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Avui en dia, el principal mitja de comunicació i per a 
lligar son les APP dels smartphones. Aplicacions com 
Grindr, Scruff, Planet Romeo, Growlr o Wapo s’han 

convertit en l’aparador de personalitats 2.0 on un pot deixar 
volar la imaginació virtual i explotar els seus propis encants en 
l’art de la seducció.

Els usuaris d’aquestes aplicacions solen partir d’un nickname o 
sobrenom, que és el primer que es veu juntament amb el seu 
avatar o fotografia que el representa. Aquest fet fa que, tal i 
com va passar a l’inici del Whatsapp, s’inventin codis de text 
curts per intentar explicar el que es busca amb el mínim de 
tecles possibles. 

Un nou vocabulari
Navegant per aquesta realitat virtual ens trobem textos 
sorprenents que creen una certa preocupació en els mateixos 
usuaris, doncs els obliga a mantenir actualitzat un vocabulari 
que va canviant constantment, ja que perdre el fil del significat 

d’aquestes noves expressions et desplaça a la invisibilitat en el 
‘mercat’ sexual. «BB», «pprs», «vgra», «raw», «GHB», «tina», 
«slam», «top», «bttm», «vers», «XL», «hung», «twink», 
«cuck», «P», «save», «clean», «VIH+», «s», «dom», «bull», 
«visiting», «fit», «jock», «ff», «x2», «poz» o «pig» són termes 
curts i la seva funció és comunicar amb el mínim de lletres el 
que es busca preferentment. Un cop establert el contacte, la 
gent, com sempre, acaba sent bastant oberta al què sorgeixi 
i s’adapta al que es va trobant dia rere dia, doncs el principal 
objectiu és, també com sempre, socialitzar i no sentir-se 
desplaçat.

Però és curiós veure l’augment de perfils que no nomes 
busquen sexe a nivell individual o contacte amb altres persones, 
sinó que son organitzadors de festes en cases particulars i 
que reben diferents noms depenent de la temàtica particular: 
«chill», «slam», «sesion», «festa blanca», «bbparty», «ruleta», 
«chemsex»... Probablement la decadència del concepte de 
discoteca, la comoditat d’organitzar-ho en un entorn mes 

privat, la necessitat de buscar sensacions extremes i una crisi 
econòmica que ha empobrit a la majoria han portat a molta 
gent a optar per aquests tipus de festes que aconsegueixen que 
hom es relacioni ràpidament amb gent propera al seu perfil i 
alhora li permet una experiència de sexe descontrolat amb 
‘viatges’ a estadis de sensacions que permeten desconnectar-
lo de la realitat. I tot d’una manera relativament econòmica, 
doncs, pel mateix preu que poden gastar una nit a una 
discoteca obtenen les drogues que volen.

Buscant noves experiències
COLORS DEL TERRITORI s’ha posat en contacte amb 
diferents perfils per saber per què recorren a aquests tipus 
de festes i què els porta a aquesta decisió. Alguns expliquen 
que quan consumeixen drogues se senten transportats 
a un estadi d’excitació constant, on perden la noció del 
temps i l’espai, i s’evadeixen dels seus problemes durant les 
hores que dura la festa; n’hi ha que nomes utilitzen algunes 
substancies concretes per poder rendir millor sexualment; 
altres fan servir la consumició com un mètode de relació 
social : «És que tothom en pren i és mes guay». En comú 
opinen que van a aquestes festes perquè són els únics llocs 
on s’ho passen be, ja que les discoteques «estan plenes de 
xafarderes» i sempre hi troben el mateix. 

La discreció és un element bàsic en aquests tipus de perfils que 
busquen relacionar-se amb gent semblant, doncs cal mantenir 
un cert secretisme sobre el consum de cadascú. Alguns 
afirmen que se senten «una mica cascats físicament» els dies 
després d’assistir a aquest tipus de festes, «però com passava 
als antics guateques, i com que ara la festa esta en aquest tipus 
d’esdeveniments, si no consumeixes ets l’element estrany que 
sembla no voler passar-ho be».

Sexe segur?
D’aquesta manera, l’estrès, el ritme de vida frenètic de la 
societat contemporània i el fast food sexual s’uneixen per fer un 
còctel explosiu, molt còmode per les malalties de transmissió 
sexual, que converteix en víctimes a moltes persones quan 
aquestes busquen diversió, sexe i relacionar-se.

No es pot estigmatitzar d’antuvi cap nova forma de relació 
humana o sexual, però cal responsabilitat a l’hora de conjugar 
experiències, oci i salut sexual. L’educació i el coneixement dels 
medis son bàsics per poder fer-ho amb seguretat. Cal saber 
veure el límit de la pròpia llibertat, doncs, s’esculli el model de 
diversió que s’esculli, aquest límit coincideix amb el d’una altra 
persona, i cadascú tel el dret de decidir on comença el seu i 
l’obligació de respectar a qui té davant seu. ■

En els darrers anys s’ha popularitzat el 
terme «chemsex» per referir-se a les pràc-
tiques sexuals potenciades pel consum de 
diversos fàrmacs. Són festes, generalment 
d’homes gais, de sexe i drogues, que poden 
durar 72 hores, sense cap tipus de protec-
ció i que representen un perill per a la pro-
liferació de malalties de transmissió sexual. 
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