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CULTURES 

La primera reacció de Berta For-
nés i Manuel Fernández a la peti-
ció d’escriure sobre un centenar de
qüestions de sexe en un llibre va
ser d’una certa incredulitat. Però
un cop garbellats els temes «en
vam haver de deixar uns quants
fora perquè en van sortir molts»,
explica la coautora. Fornés, que
aquest vespre (20 h) presenta 100
preguntas sobre sexo (Lectio) a la
Llibreria Parcir, viu a Barcelona i
treballa des de fa un any al Centre
d’Atenció Primària de la Sagrada
Família, de Manresa.

De sexe se’n parla molt d’oïda
i amb poc coneixement de causa?

El Manuel és psicòleg i home, i
jo, metgessa i dona. Aquesta unió
ens ha permès escriure sobre di-
ferents temes des de diversos punts
de vista, a nivell anatòmic, fisio-
lògic, antropològic, psicològic...
El nostre enfocament és afectiu i

sexual, no preteníem que el lector
hi trobés apartats de l’estil de «Les
10 millors postures» o «Tots els se-
crets de...». Cal desmitificar tò-
pics, parlar de sexe amb normali-
tat, tractar el tema de la parella, els
errors que es cometen... tot el que
veiem a la consulta i que genera
angoixa en el pacient. Ara no ex-
erceixo de sexòloga, la feina a
Manresa em demana dedicar-me
al cent per cent a l’atenció primà-
ria, però la meva intenció és anar
tornant  a aquest terreny.

Tenim sexe fins i tot a la sopa?
Hi ha molta informació circu-

lant, però poca formació i educa-
ció. Potser es parla molt de la part
més transgressora, però no tant a
nivell emocional. Quan la gent
sap que sóc sexòloga, la seva pri-
mera reacció sempre és fer broma.
Però parlar de sexe d’una manera
seriosa sembla que costa més.

No hi ha prou llibres?
N’hi ha bastants, és cert. Jo en

llegeixo que són més especialitzats,
obres que tracten temes com la
disfunció erèctil, el vaginisme...

són bons manuals. Aleshores, n’hi
ha que són per aprendre coses, en
un to més divertit. Potser falten lli-
bres de divulgació a nivell popular.

Quins temes han volgut des-
mitificar?

Per exemple, que la virilitat de
l’home estigui lligada a l’erecció. O
que, si no hi ha penetració coital,
significa que et quedes a mitges.
En una relació, et pot venir de
gust el sexe oral no tan sols com a
preliminar sinó en si mateix.

I entre les dones?
La por a ser expressiva pel que

pensarà l’altre, per exemple.
Una bona comprensió de la

sexualitat pot ajudar a lluitar

contra la violència de gènere?
Penso que sí, sempre que es tre-

balli molt la qüestió de l’exigència
que transmetem als altres. Si tu
penses que la teva parella ha de ser
més afectuosa, i no ho és, simple-
ment perquè cadascú és com és,
llavors et pots frustrar, i això pot ge-
nerar tensió en la relació i un dis-
tanciament emocional. La solució
a això és convertir l’exigència en
preferència. Sembla obvi de dir,
però cal fer-ho. 

I l’exigència cap a un mateix?
També s’ha de treballar, per-

què si t’atabales amb el fet que has
de trigar més a ejacular, tindràs an-
sietat i ejacularàs abans.
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Entrevista Berta Fornés
Metgessa. Cada dia va de Barcelona a Manresa per exercir
la medicina al Centre d’Atenció Primària de la Sagrada Família.
Presenta el llibre «100 preguntas sobre sexo», avui a la Parcir 

«Circula molta
informació sobre
sexe, però hi ha
poca formació» 

Toni Mata i Riu
MANRESA

Berta Fornés i Manuel Fernández tracten
la sexualitat com un fet afectiu i emocional


L’Associació La Crica de Manre-
sa aspira a ser guardonada amb la
distinció a la Millor Iniciativa per
a la projecció del circ en la gala dels
Premis Zirkolika, que se celebra
avui al vespre (20 h) a la vela del
Circ Raluy instal·lada al Port Vell de
Barcelona. Les manresanes Sira
Bover i Rat Serra també aspiren a
diverses recompenses de la mà de
les seves companyies, Capicua i
Pistolet, respectivament.

Els tres rivals de La Crica en la
vetllada més important del món
del circ a Catalunya són la com-
panyia de Valls La Circoteca, la bar-
celonina RAI art i el fotògraf de circ,
nascut a la capital catalana, Manel
Sala Ulls. La Crica va néixer a final
del 2009 a Manresa amb la volun-
tat d’incentivar l’aprenentatge de
les arts del circ, i durant aquest curs
disposa de 224 alumnes.

Circ Pistolet es va formar l’agost
del 2008 de la mà d’Enric Petit i la
manresana Rat Serra. Actualment
són sis membres i en la gala dels
Zirkolika són la companyia més
nominada, amb cinc candidatures:
espectacle en sala, direcció artís-
tica, música original i artista novell
(Anna Torné), per l’espectacle In-
cert, i número de circ, per ADN. La
Cia. Capicua, on participa la tam-
bé manresana Sira Bover, està no-
minada en la categoria de millor
posada en escena per l’espectacle
Entredós.  
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L’associació manresana
té 224 alumnes. Rat Serra
(Pistolet) i Sira Bover
(Capipua), també nominades



La Crica opta a la
millor iniciativa
de projecció 
del circ en els
Premis Zirkolika

El teatre Kursaal de Manresa va
rebre, ahir, a la Sala Barts de Bar-
celona, el premi Arc a la millor pro-
gramació de teatre o auditori. L’e-
quipament manresà competia
amb l’Auditori de Vilafranca del Pe-
nedès, l’Atlàntida de Vic i el teatre
Bescanó, de Girona. Nominats
però sense premi van quedar la
sala Stroika (que l’any passat es va
endur el guardó a millor progra-
mació de sala de concerts) i el
cafè-teatre Voilà!, també de la ca-
pital del Bages, que s’estrenava
en la categoria de millor progra-
mació d’espai musical. 

Qui també es va quedar sense
guardó va ser la bagenca Orques-
tra Mitjanit i La banda del coche

rojo, amb el bagenc David Repu-
llés com a cantant. Les dues for-
macions aspiraven a ser recone-
gudes com a millor gira per festes
majors de grups de versions o tri-
buts. Qui sí que va fer bons els pro-
nòstics va ser el grup Macedònia,
en el qual hi ha la manresana Sara

Roy i la igualadina Maria Farrés,
que estrenaven la categoria de
millor gira d'artista o grup per a pú-
blic familiar. Fires de Sant Narcís
(Girona) es va endur el premi a mi-
llor programació de festa major; i
competia amb les Festes de Mar-
torell. Ahir també van rebre premi
Che Sudaka (gira internacional);
Mishima (gira per festivals); The
Excitements (gira per sales); Love
of Lesbian (gira per teatres i audi-
toris) i Txarango (gira de festes ma-
jors).

23 concerts a la venda
Precisament, avui, el Kursaal posa
a la venda el gruix de les entrades
per a la propera temporada, amb
35.900 tiquets de més de 50 es-

pectacles, entre ells 23 concerts,
amb noms com Sergio Dalma
(que ja ha aixecat molta expecta-
ció), Gossos, Merche, Marc Parrot,
Guillem Roma, Miquel Poveda,
Anna Roig i L’ombre de ton chien
o Sanjosex; 6 espectacles d’Ima-
gina’t, 3 de Platea Jove, 3 de Gent
Gran, 1 Petit Kursaal i 14 EntreToc
de teatre de Sala Petita i de Sala
Gran. També es podran adquirir
les entrades per als 3 espectacles
de dansa programats per a aquest
2015: Sonoritats, de Camut Band,
el Ballet Nacional d’Argentina i el
Ballet de Johannesburg. Les en-
trades es posaran a la venda avui
partir de les 6 de la tarda, a les ta-
quilles del Kursaal i per Internet, a
www.kursaal.cat.
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El Kursaal, premi Arc a la millor programació teatral,
posa avui a la venda 50 espectacles amb 35.900 entrades

Macedònia, amb la igualadina
Maria Farrés i la manresana
Sara Roy, van estrenar
categoria amb premi

La sala Stroika, guardonada
l’any passat, i el cafè-teatre
Voilà!, no van fer bones les
seves nominacions

El Festival de Música Antiga dels
Pirineus incorpora Sant Llorenç de
Morunys i, per tant, arriba per
primer cop al Solsonès. El FeMAP,
que l’any passat ja va tenir la par-
ticipació de 22 poblacions piri-
nenques, annexiona així una nova
comarca i suma un bell conjunt ar-
quitectònic, el monestir de Sant
Llorenç de Morunys, una cons-
trucció romànica que guarda en el
seu interior una magnífica col·lec-
ció de retaules de diferents perío-
des. El festival s’inaugurarà el dia
3 de juliol amb el Quartet Casals i
finalitzarà el 30 d’agost amb Arian-
na Savall.
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El Festival de
Música Antiga dels
Pirineus incorpora
Sant Llorenç

La metgessa i sexòloga Berta Fornés
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