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9-8 21:00 BLANES SELVA Girona Càmping La Masia LA VELLA LOLA
9-8 22:00 COLLDEJOU BAIX CAMP Tarragona Festa Major OLLA BARREJADA
9-8 22:00 PALS BAIX EMPORDÀ Girona Plaça Catalunya PORT BO
9-8 22:00 TÀRREGA URGELL Lleida Plaça dels Comediants FULLES DE TARDOR
9-8 22:00 VILANOVA I LA GELTRÚ GARRAF Barcelona Passeig Marítim SON DE L’HAVANA
10-8 22:00 AMPOSTA MONTSIÀ Tarragona Embarcadero OLLA BARREJADA
10-8 22:00 BEGUR BAIX EMPORDÀ Girona Plaça de les Escoles Velles PORT BO
10-8 22:00 ROCAFORT DE QUERALT CONCA DE B. Tarragona Havaneres SON DE L’HAVANA
10-8 22:30 CANET D’ADRI GIRONÈS Girona Plaça TERRA ENDINS
10-8 23:00 ULLASTRET BAIX EMPORDÀ Girona Plaça del poble PEIX FREGIT
11-8 19:00 VILANOVA I LA GELTRÚ GARRAF Barcelona Plaça de l’Associació Alumnes Obrers LA VELLA LOLA
11-8 21:00 ROSES ALT EMPORDÀ Girona Port Pesquer PESCADORS DE L’ESCALA
11-8 21:00 ST. CLIMENT DE LLOBREGAT BAIX LLOBREGAT Barcelona Plaça de la Vila PORT VELL
11-8 22:00 PRADES BAIX CAMP Tarragona Plaça de la Vila SON DE L’HAVANA
12-8 22:00 BEGUR BAIX EMPORDÀ Girona Platja de sa Riera PORT BO
12-8 22:00 GUARDIOLA DE BERGUEDÀ BERGUEDÀ Barcelona Bastareny CANTHAVANERES
12-8 23:00 COPONS ANOIA Barcelona A la Piscina SON DE L’HAVANA
13-8 21:00 BADALONA BARCELONÈS Barcelona Restaurant Donzella Costa LA VELLA LOLA
14-8 20:00 MONTMELÓ VALLÈS ORIENTAL Barcelona Festa Major - Plaça de la Vila BARCAROLA
14-8 21:00 SALLENT BAGES Barcelona Santa Maria de Cornet PORT VELL
14-8 22:00 L’ESCALA ALT EMPORDÀ Girona Platja de Montgó TERRA ENDINS
14-8 22:00 PALAMÓS BAIX EMPORDÀ Girona L’Arbreda PEIX FREGIT, PORT BO, NEUS

MAR, L’ESPINGARI
15-8 16:00 VENTALLÓ ALT EMPORDÀ Girona Aplec de la Mare de Déu de l’Om LA VELLA LOLA
15-8 18:00 CASTELLAR DE N’HUG BERGUEDÀ Barcelona Plaça de la Generalitat SAC I GANXO
15-8 19:00 SANT JULIÀ DE VILATORTA OSONA Barcelona Vilalleons FM HAVANERUS
15-8 20:45 FONOLLOSA BAGES Barcelona Plaça 1 d’Octubre L’ESPINGARI
15-8 21:30 SANT VICENÇ DE MONTALT MARESME Barcelona Platja PORT BO
15-8 22:00 BARCELONA BARCELONÈS Barcelona Plaça Nova (Barri Gòtic) L’ARJAU
15-8 22:00 EL BRUC ANOIA Barcelona Plaça del Carrer Parròquia SON DE L’HAVANA
15-8 22:00 VILALLONGA DE TER RIPOLLÈS Girona Zona esportiva PEIX FREGIT

L’erotisme pot ser elegant,
políticament correcte, ap-
te per a totes les tendèn-
cies i sensibilitats sexuals.
La pornografia, no tant.
De fet, pornografia i femi-
nisme és com intentar
barrejar aigua i oli i, en una
societat cada cop més
conscienciada que cal un
replantejament profund
de les conductes a l’entorn
de les dones, un festival
com el Saló Eròtic de Bar-
celona havia de posar-se al
dia. I així ho han fet.

L’edició 2019 del Saló
Eròtic de Barcelona, que
se celebrarà del 3 al 6
d’octubre al Pavelló Olím-
pic Vall d’Hebron, estarà
marcada pel que han ano-
menat els organitzadors:
“Una gran revolució o,
més ben dit, evolució, dels
continguts i de la progra-

mació.” El saló consolida i
amplia el model iniciat el
2018, “més feminista, in-
clusiu, obert, reflexiu
i entretingut enfocat a
oferir una visió global i
evolutiva de la sexuali-
tat, especialment pel que
fa als rols de gènere i di-
versitat sexual”.

El lema d’aquest any
és Hem de parlar, i vol
incidir en una profunda
reflexió sobre el futur i la
llibertat. El saló estarà di-
rigit per Juli Simón, per
primer cop, i la direcció
creativa i de continguts
anirà a càrrec de Carles
Valdés.

S’ampliarà l’oferta de
formació del saló, amb au-
les que ja es van posar en
marxa en l’edició anterior
i que van ser les activitats
més sol·licitades. Hi haurà
més de cent sessions for-
matives –tallers, confe-
rències, col·loquis, exposi-

cions, sessions experi-
mentals...– guiades per se-
xòlegs i psicòlegs. Les te-
màtiques poden anar des
de la sexualitat dels fills
fins a tendències sexuals,
passant per l’anàlisi de
conceptes com ara el poli-
amor i temes més pràctics
com per exemple els do-
lors menstruals, el punt G,
el plaer anal, el sexe tàn-
tric i els límits del sadoma-
soquisme, ara definit amb
les sigles BDSM.

També està prevista
una renovació de la con-
cepció dels espectacles en
viu, que aprofundiran en
la qualitat artística i la re-
presentació de sexualitats
diverses, amb la novetat
de tenir una direcció artís-
tica coordinada pel mateix
saló i comissariada per
l’actriu i directora Sílvia
Rubí. Aquests espectacles
en viu estaran catalogats
per oferir a l’espectador
una experiència completa
i ajustada als seus interes-
sos. S’han previst especta-
cles de slow sex, que apos-
ten per un sexe més cons-
cient, íntim i reflexiu.

Totes les representa-
cions en viu –en què s’am-
pliarà la distància de segu-
retat entre els especta-
dors i l’escenari i es prohi-
birà l’ús de càmeres de
gran format i de l’accesso-
ri conegut com a pal sel-
fie– oferiran una mirada

més inclusiva i feminista i
es barrejaran amb altres
disciplines com ara la nar-
ració de contes eròtics, es-
pectacles de màgia, acro-
bàcia, pole dance, body-
paint, quatre sessions de
microteatre creades per
Alix Gentil –pensades per
provocar la reacció del pú-
blic des de la proximitat i
la complicitat–, sexshop
interactiu, escape room i
zones d’experimentació
de resposta sensorial me-
ridiana autònoma

(RSMA), que posa el focus
d’atenció en formes de
plaer relacionades amb els
sentits auditiu i visual.

També està previst un
túnel d’art immersiu en el
qual els visitants podran
triar dos recorreguts des-
prés de respondre a la pre-
gunta Ets lliure? A més,
aquest any els especta-
dors podran triar dife-
rents opcions de recorre-
gut dins del saló, per ajus-
tar la visita a les seves ex-
pectatives i interessos. ■

El Saló Eròtic de Barcelona aplicarà importants
canvis de concepte en l’edició del 3 al 6 d’octubre

Més educació
que excitació
Lluís Llort
BARCELONA

Cartell del Saló Eròtic de Barcelona 2019 ■ SALÓ ERÒTIC BCN

Vol ser un saló
més feminista,
inclusiu, reflexiu
i amb una visió
global dels
rols sexuals

Jan Vilanova, el drama-
turg d’hISTÒRIA i Dyb-
buk, entre d’altres mem-
bre de Sixto Paz, és un dels
autors seleccionats per a
la col·lecció Teatroautor
Exprés de la Fundació
SGAE aquest 2019. A més
d’Oscuridad, de Vilanova,
també s’inclourà en
aquesta col·lecció José An-
tonio y Federico, de Jaco-
bo Julio Roger; I’m Miami,
de Lucía Miranda; Brea-

kin Barrio, de Verónica
Serrada, i Puños de hari-
na, de Jesús Torres.

La línia editorial Tea-
troautor Exprés, engega-
da el 2013, té com a objec-
tiu col·laborar amb els au-
tors en la promoció dels
seus treballs estrenats re-
centment, i posa a la seva
disposició una sèrie d’ex-
emplars impresos per di-
fondre’ls entre crítics,
companyies, productors,
programadors, acadèmics
i altres professionals del
sector de les arts escèni-
ques. Fins al moment ha
editat 52 textos de drama-
turgs com Josep Maria Mi-
ró, Marc Artigau, Jordi Ca-
sanovas, Iván Morales, De-

nise Despeyroux, Elisenda
Guiu, Oriol Estefanell,
Marga Parrilla, Albert Bo-
ronat i David Desola, entre
molts altres. Els títols (hi
ha un reduït tiratge de 260
exemplars per moure’l en-
tre productors) es poden
consultar al web de la Fun-

dació SGAE.
Jan Vilanova Claudín

(Andorra, 1982) va estu-
diar cinema a l’Escola Su-
perior de Cinema i Audio-
visuals de Catalunya (Es-
cac) en l’especialitat de
muntatge. També és gra-
duat en història per la Uni-
versitat de Barcelona. Al
llarg de la seva carrera, ha
combinat el treball de
muntador amb l’escriptu-
ra de textos dramàtics per
a teatre. El 2013, amb un
grup d’amics liderats per
Pau Roca, va crear la
productora teatral Sixto
Paz, amb la qual ha pro-
duït més d’una desena
d’espectacles, en què
destaquen Pulmons, hIS-
TÒRIA, Tender Napalm
o, recentment, Así bailan
las putas. Com a autor, es
va estrenar amb The
Guarry Men Show i Bru-
no & Jan (& Álbert), dues
peces que bevien fora dels
codis teatrals convencio-
nals. ■

Jan Vilanova,
ara en paper

Redacció
BARCELONA

El dramaturg de Sixto
Paz, seleccionat per a
la col·lecció
Teatroautor Exprés

Jan Vilanova, en una foto

d’arxiu ■ SIXTO PAZ PROD.
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