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dones que remenen les cireres
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“Nosaltres som
propietàries 

del nostre cos 
i responsables 
de gaudir-lo”

T’estàs convertint en una sex symbol? 
Tant com això, no... Però sí és possible que a algú li
agradi la imatge que mostro per televisió i, més encara,
parlant d’un tema com és el sexe. 

A l’hora de la veritat, fora de pantalla, 
com et veuen els homes? 
Els fa por apropar-se a mi. Davant d’una dona que se
suposa que sap molt d’un tema com és el sexe, s’es-
panten de seguida, perquè per a ells és molt important
reafirmar-se en aquest sentit.

Com valores l’ús que es fa de la imatge 
femenina en els mitjans? 
El que més em fot és el rol de la dona a molts anuncis:
quan se la veu a la cuina i l’home li dóna un copet al cul
i se’n va a llegir el diari. També em sembla abusiu que
una dona amb unes tetes fantàstiques vengui unes gale-
tes. Passa a tot arreu, l’atractiu sembla fonamental per
vendre el que sigui. Per exemple, al cinema ven més
una pel·lícula amb Anjelina Jolie que amb Kathy Bates. 

Creus que encara hi ha moltes dones que no 
han fet la seva pròpia revolució sexual? 
Sí, encara hi ha dones que no han experimentat un
orgasme, sobretot dones d’una certa edat. Però afortu-
nadament, cada cop prenem més protagonisme.
Determinats costums canvien i això repercuteix directa-
ment en les nostres relacions sexuals. 

No té pèls a la llengua. Amb tota naturalitat
parla de fel·lacions, penetració anal i de les
novetats que es poden trobar als sex shops.
Tot, amb un somriure aparentment innocent,

un gest de timidesa i amb la generositat exclu-
siva dels bons comunicadors. No es considera
gens víctima del vertiginós “preu televisiu” de
les audiències. I en cas que s’esgotés el seu
paper d’educadora sexual en els mitjans, vol-
dria dedicar-se de ple a la interpretació. De
fet, aquest mes puja per primera vegada als

escenaris del teatre María Guerrero de Madrid
amb un dels papers principals de l’obra 

El invierno bajo la mesa, de Raymonde Pouce.
Amb plena consciència, no utilitza d’aparador

l’exitós programa Dos Rombos de TVE per
mostrar les seves qualitats artístiques. I això
fa que molts desconeguin que el seu somni
sempre ha estat ser actriu. Però, és clar,

porta parlant de sexe tants anys, des de l’any
1998, que reconeix que no es podrà treure

fàcilment aquest  look mediàtic. Tot i l’etique-
ta, s’enorgulleix de les satisfaccions que li ha
aportat la seva feina d’esborrar els “dos rom-

bos” dels tabús sexuals.
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Què opines de qui un dia sí i un altre també
renuncia al seu propi plaer “a favor” de l’altre?  
La dona és més egoista que l’home, quan espera que ell
solet aprengui a tocar-li les tecles adequades per donar-
li plaer. No es pot donar tota la responsabilitat als
homes. Nosaltres som propietàries del nostre cos i res-
ponsables de gaudir-lo. És mentida que “no hi ha dones
anorgàsmiques, sinó homes inexperts”. És absolutament
fals! No es pot exigir “has de fer que jo m’ho passi bé”,
sense fer res més que esperar que no s’equivoqui mai.
No pot ser! S’ha d’aprendre a demanar quan practiquem
el sexe i, si és necessari, s’ha d’ajudar a l’altra persona
a donar-nos plaer. D’altra banda, per als homes és molt
important sentir que són bons al llit. 

Com relaciones sexualitat i autoestima? 
Estan íntimament relacionades. Si no t’estimes és molt
difícil que enamoris als altres. I l’autoestima està íntima-
ment relacionada amb com et mous al llit, com t’expres-
ses i com reps l’estimació dels altres. No és el mateix
creure que agrades a estar tapant-te constantment
segons quines parts del cos. 

Realment homes i dones som tan diferents a l’hora
de practicar el sexe? 
Els homes segurament viuen la sexualitat d’una manera
diferent a les dones. Però només es deu a raons
socials. Crec que si partíssim de zero, sense cap
influència, els nostres instints serien molt semblants.
Nosaltres arrosseguem anys de repressió i ells senten la
pressió imposada de què sempre han d’estar disposats.
I no és cert! Cada cop creix més el nombre d’homes
amb inapetència sexual. I també hi ha dones que volen
practicar el sexe a tothora. 

Estàs a favor o en contra de la legalització 
de la prostitució? 
És la professió més antiga del món! D’alguna manera
s’hauria de regular per controlar les condicions de salu-
britat, d’higiene i de prevenció. Perquè és un focus molt
important d’infeccions i de propagació de malalties de
transmissió sexual com la sida. 

Per què costa tant parlar amb normalitat 
de la sida? 
El programa sobre la sida és sempre el que obté menys
audiència. En tenim molta més quan parlem d’erecció o
del tamany del penis. Però tot i que sapiguem a priori
que és així, mai sacrifico un tema tan important com
aquest. 

En general, no es vol sentir a parlar de 
com prevenir contagiar-nos del VIH? 
Hi ha dues coses importants en televisió: l’entreteniment
i aconseguir que els espectadors se sentin identificats
amb els temes que tractem. Agrada més sentir com fer
una fel·lació fantàstica a escoltar com es transmet la
sida, tot i que tots estem exposats a contagiar-nos-en.
No som conscients que ens pot tocar a nosaltres.

Per què creus que l’Església té tantes reticències
a l’ús del preservatiu? 
Directament, no ho entenc. L’Església ha de ser cons-
cient que el VIH és una gran lacra mundial, que mata
milions de persones. Davant d’aquesta realitat no pot
seguir obsoleta. Hauria de canviar al ritme en què can-
vien els temps. Però no. Segueix estancada. 

A què ajuden programes com Dos Rombos? 
Crec que fem una feina d’educació sexual molt impor-
tant. És necessari que existeixin programes d’aquest
tipus i em sento molt compromesa amb el que faig. Sé
que tenim moltes carències, perquè comptem amb el
factor temps. No puc dedicar-li a una persona 10
minuts, perquè no es tracta d’una consulta. Només tinc
l’opció de tractar temes tècnics, alguns molt bàsics,
però que cal repetir. No puc parar-me en la part més
emocional, perquè llavors deixaria de ser un programa
de televisió.

Exerceixes com a sexòloga? 
No. Sóc educadora sexual. És l’especialitat que vaig
escollir quan vaig acabar la carrera de Psicologia.
Sempre penso que tinc molt a aprendre i només sóc
experta en manualitats. M’encanta fer collage!

A qui consultes els teus dubtes? 
Principalment, tinc dubtes mèdics. Consulto a una
ginecòloga i a un uròleg que treballen en el programa. 

Hi ha professionals que critiquen la teva feina? 
Segur que n’hi ha, però crec que només podrien criticar
la manera de fer les coses, de presentar-les, perquè la
gran majoria de professionals se n’alegren que hi hagi
un programa televisiu on es parla de coses tan fona-
mentals com la prevenció. 

El pitjor dels tabús...
Pensar que el sexe és brut i depravat. 

Un consell per a què totes les persones 
practiquem bon sexe...
Riure i desdramatitzar.n
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“El programa
sobre la sida és
sempre el que
obté menys
audiència. 

En tenim molta
més quan 

parlem d’erecció
o del tamany del
penis. Però tot 
i que sapiguem
a priori que és
així, mai sacrifi-

co un tema 
tan important
com aquest”


