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U 
Universitat
Una acadèmia del sexe. Amb 
experts qualificats. Amb 
serietat. Per a tots els gustos. 
En aquesta universitat fan tota 
mena d’assessories, cursos i 
esdeveniments relacionats amb 
el món de la parella i el sexe. De 
fet, són tan directes i estan tan 
mancats de prejudicis que fins i tot 
organitzen tallers de fel·lació, de 
cunnilingus o de sexe anal, entre 
d’altres. Sex Academy (Neptú, 
26) és un concepte innovador, 
necessari. Per primer cop en la 
vostra vida, us farà una il·lusió 
tremenda emportar-vos els deures 
a casa. Així dóna gust. 
www.sexacademybarcelona.com

V 
Vàters 
Els vàters més porno de Barcelona 
es troben a la discoteca Metro. 
No només són coneguts entre la 
comunitat gai; tothom n’ha sentit 
a parlar algun cop. La llegenda 
diu que als lavabos d’aquesta 
discoteca del Gaixample hi 
ha pantalles amb pel·lícules 
pornogràfiques posades. 
Estroboscòpia botifarrera. La 
distracció ideal per fer un riu. 
Diuen també que hi ha una sala 
molt fosca on la gent fa les seves 
pròpies pel·lis porno. In situ. Hi 
haureu d’anar per comprovar-ho.  
www.metrodiscobcn.com

X 
Bagdad 
Si hi ha un lloc d’aquesta llista que 
mereix la lletra X, la més porno, 
aquest és la sala Bagdad (Nou de 
la Rambla, 103). Sexe en directe. 
A un escenari. Tots sabem de què 
va. De vegades, fins i tot algun 
afortunat del públic és convidat a 
pujar-hi i acaba amb els calçotets 
al nivell del mar, convertit en 
protagonista d’una escena porno 
davant dels amics o la parella. 
En plena era del sexe virtual, el 
Bagdad segueix triomfant amb 
una fórmula que no té rival: oferir 
claus davant dels morros dels 
clients. Ah, i si teniu sort quan 
hi passeu per davant, potser us 
hi trobeu Dinio García a la porta. 
Demaneu-li un autògraf, a veure 
amb què us el firma.
www.bagdad.com

1) Estàs amb la dona 
o nòvia a un club 
d'intercanvi i una parella 
us convida a fer un blizz. 
Tu penses...
A: Que és una llàstima, 
perquè a cap dels dos us 
agrada que us lliguin.
B: Que és impossible, 
perquè l'altra parella són 
dos homes.
C: Que acabes de demanar 
una copa, però, coi, qui diu 
que no a un còctel gratis!

2) Continueu al mateix 
club, i una altra parella us 
proposa fer un intercanvi 
tou... Què està suggerint?
A: Mantenir relacions 
sexuals tots quatre sobre un 
matalàs o tatami.
B: Fer diversos jocs i 
pràctiques sexuals, sense 
arribar a la penetració.
C: Fer diversos jocs i 
pràctiques sexuals amb 
joguines amb forma d'osset.

3) Si el teu nòvio et 
vol sorprendre amb un 
kokigami, què farà?
A: Taparà el seu genitals 
amb una disfressa de paper.
B: Es vestirà i maquillarà 
com una geisha per a tu.
C: Imitarà els moviments del 
sumo per excitar-te.

4) Gràcies a Cinquanta 
ombres d'en Grey fins i tot 

la padrina sap que  
és el BDSM, però saps  
què signifiquen les 
sigles?
A: És la unió de BD (bondat 
i dolenteria), DS (dolor 
i sorpresa) i SM (sexe i 
manipulació).
B: És la unió de BD 
(bondage i disciplina), DS 
(dominació i submissió) i SM 
(sadomasoquisme). 
C: És la unió de BD 
(brandada i dominació), 
DS (dolor i submissió) i SM 
(sadomasoquisme).

5) Parlant de bondage, 
tothom sap que és la 
pràctica que consisteix 
a...
A: Mantenir relacions 
sexuals vestit de làtex de 
cap a peus.
B: Mantenir relacions 
sexuals només amb bones 
persones.
C: Lligar o deixar-se lligar 
amb cordes per obtenir plaer 
sexual.

6) Quan una persona es 
defineix com a cuir vol dir 
que...
A: Només sent plaer quan 
l'assoten amb fuets i altres 
instruments fets d'aquest 
material.
B: Comparteix gustos 
i pràctiques sexuals 
que tenen com a comú 

denominador aquest 
material.
C: Li agraden les persones 
del mateix sexe que 
vesteixen amb aquest 
material.

7) Has sentit parlar mai de 
l'squirting?
A: Sí, esclar. És l'ejaculació 
a doll femenina.
B: Oi tant. És la popularment 
coneguda pluja daurada.
C: No entenc què té a veure 
la pista de gel amb aquest 
test.

8) Més paraulotes. A quin 
mot creus que correspon 
aquesta definició? 
“Enviament de missatges de 
text o imatges de contingut 
sexual explícit a través del 
telèfon mòbil o d'altres 
dispositius electrònics”.
A: Sexfie
B: SexApp
C: Sèxting

9) El teu company o 
companya et proposa 
provar el facesitting.  
Et fa molta il·lusió 
perquè...
A: Sempre has volgut 
refregar-li els genitals per la 
cara.
B: Mai havíeu fet un clau a 
una cadira.
C: Masturbar-vos, cara a 
cara, deu ser molt divertit.

1:B) El blizz és la pràctica sexual en què dues parelles heterosexuals admeten un apropament sexual, 
parcial o total, entre les dues dones, mentre que els homes hi participen només com a espectadors.  2:B) 
L’intercanvi tou (de l’anglès soft swing) és la pràctica sexual en què es produeix un intercanvi de parelles 
amb la intenció de practicar jocs sexuals diversos que no inclouen la penetració.  3:A) El kokigami és un 
joc eròtic d’origen japonès que consisteix a embolicar el penis amb una disfressa de paper.  4:B) BDSM 
es defineix com el conjunt de pràctiques sexuals considerades no convencionals que té com a objectiu 
despertar, obtenir o augmentar el desig sexual. Les sigles corresponen a BD (bondage i disciplina), DS 
(dominació i submissió) i SM (sadomasoquisme). 5:C) En una relació sexual, el bondage és el lligament 
d’una persona per immobilitzar-la parcialment o totalment, amb la intenció d’obtenir o augmentar el plaer 
sexual tant de qui lliga com de qui és lligat.  6:B) Es defineix com a cuir (de l’anglès leather) la persona que 
forma part d’una comunitat caracteritzada per vestir amb cuir per motius estètics o finalitats eròtiques o 
per utilitzar aquesta matèria com a fetitxe en les pràctiques sexuals. 7:A) L’squirting o ejaculació a doll és 
un tipus d’ejaculació femenina que consisteix en l’expulsió a doll de líquid ejaculatori en grans quantitats.  
8:C) 9:A) El facesitting és la pràctica sexual en què un dels membres de la parella s’asseu, frega o acosta 
repetidament la zona genital sobre la cara de l’altre, de forma frontal o inversa.

Quant en saps, de sexe?
El Termcat prepara un diccionari sobre termes relacionats amb el sexe i 
l'erotisme. Més endavant ens demanaran que els ajudem a trobar les millors 
propostes catalanes per a alguns anglicismes de l’àmbit. Ara, amb nou definicions 
que avancem, hem fet un test en què pots posar a prova els teus coneixements. 


