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Context: L’homosexualitat en el segle XX 
 
 

Cuando la homosexualidad se consideraba una 

enfermedad 

Hasta los años 70 figuraba en los manuales de psiquiatría como un 

trastorno mental. El paso de los años desmontó unas teorías sin base 

científica, pero vigentes durante años 

Hubo una época, no tan lejana en el tiempo, en que la homosexualidad estaba 

incluida en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental más. Y, como 

otros problemas psiquiátricos, se pensaba que esta "alteración de la conducta" 

podía curarse con diversas terapias y tratamientos. La investigación científica y 

el paso de los años se han encargado de desmentir estas ideas. 

La reciente intervención del psicoterapeuta Aquilino Polaino en el Senado, en 

las que calificaba la homosexualidad de "patología", ha abierto un polémico 

debate sobre el tema. Aunque la comunidad científica internacional reconoce 

que la homosexualidad no se puede considerar una enfermedad, hay personas 

que, contradiciendo a la ciencia, siguen pensando que se trata de un trastorno. 

Dos son los puntos de vista predominantes sobre la homosexualidad que han 

entrado en conflicto a lo largo de la historia: el de aquellos que siempre han 

defendido que es una orientación sexual más y el de quienes han considerado 

que se trata de una desviación psicológica que se puede cambiar. 

La mayoría de los psicólogos del siglo XIX y algunos del XX veían la 

homosexualidad como una enfermedad mental y desarrollaron todo tipo de 

teorías sobre el origen de la misma. Porque, al igual que ocurre en otros 

campos, la ciencia también tiene sus puntos negros y uno de ellos es el 

tratamiento que durante mucho tiempo ha dado a los homosexuales. 

En 1886, el psiquiatra alemán Richard von Krafft Ebing incluía en su libro 

'Psychopathia Sexualis' la homosexualidad como una "perversión sexual" y le 

atribuía un origen hereditario. 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/20/espana/1119263258.html
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El influjo de Freud 

Su colega, el conocido e influyente psicoanalista 

Sigmund Freud, reflexionó mucho sobre la 

homosexualidad y, entre otras cosas, la caracterizó 

como el resultado de un conflicto durante el 

desarrollo de la identidad sexual en el que el varón 

se identifica con el sexo femenino y empieza a 

sentir atracción por los hombres muy masculinos. 

Además, señala que las madres de los 

homosexuales suelen ser "frías y exigentes". 

Sigmund Freud. (Foto: AP) 

Para Juan Antonio Herrero Brasas, autor del libro 'La Sociedad Gay' y profesor 

de ética y política pública de la Universidad del Estado de California (EEUU), 

"lo único que logró la errónea teoría de Freud sobre la estructura familiar fue 

crear durante muchos años un sentimiento de culpabilidad tremendo en las 

mujeres, que se sentían responsables de la homosexualidad de sus hijos". 

Ya en el siglo XX, los científicos comenzaron a tener más preocupación por 

investigar las conductas sexuales. Entre los trabajos más llamativos destaca el 

de Alfred Kinsey, que realizó en su citado 'Informe Kinsey' la primera encuesta 

masiva sobre sexualidad en Estados Unidos. Su estudio reveló que la 

homosexualidad era un comportamiento mucho más frecuente de lo que se 

creía y contribuyó a sacar a la luz a una parte de la sociedad. 

Y así se han ido sucediendo diferentes teorías hasta la actualidad, fecha en la 

que "se ha producido un cambio importante en la mentalidad de los ciudadanos 

respecto a los homosexuales", destaca Arnaldo Gancedo, presidente de 

COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid). 

Su afirmación se basa en las últimas encuestas que revelan que España ocupa 

el segundo lugar de la UE en cuanto a aceptación de la homosexualidad. 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2004/12/10/salud_personal/1102693353.html
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Cambio en los 90 

En 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) decidió eliminar la 

homosexualidad del 'Manual de Diagnóstico de los trastornos mentales' (DSM) 

y urgió a rechazar toda legislación discriminatoria contra gays y lesbianas. La 

acción vino motivada tras una completa revisión científica sobre el tema. 

Éste sólo fue el primer paso de un lento proceso de cambio que tardaría en 

llegar al resto del mundo, pues hubo que esperar aún dos décadas, hasta 

1990, para que la Organización Mundial de la Salud (OMS), retirara la 

homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. 

Sin embargo, la medida de la OMS no impidió que se siguieran practicando 

todo tipo de terapias para intentar "curar" a los gays y las lesbianas. Ante esta 

situación, explica a 'elmundo.es' Fernando Chacón, decano del Colegio Oficial 

de Psicólogos de Madrid, la APA se vio obligada a firmar una declaración en el 

año 2000 en la que expresa que "no hay evidencia científica que apoye la 

eficacia de la terapia 'reparativa' para alterar la condición sexual, por lo que no 

está incluida como tratamiento psiquiátrico". 

Y, a pesar de esto, "todavía hay personas que consideran que los 

homosexuales somos enfermos", indica el presidente de COGAM, recordando 

las ya conocidas ideas manifestadas por el director del departamento de 

psicología de la universidad San Pablo-CEU, Aquilino Polaino. 

ISABEL F. LANTIGUA 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/06/24/medicina/1119625636.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/06/24/medicina/1119625636.html
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De 'la naranja mecánica' a la cirugía cerebral 

A lo largo del siglo XX los científicos experimentaron con distintas 

técnicas para ver si podían 'reconvertir' a un homosexual. Todas ellas 

fueron un fracaso. 

Todas las civilizaciones, desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano hasta 

nuestros días, han mantenido posturas muy diversas respecto a la 

homosexualidad, que han pasado de la prohibición de cualquier manifestación 

de conducta homosexual y los castigos a la tolerancia y, finalmente, la 

aceptación. 

En la época en que se consideraba la homosexualidad como un trastorno 

mental se llevaron a cabo intentos muy variados para tratar de curarla. El 

profesor Herrero Brasas, autor de 'La Sociedad gay', explica que "antes del 

siglo XX la homosexualidad 'sólo' era pecado y los gays eran considerados 

sodomitas. No se asumía su condición como algo permanente sino que se 

castigaba su conducta como se podía castigar la de un ladrón". 

Sin embargo, el siglo XX ha probado diferentes terapias para 'salvar' a los gays 

y las lesbianas. "Los homosexuales que hoy tienen 50 o 60 años cuentan que 

les hacían de todo. Desde darles descargas eléctricas mientras miraban la foto 

de un hombre desnudo hasta recetarles pastillas para inhibir el apetito sexual", 

declara Arnaldo Gancedo, de COGAM. 

Fernando Chacón, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, afirma 

que se utilizaban fundamentalmente dos terapias: la terapia de reconversión, 

también conocida como 'La Naranja Mecánica' en alusión a la película de 

Stanley Kubrick, que consistía en pequeñas descargas eléctricas para asociar 

la conducta homosexual a algo negativo; y la terapia psicoanalítica, que se 

basaba en buscar dentro de uno mismo las razones del conflicto que llevan a 

ser homosexual, sacarlo a la luz para buscar una solución. 

Aunque estos tratamientos están desaconsejados por la APA, "es cierto que 

hay personas muy conservadoras y tradicionales que preguntan cómo pueden 

tratar la homosexualidad y que someten a sus hijos a terapias de este tipo que, 

aunque poco, se siguen practicando", reconoce Chacón. 
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Para este experto, lo importante es la libertad individual. "Si un chico de 24 

años no se siente cómodo con su identidad sexual puede acudir a un 

psicoterapeuta que tratará de ayudarle, primero, a que se acepte a sí mismo" 

comenta Chacón. 

"Lo que no se puede consentir es que las familias sometan a los chicos a 

tratamiento contra su voluntad". El psicólogo explica que "los homosexuales 

pueden sufrir algún trastorno cuando no se aceptan a sí mismos y, además, 

sufren rechazo social. Pero esto le sucede también a cualquier otra persona 

con algún complejo que le impide quererse". 

 

Fotos, inyecciones y hormonas 

El siglo pasado fue testigo de una gran variedad de 'inventos' científicos para 

'curar' la homosexualidad. "Ninguno de ellos consiguió un sólo caso de 

modificación de la orientación sexual, porque es algo que no se puede cambiar, 

no es un aspecto concreto sino una expresión más de la personalidad de un 

individuo", afirma Juan Antonio Herrero Brasas. Éstas son algunas de las 

técnicas que se han empleado: 

 La terapia reparativa: Mezcla una serie de imágenes eróticas con el 

electroshock. La idea es que al mismo tiempo que los gays ven fotos de 

hombres reciban una descarga eléctrica para que se produzca una 

asociación negativa con la homosexualidad. Por otro lado, les obligan a 

masturbarse con imágenes de mujeres para conseguir una asociación 

positiva. En el caso de las lesbianas era al revés. 

 Tratamientos eméticos: En la misma línea que la terapia anterior, pero 

en vez de descargas eléctricas, administraban a los pacientes 

inyecciones para que vomitaran mientras veían fotos eróticas de 

personas del mismo sexo. 

 Tratamientos hormonales: Tras probar el tratamiento con hormonas en 

ratas, algunos científicos empezaron a experimentar con personas. Fue 

un fracaso total. "Lo único que consiguieron las hormonas es que a los 

hombres les creciera pelo por todas partes y, en algunos, casos, 

también los pechos, pero no cambiar la orientación sexual", destaca 

Herrero Brasas. 
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Uno de los casos más llamativos de persecución es el del matemático inglés 

Alan M. Tuning. Gracias a sus trabajos en criptografía fue admitido en el 

Foreign Office británico, donde contribuyó a descifrar el código nazi que sería 

decisivo para la resolución de la Segunda Guerra Mundial. Pero su aportación 

no sirvió de mucho cuando se descubrió su homosexualidad. Fue perseguido, 

juzgado por conducta impropia y encarcelado. Solamente si aceptaba tomar 

estrógenos para cambiar su orientación sexual le concedían la libertad 

condicional. Turing no aceptó pero tampoco aguantó la situación, por lo que se 

suicidó a los 42 años. 

 

 La terapia psicoanalítica: Basados en las teorías de Freud sobre un 

conflicto durante el desarrollo del sujeto que había que sacar a la luz. 

 Tratamientos médicos: Incluyen, además del tratamiento hormonal, 

diversos fármacos y pastillas para quitar el apetito sexual. 

 Cirugía cerebral: Consistía en destruir una parte del hipotálamo, una 

zona del cerebro que controla el comportamiento sexual y afectivo, para 

dejar a las personas sin deseo sexual. Fue una práctica habitual durante 

30 años, de la década de los 40 hasta 1970. 

 Terapias religiosas y morales: Basadas en la reflexión y la 

comunicación con Dios. Convertirse a la religión para evitar el 

comportamiento homosexual. 

 

ISABEL F. LANTIGUA 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/06/24/medicina/1119627176.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/06/24/medicina/1119627176.html
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L’autora: Biografia d’Olga Besolí 
 
Olga Besolí (Jesús-Tortosa, 1972) és, principalment, autora de teatre, encara que 

també escriu guions i es mou en el terreny del conte infantil i de la narrativa breu.  

En la seva adoléscència guanya el Premi de Poseia de Deltebre en la seva modalitat 

juvenil amb el poema “Nostàlgica penombra” (1987) 

Els seu inici en el món de l’espectacle comença entre bastidors, formant part de 

l’esquip de decoració i atrezzo del capítol pilot de la sèrie Fràgils (1998), escrita i 

dirigida per Andreu castro i del programa L’hoa G (1998) de Canal TTV i del mateix 

director. 

Però el primer contacte amb el món del teatre i de l’escriptura dramàtica és a l’any 

següent, com a membre fundador de la compañía de teatre amateur independent 

RARS TEATRE (1999-2002), en la que fa les funcions d’actriu i guionista. D’aquest 

periòde són seus els guions d’uns quants espectacles: Transform Show (2000), Back 

in Time Transform (2000), Sobreviure (2001). Dona-Home (2001) i RARS, cava i 

Hollywood (2001); d’alguns espais televisius i radiofonics: la Gala del fi del Mil·leni 

(1999), entre RARS-Cadena Ser EBRE (1999-2001); cinematogràfics: el migmetratge 

Mittos (2002). 

Dues són les obres de teatre que escriu en aquesta època:una estrenada i una altra 

per estrenar: Fins que la mort ens separi (2001) i Malditos (2002).  

És l’obra de teatre Fins que la mort ens separi —de la que Olga Besolí, apart d’autora, 

n’és l’actriu protagonista— la que, al guanyar el i Premi de Teatre Amateux Terres de 

l’Ebre 2002, permet a la companyia amateur RARS Teatre fer el salt i 

professionalitzar-se. Esdevé la productora de teatre i cinema RARS PRODUCCIONS 

SCP (2003-2009).  

La gira que la companyia comença amb Fins que la mort ens separi per catalunya a 

partir del 2003, i per tota espanyua en la seva versió traduida al castellà a partir de 

2005, finalitza només al  2009, moment en què, per la crisi, la productora deixa 

d’existir. 

També d’aquest periode són els guions dels espectacles CultURes (2003), Via Crucis 

(2004), Halloween (2005), Gala de cap d’Any (2005), Nit blanca (2006) i Back to 

Cabaret (2007); els guions de curtmetratges Al morir (2003), Lowra (2005), Limpieza a 

fondo (2006), Telemarketing (2008) i del llargmetratge Necesito un Hombre (2009), 

essent els dos únics produïts Al morir i Limpieza a fondo. A més del espot de Canal 

TTV Vogue (2004) per a la XI Festa del Renaixement de Tortosa, el documental 

Històries d’un viatge (2005) per a l’exposició del mateix nom d’Ester Besolí patrocinada 
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per la CAM i del videoclip La lluna i Natros (2005) del grup de música tradicional Quico 

el Cèlio, el Noi i el mut de Ferreries.  

En quant al teatre, en aquesta època escriu l’estrenada obra de teatre infantil Mozart 

(2006) i la que es queda per realitzar, l’obra que ens ocupa: Pols de Roses (2006). 

És al 2009 que, després que la productora RARS desaparegui, Olga Besolí es centra 

en la seva carrera literària en solitari, tot i que segueix treballant professionalment com 

autònoma en activitats artístiques, literàries i cinematogràfiques des de 2005. 

Al 2009 guanya el Premi Micalet de Teatre per Pols de Roses, que al 2011 es publicat 

per la PUV (Publicacions Universitat de València), en la seva col·lecció Acadèmia dels 

Nocturns.  En el mateix any, el seu guió Lowra queda finalista del concurs de guions  

les Jornadas de Cine “Villa de la Almunia” (Saragossa) 

També inicia, al 2009, amb la seva germana Ester, pintora i il·lustradora, la col·lecció 

de contes infantils en català il·lustrats Les Contalles de Muniatto, d’Onada Edicions, 

que en l’actualitat ja compta amb 17 títols —els tres últims en bilingüe català-anglès. 

Al 2010 guanya tres premis literaris en narrativa: El premi especial d’integració en el 

Certamen de Cuentos “Ciudad de Tudela” (Navarra) pel relat breu El viaje, el primer 

premi del concurs de contes infantils “Este cuento me suena” (València) per el conte 

Halloween i el primer accèssit del Concurs de Narrativa “Joan Cid i Mulet” (Jesús-

Tortosa) per el relat L’avi Francesc. 

Durant el 2011 escriu una nova obra de teatre, aquest cop una comèdia, encara 

inèdita i per estrenar titulada Petites coses de dones.  

A més, durant aquests últims anys, alguns dels seus relats breus i contes són publicats 

en diverses antologies editades en paper: el relat Palosanto al libre Arbreda Ebrenca 

(March Editor, 2010); el relat Traure’s el mort de damunt al llibre Un riu de crims 

(March Editor, 2011)); el relat Estraperlo en el llibre Tren de Val de Zafan (Gara 

d’Edizions, 2011); el microrrelat Candela en el llibre Tren de Buit (Editorial Petrópolis, 

2013), aquest últim organitzat per la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa. 

També escriu el capítol 4 titulat Los elegidos de la novel·la col·lectiva il·lustrada i de 

ciència-ficció titulada Memorias del Porvenir, ara en procés de maquetació i que sortirà 

publicada en paper per Amazon aquest mateix any 2015. 

Per l’altra banda, durant aquests anys, molts dels seus relats són publicats digitalment. 

Es destacable la publicació del relat Timeless a la Revista semestral Tiempos Oscuros 

nª3 (2014) —número que conté una selecció dels millors relats d’autors clàssics i 

actuals de ciència-ficció de tot l’estat espanyol. 

http://www.servercronos.net/bloglgc/media/blogs/tiempososcuros/PDF/Revista_Tiempos_Oscuros_003.pdf
http://www.servercronos.net/bloglgc/media/blogs/tiempososcuros/PDF/Revista_Tiempos_Oscuros_003.pdf
http://www.servercronos.net/bloglgc/media/blogs/tiempososcuros/PDF/Revista_Tiempos_Oscuros_003.pdf
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En cadascuna de les edicions de la ezine bimensual Surcando Ediciona, es poden 

llegir online els seus relats:  

El viaje (2011), Segunda era (2011), En la penumbra (2011), A medio camino del 

paraíso (2011), Jubilación (2011), Carta de Navidad (2011), El hombre de Tollund 

(2012), Regeneración (2012), Despertar (2012), Los visitantes (2012), ¡Ven...gan...za! 

(2012), La momia (2013), Alma de blues (2013), Timeless (2013), El legado de la 

sirenita (2013), El cuerpo (2013), Al morir (2013), El vecindario (2013), Ciprianofobia 

(2014),  Brujas (2014), El fantasma de los libros (2014), La rebelión de las hadas 

(2014), El Caballero Oscuro (2014) i Reencarnación (2014).     

A més, des del 2011 treballa com a professora de tallers i cursos literaris online al 

Portal del Escritor, impartint els següents tallers d’escriptura: Curs de Creació Literària 

en Català, Taller de Escritura Dramática, Taller de Escritura de Cuentos Infantiles, 

Taller intensivo de Cuentos Infantiles, Taller de Diálogos i Taller de Monólogos; i els 

següents tallers de lectura teatral: Taller de lectura de Teatro (de los clásicos a la 

actualidad); Taller de lectura del teatro de Shakespeare i Taller de lectura de Teatre 

Actual en català. 

Des de 2013 és també, columnista de la revista digital mensual (convertida en 

bimensual a partir del 2015) dedicada a les lletres i les arts Buk Magazín, amb la 

columna titulada No es que sea mala..., i també col·laborant amb ressenyes literàries i 

teatrals. 

Però encara que en aquests últims anys la seva carrera s’hagi centrat més en 

l’escriptura, la seva vessant artística també segueix endavant. 

Al 2009, al mateix temps que escriu els primers Contes de Muniatto, crea un 

contacontes infantil teatralitzat basat en ells, que interpreta i segueix representant fins 

l’actualitat. A més, interpreta el personatge de Roberta en l’obra Una Velada Solidària 

(2009), sota la direcció d’Andreu Castro. 

Des del 2010 fins al 2014 col·labora en el xou televisiu Telemuniatto de Canal 21 

(temporades 2012-2014) i també en el magazine televisiu Dixa’m Vore de Canal TE 

amb l’espai cultural semanal Espai d’arts de les Germanes Besolí. 

Tanmateix, protagonitza les performances annexades a les exposicions d’Ester Besoli, 

Víctimes del maltractament (2009-actualitat) i Deesses (2011-actualitat) 

Aquest 2015 ha posat en marxa, conjuntament amb seva germana, i sota la signatura 

de Germanes Besolí, l’exposició multidisciplinària Im-Perfectes, alhora, està escrivint el 

llibre de relats il·lustrat que rep el mateix nom. 

 

http://surcandoediciona.wordpress.com/2011/03/01/el-viaje/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2011/05/01/segunda-era/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2011/06/30/en-la-penumbra/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2011/08/31/a-medio-camino-del-paraiso/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2011/08/31/a-medio-camino-del-paraiso/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2011/08/31/a-medio-camino-del-paraiso/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2011/11/01/jubilacion/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2011/12/23/carta-de-navidad/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2012/04/01/el-hombre-de-tollund/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2012/06/01/regeneracion/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2012/08/01/despertar/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2012/10/01/los-visitantes/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2012/12/01/venganza-2/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2013/02/01/la-momia/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2013/04/01/alma-de-blues/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2013/06/02/timeless/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2013/08/01/el-legado-de-la-sirenita/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2013/08/01/el-legado-de-la-sirenita/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2013/08/01/el-legado-de-la-sirenita/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2013/09/30/el-cuerpo/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2013/12/02/17a-convocatoria-la-muerte/
http://surcandoediciona.wordpress.com/2013/12/02/el-vecindario/
https://surcandoediciona.wordpress.com/2014/02/02/ciprianofobia/
https://surcandoediciona.wordpress.com/2014/04/02/brujas/
https://surcandoediciona.wordpress.com/2014/06/02/e07-el-fantasma-de-los-libros/
https://surcandoediciona.wordpress.com/2014/08/01/la-rebelion-de-las-hadas/
https://surcandoediciona.wordpress.com/2014/10/01/el-caballero-oscuro/
https://surcandoediciona.wordpress.com/2014/12/02/reencarnacion/
http://www.portaldelescritor.es/
http://www.bukmagazin.com/
http://www.bukmagazin.com/otrassecciones/no-es-que-sea-mala/
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Entrevista amb l’autora 
 

 

Entrevistes en Síntonia 

CONRAD DURAN 

 

«Quan escric teatre no penso en paraules sinó en imatges» 

Pols de roses és una obra dramàtica que a finals del 2009 va guanyar el Premi Micalet 

de Teatre, i que ara ha estat publicada per Publicacions de la Universitat de València, 

dins la col·lecció dedicada a les arts escèniques “Acadèmia dels nocturns”. 

Olga Besoli, la seua autora, una jesusenca fincada a Tortosa, és més coneguda per 

ser l'escriptora de la col·lecció de contes infantils “Les Contalles de Muniatto”, 

,inspirada en el pallasso Muniatto, i il·lustrats per la seva germana, la pintora Ester 

Besolí. Però, tot i que Olga Besolí ha rebut diversos premis literaris,sobretot amb relats 

breus, entre elis el Premi especial d’integració en el Certamen de Contes “Ciutat de 

Tudela” 2010 amb “El viaje” i el 1er Accèssit al premí Ioan Cid i Mulet 2010 amb “L’avi 

Francesc”, és principalment autora de teatre, ja destacant amb la seua primera obra “ 

“Fins que Ia mort ens separi”, guanyadora del Premi de Teatre Amateur Terres de 

l'Ebre 2002, i de la qual, a part de ser-ne l'autora, era 1'actriu protagonista. 

 

Has complit el gust de publicar l’obra? 

El Premi Micalet de Teatre el vaig guanyar a finals del 2009 i, com a conseqüència, la 

Universitat de València l’havia de publicar. Ha tardat quasi dos anys en veure la llum i 

ara que el tinc a les mans estic súper contenta. És la primera vegada que publico 

individualment. 

 

Però abans havies col·laborat amb altra gent que també escriu. 

Sí. He participar en els reculls literaris que he pogut per la zona de les Terres de 

l'Ebre. Octavi Serret de la llibreria Serret de Vall-de-roures m'ha ajudat a contactar 

amb molts altres autors i hem fet llibres col·lectius com Un riu de crims i Arbreda 

ebrenca. També he editat Els Contes de Muniatto amb la meua germana. 
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Pols de roses és una obra colpidora i tràgica que qüestiona la capacitat 

d'estimar de l'ésser humà, sobretot quan aquest es troba sotmès a 

circumstàncies difícils i situacions extremes. Què volen dir aquestes paraules? 

L'obra, com que és teatre, no és molt extensa. És una tragèdia, o sigui, és dramàtica, 

seriosa i dura. En teatre, quan es tracta d'este nivell de tensió, no es pot fer una obra 

molt llarga perquè no hi ha persona que ho pugui aguantar. Pols de roses projecta una 

pregunta: si tu sabessis que t'has de morir, què faries amb la persona estimada, 

l’allunyaries o l’aproparies? A vegades convertim el sentiment de l'amor en egoisme o 

costum i, quan estàs en una situació així, t'ho planteges absolutament tot. Jugo amb 

dos personatges, en Marc i l'Aleix, que són parella, i cada un d'eIls està en una de les 

dues postures. Cadascú viu l'amor que sent per l'altre d'una manera diferent. En 

passar un mal moment descobriran realment quins són els seus sentiments perquè, 

quan et veus al final de la teua vida i ho saps, surt el verdader tu. Mentre tot va bé, tots 

som valents i tenim poques preocupacions, però quan realment et passa alguna cosa 

que et trunca la vida, llavors  t'adones de les teues debilitats, pors i fortaleses. 

 

La vida també és un teatre? 

Més que un teatre, la passem molt inconscientment. A vegades, estem actuant i no ho 

percebem, perquè seguim la rutina a la qual estem acostumats. 

 

L'obra està basada en un fet real? 

No l'he basada en cap fet real, però si que hi podria estar perfectament. Per mostrar 

l'amor he utilitzat una parella homosexual, perquè precisament està molt vist i tots 

tenim molt clar que n'hi ha en una d'heterosexual, però quan pensem en una relació 

homosexual no pensem en amor sinó en promiscuïtat, sexe i joc. 

 

Hi ha una frase de l’obra que diu: "Una rosa i la pols de roses seran tot el què 

Aleix necessitarà per a descobrir que potser |'amor és més durador que la pròpia 

vida." Com és possible que l'amor pugui durar més que la pròpia vida? 

La vida és l’espai físic, però estem parlant de sentiments, i els sentiments poden anar 

molt més enllà. 

Depèn de la creença i la filosofia que tingui cadascú. Al tocar la vida i la mort, 

evidentment, parlo una mica de les creences, tant religioses com filosòfiques, i dels 
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plantejaments de saber si hi ha alguna cosa més enllà després de la mort i si realment 

una persona vol creure que hi ha alguna cosa més o vol limitar-se a pensar que quan 

es mori l'enterraran i s'ha acabat. No oblidem que dins del romanticisme hi ha la idea 

romàntica de pensar que tenim una ànima i que, en el fons, som eterns, i que les 

coses perduren independentment de la vida limitada i física que tenim. 

Com et sents més identificada, com a escriptora o actriu? 

Em reparteixo al cinquanta per cent. Allò perfecte per a mi és escriure teatre perquè 

són les dues vessants. Quan escric teatre no penso en paraules sinó en imatges. Veig 

l’obra i llavors el que faig és transmetre-la en paraules. En este moment se sumen les 

dues sensacions, la d'actriu i la d'escriptora. 

 

Algun dia t'agradaria veure l’obra interpretada a l’escenari? 

Sí. No hi hauria res més bonic que veure els personatges cobrant vida dalt d'un 

escenari com a espectadora. El primer pas va ser guanyar el premi, que li ha obert la 

porta per ser editada. Ara ja està en forma de llibre i la gent el pot adquirir i llegir-lo. 

Espero que hi hagi un tercer pas que sigui poder arribar a veure l’obra interpretada. 

 

Quants actors hi tindrien cabuda? 

Dos. Com a molt, dos actors amb ballarins. És una obra difícil d'actor perquè té molt 

poca infraestructura i molt de text i densitat d'actuació, i necessita actors potents. 

 

Actualment no és massa habitual escriure obres de teatre. 

És poc habitual i, a part, el teatre és el germà menut de la literatura, igual que 

l’actuació és el germà menut del cinema. M'encanta el teatre i crec que em sento més 

còmoda en teatre que en narrativa. 

Entrevistes Radiofònica  

Programa Omnium nª181 d’Antena Caro 

 

Publicat a la revista l’Estel, 2011 

per Conrad Duran 

 

 



POLS DE ROSES 
Temporada 2014-2015  
 

- 13 - 
 

 

Opinió sobre Pols de Roses 

A la darrera edició de la Fira del Llibre Ebrenc coincideixo a la taula de presentacions 

amb Olga Besolí. Ella hi ve a presentar Pols de roses i jo La Font de la Salut. Al final 

de l’acte, interessada pel llibre que parla del santuari de Traiguera, quedem que en 

parlarà al seu “Espai d’Arts” del programa Dixa’m vore del Canal Terres de l’Ebre. El 

programa va emetre’s al setembre de 2012 i ara és el moment de completar 

l’intercanvi de comentaris amb aquesta entrada sobre la seua obra teatral Pols de 

roses, que tenia per llegir des de la trobada de Móra d’Ebre. 

Olga Besolí (Tortosa, 1972) és coneguda sobretot per la sèrie Els Contes de 

Muniatto de llibres il·lustrats infantils, en què fa tàndem amb la seua germana Esther, 

pintora i il·lustradora. La sèrie ha esdevingut el fenomen editorial infantil de les Terres 

de l’Ebre, de la mà del pallasso Muniatto, que interpreta Eusebi Morcillo, i també de la 

dedicació de contacontes de les germanes Besolí. La trajectòria creativa d’Olga Besolí, 

a més de la literatura infantil, s’obri a la narrativa, el guió i el teatre, cosa que 

juntament amb la seua participació en televisió conforma un ventall de registres en què 

les incursions creatives no estan exemptes de la motivació originada pels premis 

literaris. 

Amb Pols de roses, Olga Besolí va obtenir el premi Micalet de Teatre, de la Societat 

Coral El Micalet en l’edició de 2009. El premi li va valer l’edició de l’obra de la mà de 

l’Acadèmia dels Nocturns, de la Universitat de València. L’obra és una tragèdia que 

entra pràcticament a sac en una reflexió punyent sobre la mort, enfocada des d’un no 

menys punyent plantejament: l’Àlex està malalt i sap que morirà; per aquest motiu, vol 

fer fora de casa el Marc, que és la seua parella. Les raons que un i altre esgrimeixen 

per defensar el seu posicionament en relació a la decisió de l’Àlex conformen aquest 

plantejament arriscat, sense concessions al melodrama, que entra de ple, des de la 

primera escena de l’obra, en el camp de la reflexió més profunda al voltant de la vida i 

la mort de l’ésser humà. Si hem de tenir en compte l’endreça que l’autora fa a la 

dedicatòria que precedeix el text, aquesta reflexió al voltant de l’amor, de la vida i de la 

mort, té a veure amb la renúncia, és a dir, al sacrifici en favor d’un sentiment amorós 

experimentat com el sentiment més alt que un humà puga experimentar. Un sentiment 

que ni la mort pot aturar, que la transcendeix. 

El fet que la parella, únics personatges que apareixen al llarg dels tres actes, estiga 

constituïda per dos hòmens, situa la reflexió fora de la convencionalitat que suposaria 

una parella heterosexual, fora dels esquemes tradicionals del paradigma d’amor d’arrel 

romàntica, que és, vulguem o no, el que encara ens serveix als qui vivim en la cultura 

occidental per construir-nos l’imaginari del que suposa que és l’amor. Potser, un 

http://www.llibresebrencs.org/
http://puv.uv.es/product_info.php?cPath=21_22_45_68&products_id=24545
http://www.saldonar.com/html/fitxa.php?id=4&pagina=3
http://www.canalte.cat/programes/programes.php?id=55
http://relatosbesoli.blogspot.com.es/
http://www.onadaedicions.com/contalles-de-muniatto/vmchk
http://www.onadaedicions.com/contalles-de-muniatto/vmchk
http://muniattoxou.blogspot.com.es/
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plantejament com el que fa Olga Besolí introduint aquesta relació amorosa 

homosexual és una mostra de la crisi en què han entrat aquests esquemes en la 

nostra societat, de resultes de les transformacions socials dels darrers temps, però 

també de l’esgotament d’unes fórmules que ja no alimenten l’imaginari de la gent, que 

ja ha canviat de manera de viure. En qualsevol cas, el que m’interessa destacar del 

plantejament, el que em crida l’atenció, és de quina manera, mitjançant aquesta 

parella d’hòmens joves que s’enfronten dialècticament en l’obra per defensar 

aferrissadament els seus sentiments, l’autora assoleix de situar el dilema plantejat al 

voltant de l’amor en els paràmetres d’universalitat que li interessen. Vull dir que la 

relació amorosa que s’hi planteja, abans que res, és entre persones, i entre persones 

iguals. D’acord que en aquesta relació el repartiment entre els dos personatges és 

desigual. L’Àlex és qui porta la veu cantant, qui pren la decisió de foragitar el seu 

company unilateralment i sense possibilitat de negociar res; i el Marc no té més tornes 

que entomar aquesta decisió. Però és l’Àlex qui ha d’assumir, al seu torn la decisió del 

Marc de no renunciar als seus sentiments, de no subordinar-los als fets. Aquesta 

insubordinació del Marc condueix al desenllaç del conflicte general per la situació 

plantejada. És en aquest desenllaç que el Marc i la pols de roses adquireixen el 

protagonisme que els reserva l’autora. I què és exactament la pols de roses? Ah, 

amics, haureu de llegir l’obra per saber-ho del cert. El simbolisme que té està d’allò 

més ben trobat i, en correspondència amb el plantejament escènic que fa l’autora, té la 

capacitat de sorprendre que s’espera d’una història agosarada com és aquesta. Una 

història breu de llegir però no pas fàcil de pair. 

Personalment, me n’imagino la representació dalt d’un escenari: un duel interpretatiu 

entre dos actors en un escenari en què l’única decoració dels dos primers actes són 

alguns elements de mobiliari que donen a entendre que l’acció s’esdevé a l’habitatge 

de la parella. Una escena, doncs, minimalista, conceptual, amb una llum molt 

focalitzada en els dos personatges, en una cadira, en un sofà. Al tercer acte, l’escena 

canvia del tot, amb el llit del malalt enmig esdevé gairebé un altar de la representació. 

Me la imagino així, i amb el títol de l’obra materialitzant-se en l’atrezzo. 

En conjunt, ens trobem davant d’una tragèdia d’alt voltatge dramàtic, un tipus de teatre 

que posa en joc un debat d’idees anticonvencional, que aporta una visió radicalment 

nova sobre el tòpic més tòpic de la literatura, l’amor; un teatre que portat a la 

representació ha de tenir un impacte substancial en l’espectador. Que no deixa 

indiferent. 

Blog TRITICÀRIA 

Incursions i digressions en el món literari de Vicent Sanz 

https://vicentsanz.wordpress.com/2013/02/03/pols-de-roses/ 

 

https://vicentsanz.wordpress.com/2013/02/03/pols-de-roses/
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Pols de Roses: El llibre. 

Pols de Roses va ser publicada en paper i també 

en digital al setembre del 2011 per la PUV 

(Publicacions de la Universitat de València) 

http://puv.uv.es, en el número 33 de la seva 

cole·lecció de textols teatrals Acadèmia dels 

Nocturns. 

La Publicació del llibre va ser mitjançant  el Premi 

Micalet de Teatre 2009 que va convocar la 

Societat Coral El Micalet i del qual Pols de Roses 

va esdevenir guanyador. 

Tot i la seva publicació, Pols de Roses roman 

encara per estrenar. 

 

 

 

L’obra. 

Pols de Roses és una obra colpidora i tràgica que qüestiona la capacitat 

d’estimar de l’ésser humà, sobretot quan aquest es troba sotmès a 

circumstàncies difícils i situacions extremes. També fa una reflexió sobre la 

vida i la mort, l’escepticisme i les creences religioses. I ho fa reivindicant l’amor 

homosexual des de la universalitat i la força dels sentiments profunds i 

autèntics. 

Aleix està decidit a fer fora de casa i de la seva vida Marc, amb qui conviu des 

de fa cinc anys. El motiu no és precisament la falta d’estima; ben al contrari, 

n’està més enamorat que mai i per això vol estalviar-li el patiment de veure’l 

morir. La negativa de Marc a abandonar-lo en els pitjors moments condueix a 

destapar conflictes, fortaleses i pors, records i rancúnies, i... els vertaders 

sentiments.  

Una rosa i la pols de roses seran tot el què Aleix necessitarà per a descobrir 

que potser l’amor és més durador que la pròpia vida. 

RESSENYA DEL LLIBRE “POLS DE ROSES” 

Publicacions Universitat de València 

http://puv.uv.es/
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L’escenografia. 

Pols de Roses va ser escrita al 2006 i pensada per a ésser interpretada per dos 

actors enmig d’un escenari minimalista, amb només les peces de mobiliari 

necesàries, amb els mínims elements decoratius. 

L’obra està dividida en tres actes, es sitúa en tres espais diferents, cadascún 

més ampli que l’anterior. 

En el primer acte es situa en un lloc indefinit de la casa, pot ser un rebedor, un 

passadis, el menjador, una petita sala... Hi ha solament un element 

escenogràfic: una cadira al mig de l’escenari, ocupada per en Marc, mentre al 

seu costat, de peus, hi és l’Aleix.  

En el segon acte aquest espai es una mica més ampli, el que ocupa un sofá, 

mentre la cadira del primer acte és a un lateral de l’escenari, en la penombra. 

En el tercer, l’espai es més gran encara, abarcant l’espai d’una habitació amb 

el llit i la tauleta de nit, i amb tot de gerross amb flors al voltant, com si d’un petit 

jardí es tractés.  

La llum i la foscor juguen un paper determinant durant l’obra, amb la llum 

il·lumiant l’espai central amb els dos protagonistes enmig d’una foscor regnant, 

creant una atmòsfera de penombra o semipenombra que representa el 

tancament i l’asfíxia.  

Només en els casos en que el personatge obre les costines de la fiinestra la 

llum entra de ple i omple tot l’escenari, enlluernadora i onenedora a la vegada, 

alhora que alliberadora. 
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El poema d’Auden. 

Al final de Pols de Roses, l’Aleix li demana a en Marc 

que li reciti un poema del poeta, ensagista i autor teatral 

britànic Wystan Hugh Auden, més conegut com 

W.H.Auden (1907-1973). 

Auden es considerat un dels escritors més grans del 

segle XX en llengua anglesa. Va ser premiat amb el 

Bollingen Prize i el National Book Award. A més, va ser 

candidat al Premi Nobel de literatura al 1963. 

Al 1935, Auden es va casar amb Erika Mann, la filla del novelista alemà 

Thomas Mann. Va ser un matrimoni de conveniència per a què ella pogués 

aconseguir la nacionalitat britànica per escapar de l’Alemanya Nazi, ja que 

Auden era homosexual. 

El poema titolat Funeral Blues i també Stop all the clocks i va ser publicat en 

una primera versió al 1936. Llavors contenia cinc paràgrafs i era un poema 

satíric de dol per la mort d’un lider polític, dins de l’obra de teatre en vers 

L’ascens de F6, escrita per Auden i Christopler Isherwood. La seva darrera 

versió, i que ha passat a la història, va ser publicada a The Year’s Poetry 

(Londres, 1938).  

 

Només els dos primers paràgrafs es mantenen en les dues versions. La versió 

de 1938 va ésser escrita per ser cantada par la soprano Hedli Anderson en una 

actuación del pianista Benjamin Britten. 

 

Aquest poema també ha aparegut en dues ocasions: com a contribució anglesa 

a l’estatua conmemorativa del desastre del Estadi Heysel, on un mur de 

retenció es va colapsar amb el resultat de 39 morts —el 29 de maig de 1985, 

quan el FC de Liverpool jugava contra el FC Juventus, en la final de la Copa 

Europea— i en la comedia romàntica britànica Quatre bodes i un funeral —

dirigida per Mike Newell al 1994.  

 

La versió catalana que apareix a l’obra Pols de Roses és una traducció de la 

seva autora, Olga Besolí. 
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STOP ALL THE CLOCKS 

W. H. Auden 

 

Stop all the clocks, cut off the telephone, 

Prevent the dog from barking with a juicy bone, 

Silence the pianos and with muffled drum 

Bring out the coffin, let the mourners come.  

 

Let aeroplanes circle moaning overhead 

Scribbling on the sky the message: He Is Dead, 

Put crepe bows round the white necks of the public doves, 

Let the traffic policemen wear black cotton gloves.  

 

He was my North, my South, my East and West, 

My working week and my Sunday rest, 

My noon, my midnight, my talk, my song; 

I thought that love would last forever: I was wrong. 

 

The stars are not wanted now: put out every one; 

Pack up the moon and dismantle the sun; 

Pour away the ocean and sweep up the wood. 

For nothing now can ever come to any good. 

 

 

 


