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Grindr és una aplicació
per trobar relacions entre
homes. I des d’aquest ves-
pre es pot veure el musical
Grinder, inspirat en
aquesta app. Es tracta del
primer musical gai de la
companyia RetorCia Tea-
tre, que hi presenta uns
personatges arquetípics
(com els usuaris de l’apli-
cació es presenten per per-
suadir altres usuaris) per
demostrar que el col·lectiu
gai és molt més que l’exhi-
bicionista, musculós, que
sap combinar roba i que és

molt sensible. El musical
es podrà veure a l’Eixam-
ple Teatre fins al 3 de ju-
liol. I aspiren a fer una obra
que diverteixi i sorprengui
també adults heterose-
xuals. Perquè, en realitat,
el musical reivindica la ne-
cessitat de trencar els ta-
bús d’una sexualitat re-
pressora i contrària a la
promiscuïtat. Grinder és
el tercer muntatge de Re-
torCia Teatre, que el 2014
ja van sorprendre amb un
tractament sobre la por de
confessar que s’és porta-
dor del VIH (Discordants,
premiat en la beca Desper-
ta de la Nau Ivanow.)

En un món d’homes
Miss Grinder, una mena
de gateta alcavota de riure
cínic i escot pronunciat,
els convocarà a “un espai

zero”, segons comenta el
director. I és que la tecno-
logia convida que tot
aquell que vulgui practicar
sexe trobi a la xarxa la se-
va parella segons on faci la
cerca. L’Eixample és l’es-
pai de major potencialitat
d’aquesta cerca.

El musical retrata dife-
rents tipologies homose-
xuals, a partir d’una “di-
vertida” investigació del
director Davo Marín.
S’han compost fins a 22
temes, que es presenten
molt ràpidament, sent fi-
dels a la necessitat dels
usuaris de Grinder: “Estí-
muls continus i ràpids”,
explica Marín. Miss Grin-
der aventura un joc inter-
actiu amb el públic, al qual
es convida a cantar i treu-
re’s la samarreta. ■
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Sexe ‘trash’ en un musical d’impacte
RetorCia Teatre
estrena ‘Grinder’, un
musical gai obert a
tot el públic adult

Foto de família dels actors d’aquest provocador musical de Retorcia Teatre ■ EIXAMPLE TEATRE

“La gent em para pel car-
rer per donar-me les grà-
cies pel llibre, i és emocio-
nant.” Gairebé trenta
anys ha trigat Lolita Bosch
a prendre el coratge per
parlar d’una experiència
que la va marcar per sem-
pre més quan era adoles-
cent: dels 14 als 17 anys va
ser víctima d’assetjament
escolar. “M’ha costat tant
escriure sobre això perquè
em sabia greu veure’m pú-
blicament com l’escripto-
ra que ha patit bullying,
però era una assignatura
pendent i m’hi vaig posar.”
La ràbia (Amsterdam) va
guanyar el premi Roc Bo-
ronat: “Quan el vaig reco-
llir estava tremolant per-
què tracto d’un tema molt
íntim.”

Bosch va fer una crida
pública fa dos anys per
parlar amb persones que
havien patit o pateixen ac-
tualment aquesta agressió
i a partir d’aquí ha escrit
un relat d’autoficció en
què barreja la seva experi-
ència amb la dels altres ca-

sos, alguns esfereïdors i
que han acabat en suïcidi.
“Tenim telèfon d’atenció a
les víctimes de l’homofò-
bia, de la violència de gène-
re, però no de bullying, i és
molt més present del que
ens imaginem: un de cada
quatre alumnes n’és vícti-
ma, i en tot tipus d’esco-

les.” Bosch assegura que
no hi ha un perfil de vícti-
ma, però sí una constant:
“Es culpabilitza la víctima
per ser així o aixà, incloent
l’entorn més proper.” So-
vint es produeix a l’adoles-
cència, quan es desco-
breix el propi cos, i alesho-
res es rebutja el de l’altre.

Però perquè sigui conside-
rat bullying l’assetjament
s’ha de produir per un
temps perllongat.

A l’hora de buscar res-
ponsabilitats, l’escriptora
assenyala la societat: “Els
professors van collats i fan
el que poden, no els podem
posar tota la culpa a ells.”

En canvi, considera que
des de les institucions sí
que es podria actuar més
contundentment per acon-
seguir l’etiqueta “escola
lliure de bullying”. Una ei-
na que apunta com a im-
prescindible és poder dis-
posar d’un “servei d’atenció
a les víctimes del bullying”
exterior a les escoles i, so-
bretot, parlar amb els ado-
lescents: “Només ells saben
el que necessiten, no els pa-
res o els professors.”

Actualment existeix el
programa Tutoria Entre
Iguals (TEI), que s’aplica
només a un 7% de les esco-
les. Consisteix a fer que un
nen gran es responsabilit-
zi d’un altre d’un curs infe-
rior. “No crec que acabi de
funcionar i té un punt de
control policial”, opina
l’escriptora. Davant del
protocol establert per la
Generalitat, Bosch diu
que és del tot insuficient i
mancat d’estratègia, “ni
tan sols consideren el bu-
llying com un motiu per
canviar d’escola!” I con-
clou: “Han passat trenta
anys del que vaig patir i es-
tem exactament igual.” ■

Lolita Bosch pren coratge i parla de la seva experiència com a víctima de l’assetjament
escolar en la seva novel·la ‘La ràbia’, una denúncia a la indiferència de la societat

Conviure amb la por
Valèria Gaillard
BARCELONA

Lolita Bosch (Barcelona, 1970) és novel·lista i activista per la pau ■ ANDREU PUIG

“El ‘bullying’ és
molt present: un
de cada quatre
alumnes n’és
víctima, i en tot
tipus d’escoles”


