

El Diccionario de la Lengua Española, ja fa uns dos anys, va 
introduir la paraula gay (pronunciada gai i no guey, com la 
majoria de la gent diu) i la defi neix amb dues accepcions: 1. 
adj. Perteneciente o relativo a la homosexualidad, 2. m hombre 
homosexual. En realitat la paraula en espanyol hauria d’haver 

Un hammam de més de 700 anys d’antiguitat del centre de Damasc mostra l’homoerotisme de la cultura àrab. © Bradley Secker
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estat gayo, però aquest mot el defi neix així: Gayo, ya (Del provenzal gai, alegre). 1. 
Adj. alegre, vistoso, 2. f. Lista de distinto color que el fondo. 3. f. insignia de vic-
toria que se daba a los vencedores. 4. f. urraca.

Arran de l’aparició del moviment d’alliberament gai, aquest terme ha agafat un 
altre sentit, perquè hi ha la tendència a rebutjar el terme “homosexual”, donat que 
ha estat i és emprat per descriure una malaltia o un desordre psíquic: gai o gaia és 
la persona homosexual que es reconeix com a tal, s’accepta com a tal i lluita per 
reivindicar els seus drets. És emprat alhora com a substantiu i com a adjectiu.
Darrerament, hom també li dóna un sentit més ampli. Donat que, ara per ara, les 
úniques organitzacions al món que lluiten per l’alliberament sexual en la seva to-
talitat són els moviments d’alliberament de la dona i, més concretament, els mo-
viments d’alliberament gai, alguns d’aquests darrers apliquen el terme “gai” com 
un sinònim de “plurisexual” (equivalent al de “transsexual”) tal com és entès pel 
teòric gai italià Mario Mieli, però creiem que és confusionari pel fet de l’existència 
dels transsexuals. Amb aquest sentit, doncs, un gai és l’individu que no creu en 
les categories socials i sexuals (homo/hètero, masculí/femení, actiu/passiu, domi-
nador/submís, etc), producte de la ideologia dominant, i que es relaciona a nivell 
afectiu, eròtic i sexual indiscriminadament amb qualsevol dels dos sexes, per això 
és alegre, xiroi, cofoi, jovial i està content. Gai també representa un mode de viure 
diferent. A l’edat mitjana, per exemple, en alguns països eren gais els actors, i al 
segle XIX les prostitutes i els que “feien la vida”.

D’altra banda, cal no oblidar que l’alliberament sexual haurà de passar per l’alli-
berament homosexual i l’alliberament de l’homosexualitat, present en totes les 

persones, i aquest alliberament és 
difi cultós per causa dels tres principals 
elements de la ideologia  dominant: el 
sexisme, el masclisme i l’heterosexis-
me.

Hom fa, també, una altra distinció: 
el terme gay (pronunciat “guei”), en 
anglès, s’empra relacionat amb el món 
de l’espectacle (cabarets, clubs, pubs, 
music-halls, etc).

El prestigiós diccionari internacional 
anglès Webster (Ed. 1966) defi neix 
gay d’aquesta manera: adj [anglès 
medieval, del francès medieval gai, 
probablement de l’antic provençal, 
d’origen germànic; emparentat amb 
l’antic alt alemany gahi que signifi ca 
ràpid, apressat, impetuós], 1. Excitat 
i content: manifestant o inclinat a 
exhibicions joioses de contentament 
o de plaer. 2. a) aparentment brillant 
i viu, b) de colors brillants. 3. obsolet 
a) de primera classe, fi , excel·lent, b) 
especialment i artísticament brillant, 
emprat per a coses immaterials com 
el raonament o la retòrica. 4. a) do-
nat als plaers socials, b) inclinat a les 
dissipacions: llicenciós, perdut, c) res-
pecte d’una dona: que porta una vida 
immoral, especialment dedicada a la 
prostitució, d) homosexual. 

A Anglaterra, al segle XVII, hom 
descrivia com gays els que menaven 
una vida dissoluta i al s. XIX l’Oxford 
English Dictionary defi nia com a gay
una persona que era immoral o també 
una prostituta o dona de vida alegre. 
Algú ha dit que és una ironia que els 
homosexuals hagin escollit una parau-
la per descriure’ls, que sovint ha estat 
emprada per referir-se a la gent que 
vivia fora de la moral convencional.

Com podeu veure, avui dia la paraula 
gai ja s’ha generalitzat en el sentit d’ho-
mosexual. Jo, tanmateix, segueixo fent 
la distinció entre gai i homosexual.
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Vicent Canet
Imatges cedides per Francesc RuizArt

REINVENTAR 
LA REALITAT HOMOFÒBICA 
PER SUBVERTIR-LA

Sense títol, Francesc Ruiz
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El yaoi és un tipus de còmic manga 
japonès que explica històries de roman-
ticisme i sexe al voltant de relacions ho-
mosexuals masculines protagonitzades 
per personatges de manga coneguts i 
amb la particularitat que són produïts 
i consumits per dones. Això permet 
explorar les relacions afectivo-sexuals 
de formes diferents a les dominants i 
reinventar la realitat, i confi gura aquest 
gènere com a un espai de “resistència al 
patriarcat”. Aquesta lògica subversiva és 
la que ha interessat l’artista plàstic Fran-
cesc Ruiz a l’hora de realitzar el mun-
tatge Th e Yaois (Barcelona, 2011). Ruiz 
explora les relacions entre la sexualitat, 
el gènere i el poder des de la provoca-
ció de reubicar des de l’homoerotisme 
diferents referents populars amb una in-
tencionalitat política. “Un enfoc femení 
de les relacions homosexuals permet re-
plantejar-les i explorar-les d’una manera 
diferent. El yaoi reorienta sexualment 
els personatges populars i visualitza 
l’homoerotisme”, afi rma.

Th e Yaois, que va estar present fi ns a 
fi nals de febrer a la Galeria Estrany de 
la Mota de Barcelona, està formada per 
imatges i textos distribuïts en taules 
amb 36 fulls cadascuna i en les quals 
l’artista treballa amb el dibuix, el colla-
ge, el pop art, les fotocòpies o la mani-
pulació informàtica. L’exposició acull re-
ferències al pop art, l’art sacre, la religió, 
l’esport, la política, la música o les fi -
nances. L’elecció té a veure amb l’encara 
important presència d’homofòbia en 
alguns d’aquests àmbits, com són la re-
ligió i els esports, però també la política. 
Alhora també es treballa amb perso-
natges populars de la realitat –com ara 
els components de Th e Smiths o Roy 
Lichtenstein, jugadors de futbol de di-
ferents equips– o de la fi cció –com són 
l’ànec Donald o el Tintín, que ja comp-
ten amb una tradició paròdica–. El fet 
que siguen coneguts és clau per provo-
car l’espectador a partir de re-construir 
una fi cció d’homoerotisme que es barre-
ja amb altres elements com ara el cosplay 
(disfressar-se de personatges de manga), 
el romanticisme de la variant coneguda 
com Boy’s Love o les històries de Tom of 
Finland, entre altres. 

Una de les taules, a partir del material 
d’una campanya de Benetton, explora 
el fet que diferents líders mundials es 
facen un petó a imitació d’una popular 
fotografi a de Leonid Breixnev i Erich 
Honecker –presidents de l’antiga Unió 
Soviètica i l’Alemanya comunista als 
anys setanta– en aquesta situació. Hi ha 
personatges com ara Benet XVI, Barack 
Obama, Hugo Chávez o Mahmud 
Ahmadinejad. A més, recupera una por-
tada de la revista Zero amb el rostre de 
l’actual president espanyol, Mariano Ra-
joy, fent referència a la seua presumpta 
homosexualitat. També treballa amb al-
tres muntatges que imiten aquesta foto 
inicial distribuïts per la xarxa, alguns 
d’ells amb una signifi cació “sensaciona-
lista i homofòbica” i que Ruiz ressitua 
en un altre context.

Altres treballs de temàtica gai 
Ruiz ha treballat la temàtica gai dins 
de la seua obra en altres muntatges i 
dibuixos al llarg de la seua carrera des 
d’una diversitat d’òptiques i tècni-
ques. Un d’ells, Montjuïc 2003, és una 
il·lustració que recrea la zona de crui-
sing de la muntanya barcelonina. En 
aquest dibuix va explorar l’apropiació 
dels espais públics que fa, en aquest cas, 
la comunitat gai per a establir relacions 
enfront dels intents de les administra-
cions de fer-los fora. Tot i que també 
representava l’ambivalència del sexe 
anònim a l’aire lliure que ha pogut ser 
signe, en funció del moment històric, 
de llibertat o repressió. “El que va néi-
xer com un espai vinculat a la repressió 
homofòbica ara pot ser viscut com 
un escenari de sexualitat lliure i sense 

l’obligació d’estar connotat amb una 
identitat”, indica.

Més endavant, a Yaoi Ayor, del 2003-
2004, Ruiz ja va fer servir aquesta 
variant del manga com a eina de treball 
per, a partir del dibuix de gran format, 
narrar la història d’unes noies a la re-
cerca d’imatges en diferents espais de 
relació homosexual de Barcelona per a 
poder produir el seu yaoi. Entre altres 
elements, a l’exposició es reproduïen 
edifi cis del gaixample i locals d’ambient 
i fotografi es de parelles gais. Observa-
dores d’una realitat de la qual no for-
men part, les noies només volen “jugar” 
des de la fantasia privada. La referència 
a Ayor procedeix de  l’abreviatura  de 
l’expressió At your own risk usada a les 
guies gais per qualifi car els espais de 
cruising. 

Finalment, el dibuix Sense Títol de 
2008 mostrava una reinterpretació de 
la celebració del dia de l’alliberament 
gai a Madrid que pretén fer visibles els 
signifi cats no explícits que té. L’autor 
va treballar a partir de personatges 
de còmics populars – com ara l’ànec 
Donald o Mortadelo –reinventats com 
a homosexuals. Els colors de l’arc de 
Sant Martí recorrien la il·lustració i els 
diners al fons evidenciaven la crítica al 
“diner rosa”. “Es veuen moltes bande-
res i molt de color, però també carèn-
cies”, diu l’artista. La representació su-
posava una provocació que feia visible 
allò que hi ha a sota de les aparences, 
en aquest cas una excessiva comercialit-
zació del 28 de juny. 

Pop lineal (part de l’exposició Th e Yaois), Francesc Ruiz.
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TAG
E

LA MALALTIA

Refl exió

D’entre tots els escrits de Susan Sontag (Nova York, 1933-2004) destaquen, 
pel seu caràcter realment innovador i personalíssim, les seves refl exions sobre 
els prejudicis col·lectius, els estigmes i les metàfores negatives associades a la 
vivència de la malaltia.

Alex Romero
Il·lustració: Jordi Balderas
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Susan Sontag fou una de les 
intel·lectuals amb major projecció 
mediàtica del segle XX, una notorietat 
causada a parts iguals pel seu activis-
me polític i per la seva vida personal. 
De la seva vida personal, es pot ci-
tar la turmentosa i intensa història 
amorosa a tres bandes entre Sontag, 
l’escriptora i editora Harriet Sohmers 
Zwerling i la dramaturga i directora 
de teatre cubana María Irene Fornés 
a la dècada dels cinquanta. O la seva 
relació amb la fotògrafa Annie Leibo-
vitz, qui seria la seva parella fi ns a la 
mort de Sontag l’any 2004. Pel que 
fa al seu activisme polític, fou perio-
dista de guerra a Vietnam el 1968, va 
fi lmar el 1973 les tropes israelianes a 
la guerra araboisraeliana del Yom Kip-
pur i el 1993 va dirigir-se a Sarajevo, 
on va impartir classes a l’Acadèmia 
Dramàtica i va participar en la creació 
el mateix any del Parlament Interna-
cional d’Escriptors.

Sontag fou una de les primeres críti-
ques modernes en assenyalar de forma 
convincent que la malaltia cobra sig-
nifi cat mitjançant l’ús de la metàfora, 
no tan sols com a element retòric que 
la descriu, sinó també com a meca-
nisme epistemològic sobre el qual 
s’estructura el nostre enteniment i la 
nostra percepció.

El 1980, es publicava en castellà La 
enfermedad y sus metáforas, dos anys 
després de l’edició en llengua anglesa, 
en la qual Sontag exposava i explorava 
les connotacions associades al càncer 
com a malaltia maleïda del segle XX 
(malaltia que la pròpia autora va patir 
durant prop de 40 anys i que li causà 
fi nalment la mort) i les referides a la 
tuberculosi, amb un impacte similar 
en el segle XIX (causà la mort del 
seu pare quan ella tan sols tenia 5 
anys). Deu anys més tard, en plena 
dècada dels vuitanta, reprenia el tema 
infl uenciada pel context de propa-
gació de VIH i va publicar El sida y 
sus metáforas. Ambdós treballs són 
una excel·lent refl exió sobre l’estigma 
social associat a un patiment clínic, 
sobre la forma en què, davant els ulls 

d’una opinió pública tan dúctil com 
impressionable, una malaltia greu 
deixa de ser un sofriment merament 
clínic per a convertir-se en una marca 
infamant. Una mena de “lletra escar-
lata” en la societat industrialitzada 
moderna lliurada per complet al culte 
del benestar físic, que tracta de per-
llongar la joventut i la bellesa com a 
mostra de felicitat i d’èxit personal, 
on el malalt ocupa un racó marginal, 
és un outsider que no s’ajusta amb 
l’aplom sufi cient al món dels saluda-
bles.  

La malaltia, vista així, es desvirtua 
com a fenomen físic i adquireix una 
connotació infesta com a indici del 
cantó obscur de la vida, el senyal in-
equívoc d’un desajustament del malalt 
respecte la norma social. Des d’aquest 
prisma, la transmissió sexual cobra un 
caràcter funest per la reactivació de 
codis i metàfores morals anacrònics 
que la conceben com a una maledic-
ció, un càstig o una falta la responsa-
bilitat de la qual recau sobre el propi 
individu que la pateix. 

Sontag ressalta la diferència de per-
cepció entre les disfuncions de la part 
superior del cos, una afecció cardía-
ca per exemple, que no comporten 
pudor ni vergonya, i la desgràcia i la 
infàmia de qui veu afectades sovint les 
parts baixes, indignes, del seu orga-
nisme. Com a exemple, els casos de la 
grip i la sífi lis: ambdues representaven 
la mort fa poc més de cent anys per a 
qui les patia; avui dia, tanmateix, tot 
i existir tractaments efectius per a la 
sífi lis i malgrat que els darrers brots de 
grip (aviar) n’han augmentat la grave-
tat, l’impacte social associat a cadascu-
na d’elles és lluny de ser equivalent. 

La diabetis, les afeccions coronàries o 
renals no tenen, per més que la seva 
cronicitat intrínseca representin un 
major patiment, la càrrega moral as-
sociada a les malalties de transmissió 
sexual que evoquen encara avui la idea 
d’un ésser promiscu, un dissolut que 
pateix per on més va pecar i que per 
això mateix es converteix en l’objectiu 

ideal de la condemna religiosa o de 
la reprovació moral dels qui ostenten 
una conducta exemplar. La malaltia 
es converteix així en un símbol de la 
degradació moral de qui la pateix: el 
malalt és un subjecte “malaltís”, com 
a sinònim de moralment abominable, 
un pària pres d’un caos intern que 
irremissiblement acabarà amb els seus 
dies.

Paradoxalment, aquesta visió agreuja 
més encara el sofriment de qui ja 
pateix a causa de la seva malaltia, 
transformant-lo no només en un 
malalt, sinó en un ésser marginal, amb 
la consegüent càrrega de culpabilitat i 
avergonyiment que ha d’elaborar in-
ternament el malalt, procés que alhora 
esdevé un efectiu mecanisme de con-
trol social enfront un ampli espectre 
de conductes socialment censurades 
des dels nuclis més conservadors de la 
societat, que ens bombardegen amb 
l’amenaça del càstig com a conseqüèn-
cia de la desviació respecte el camí 
desitjable.

Sontag, doncs, va estimular (i segueix 
estimulant) una revisió de les me-
tàfores utilitzades per a referir-nos o 
apropar-nos a la vivència de la malal-
tia: eliminar la culpabilització de la 
víctima alliberant la malaltia de la seva 
càrrega de culpa i vergonya, revisant la 
retòrica que se li associa, assumint-la 
com un fenomen orgànic desposseït 
de les connotacions que no fan més 
que multiplicar un patiment ja de per 
si prou complicat.

«Els nuclis més 
conservadors de 
la societat ens 

bombardegen amb 
l’amenaça del càstig 

com a conseqüència de 
la desviació respecte el 

camí desitjable»
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Només faltava que es publiqués la correspondència entre Llorenç Villalonga i 
Baltasar Porcel –i que a més la titulessin Les passions ocultes– per completar la 
similitud amb Th omas Mann i els seus polèmics diaris. Volia començar per les 
diferències, però com més va més semblances els trobo. Dins les literatures res-
pectives, tots dos són monstres de la tradició realista del XIX instal·lats de manera 
més o menys còmoda dins el segle XX, amb un ull cap endavant i l’altre mirant 
enrere, des d’una mena d’autoexili –l’un a Mallorca del boom turístic, l’altre a la 
Nord-Amèrica del boom nuclear–. Tots dos tenien voluntat de clàssics i, com a 
tals, la d’explicar un món que agonitza amb voluntat de llegat atemporal; un a Els 
Buddenbrook, l’altre a Bearn, dues novel·les crepusculars i magistrals. Mann fou 
més o menys bisexual, Villalonga més o menys bilingüe, vivint aquests amors do-
bles d’una manera asimètrica i turmentosa. Deixant de banda que tots dos s’enlli-
tessin per anys i panys amb les respectives senyores –Villalonga, plàcidament i ei-
xorca; fèrtil Th omas Mann, però amb una cuixa fora–, a tots dos l’homosexualitat 
se’ls apareix com un problema fascinant, a resoldre si més no literàriament. 

En part gràcies a Visconti, Mort a Venècia és un malentès. Tot i que es basava en 
una anècdota autobiogràfi ca, Mann no la va concebre mai com una celebració 
tràgica de l’amor efèbic sublimat i platònic, sinó com una subtil caricatura d’artis-
tes ambigus i fi niseculars. Moltíssims lectors, per sort, no li van entendre la ironia, 
potser perquè hi han descobert més veritat de la que el propi autor estava disposat 
a reconèixer. Sense agafar-s’ho tan a pit, menys implicat personalment, Villalonga 
introdueix el debat homosexual de manera menys acomplexada a moltes obres 
seves, com El misantrop, Andrea Víctrix o Aquil·les o l’impossible. També les narraci-
ons de Mann són plenes de relacions homoeròtiques i púdiques entre personatges, 
entre el Hans Castorp i el seu cosí a La muntanya màgica, entre els petits Hanno 
Buddenbrook i el seu amic Tonio Kröger, entre el docktor Adrian Leverkühn i el 
narrador Serenus Zeitblom. Tanmateix, paralitzat per la inexperiència, no podia 
anar narrativament més enllà. Als seus diaris, que tanta polseguera van aixecar en 
publicar-se vint anys després de la seva mort, Mann es preguntava com es podia 
dormir amb un home. Tenia força més de cinquanta anys. Villalonga, essent met-
ge, ho devia saber de sobres, però els aspectes mecànics d’aquesta sexualitat li devi-
en interessar més aviat poc. En canvi, els aspectes socials, en un escriptor preocupat 
per entendre i descriure l’avenir, veient des de Binissalem el turisme dels bikinis, 
no podia obviar la imminent disjunció entre plaer i reproducció, la igualtat entre 
gèneres i una moral més descordada. Havent llegit massa Huxley, va voler escriure 
com ell una faula futurista, Andrea Víctrix, on regna l’androgínia o, més ben dit, la 
indefi nició de gènere i la polisexualitat, començant pel protagonista, mig noi mig 
noia, un Tadzio coronat. Es nota que fou escrita als anys de la Jane Birkin, David 
Bowie i la model Twiggy, tots plans com una post de planxar. 

L’un com a temor personal, l’altre com a tesi fi losòfi ca, al capdavall coincideixen 
Mann i Villalonga: més enllà de l’heterosexualitat hi ha l’abisme, però tots dos 
sentiren la crida del precipici.

Plomes veïnes  (Living Apart Together) Text i il·lustració: Josep Pujol

THOMAS MANN vs. 
LLORENÇ VILLALONGA
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Albert Ferrarons

ELS ANYS VUITANTA

L’ESPANYA 
SOCIALISTA I
LA CRISI DE 
L’ACTIVISME

Memòria històrica

L’embranzida militant i 
reivindicativa dels anys 70 va ser 
quelcom excepcional. S’havien 
produït conquestes concretes i 
valuoses, però el canvi real, profund, 
de la societat resultaria molt més 
lent i progressiu. En general, de la 
injúria del franquisme es va passar 
al silenci més absolut durant els 
governs del PSOE (1982-1996). 
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Es pressuposava que el rebuig a l’homosexualitat s’havia superat i ja no existia, 
que el gai estava plenament adaptat a la societat; per tant, la seva orientació sexual 
s’havia de mantenir en l’àmbit de la seva vida privada. En realitat, era un argument 
força retorçat: Espanya s’imaginava a ella mateixa com un país liberal i progres-
sista, però, de forma soterrada, l’homofòbia seguia fent el seu camí, embolcallada 
en benevolència i comprensió. L’homosexual seguia estigmatitzat: a la família, a 
l’escola, a la feina, al barri, al poble. En certes ocasions puntuals, l’homofòbia es 
treia la màscara liberal i compassiva i mostrava el seu rostre autèntic. Per exemple, 
durant el cas Arny el 1994, quan es van destapar homosexuals famosos i se’ls invo-
lucrà en un delicte de corrupció de menors. O a Sitges el 1996, quan un cambrer 
d’un local gai resultà apallissat, desencadenant una onada de manifestacions i con-
tra-manifestacions que posaren el poble en peu de guerra durant unes setmanes. 
A més, els anys vuitanta foren una època gens fructífera, per no dir nul·la, quant a 
imatges i representacions públiques de l’homosexualitat. Ni positives ni negatives, 
senzillament inexistents.

Assolida la reforma de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social el 1979, el 
moviment polític homosexual entrà en una profunda crisi, tant pel nombre de 
militants com per la divisió interna. El més signifi catiu va ser la separació de les 
associacions gais i les lesbianes, les quals es van apropar a les organitzacions femi-
nistes. Els anys vuitanta van ser un període de molt debat intern, però poques ac-
cions visibles. Per exemple, les manifestacions del 28 de juny (Dia de l’Orgull Gai) 
no eren capaces de convocar ni una petita part de la concurrència de les primeres 
hagudes. Eren múltiples, i entrellaçades, les raons que explicaven tots aquests fenò-
mens. 

Primer de tot, hi havia una important desconfi ança envers la politització de la 
sexualitat. L’homosexualitat no es podia concebre com a element de reivindicació 
per si mateixa, tant des dels partits polítics majoritaris com des de bona part de la 

comunitat homosexual. Reivindicar 
drets i justícia per als gais semblava 
una prioritat de segon ordre. A més, 
molts homosexuals estaven acostumats 
a una forma de vida en la clandestini-
tat que no sabien o no volien canviar. I 
és que no tothom compartia els ideals 
de normalització dels grans grups acti-
vistes: hi havia opcions que no volien 
integrar-se en un sistema capitalista, 
d’altres associaven normalitat a avorri-
ment i acomodament i, per tant, tam-
bé la rebutjaven. 

Un dels punts més polèmics va ser el 
lent, però gradual desenvolupament 
de zones comercials (bars, restaurants, 
clubs, llibreries, etc) destinades als gais. 
Aquestes tenien un sentit lúdic, despo-
lititzat i positiu (per divertir-se, lligar, 
relacionar-se... i no per ocultar-se o 
apartar-se de la resta de la societat). La 
frontal oposició de l’activisme al crei-
xent gueto comercial es va traduir en 
una pèrdua de militància considerable.

Era, doncs, tremendament complicat 
assolir un discurs unitari. La plurali-
tat d’idees, visions i formes de vida i 
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els dubtes davant la concepció d’una 
identitat gai va suposar, d’una banda, 
la despolitització de bona part de la 
comunitat gai i, de l’altra, la fragmen-
tació en diversos grups i grupuscles 
de l’activisme. El 1985, de les associ-
acions originals només sobrevivien el 
FAGC, a Barcelona, i el EHGAM, a 
Bilbao.

La irrupció a escena del VIH
L’arribada de la nova malaltia a 
Espanya (entorn al 1983-84) va su-
posar tot un repte als èxits dels anys 
setanta i va deixar al descobert les 
mancances d’uns anys d’explosió, 
eufòria i atreviment tan sonats i neces-
saris com superfi cials en molts aspec-
tes. La primera reacció del moviment 
gai espanyol davant la pandèmia va 
ser ignorar-la. Les primeres notícies 
s’havien rebut com una propaganda 
anti-homosexual i la por a una campa-

nya homofòbica que associés homose-
xualitat i SIDA va frenar l’empresa de 
campanyes combatives i reivindicatives 
com havia succeït als Estats Units o la 
Gran Bretanya. A fi nals dels vuitanta, 
però, es va començar una batalla oberta 
i sense autocensures contra el virus des 
de l’activisme, centrant-se principal-
ment en la prevenció. L’aparició de les 
associacions Radical Gai (a Madrid) 
i Act up (a Barcelona) van jugar un 
paper decisiu en aquest canvi d’actitud. 

Cal remarcar, així mateix, que les pri-
meres campanyes governamentals en 
contra de la propagació del virus tam-
bé marginaven els homosexuals. Els 
reportatges informatius i les campanyes 
públiques es centraven sobretot en 
casos de drogoaddicció. Si bé era cert 
que els homosexuals constituïen un 
reduït percentatge dels afectats, eren 
indubtablement un grup de risc. Fins 

1994 no es va dur a terme la primera 
propaganda estatal destinada a locals 
gais. També llavors van començar les 
trobades estatals de Gais Positius un 
cop l’any. Des d’aleshores, s’ha assumit 
el risc de contagi en l’ambient gai sense 
complexos i donant absoluta prioritat a 
la prevenció.
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Ricard SalomCinema

CINEMA
SENSE CRISPETES

A
SE CR

I
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Estimats i estimades lectores, ha passat molt temps des de l’últim “Cinema sense 
crispetes”, temps sufi cient per tenir prou safareig, escàndols i altres notícies de la 
mateixa índole, a part de recomanar-vos, com sempre, unes pel·liculetes.

Aquets darrers mesos els he passat de festival en festival, paper i llapis en mà, com 
fan els vells periodistes, per no deixar-me cap detall important, ja que la tecnolo-
gia i jo no som gaire amics. També he estat contactant amb els meus coneguts a 
Hollywood, a veure si Pa Negre podia optar al merescudíssim Oscar, però sorpre-
nentment, tot i les meves habilitats en el camp de les relacions “púbiques”, no me 
n’he sortit. I és que si encara –després del temps que fa que s’ha estrenat aquí a casa 
nostra– no l’heu anat a veure, feu el favor de no deixar passar l’oportunitat d’anar al 
cine, que és on s’han de veure les bones pel·lícules, amb pantalla gran i sense crispe-

tes!!! No em cansaré de dir que Black 
Bread  (traducció a l’anglès), és una 
peça d’art catalana que no para de re-
bre premis, reconeixements i una críti-
ca magnífi ca arreu del món tot narrant 
la vida d’uns nens durant la Guerra 
Civil espanyola.

I és que la nostra terra catalana, d’un 
temps ençà, a pesar de la crisi s’està 
posicionant prou bé a nivell cinema-
togràfi c. Red Lights, l’última pel·li de 
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Rodrigo Cortés, director de Enterrado, 
ha estat produïda i rodada en gran 
part a Catalunya. Un fi lm intrigant, 
fosc, amb cops amagats que t’acceleren 
el pols. Sigourney Weaver i Robert 
De Niro, peces fonamentals d’aquest 
thriller psicològic gairebé terrorífi c, 
ens regalen, juntament amb un acurat 
treball de direcció, un viatge més en-
llà de la parapsicologia, que trastoca 
l’espectador fi ns a límits insospitables. 
Un bon fi lm comercial que t’atrapa fi ns 
al fi nal. Creus que hi ha gent amb po-
ders clarividents? No et perdis aquesta 
pel·li si t’agrada el gènere; jo personal-
ment vaig acabar mig paranoic i ja no 
sabia si qui tenia al seient del cantó era 
un humà o una projecció de la meva 
ment... o potser va ser per l’excés de 
drogues als anys 90 per fer la ruta del 

bacalao, o bé per l’herència dels tripis que la meva mare es va fotre als anys 70 a 
San Francisco, Londres i altres indrets del món quan era groupie d’un molt conegut 
actor, cantant i artista, el qual no m’ha quedat mai prou clar si és el meu pare o no, 
perquè també deien que era gai, però fi ns que no em proposin un Sálvame Deluxe 
amb una bona quantitat de euros no penso parlar més del tema. En fi , tota una 
raresa espacial!

I de suspens va el tema, perquè vaig tenir la gran sort de poder veure abans que 
ningú Dictado de Antonio Chavarrías, director, productor i guionista d’una llarga 
llista de produccions. I, com no, una vegada més, part de la producció d’aquest fi lm 
és catalana i possiblement li caigui algun guardó, nominació o reconeixement, si els 
meus informadors no em fallen. L’argument porta el protagonista del fi lm, l’actor 
Juan Diego Botto, a fer un viatge interior cap al passat i desenterrar les seves misè-
ries més obscures. La culpable n’és Julia, una nena que el protagonista acull a casa 
seva després que el seu pare, amic d’aquest, se suïcidés. Una altra vegada et torno a 
fer la mateixa pregunta: creus que hi ha gent amb poders clarividents?

Vigila bé què hi ha al teu voltant, en qualsevol moment pot ser que vegis coses que 
mai voldries haver vist, i quan te n’adonis ja serà massa tard per anar enrere (i no 
estic parlant del cuarto oscuro de l’Arena!). Bon any, lectors i lectores, més safareig i 
pel·lícules en la propera entrega!
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Enric Vilà i Lanao

EUROPRIDE 2011 A ROMA: 
“CITTÀ APERTA A TUTTI LGBTI”

Opinió

De l’1 al 12 de juny es va celebrar la Marxa de l’Orgull Gai “Europride 
2011” a Roma. Unes 100.000 persones van accedir al Parc Pride, seu 
de l’esdeveniment. Un total d’un milió van participar a la desfi lada 
pels carrers de Roma, que va cloure amb el  concert de Lady Gaga a 
l’esplanada del Circo Massimo. El cristians LGBTI van aprofi tar l’ocasió 
de fer-se visibles i van donar la cara en una taula rodona, amb l’estrena 
del documental sobre John J. McNeill i amb una carta adreçada a Benet 
XVI a favor dels drets humans LGBTI.

Estrena mundial del documental Córrer el risc de Déu
John J. McNeill 

Al Pride Parc situat a la plaça Vittorio Emanuele, en una de 
les carpes muntades per a l’ocasió, el 6 de juny es va estrenar 
mundialment Taking a chance on God. El documental narra 
la vida de John J. McNeill, de 85 anys, sacerdot catòlic i 
defensor pioner dels drets humans LGBTI. Va ser presoner 
de guerra a l’Alemanya nazi i va defensar apassionadament 
la justícia i la igualtat de les persones LGBTI en l’Església 
catòlica i més enllà. Després dels fets de Stonewall del 1969, 

McNeill es va convertir en una veu líder de l’alliberament de 
totes les persones LGBTI. Els seus escrits van inspirar la crea-
ció de Dignity, un moviment infl uent per als catòlics LGBTI 
que continua fi ns avui. El 1976 va publicar el seu llibre cèle-
bre L’Església davant l’homosexualitat. “En bona consciència 
(ha escrit posteriorment) ja no podia complir amb el silenci 
imposat per un document del Vaticà que defi neix l’homose-
xualitat com “un desordre objectiu” i “una tendència més o 
menys forta ordenada cap a un mal moral intrínsec”. El 1987 
va ser expulsat dels jesuïtes. Córrer el risc de Déu és una his-
tòria del cor, d’amor, de John J. McNeill per la seva Església, 
per la comunitat LGBTI, pels seus germans jesuïtes i pel seu 
estimat company i espòs Charles Chiarelli. 

Taula rodona sobre cristians LGBTI i carta a Benet XVI a 
favor dels drets humans LGBTI

Sota el títol Les persones homosexuals i transsexuals i les esglésies 
cristianes a Europa: les pors i les oportunitats per a la plena ac-
ceptació i la inclusió es va celebrar la taula rodona i els debats 
durant la tarda del 10 de juny. La taula rodona va comptar 
amb la presència d’Alessandro Santoro, capellà i líder del mo-
viment Le Piagge de Florència, que va dissertar sobre l’amor, 
l’acollida i la inclusió a partir de l’Evangeli; John J. McNeill 
(EUA), el carismàtic fundador de Dignity - EUA, que va 
parlar sobre “l’aposta“ per Déu; Alessandro Esposito (Itàlia), 
pastor de l’Església Valdesa, ho va fer sobre les benediccions 
de les parelles homosexuals, i Enric Vilà, president sortint del 
Fòrum Europeu dels grups cristians LGBTI, qui va exposar 
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la situació europea de les persones LGBTI en les diferents 
esglésies cristianes a Europa i la situació a casa nostra. En una 
segona part es van presentar els informes de diferents països 
europeus i va tancar l’acte una pregària per la unitat cristiana. 
Els cristians LGBTI catòlics havien dipositat aquell matí a 
la Posta Vaticana una carta adreçada a Benet XVI redactada 
durant la darrera trobada del Fòrum a Berlín al maig. En 
ella fan una crida per a que el Papa presti atenció als drets 
humans, condemni els actes de violència contra les persones 
LGBTI i per a que cooperi a aixecar la penalització del actes 
homosexuals arreu del món.

Desfi lada Europride per Roma: L’històric 11/6/11

Des de la Piazza della Repubblica fi ns a l’esplanada del Circo 
Massimo, unes 500.000 persones d’arreu d’Europa van des-
fi lar pels carrers per reclamar els drets LGBTI. Un recorregut 
de més de dos quilòmetres i mig amb 39 carrosses, pancartes 
de colors de l’arc de Sant Martí, música a tot drap... La gent 
LGBTI reclamava amb consignes i cants els drets que Itàlia 
segueix negant. Molts manifestants procedien de fora de 
Roma (93 autobusos organitzats per Arcigay) i molts eren 
estrangers. Des de drag queens radiants amb colors llam-
pants, perruques i lluentons fi ns  els nens de les “Famílies 
Rainbow”, una associació que lluita pels drets de pares ho-
mosexuals. La marxa va avançar al so de música pop i tecno, 
convertint Roma en una festa. Nombrosos polítics italians 
van voler donar suport a l’acte, com el president de la regió 
de la Puglia, Nichi Vendola, que es defi neix com homosexual, 
catòlic i comunista. Vendola va assenyalar que la manifestació 
llança “un missatge simple i fort: la diversitat és una riquesa, 
no una amenaça”. No van faltar pancartes polèmiques com 
les que demanaven l’exili del primer ministre italià, Silvio 
Berlusconi, o les que criticaven el Vaticà amb lemes com “El 
Vaticà, Guantánamo mental”. Els cristians gais ens vam emo-
cionar en passar per davant del Colisseu, símbol màxim de la 
persecució dels primers cristians pels romans. 

Lady Gaga al Circo Massimo: la cloenda del milió de 
participants 

La marxa Europride va concloure al Circo Massimo, on un 
escenari preparat per a l’ocasió va acollir l’actuació de Lady 
Gaga. La cantant nord-americana va ser la convidada d’ex-
cepció en una celebració que va tenir com a objectiu, segons 
va dir, “defensar l’amor” per aconseguir un món millor. 
Portava una perruca verda fl uorescent, ulleres de sol rodones 
que cobrien gran part del seu rostre i un combinat de dues 
peces amb un body de color negre i una faldilla de vol, ne-
gra i blanca, dissenyat per Donatella Versace. El cicló Lady 
Gaga al Circo Massimo va duplicar els 500.000 participants 
arribats de la gran desfi lada per passar a un milió, segons els 
organitzadors. En un llarg discurs va tractar de donar un im-
puls als governs que encara no estan disposats a concedir els 
mateixos drets a homosexuals i transsexuals, incloent-hi l’ita-

lià. Per primera vegada va prendre posició sobre la qüestió de 
la igualtat de LGBTI. Va recordar el seu origen italià i el seu 
compromís amb la causa gai quan va deixar clar que la seva 
missió era la de formar part de la comunitat LGBTI. A conti-
nuació, va cantar i tocar al piano la cançó Born Th is Way dins 
del concert gratuït ofert a tothom. Al seu twitter de la nit va 
escriure: “Màgica experiència. Estic tan emocionada”.  Els 
qui érem presents també vam emocionar-nos davant l’esperit 
d’unió entre tots els participants.

Conclusions

Tots els Europrides són una ocasió per sensibilitzar sobre els 
drets LGBTI. En aquesta ocasió, es calcula que 15.000.000 
de persones han accedit al portal ofi cial de l’Europride. Onze 
anys després del World Pride del 8/7/2000 a Roma, es cons-
tata amb tristesa que els drets LGBTI no han avançat gaire 
al darrer país escut i “fortalesa” d’un Vaticà medieval. Durant 
la present legislatura, un Berlusconi crepuscular va assenya-
lar que mai reconeixeria a Itàlia ni el dret al matrimoni ni 
l’adopció a les parelles homosexuals. Així mateix, les associ-
acions d’homosexuals han denunciat en diverses ocasions el 
clima d’odi i de discriminació que viuen al país. Però a partir 
de l’Europride, el Circo Massimo és ja un símbol no violent 
sinó alliberador. S’albira una nova llum des de les catacum-
bes romanes. 
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Però, contra tot pronòstic, l’Emiliano 
és argentí i, pel seu tarannà refl exiu, 
silenciós, caut, d’algú a qui li agrada 
escoltar, trenca tots els tòpics que ens 
haguem pogut forjar sobre els seus 
compatriotes. 

Hi estàs d’acord, Emiliano?

Jo sóc observador, és part del meu 
caràcter, i per això vaig fer estudis 
relacionats amb les ciències socials, 
Ciències Polítiques. Puc resultar 

tímid al principi perquè m’agraden les 
situacions que puc controlar i em prenc 
el meu temps. 

De quina zona de l’Argentina ets?

De la Patagònia, d’una ciutat que es diu 
Neuquén.

Això és lluny de tot, oi?

Sí, i enmig d’un desert. És la ciutat 
més important de la Patagònia, un 
centre administratiu i fi nancer que viu 

del turisme, del petroli, del gas i de les 
explotacions agrícoles. És una ciutat de 
població jove i força liberal.

En tots els aspectes?

No. L’Argentina, a grans trets, és un 
país conservador. És més avançat que 
altres estats de Sud-Amèrica: la dona 
va entrar al mercat laboral abans fi ns 
i tot que a Espanya, la meva mare era 
una dona independent que treballava 
i s’havia divorciat del meu pare, a casa 

Els nous catalans gais
Imatge i entrevista: Joan Sebastià

Redacció i síntesi: Albert Ferrarons

A l’Emiliano Martínez, d’indissimulada timidesa, fàcilment se li detecta 
tot un ric i complex món interior. I és des d’aquest nucli profund que la 
comunicació pot transcórrer amb fl uïdesa. D’haver-lo conegut Pier Paolo 
Pasolini, l’hauria contractat ben segur per a interpretar algun dels apòstols del 
seu fi lm L’Evangeli segons Sant Mateu, per l’aura que l’envolta.
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meva es parlava de sexe. Però, en canvi, l’homosexualitat 
es percebia com un fet totalment anormal, amb unes 
connotacions molt negatives.   

Vas arribar a viure a Buenos Aires?

Sí, als 14 anys, vam mudar-nos a la capital. Per a mi va 
ser tot un xoc cultural perquè era una ciutat molt més 
oberta. Tot i això, però, mai no vaig arribar a conèixer al 
meu entorn ningú obertament homosexual. Després vaig 
començar la universitat i, tot i moure’m en un ambient 
molt progressista,  també semblava que l’homosexualitat 
no existís en el nostre dia a dia. 

I com va ser, doncs, el teu procés d’acceptació i 
sortida de l’armari?

A la meva primera feina sí hi havia companys que 
mostraven sense complexos la seva orientació sexual. Em 
vaig apropar a ells, em van dur als meus primers locals 
gais i vaig tenir les meves primeres experiències. Quan 
els meus amics de tota la vida em van preguntar què feia 
quan no era amb ells, no els vaig voler mentir i els ho 
vaig dir clarament. No va suposar cap problema. Temps 
més tard, quan vaig tenir una parella estable, ho vaig dir a 
la meva mare. 

Per què vas marxar de l’Argentina cap a Barcelona?

D’una banda, tinc bastanta família espanyola per part 
de pare. De fet, de sempre he tingut la nacionalitat 
espanyola. I, d’una altra, la meva germana vivia ja a 
Barcelona. El 2005 jo estava treballant en una empresa 
que passava per difi cultats i vivia molta tensió; necessitava 
fer un canvi, així que vaig decidir venir a Europa per uns 
mesos, principalment a viatjar amb la motxilla. I m’hi he 
quedat fi ns avui.

Com va ser la teva arribada a Catalunya?

En les relacions interpersonals, no és cap problema 
l’origen. Al món gai, per exemple, per a lligar i relacionar-
se no importa gaire d’on siguis. Al món laboral, però, 
és diferent: en general, als argentins ens perceben amb 
cert exotisme: parlem castellà, però no som espanyols; 
som sud-americans, però se’ns veu diferents a la resta. En 
realitat, això és un límit per a la meva integració, sobretot 
en l’àmbit professional que m’interessa, la funció pública, 
un terreny molt català, on la identitat, els cognoms, 
l’origen, compten molt. 

Creus que som acollidors i receptius els catalans?

En general, sí, tot i que de vegades es produeixen algunes 
distorsions. Quan he sentit comentaris racistes contra els 
sud-americans i jo he replicat “Ei, que jo sóc argentí”, 
m’han contestat: “Però els argentins sou diferents”.  

A què creus que es deu aquesta percepció?

Tothom a Espanya té algú de la família o coneix la història 
d’algú proper que va emigrar a l’Argentina. Hi ha una idea 
de continuïtat cultural i històrica. Però també és perquè 
el perfi l de l’immigrant argentí és diferent al d’altres: som 
universitaris, professionals, educats, parlem idiomes.

Parlàvem de tòpics: creus que són certs els tòpics sobre 
els catalans?

En arribar per primer cop a Europa, jo no coneixia què era 
Catalunya. Aquí es té una altra concepció de l’estat-nació: 
l’Argentina es va construir fent una aposta molt forta per 
una identitat única i sòlida. En canvi, aquí em vaig trobar 
amb una Europa amb identitats regionals, un concepte 
que a Amèrica no existeix. Pel que fa als tòpics, potser sí 
que, generalitzant, els catalans són més tancats que els 
argentins. Arribar a ser amic d’un català porta temps. 

Quina diferència hi ha entre el món gai d’aquí i el de 
Buenos Aires?

A Buenos Aires hi ha una gran escena gai, però encara és 
força gueto, no està tan normalitzada. Allà he de decidir si 
surto amb els meus amics gais a locals d’ambient o amb els 
amics heterosexuals. Aquí està més barrejat: a locals que no 
són específi cament d’ambient, t’hi trobes de tot.  Un punt 
en comú és que, tant aquí com allà, la llei del matrimoni 
homosexual s’ha avançat a la societat.

Tots els argentins acaben tornant, tard o d’hora? 

Els argentins que vam emigrar no era perquè a l’Argentina 
es passés gana o no hi hagués feina, sinó per a buscar un 
oportunitat millor i noves experiències. Però als argentins 
els agrada molt el seu país, n’estan molt orgullosos i crec 
que tots tenim la idea de tornar. Jo mateix la tinc. 

«Quan he sentit 
comentaris racistes 

contra els sud-
americans i jo he 

replicat “Ei, que jo 
sóc argentí”, m’han 
contestat: “Però els 

argentins sou diferents”» 
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Teatre Josep Anton Rodríguez

En aquest moment la situació de “normalitat”, “legalitat”, “respecte” en què vivíem gràcies a 

les lleis, torna a posar-se en dubte amb el nou govern de l’Estat espanyol. Des de la posada en 

escena del teatre es continua qüestionant que la normalitat gai i lesbiana respongui, en la vida 

diària, a una acceptació social real del fet homosexual. La gent del carrer continua vivint en els 

tòpics típics. Només cal veure algunes sèries de TV, com ara capítols de la famosa sèrie Friends 
o la popular Aquí no hay quien viva, on una relació de dones “normal” respon a l’imaginari 

dels números lèsbics de les produccions pornogràfi ques. I aquestes mateixes sèries continuen 

fent la broma fàcil també amb els gais.

Algunes obres de teatre han presentat relacions invisibles i les han fetes ben visibles. Aquesta 

visibilitat teatral vol qüestionar prejudicis i mostrar que tota relació entre persones és ben 

humana i, que, en tot cas, els confl ictes de la relació vénen de la relació mateixa, de les 

peculiaritats o diversitats de cada persona i no del fet de l’acoblament sexual.

RELACIONS DE DONES 

VISIBLES?
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Sala Muntaner
Gertrude Stein i una senyoreta de companyia, de Win 
Wells. Direcció de Josep Costa, amb Àngela Jové i 
Blanca Pàmpols.

Dues “rares modernes” a París, enamorades, van ser 
protagonistes i testimonis de la gran revolució de l’art 
de principis del segle XX. Gertrude Stein va escriure 
l’autobiografi a d’Alice B. Toklas amb simplicitat i 
acostament a la realitat d’Alice. Davant la pregunta de 
Gertrude, en el llit de mort, “Quina és la resposta?”, l’Alice 
es queda sense resposta, i la mare de Gertrude respon: “En 
aquest cas, quina és la pregunta?” Dues dones que reposen 
al cementiri del Père-Lachaise de París, l’una al costat de 
l’altra. Una posada en escena que fa reviure la relació entre 
les dues dones gràcies a la interpretació que en fan l’Àngela 
Jové i la Blanca Pàmpols (magnífi ques). 

Teatre Lliure
Dues dones que ballen, de Josep Maria Benet i Jornet. 
Direcció de Xavier Albertí, amb Anna Lizaran i Alícia 
Pérez. 

Relació entre dues dones d’edats ben diferenciades. Relació 
no cercada però que apareix i –amb uns magnífi cs diàlegs 
i una interpretació increïble tant de l’Anna Lizaran com 
de l’Alícia Pérez– van portant la relació al límit, un límit 
que posa la pròpia vida davant qui contempla la posada en 
escena. Com resolem la vellesa, pròpia o de les persones 
properes? Com ens relacionem amb el començament 
de la vida? Com solucionem els confl ictes que semblen 
irresolubles de la nostra existència? Potser, com les dues 
dones, ballant!

L’espera, de Remo Binosi. Adaptació i direcció de Juan 
Carlos Martel Bayod, amb Marta Marco, Isabel Rocatti 
i Clara Segura.

Una història d’amor veritable entre dues dones de classes 

socials ben distanciades. Amor present a escena i un fi nal 
per a l’amor que és la destrucció de l’amor més gran, 
l’amor que neix, creix i és truncat. 

Teatre Romea
Qui té por de Virginia Woolf?, d’Edward Albee. 
Traducció de Josep M. Pou. Direcció de Daniel 
Veronese, amb Emma Vilarasau, Pere Arquillué, Ivan 
Benet i Mireia Aixalà.

Relacions tumultuoses, rudes, agressives per plantejar les 
nostres relacions, les nostres pors, les nostres inseguretats, 
la visió dels qui conviuen amb nosaltres. I qui té por a qui? 
Por a nosaltres mateixos? 

Una acció que no s’atura i que sempre sorprèn, en 
una posada en escena que va plantejant constantment 
interrogants sobre com és i com ha de ser una relació i, 
en defi nitiva, com podem viure amb la por amb el nostre 
propi jo.

Teatre Nacional de Catalunya
Pedra de tartera, de Maria Barbal amb adaptació 
teatral de Marc Rosich. Direcció de Lurdes Barba, amb 
Àurea Márquez, Rosa Cadafalch, Eduard Muntada, 
Roger Casamajor, Annabel Castal, Marina Barberà, 
Júlia Pedar, Marta Vidal, Carles Vives, Mas Figueres, 
Max Megias, Max Roca, Eugènia Gonzàlez i José Pedro 
García. 

Les dones sostenen la vida familiar i la casa en una 
masia de pagès en èpoques de dura vida per a la societat. 
Aquestes dones fan bullir l’olla perquè tothom qui hi 
arribi pugui refer forces. Un retrat de les dones fortes que 
han sostingut i sostenen la vida familiar. Una metàfora 
per refl exionar sobre l’important que és tenir un brou ben 
substanciós en el nostre interior; tenir valors per sobreviure 
en els moments en què tot l’exterior ens fa trontollar. 
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Oriol Rios

NOVETATS 
LITERÀRIES
LA OBRA IMPERFECTA

Raúl Ansola és un jove escriptor que ha publicat tres llibres sobre aspectes diversos, 
el gènere dels quals també és de gran varietat, de fet podem trobar des d’una 
novel·la intimista a una obra de misteri. Tot i la seva curta carrera literària ja ha estat 
guardonat amb diferents premis literaris. L’obra que presentem en aquest número 
de la revista és La obra imperfecta, de l’editorial Egales, la qual té un component 
LGTB important. Ansola no és escriptor professional però la seva vocació artística 
es demostra en el seu coneixement de la literatura contemporània i clàssica.   

La novel·la té connexions amb la vida de l’autor, però segons el propi Ansola no 
es tracta de cap novel·la autobiogràfi ca. En ella s’explica la vida d’un jove que 
resideix a Barcelona i que té una vida monòtona centrada en el seu treball en una 
ofi cina i la publicació de la seva primera novel·la, sense un gran ressò a les llibreries. 
Aquesta trajectòria donarà un gir quan el protagonista, Martín, hagi de viatjar a 
Th omasville, Geòrgia, per un esdeveniment concret. En la seva adolescència el 
protagonista va anar a passar un estiu a aquesta ciutat on residien el seus oncles. 
Allà va conèixer el fi ll d’aquests, l’Andrew, el qual esdevindrà un personatge clau en 
la trama de l’obra per la seva personalitat marcada. Aquest retorn als Estats Units 
permetrà que el lector s’endinsi en el descobriment del protagonista, quins són els 
seus records d’infància i quins secrets amaga darrera d’aquell estiu. 

La obra imperfecta ha tingut bones crítiques en el mitjans especialitzats, com per 
exemple al portal Ociozero, el qual recull una sinopsi de la seva obra. Sobretot es 
destaca la capacitat d’Ansola per sorprendre dins del mateix gènere, ja que l’obra 

Raúl Ansola

Llibres

s’inicia com una novel·la sentimental, 
però a mesura que transcorre la trama 
un seguit d’incògnites van apareixent. 
Si voleu seguir les passes d’aquest 
autor podeu entrar a la seva activa 
pàgina web (www.raulansola.com) on 
va incorporant informacions de les 
seves novel·les, així com breus relats 
inèdits. Sembla doncs, que estem 
davant una fi gura prometedora de la 
literatura LGTB.   
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L’editorial Bellaterra publica aquest llibre que fa un ampli 
repàs de l’evolució del moviment LGTB de lluita pels drets 
civils, que va tenir el seu punt àlgid a Nova York i París. 
També descriu l’impacte que genera aquest moviment en 
la construcció d’un discurs acadèmic on destaquen els Gay 
and Lesbian studies i la teoria queer. L’autor expressa, en 
contraposició al que s’ha cregut històricament, que aquests 
dos elements han tingut bastanta infl uència a l’Estat 
espanyol.  

SUJETOS DE UN 
CONTRA-DISCURSO. Una historia 
intelectual de la producción teórica gay, 
lesbiana y queer en España
Laurentino Vélez-Pelligrini

ESTE AMOR QUE HAY 
QUE CALLAR
Eduardo García 

La recent sortida a la llum de l’editorial Stonewall ha 
signifi cat la publicació de diferents novel·les de gran interès. 
En aquest cas estem davant d’una obra d’un escriptor 
novell a l’Estat espanyol que ens explica la història de dues 
transformistes i dos nois que inicien el seu despertar sexual 
sentint una atracció l’un cap a l’altre.  

1,2,3,4...HISTORIETAS DIVERSAS. 
Susanna Martín y Nac Scratchs

Aquest còmic recull una sèrie de debats endegats pel 
GAG (Grup d’Amics Gais) al front de la persistència de 
l’homofòbia i la transfòbia al nostre país. De forma didàctica 
i amena s’expliquen un seguit d’històries amb el propòsit de 
fer refl exionar a la societat sobre diferents realitats sexuals 
i identitats de gènere. L’obra és excel·lent per obrir espais 
de diàlegs amb les famílies i coneguts/des i discutir sobre 
aquestes temàtiques.  
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Josep Anton Rodríguez

Fotografi es cedides per Armand de FluviàLa història del Casal

1976-1979: 
ESTRATÈGIES 
PER A LA 
MILITÀNCIA

Tot i l’efímer de la notícia, tot i la superfi cialitat de la no-
tícia, tot i la desaparició de la notícia, una vegada comu-
nicada, i superat el moment transcendent i, fi ns i tot, de 
crisi que poden generar algunes notícies, cal ser presents 
en el teixit social de la comunicació, si més no, per donar a 
conèixer una realitat de la qual pot gaudir aquell receptor o 
aquella receptora de la notícia i trobar, a partir de la notícia 
efímera, un espai, un lloc, una associació que li permeti viu-
re sense el permanent complex de rar o rara. 

Aquesta idea de la presència social, avui en dia mediàtica, la 
van intuir els fundadors de l’Institut Lambda. Entre 1976 i 
1979 es van esforçar per fer-se presents en espais públics on 
es pogués fer sentir la veu dels homosexuals, gais i lesbianes, 
i fer visible el fet homosexual, és a dir, la diversitat sexual 
que enriqueix la societat i que no ha de ser usada per crear 
classes socials a partir de la vivència sexual.

L’Armand de Fluvià recorda l’acció encetada per l’Institut, 
com a estratègia, per aconseguir la presència social del fet 
homosexual. Acció que tant els membres de les Juntes de 
l’Institut com els de la Comissió Permanent del Casal encara 
continuen. Els anys 1977 i 1978 han de marcar el camí en 
anys seguidors de l’Institut i del Casal Lambda. 

L’any 1977 es feren una sèrie de contactes i entrevistes que 
estenia l’acció de l’Institut, i que van recaure, moltes d’elles, 
en la persona d’Armand de Fluvià. El 12 de febrer Armand 
es va entrevistar amb Eloy de la Iglesia i Pedro Moreno 
y Campos, del Movimiento Democrático Homosexual 

(MDH) perquè volien obrir l’Institut Lambda a Madrid. 

El 2 de març l´Institut Lambda va ser presentat a Ràdio 4 
amb Maria Gorgues. El mateix mes, el dia 29, membres del 
Casal sopen amb Josep M. Domènech i amb l’advocat Joan 
Antoni Roqueta per tal que col·laborin amb Lambda. 

Mesos més tard, a l´octubre, arriben a Barcelona els gais 
mexicans Bruce Swansey i José Ramón Enríquez, per a pro-
posar de fer el llibre El homosexual ante la sociedad enferma, 
que editarà Tusquets. A la fi  del mateix mes, el 27, té lloc una 
entrevista al Casal de la Pau amb un grup heterogeni per a 
l’Amnistia i suport de la COPEL (Coordinadora de Presos en 
Lucha). Participen els advocats Marc Palmés i Oliveras. 

Altres entrevistes que van tenir lloc per aquesta època i que 
demostren la presència en els mitjans i en el teixit social de la 
comunicació, foren les següents:

· El 3 de novembre, amb el secretari de jutjat gai Victo-
riano Domingo y Lorén i amb Honorio Rancaño, de la 
revista Minisex.

· El 14 de novembre, entrevista amb Maria Dolors Ren-
au, del Centre d’Estudis Socialistes. 

· Gairebé un mes més tard, Armand de Fluvià va a dinar 
al Guria amb Agustín de Quinto i Isabel per parlar de la 
revista Ying-Yang.  

· A inicis de desembre, el dia 1, té lloc l´entrevista amb Mari 

Allò que no es veu no existeix. Allò que no apareix en els mitjans no és 
una realitat. Allò que no és notícia no construeix la societat dels media.

Acte de presentació al Casal del llibre Homosexualitat avui. Assisteixen, entre d’altres, Josep 

M. Farré Martí, Antoni Mirabet, Enric Truñó (Ajuntament), Jaume Nualart (Generali-

tat) i Antoni Martín.
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Carmen Suárez (muller de Joan Lluís Piñol) per a Vivir a 
dos. 

· L’any 1978 continua l’activitat de relació amb entre-
vistes i contactes amb diferents persones. Cal estendre la 
notícia de l’existència d’una nova associació, l’Institut, 
i es veu que l’acció d’entrevistes i contactes és una bona 
manera, per això es feren les següent durant aquest 78:

· Entrevista, a casa de l’Armand, amb Ignasi Pujades 
i Domingo, de Cristians pel Socialisme (CPS), enviat 
pel doctor Farré i Martí; i a Lambda amb José Pardina, 
d’Opinión, el 12 de gener.

· Entrevista amb Juli Mitjans i després amb Ana Basual-
do, el 20 de març. 

· Un mes més tard, Armand de Fluvià és present a la 
reunió de la Comissió de Defensa dels Drets Humans 
del Col·legi d’Advocats de Catalunya per fer notar 
l’existència de l’homosexualitat i recordar als qui formen 
el Col·legi que cal tractar les persones homosexuals amb 
igualtat de drets, sense discriminacions negatives. 

· L´onze de maig és l´entrevista amb el director de la 
Guía del Ocio per a Lambda. Una setmana després té 
lloc l´entrevista a Ràdio Barcelona. Un altre esdeveni-
ment important va ser la visita dels gais de l’Euskalerriko 
Gai Askapen Muguimendua (EHGAM). Volien conèi-
xer Lambda i ens vénen a visitar el 22 d’agost. Vuit dies 
després es realitza al Casal la reunió amb Francesc Gis-
pert, cap de relacions públiques de l’Institut de Potencial 
Humà, per a unes jornades de marginació social.

Entre els mesos de setembre i novembre de 1978 es desta-
quen els següents esdeveniments: 

· Entrevista amb Miquel Domínguez, de Privadísimo, el 
7 de setembre.

· Entrevista al doctor Francesc Freixas, Salvador Guasch 

i Armand de Fluvià, a Radio Espanya, sobre les jornades 
de Marginació Social, el 22 d’octubre.

· Debat sobre homosexualitat a la Fundació Miró, dins les 
Jornades de Marginació Social que organitza l’Institut de 
Potencial Humà, el 26 d’octubre.

· Sopar d’Armand al Niu Guerrer amb els representants 
de l’Institut de Potencial Humà i els que intervingueren 
en la Setmana de Marginació Social, el 8 de novembre.

De moltes entrevistes i contactes neix la demanda de con-
ferències. La persona entrevistada o el contacte fa el seu 
efecte difusor i valora l’aportació del discurs del Casal com a 
aportació que cal donar a conèixer a més persones.

L´Armand de Fluvià recorda que “El 19 de novembre de 
1976, al Club de Vanguardia, per primera vegada a Espanya 
un homosexual es dirigeix al públic. “Ho fa José Macías, 
i amb ell participen Josep M. Domènech, Joan Soldevila 
i Toni Boixadors i Bisbal. Anys després, el 26 de juny de 
1979, es realitza la xerrada sobre homosexualitat al segon 
curs de Psicologia Mèdica de la càtedra de Psiquiatria. Hi 
participa Armand de Fluvià amb Ferran Romaguera. El 6 de 
juliol de 1979, el fotògraf Herman Puig assisteix a la con-
ferència de Lambda i explica que “el director Wallace Potts 
fou amant de Rudolf Nurieiev i que aquest ho fou de Nestor 
Almendros”.

Vet aquí una estratègia clara de visibilitat, una acció que 
comporta una dedicació afegida, una agenda de representa-
cions que s’inclouen en el treball de voluntaris d’una asso-
ciació que és moguda per un objectiu clar. Les seves accions, 
poques vegades tenen cap altre tipus de compensació que 
la simple satisfacció d’haver treballat una mica més per una 
societat on totes les persones siguin reconegudes com a per-
sones en igualtat amb les altres, i no siguin discriminades per 
ser gais, lesbianes o transsexuals.

Excursió a Castellterçol el 1982. Joan Andreu Bajet i Armand de Fluviá a la Llibreria Herder, 1984.
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Sóc negre. Sóc jueu. Sóc dona. Sóc gai. Sóc d’una tribu 
urbana. Sóc discapacitat. Sóc vell. Sóc estranger. Què tenen 
en comú aquests conceptes? Són la cara de la diversitat a la 
societat i també al món empresarial. Hi ha tants tipus de 
treballadors com categories laborals o feines. Ningú és igual 
a un altre, però, moltes vegades, certs aspectes de la vida 
personal o de l’aparença d’una persona poden ‘enlluernar’ 
companys o caps superiors i fer que no vegin la seva realitat, 
que en moltes ocasions és la d’un treballador que vol i pot 
fer bé les seves tasques.

A l’empara de la llei

Tot i que les lleis ens emparin, encara hi ha empresaris, 
departaments de Recursos Humans o companys de feina que 
fan de la discriminació la seva bandera i que no respecten 
els articles 4, 16, 17 i 54 de l’Estatut dels treballadors, que 
recullen el dret a no ser discriminat directa o indirectament 
un cop ocupat o durant el procés de selecció per motius 
d’orientació sexual, idees polítiques, origen racial o ètnic, 
religió, edat, sexe o estat civil, entre altres condicionants. En 
aquest Estatut també s’estipula la nul·litat de qualsevol tipus 
de clàusula col·lectiva o individual que contengui qualsevol 
discriminació. 

A aquesta protecció per als treballadors també s’afegeix 
la Llei 62/2003, sobre mesures d’igualtat de tracte i no 
discriminació en el treball (BOE 313, 31 de desembre 
2003). La Llei d’Igualtat, aprovada el 2010, també suposa 
un marc de referència legal a la qual els treballadors es poden 

Toni Ponce

LA DIVERSITAT 
A LA FEINA

La diversitat és un concepte que 
a vegades es malinterpreta a 

les empreses: la majoria d’elles 
toleren que tothom sigui com 

vulgui o com hagi nascut però 
sovint les persones que se senten 

diferents no se senten lliures 
per expressar-se en plenitud en 
la seva quotidianitat laboral. 
L’orientació sexual és un punt 

important a les polítiques 
per promoure la diversitat 

empresarial. Per sort, cada cop 
més empreses integren programes 

sobre aquesta matèria com a 
codi de conducta propi.

LALA

Empresa
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acollir. I no podem oblidar el dret 
constitucional, que afecta a un nivell 
més ampli fi ns i tot que l’àmbit laboral.

Però no ens podem enganyar, parlar 
d’orientació sexual i món professional 
no és sempre fàcil. Encara hi ha 
companyies o sectors on mostrar-
se com a lesbiana, bisexual o gai o 
identifi car-se com a persona transsexual 
no és una opció prioritària per al 
treballador o treballadora. En ocasions, 
l’elevat grau de discriminació en 
l’entorn laboral afavoreix conductes 
que porten a la invisibilitat d’aquestes 
persones. I si hi ha invisibilitat no es 
fomenta l’acceptació de l’individu ni 
del col·lectiu. I aquesta persona, en 
amagar-se, estarà perdent l’oportunitat 
de realitzar-se plenament com a persona 
i com a treballador i perdrà certs 
avantatges que li pertanyen.

Avantatges de la integració i la 
visibilitat

Si una persona no revela que té una 
parella del seu mateix sexe, per dir 
un exemple, no podrà gaudir de certs 
avantatges obvis, com els relacionats 
amb el matrimoni. Qualsevol persona 
només pel fet de casar-se obté 15 dies 
lliures a partir del primer dia laborable 
després de l’enllaç, sigui religiós o civil. 
Hi ha parelles que, en casos extrems, 
opten per no fer aquest pas o per 
amagar el matrimoni entre els seus dies 
de vacances.

N’hi ha d’altres, com els permisos 
retribuïts en motiu de la mort, accident 
o malaltia greu o hospitalització 
d’un familiar de fi ns a segon grau de 
consanguinitat o afi nitat que també 
es perden en cas de no revelar que 
s’està en parella, i que atorguen de 
2 o 4 dies depenent de la necessitat 
de desplaçament o de la gravetat de 
la malaltia. O la baixa paternal, que 
gràcies a la Llei d’Igual que es va 
aprovar al 2007 dóna 15 dies als pares 
perquè puguin atendre el naixement 
o el subsidi per paternitat en cas 
d’adopció sempre que es compleixin 
els requisits exigits per la llei. O el fet 
de demanar una reducció de la jornada 
laboral o uns horaris compatibles per a 
la conciliació de la vida professional i 

personal per poder atendre la família en 
cas de tenir fi lls… Totes aquestes raons 
són sufi cients perquè els treballadors 
lluitem per fer pública la nostra realitat 
personal, integrar-la en la quotidianitat 
de l’empresa i poder gaudir dels nostres 
drets.

Les empreses fan un pas 
endavant

La solució és clara: si l’empresa 
no coneix la realitat personal d’un 
treballador, aquests drets es perden 
perquè no s’atreveix a demanar-los. 
Lluitar perquè a les empreses no es 
produeixin aquestes situacions és 
una de les tasques que han de dur a 
terme els treballadors, els sindicats, 
els col·legis professionals i les pròpies 
empreses. Si els treballadors no ho fan, 
són aquestes entitats les que pretenen 
facilitar el camí.

Hi ha companyies on es fomenta el 
respecte per abolir les discriminacions 
encobertes, l’acomiadament per raons 
d’orientació sexual, l’assetjament o la 
no promoció dels seus treballadors per 
aquest motiu. Parlem dels programes 
d’inclusió o de respecte a la diversitat. 
Tot i que són ja una realitat a molts 
països del nostre entorn des de fa molts 
anys, a Espanya i Catalunya es va 
importar aquest concepte des de Nord-
Amèrica i Europa perquè esdevingués 
una garantia de convivència laboral.

Una de les entitats que lluita per a que 
les empreses integrin aquests plans 
en el seu dia a dia és la Fundación 
para la Diversidad en España, que 
l’any 2009 va ser constituïda per 
l’Instituto Europeo para la Gestión 
de la Diversidad i la Fundación 
ALARES. Des de la seva creació, són 
moltes les empreses, entitats socials i 
institucions públiques que han donat 
suport i aportat recursos per a que 
aquesta entitat impulsi el Charter de 
la Diversidad, el marc de referència 
per a les empreses adherides. Aquest 
programa és un refl ex de les directives 
que la Comissió Europea impulsa des 
de l’any 2000 en matèria de legislació 
per a que les integrin cadascun dels 
estats membres de la Unió. 

El Charter és una carta o codi de 

compromís que es signa de manera 
voluntària i gratuïta. Totes les empreses 
i institucions que ho desitgin poden 
participar, independentment de la 
seva mida. L’èxit fi ns al moment és 
bastant notable, ja que s’han adherit 
més de 650 organitzacions, entre les 
quals destaquen socis protectors com 
AXA Seguros, Business Integration, 
CITI Spain, Hospital Plató Fundació 
Privada, Iberdrola, Novartis, Orange, 
Fundació per a la Universitat Oberta 
de Catalunya, Banesto, Grupo PSA 
Peugeot Citroën, Allianz, Ferrer 
Internacional o Caixabank.

Una feina de dècades

Més enllà de les iniciatives legislatives i 
les privades de les empreses i dels casos 
puntuals, la societat sí que està més 
familiaritzada amb la gran tasca que 
duen a terme també els sindicats, les 
associacions pro drets LGTB i alguns 
partits polítics per defensar la nostra 
integració total al món laboral. Per 
exemple, els dos sindicats més grans 
a nivell nacional, UGT i CCOO, 
compten amb àrees específi ques per 
al nostre col·lectiu: a la UGT de 
Catalunya, compten amb el Grup 
LGTB, coordinat per Sonia López, 
mentre que les polítiques contra 
la discriminació de lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals a CCOO són 
una tasca de la seva àrea de Polítiques 
Socials. 

Entre l’associacionisme laboral que 
defensa els drets sectorials LGTB, un 
dels grups més destacats és Gaylespol, 
l’Associació de Gais i Lesbianes 
Policies, que des de l’any 2006 ha 
aconseguit una major visibilitat per 
als seus integrants. Per fi nalitzar, val la 
pena destacar també l’esforç que des 
dels inicis del moviment LGTB han 
dut a terme per a la visibilitat de tots, 
també dins l’àmbit laboral, entitats 
com el mateix Casal Lambda, el CGB, 
l’ACATHI, StopSida o Gais positius, 
entre molts altres, cadascun en les seves 
especialitats.



44

Abel Lacruz

A BODES 
EM CONVIDES
Últimament ens tro-
bem amb una situació 
que costa de trobar 
refl ectida a la tele: els 
gais i les lesbianes ens 
casem, tenim nens, 
monovolums, gossos 

i sogres… I això molesta alguns sectors socials, per exemple 
els qui van anar a Madrid a la missa per la família (l’hetero-
sexual cristiana, clar) d’en Rouco Varela, o els directius de la 
televisió italiana Rai 1, que van eliminar una escena de boda 
entre dos homes d’una sèrie alemanya perquè diuen que ne-
cessitaven retallar cinc minuts del capítol i no els cabia a la 
programació. Pobres, ara se l’han carregada i segur que van 
escollir aquesta escena sense maldat. Haurien d’aprendre dels 

francesos que, tot i tenir polítics reaccionaris, a la televisió 
emeten fi lms com Mon arbre, de Bérénice André, on una 
nena de 10 anys explica a la seva amiga, de manera simpàtica 
i sense embuts, que té dos pares i dues mares i per això el seu 
arbre genealògic és tan frondós; o anuncis com el de Renault, 
on es veu un casament entre dos homes i l’eslògan diu “Les 
temps changent, Twingo aussi”. En fi , ara que als EEUU, pà-
tria de les soap opera, estan legalitzant cada cop a més estats el 
matrimoni homosexual (últimament a Nova York, Delaware, 
Hawaii…) s’ho haurien de currar i fer més sèries com Modern 
family on surtin matrimonis LGTB amb nens i hipoteques; 
o mostrar el cada cop més freqüent sistema del ventre de 
lloguer, tipus Ricky Martin, Miguel Bosé, Elton John i molts 
d’altres anònims. Els temps canvien, i la tele també ho hauria 
de fer!

TV
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UN ARQUEBISBE ATACA ELS HOMOSEXUALS: “NO SÓN ADEQUATS NI 
PER A LA PERSONA NI PER A LA SOCIETAT”

L’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya (ACGIL) lamenta les de-
claracions de l’arquebisbe catòlic romà de Tarragona, Jaume Pujol, pertanyent a 
l’Opus Dei, que a l’entrevista al programa “Els Matins” a TV3 va dir, referint-se als 
homosexuals, que “hi ha comportaments que no són adequats ni per a la persona 
ni per a la societat”. La ACGIL va fer una nota de premsa convidant Jaume Pujol 
a que es “converteixi a la bona nova de l’Evangeli, perquè l’entengui, l’accepti i el 
visqui plenament”. Al cap de pocs dies, i sota la pressió dels mitjans i associacions 
homosexuals que van mostrar el rebuig a les paraules de l’arquebisbe, aquest va 
demanar perdó però manté que el seu comportament “no és correcte”, però que 
reconeix que ell té molts coneguts que “tenen aquestes coses”.

GUANYADORS DELS PREMIS LAMBDA 2011

El divendres 16 de desembre es van proclamar els guanyadors dels Premis Lambda 
2011. El premi de fotografi a va ser per l’obra Dolç amor... de poble, del tortosí Fre-
deric Sancho; el de poesia per a l’obra Els homes i els dies, del reusenc, resident a 
Barcelona, David  A. Pujol, el de conte per a l’obra Santarquia, de la castellonenca 
Eva M. Albiol i el de còmic va ser declarat desert. El lliurament dels premis es va 
fer el mateix dia 16, en el decurs del tradicional sopar de Nadal del Casal Lambda. 

EL FESTIVAL DE BERLÍN CONVIDA LA MOSTRA FIRE!! DEL CASAL 
LAMBDA A FORMAR PART DEL JURAT TEDDYS 2012

La 62a edició de la Berlinale, que se celebrarà del 9 al 19 de febrer de 2012, i per 
la qual passen les millors produccions cinematogràfi ques d’autor de tot el món, 
comptarà enguany amb la Mostra FIRE!! de Barcelona entre els seus 9 membres 
del Jurat de la Secció Teddy, que seleccionarà les millors pel·lícules de temàtica 
LGBT de l’any. La Mostra FIRE!! és organitzada pel Casal Lambda de Barcelona, 
institució pionera a Espanya en l’àmbit de la normalització del fet homosexual, la 
qual ofereix des del 1976 un espai de trobada i orientació per a totes les persones, 
un centre d’informació i documentació dirigit a professionals i investigadors i un 
centre obert a tota la societat. Entre les seves múltiples activitats, destaca la Mostra 
FIRE!!, que des de fa 17 anys presenta les millors pel·lícules i documentals de l’àm-
bit LGBT.

LA FUNDACIÓ ENLLAÇ OBRE LES 
SEVES PORTES 

La seva missió consisteix en protegir les 
persones LGBT en situacions de risc, 
dependència o de potencial margina-
ció, garantint la seva dignitat i prote-
gint-les en els moments més difícils 
de la vida: malalties, abandonaments, 
envelliment, crisis... que cap persona 
LGTB hagi de tornar a tancar-se a l’ar-
mari o viure una vida indigna pel fet 
de viure una situació de dependència. 
Un cop acabat un període de rodatge, 
la Fundació obre el seu local (Rosselló 
328, Barcelona) a totes les persones 
LGBT i les seves famílies per prote-
gir-les en situacions de vulnerabilitat. 
A banda d’això, realitza formació a 
persones que habitualment atenen per-
sones grans, malaltes, dependents, o en 
risc d’exclusió social, integrant-hi tam-
bé la perspectiva LGTB. La fi losofi a 
d’aquest projecte pioner va molt més 
enllà de l’assistencialisme. En paraules 
del seu president, soci i expresident 
del Casal Lambda, Ignasi Pujades, “la 
Fundació Enllaç vol ser un exemple 
de solidaritat i ajuda mútua dins el 
col·lectiu LGTB”, i un espai on fer 
voluntariat, informar-nos, oferir-nos i 
construir una societat on visquem amb 
orgull i solidaritat.  

EL PROCÉS D’ACCEPTACIÓ 
DELS PARES TURCS EN UN DO-
CUMENTAL

Membres de l’associació LISTAG amb 
base a Istanbul, integrada per pares i 
mares de LGBT i que ha col·laborat re-
centment amb la nostra AMPGIL (As-
sociació de Pares i Mares de Gais i Les-
bianes), estan preparant un documental 
titulat My Child, en el qual els pares i 
mares de nois i noies LGBT turcs expli-
quen per primer cop la seva experiència 
en el procés d’acceptació dels seus fi lls 
en un entorn no gaire favorable i en-
cara molt tancat a les reivindicacions 
dels drets LGBT. Aquests pares i mares 
seran els protagonistes d’una pel·lícula 
que comportarà polèmica i obrirà ne-
cessaris debats a Turquia. Més informa-
ció a http://www.listagfi lm.com.

FERROCARRILS ES PERSONA PER UNA AGRESSIÓ HOMÒFOBA EN UNA 
DE LES SEVES ESTACIONS

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es presentarà com a perjudicada 
en una causa contra un home acusat d’agredir tres joves en una de les estacions del 
servei per la condició d’homosexual. Els fets van passar el diumenge 15 de maig 
quan un home va travessar les vies de FGC a l’Hospitalet de Llobregat per agredir 
tres joves d’entre 18 i 21 anys al crit de “maricones” i “si Hitler hi fos vosaltres no 
hi seríeu”. Al cap de poca estona un agent de seguretat i els Mossos d’Esquadra es 
van presentar a la zona. Per sort, com que l’agressió va coincidir amb l’hora que 
molts joves tornen a Barcelona des de la zona de discoteques “Femades”, l’estació 
comptava amb un reforç del dispositiu de seguretat que va evitar que l’atac anés a 
més. A més, l’agressió va quedar enregistrada per les càmeres de seguretat de l’esta-
ció, de manera que FGC traslladarà a la justícia aquestes imatges.

Jordi CirachBreus Catalunya
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ES CONFIRMA LA CONTINUÏTAT 
DEL PLA NACIONAL SOBRE LA 
SIDA

Les organitzacions de l’àmbit del VIH 
i Sida de l’Estat han mostrat la seva 
satisfacció davant el compromís del 
Govern publicat al BOE que garanteix 
la continuïtat de la Secretaria del Plan 
Nacional sobre la Sida (SPNS). Tot i 
així, per les més de 300 organitzacions 
del VIH i sida a Espanya representades 
en diverses plataformes queda encara 
per concretar quines seran les condi-
cions econòmiques que garanteixin la 
seva continuïtat, entre altres aspectes 
de suma transcendència com la creació 
del nou pla multisectorial que dicta-
mini el camí a seguir com a resposta al 
VIH. Aquesta decisió del Govern arriba 
després que les organitzacions i institu-
cions espanyoles enviessin el passat 5 de 
gener una carta dirigida a Ana Mato, 
ministra de sanitat.

DUES MARES I LA SEVA FILLA 
DEFENSEN ELS SEUS DRETS A 
LA SEU DEL PP

Ja fa sis anys del recurs d’inconstitucio-
nalitat que el Partit Popular va presen-
tar davant el Tribunal Constitucional el 
2005 contra la reforma del Codi Civil 
que permet el matrimoni entre perso-
nes del mateix sexe. Per aquest motiu, 
dues mares, Glòria i Sílvia, amb la seva 
fi lla petita, acompanyades per Antonio 
Poveda, president de la FELGTB, i 
altres tres parelles del mateix sexe, van 
posar cara als milers de famílies la dig-
nitat i estabilitat jurídica de les quals es 
veuran trencades si el TC falla a favor 
d’aquest recurs. En una carta adreçada 
a Mariano Rajoy sol·liciten la retirada 
del recurs i el compromís per mantenir 
els drets adquirits. Ell ha expressat la 
seva intenció d’escoltar a la societat al 
respecte, però sempre ha desestimat les 
reunions amb la FELGTB. Per tant, 
els activistes han volgut fer-se escoltar 
i tornar a intentar establir el diàleg. 
Una de les parelles, després de ser atesa 
dins de la seu del PP, explica que “ens 
han rebut d’una manera positiva, fi ns 
i tot explicant-nos que molts dels seus 

companys dins del partit s’han casat i 
si fos per ells, la llei es mantindria tal i 
com està”.

LA CESIDA DEMANARÀ EXPLI-
CACIONS AL PP, QUE S’OPOSA A 
ERADICAR LA DISCRIMINACIÓ 
PER VIH 

La Coordinadora Estatal de VIH-Sida 
(Cesida) demanarà explicacions al 
President del Partit Popular, Mariano 
Rajoy, sobre la votació en què els onze 
eurodiputats del PP es van oposar a 
la resolució adoptada pel Parlament 
Europeu (PE) que advoca per eradicar 
la discriminació de les persones amb 
VIH en l’accés a assegurances privades 
de salut, prevenció, proves de detecció, 
tractament i atenció mèdica en general. 
Begoña Bautista, secretària general de 
Cesida, considera “inadmissible” el 
vot del PP en contra d’una resolució 
que inclou 23 peticions que el Parla-
ment Europeu formula a la Comissió 
i al Consell per fer front al VIH/sida. 
Aquest vot negatiu s’ha justifi cat, va 
explicar Cesida, perquè en una de les 
peticions es proposa “l’avortament 
segur i legal, incloses les cures post-
avortament”.

LA COMPANYIA DE TEATRE TA-
RAMBANA SURT DE GIRA PER 
ESPANYA

Per fi  la companyia de teatre Taram-
bana surt de gira per Espanya amb el 
seu espectacle infantil “La princesa 
Ana” de Luisa Guerrero, amb adaptació 
d’Eva Bedmar. L’espectacle actualitza el 
missatge del conte i trenca tòpics d’”El 
príncep granota” dels germans Grimm. 
Al desembre de 2010 va ser guardonada 
amb el premi “Sal a escena contra la 
discriminación – 2010” en la seva secció 
de teatre, premi nacional que promou 
el Ministeri de Sanitat, Política Social i 
Igualtat del Govern d’Espanya. 

STOP SIDA FA 25 ANYS

Aquesta organització sense ànim de 

lucre, de base comunitària, es dedica 
prevenció del VIH/SIDA i altres ITS 
des de 1986. Treballa per la salut sexual 
des de i per a la comunitat LGBT i de 
treballadors/es sexuals. Aquest any es 
commemoren dos fets que han marcat 
la nostra història més recent: els 30 
anys de l’aparició dels primers casos 
de sida i els 25 anys de resposta de la 
societat civil LGTB plasmada en el 
naixement de Stop Sida, associació que 
es va fundar per generar una resposta 
preventiva a l’epidèmia de la sida des de 
la comunitat LGTB. 

LA FELGTB CELEBRA EL CAMÍ 
D’EUSKADI EN EL RECONEIXE-
MENT DELS DRETS DE LES PER-
SONES TRANSSEXUALS

La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, 
Transsexuals i Bisexuals (FELGTB) 
celebra l’aprovació del projecte de llei 
de no discriminació per motius d’iden-
titat de gènere i de reconeixement 
dels drets de les persones transsexuals 
aprovat pel Govern Basc i que es troba 
ara en tràmits parlamentaris. El text, 
que ha estat treballat amb els col·lectius 
LGTB bascos, entre els quals es troba 
l’associació de la FELGTB Errespetuz, 
oferiria una documentació provisional 
a les persones transsexuals en tràmits de 
canvi registral que segons la llei estatal 
3 / 2007 requereix almenys dos anys de 
tractament hormonal, fet que facilitaria 
el dia a dia a moltes persones trans, així 
com la seva recerca de feina.

EL 14 DE FEBRER, TWITTER 
AMB #matrimonioigualitario

El passat 14 de febrer, dia dels enamo-
rats, Twitter (la popular plataforma de 
difusió de continguts amb 140 caràc-
ters) va recolzar el matrimoni homo-
sexual amb el comentaris dels usuaris 
amb el hashtag #matrimonioigualitario 
davant l’amenaça del recurs que va 
presentar el PP contra la llei de matri-
monis entre persones del mateix sexe. 
Va ser tot un èxit de participació, esde-
venint un trending topic, al qual s’hi van 
sumar també usuaris d’altres països.

Breus – Espanya
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UN JOVE DE 19 ANYS SE SUÏ-
CIDA EN PATIR ASSETJAMENT 
PER SER HOMOSEXUAL

El país de les llibertats i dels self-made 
men continua encapçalant el lamen-
table rànquing d’adolescents que, 
després de patir assetjament o bullying 
en el seu entorn escolar i familiar, de-
cideixen suïcidar-se. El jove californià 
Eric James Borges, de 19 anys, és l’úl-
tim d’una llista que ha fet saltar totes 
les alarmes en un país en què corrents 
polítics com el Tea Party, que consi-
deren l’homosexualitat i la transsexu-
alitat una perversió, cada dia són més 
poderosos. Eric James Borges portava 
anys demanant ajuda. Fins i tot va 
creure haver trobat suport a Th e 
Trevor Project, un ambiciós projecte 
avalat pel govern de Barack Obama 
que pretén acabar amb el preocupant 
índex de suïcidis de joves homosexu-
als i transsexuals. Però l’assetjament 
dels seus companys d’estudis i de la 
seva pròpia família, integrada en una 
secta cristiana de caràcter integrista i 
que va arribar a practicar un “exorcis-
me” al jove, va esdevenir insuportable 
i, fi nalment, l’Eric va acabar amb la 
seva vida.

ELS FRANCESOS, A FAVOR DEL 
MATRIMONI HOMOSEXUAL

Ens sorprèn aquesta notícia al diari 
francès Aujourd’hui: segons una en-
questa de BVA, un 63% de francesos 
estan a favor que les parelles del ma-
teix sexe contraguin matrimoni. Tot i 
així, a la dreta francesa només hi estan 
a favor un 51%, en canvi a la esquerra 
francesa hi estan a favor un 74%. Ara 
és quan toca moure fi txa a Nicolas 
Sarkozy, per saber si aquest canvi de 
llei fi nalment es produirà.

UN JOVE ADMET HAVER AS-
SASSINAT UN COMPANY DE SE-
CUNDÀRIA PERQUÈ ERA GAI

Passarà 21 anys a la presó. Un jove 
admet haver assassinat a trets un 
company de secundària perquè era 
gai. Brandon Mclnerney, un noi de 

Califòrnia que ara té 17 anys, ha re-
conegut que fa tres anys va disparar 
dues vegades contra un company de 
classe perquè estava orgullós de ser 
homosexual. Després de la seva con-
fessió, el jove serà jutjat com a adult. 
“Pagarà 21 anys sense reduccions per 
bona conducta i tampoc es descomp-
taran els tres anys i nou mesos que ha 
passat al pavelló de menors abans de 
la seva sentència”, ha assegurat l’ofi ci-
na del fi scal. Mentre tots dos estaven 
escrivint redaccions per a una classe 
d’anglès en un laboratori d’informà-
tica, juntament amb dues desenes 
d’estudiants i els seus professors, el 
jove li va disparar a la boca i a la part 
posterior del crani.

PRIMERA PARELLA GAI EN UNA 
TELENOVEL·LA DE L’ÍNDIA

El camí ha estat llarg, però dos anys 
després que l’homosexualitat deixés 
de ser delicte a l’Índia, una telenovel-
la s’ha atrevit, per primera vegada, a 
mostrar de manera oberta a la tele-
visió una relació amorosa entre dos 
homes. “Si has d’estimar un home en 
lloc de la teva dona, ¿quina necessitat 
hi havia de que et casessis amb mi?”, 
pregunta a la sèrie una jove acabada 
de casar al seu marit quan sorprèn un 
intercanvi d’apassionats “t’estimo” 
amb el seu amant.

Mary... Lekin KabTak (Honor, però a 
costa de què?) és un drama enfocat en 
una típica família patriarcal de Harya-
na, al nord de l’Índia, on se succeei-
xen les lluites de poder i els embolics 
amorosos. La telenovel·la, que està a 
punt d’assolir els 300 episodis, va co-
mençar a emetre’s a l’octubre de 2010 
i no seria fi ns al maig de 2011 quan 
es va introduir la nova trama, amb un 
noi acabat de casar, primogènit d’una 
acabalada família, que es declara ho-
mosexual.

ALS EEUU UN MILITAR ÉS EL 
PRIMER QUE ES CASA A L’ACA-
BAR-SE LA PROHIBICIÓ

Quan el tinent de la marina Gary 

Ross i la seva parella van buscar un 
lloc per casar-se aquest setembre van 
escollir Vermont, en part perquè és 
un estat amb el fus horari de l’est dels 
Estats Units. D’aquesta manera, els 
dos homes es van casar en el primer 
minut de dimarts, 20 de setembre, 
quan es va anul·lar formalment la 
política militar que prohibia la parti-
cipació de membres obertament gais 
en les forces armades. Just després de 
la mitjanit, es va casar la parella, uni-
da des de fa 11 anys. “Penso que va 
ser una cerimònia bella. Les emocions 
han estat molt intenses, però fi nal-
ment és ofi cial”, va dir Ross.

Hores abans que el canvi entrés en 
vigència, el dimarts a la mitjanit, els 
militars nord-americans també feien 
els preparatius fi nals per a aquest his-
tòric canvi de política. El Pentàgon va 
anunciar que ja acceptava sol·licituds 
de candidats obertament homose-
xuals, encara que els funcionaris van 
dir que esperarien un dia abans de 
començar a revisar-les.

MOR L’ÚLTIM DELS “TRIAN-
GLES ROSES”

Quan es preparava la inauguració de 
l’escultura que commemora a Berlín 
a les víctimes homosexuals dels nazis, 
els organitzadors no creien que seguís 
viu cap dels entre 10.000 i 15.000 
homes internats en camps de concen-
tració per les seves preferències sexu-
als. Els va treure del seu error la tru-
cada d’una dona: el seu oncle Rudolf 
Brazda, nascut a Turíngia el 1913, va 
passar per Buchenwald entre 1941 i 
1945 i estava disposat a participar en 
la cerimònia. No van poder portar-lo 
a temps a Berlín, però Brazda sí va 
participar en un acte durant l’Orgull 
Gai 2008. L’últim testimoni de la 
repressió contra els homosexuals en 
l’Alemanya nazi, paleta de formació, 
tenia 21 anys quan el va detenir la po-
licia per conviure amb un altre home. 
El seu càstig màxim es va elevar fi ns a 
cinc anys de presó. Els nazis el van de-
tenir i el van enviar als treballs forçats 
de Buchenwald. Va morir l’any passat 
amb 98 anys.

Breus – Internacional
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La sexualitat i, sobretot, l’homosexualitat és i ha estat un assumpte que s’ha volgut 
recloure en la intimitat, en allò més privat. No parlar-ne era la norma social que 
prevalia i que ens invisibilitzava. El col·lectiu LGTB era invisible perquè a més del 
silenci s’imposava una altra norma social que limitava la sexualitat de les persones: 
l’heterosexualitat. Aquest és un relat que totes i tots hem viscut, i seguim vivint en 
pròpia carn. 

Tot i així, la sexualitat ha sortit de l’àmbit privat i s’ha instal·lat en l’àmbit públic 
no sempre de forma agradable ni amb els continguts desitjables però, això sí, en el 
debat públic no es posa en dubte la norma bàsica, l’heteronormalitat, tot i fer-nos 
un petit espai on hem pogut expressar-nos, reivindicar-nos i fer-nos visibles.

Però aquesta visibilitat ha estat per a tothom? És evident que no, els homes G 
han irromput amb força a l’espai públic, molts s’han mostrat sense vergonya i 
han pogut oferir una imatge de normalitat i de referència per a molts –i també 
moltes– que no gosaven, i segueixen sense gosar, sortir de l’armari. Moltes han 
estat les polítiques d’acció positiva –encara que segueixen sent insufi cients–, alguns 
els avenços legislatius reclamats i molts encara els reptes que tenim per endavant... 
Però la pròpia visibilitat és la porta d’entrada als drets, els reconeguts i els que 
encara no ho estan.

La pregunta és: per què les dones L seguim sent invisibles? Per què moltes de les 
que poden ser referents públiques segueixen vivint recloses darrere una persiana? 
Sí, la història ha silenciat les dones i les nostres aportacions, però no hem estat 
del tot obviades: en parlava Safo als seus poemes, Plutarc en els seus relats. Però 
no només parlem de temps antics sinó d’Adrienne Rich, de Monique Wittig, de 
Gertrude Stein, de Nicole Brossard, de Grettel Ammann... Tantes i tantes dones 
que han parlat en nom propi i de les altres per tenir un lloc, una visibilitat, no 
només una imatge.

En l’actualitat hi ha esportistes com Martina Navratilova, periodistes com Ellen 
Degeneres, artistes com Annie Leibowitz, cantants com Tracy Chapman o Sinéad 
O’Connor, pensadores com Susan Sontag, poetes com Maria-Mercè Marçal que 
van decidir sortir de darrere la persiana i mostrar la seva intimitat. Poques més han 
seguit en el nostre panorama. Podem reconèixer molts homes G tant en l’àmbit 
polític o artístic com en el quotidià que han decidit ser lliures, mentre les dones L 

Carme Porta

EL COL·LECTIU  
INVISIBLE

Darrere les persianes

segueixen amagant el que són per poder 
“sentir-se lliures” d’una opressió social 
que ens nega. És aquesta la via?

Ser dona L és trencar tabús i, sí, 
enfrontar-se socialment d’entrada 
i lluitar per allò que vols, allò que 
desitges. El fet de no mostrar-se fa que 
l’heterosexisme sigui cada cop més fort 
i que els nostres drets minvin. Per què 
tenim por de ser? Por de mostrar-nos? 
El silenci es teixeix al nostre voltant 
i només hi ha una possibilitat de 
llibertat: sortir de darrere les persianes 
i ser capaces de ser allò que volem ser. 
Així ho ha entès Karina Vance, nova 
ministra de Salut Pública a l’Equador.

Com deia Adrianne Rich: “Tot el que 
no és anomenat, no descrit en imatges, 
tot el que s’omet en les biografi es, allò 
censurat en les col·leccions de cartes, tot 
el que es disfressa amb un nom fals, el 
que s’ha fet de difícil abast i tot el que 
està enterrat en la memòria per haver-
se desvirtuat el seu signifi cat amb un 
llenguatge inadequat o mentider, es 
convertirà no solament en el no aquest, 
sinó en l’inefable”.

El desig per una dona no ens fa iguals 
però sí que ens dota d’objectiu comú, 
mostrem-lo!
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