
Literatura  

Com a moltes denominacions l’etiqueta
«literatura gai» va sorgir per part d’algunes
editorials ara fa uns quinze anys com una
estratègia més de mercat, ja que l’orienta-
ció sexual no pot determinar cap gènere ar-
tístic. Tanmateix açò no significa que no
haja existit amb anterioritat. Només cal re-
cordar els primers textos mítics del Gilga-
més o la Ilíada, o els més que coneguts so-
nets de Bounarroti o Shakespeare. Per
tant, seria més correcte parlar-ne de llibres
de temàtica gai, de creacions que intenten
representar la multiplicitat del desig
(moltes vegades simplificat fins a la
caricatura), redefinir des de dins la
identitat com a col·lectivitat (mino-
ritària i minoritzada històricament) i
en última instància, criticar certes ac-
tituds i comportaments so-
cials (marginació, por a
la diferència, homofò-
bia etc). Entre aques-
tes produccions hi
poden establir dos
corrents: la de la
igualtat (la més nom-
brosa i acceptada) que
defensa normalitzar els
fets i incorporar-los al
cànon tradicional, i
la de la diferència
(queer) que s’hi
reivindica amb
una militància
política més com-
promesa al marge
del models heterose-
xistes.

L’eixida de l’armari
Si fins als noranta hi ha
una subcultura feta
de sobreentesos, de
ginys més o menys
críptics dedicats al
lector «entès»; serà a partir
d’aquesta dècada on es trac-

tarà d’un tipus d’escriptu-
ra més explícita amb títols i

portades evidents. En moltes
novel·les es deixa de banda
l’ambientació marginal, i es

desplaça l’erotisme
centrat en el cos, cap
a una sentimentalitat

que explora l’afectivi-
tat entre persones del ma-
teix sexe. Els protagonistes

ja no són tractats de
«pervertits i malalts».
Ara són capaços de
viure sense comple-
xos o angoixes amb
una acceptació natu-
ral i conscient, cada
vegada més prematu-
ra, que els permet gau-
dir d’una sexualitat ple-
na i saludable. L’escrip-
tor assumeix sense ta-
bús la seua orientació,
mentre que abans l’au-
to/censura l’obligava a
emprar terceres perso-
nes, pseudònims, el·lipsis
i eufemismes. Fins i tot, al-
gunes propostes van més

enllà i qüestionen alguns mo-
dels i rols (hetero, homo, bi,
etc) obrint camí a nous estils
de vida.

Des d’un punt de vista so-
ciològic cal destacar la im-
portància d’algunes editorials
amb una clara línia militant
com Egales, Odisea, Laertes,
i altres que sense ser-ho han
estat gayfriendlycom els Lli-
bres de l’índex, La sonrisa
vertical o molts títols d’Ana-
grama. Subsidiàriament, les
llibreries «especialitzades»
han contribuït a la difusió,
no sols com a punt de ven-
da, sinó com a punts de

trobada i de discussió (Berka-
na, Cómplices). Aquest fet hem
d’afegir el foment i consolidació
d’alguns premis, veterans com el
del Casal Lambda, o quantiosos
com el de la Fundació Arenas.

Concretament a la nostra ciutat
hem de recordar la tasca de El co-
bertizo (-), més que una
llibreria gltb, una plataforma de di-
fusió de la cultura gai que va orga-
nitzar nombroses exposicions i xe-
rrades. Just després del seu tanca-
ment, li va succeir Caracteres, una
espaiosa llibreria en ple centre, diri-
gida per José Hodar, especialitzada
en aquesta temàtica i en literatura

francesa. Així mateix hem de mencionar al-
gunes publicacions com la Revista Idem
que durant els seus quatre anys d’existèn-
cia va ser un referent dintre de l’àmbit uni-
versitari; o alguns portals digitals, fets a casa
nostra, com la Biblioteca de Akenaton que
intenten traspassar fronteres i arribar a
aquells llocs on encara imperen la repres-
sió i la censura.

POR J. RICART

1
«Insistencias
en Luzbel», de
Francisco
Brines (Aitana). 
2 «Desiderata», de Lluís Fernández
(Laertes). 
3 «Ells s’estimen», compilació de
Lawrence Shimel (Índex) . 4 «Poesías
completas», de Joé María Ribelles
(jAdE). 5 «El pErfumE de la
pAntErA», de Pedro Gandía (jAdE).  
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FRANCESC DE BORJA

El duc, el sant…
l’home
Francesc de Borja, duc de

Gandia i sant, no era més ni
menys que un home. Un

home excepcional.
Dues obres tracten la

seua figura, la seua
obra i el seu

context
sociopolític

quan se celebra el
cinc-cents aniversari

del seu naixement. �3

Desig múltiple

Dilluns 28 de juny es celebra el Dia de l’Orgull LGBT (lesbianes, gais, bisexual i trans). Una
ocasió per parlar del panorama de les lletres actuals a la literatura castellana i catalana des
de diferents gèneres (poesia, novel·la) o perspectives (normalització o diferència: queer).
Literatura que explora l’afectivitat entre persones del mateix gènere i representa la

multiplicitat del desig com una temàtica que es remonta a textos mítics 

JOSÉ SARAMAGO 
Ecos del Nobel de la conciencia

Pese a haber transcurrido ya una semana desde
la muerte del escritor luso José Saramago, los

ecos en torno a su memoria continúan resonan-
do. Saramago, finalmente, logró unir de nuevo
Portugal con su obra y su persona después de
casi tres lustros de distanciamiento. De hecho,
las cenizas del autor de Caín o Ensayo sobre la

ceguera serán repartidas entre su pueblo natal,
Azinhaga, y Lanzarote, la isla donde se refugió y
que vio nacer algunas de sus más grandes obras

que nunca es tarde para descubrir. 

PROTAGONISTA DE LA SEMANA

LIteratura gai valenciana
Passant a un llistat d’autors valencians, si fa

no fa, representatius, començarem per la prosa
desenfadada de LluÍs Fernández des del seus
inicis amb L’anarquista nu; Vicente Molina
Foix, amb grans ingredients humorístics i que
ha sabut obrir-se a un públic més ampli. En
aquesta mateixa tònica són igual d’interes-
sants algunes novel·les breus que han utilit-
zat com argument l’experiència homosexual
com El Gladiador de Chueca de Carlos San-
rune, Tánger de Vicente García Cervera, o
El quadern roig, una autobiografia anòni-
ma. 

Dintre de la poesia després 
del llegat, més o menys velat de 

Gil-Albert, hauríem de ressenyar
l’amor elegíac de Francisco

Brines, l’exotisme orientalis-
ta de Pedro Gandía, la
valentia de Biel Mes-
quida amb El bell país
on els homes desitgen
els homes; i el quasi

desconegut José Mª Ri-
belles amb més de trenta títols
sense publicar. En el teatre, Fran-

cisco Ors i la seua Contradanza,
tot un escàndol ja en l’estrena.
En l’assaig són de cita obliga-
tòria la teoria artística del tàn-
dem J. García Marqués / J.

Vicente Aliaga, o la mira-
da crítica d’Albert Mira
en títols ja clàssics com De
Sodoma a Chueca.
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Des d’un punt de vista sociològic cal
destacar la importància d’algunes
editorials, de llibreries especialitzades
i diversos circuits dse difusió
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