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I si casem la nuesa amb la llibertat?. BONA PARELLA!
(La vergonya no està convidada al casament)

De vegades contemples una obra artística i voldries tenir l’autor o autora a vora teu 
perquè t’ho explicara tot plegat. De vegades això passa, que el tens a la vora, que com-
parteixes amb ell (amb ells en aquest cas) confidències, lluites, somriures i destrellats. 
Quan es té eixa sort, quan a l’autor pots dir-li: —Amic, ensenya’m el que estas fent!, 
les confidències, i els detalls sobre el procés creatiu li donen a l’obra un significat nou.

Fernando, més conegut com a Fefeto, i Rubén Fresneda s’han acomboiat en aquesta 
exposició per fer un petit «homenatge» al col·lectiu LGTBI MARIola del qual formen 
part i en el qual compartim lluita. Un xicon d’Ibi i un altre d’Alcoi, al nord del sud del 
País Valencià, de casa nostra i amb els ulls plens d’aquesta llum de les nostres valls 
i muntanyes.

Una mostra de les «coses que fan» que vol ser una crida a la reflexió: Rubén, amb 
els seus collages i Fefeto amb els seus dibuixos-il·lustracions, ens conviden a pensar 
una mica en quina mena de societat vivim. Des de l’òptica d’un discurs clarament 
defensor de la llibertat, de «les llibertats i els drets» de totes les persones. Amb un 
punt de provocació i un altre de lúdic. Amb un pessic de denúncia i un altre de crit 
d’alliberament personal.

Mirareu i, tal vegada, us agradarà tenir-los a la vora, parlant-vos des de la força plàs-
tica de les imatges que creen de superar tabús, estereotips, de despullar la realitat 
d’hipocresies i de mostrar i visibilitzar una part del món dels «invisibilitzats».

—Mari, Hola!... MARIola, estem ací, som d’ací, del poble, de tota la vida, de totes 
les vides amagades darrere de murs enormes i sota les ombres del nostre campa-
nar. Hola!, estem ací, som part d’aquest microcosmos que és la ciutat, el poble, la 
societat. Som i volem ser. Volem eixir de sota les faldes i els faldons de la mateixa 
muntanya que ens acull a totes i tots. #SomMariola

Quan us atreviu a mirar les imatges que Rubén i Fefeto ens han seleccionat per a 
aquesta exposició, feu-nos un favor: feu un petit exercici de superació dels propis 
prejudicis. Obriu els ulls i despulleu-los de «paradigmes», de lliçons apreses. Darrere 
del «totem» del penis com a icona de la mentalitat heteropatriarcal, hi ha una crida 
a la joia, a la alegria de ser com volem ser, a ser cadascú qui i com vol ser.
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El col·lectiu LGTBI MARIola va néixer per a això, per a superar juntes prejudicis, pors, 
imposicions, models i caminar cap a una nova manera de mirar i conviure. Tal volta la 
primera pedra que cal tombar del mur alt i fosc que té a tantes persones amagant la 
seva afectivitat, la seva sexualitat, siga la pedra de la vergonya. I la nuesa sempre ha 
estat emparentada amb la vergonya. Nosaltres la casem amb la llibertat, perquè nuesa 
i llibertat fan una parella fantàstica de xiques desvergonyides, alegres i combatives.

Gràcies, templats!

Pau Torregrossa i Coloma
Secretari del Col·lectiu LGTBI MARIola
dels pobles i les contornades nostres per l’Alcoià, 
El Comtat i la Foia
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La transgressió com a forma de reivindicació

Fer un pas al front i trencar alguna norma establerta és de vegades l’única manera 
possible de fer avançar la societat, especialment en qüestions a on l’immobilisme 
per part d’un sector de la població es fa patent. Crec que el camí cap a la naturalitat 
en matèria de diversitat sexual n’és justament un bon exemple: les accions dutes 
a terme per persones o col·lectivitats al llarg de les darreres dècades, enfrontant-
se a determinats patrons de comportament –sovint condicionats per contextos re-
pressius–, han permès els avanços en matèria de drets civils de les persones LGTBI. 
Afortunadament, la situació que vivim en l’actualitat dista moltíssim de la que es vivia 
fa a penes 40 anys. Ara bé, també estem alhora molt lluny de l’acceptació social de la 
diversitat sexual com a una qüestió normal i, a més, amb el constant perill de patir un 
retrocés en qualsevol moment.

La societat del 2017 manté uns notables prejudicis cap a lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals. Moltes persones encara associen la diversitat sexual a este-
reotips frívols i banals, i no assumeixen que l’orientació i/o la identitat de gènere no 
és més que un factor circumstancial en la vida, com tants altres, que determina al-
guns aspectes però que en la majoria d’ocasions i de situacions diàries resulta del 
tot intrascendent. I, així, el marica, la bollera, el travelo o el/la bi segueixen en molts 
casos estigmatitzats, convertits en víctimes fàcils d’acudits i burles sense cap tipus de 
fonament, quan no directament d’un perillós assetjament.

Per a aquestes persones, la diversitat sexual no és més que un circ amb carrosses de 
colors cridaners que envaeix els carrers de les nostres ciutats una vegada a l’any, a 
començaments de l’estiu, o una provocadora exposició de carn, sexe i lascívia. No en 
veuen el rerefons: que darrere d’aquestes mostres d’expressió hi ha tota una reivin-
dicació i tota una necessitat de manifestar-se, no solament en el sentir d’eixir al carrer 
darrere d’una pancarta, sinó també en el de, simplement, ser visible per al conjunt 
de la societat. I, en aquest sentit, la transgressió és una forma de cridar l’atenció, pe-
rò també el convit a parar-se a pensar en el perquè de tot això: per què es reclama 
la visibilitat de la diversitat sexual damunt d’una carrossa, darrere d’una pancarta o 
a través d’un quadre o una fotografia. La resposta és senzilla: es fa per a deixar cons-
tància de l’existència d’aquesta diversitat i animar a la reflexió al voltant del tema i, 
sobretot, a la seua acceptació col·lectiva. A assumir com a normal que un home o una 
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dona puguen sentir-se atrets per una persona del seu mateix sexe –o per tots dos 
alhora–, o a que puguen no coincidir els òrgans sexuals amb què naix una persona i el 
gènere amb el qual s’identifica quan la seua capacitat de raonament es desenvolupa.

Rubén Fresneda i Fefeto ens proposen dues visions diferents de com fer de la trans-
gressió una forma de reivindicar la naturalitat de la diversitat sexual. Tenen en comú 
l’erotisme de les seues imatges i la utilització freqüent d’elements de la cultura pop 
en la seua obra, així com algunes de les sensacions que transmeten; els personatges 
que tots dos ens mostren ens llancen mirades de complicitat, ens conviden a passar 
amb ells una bona estona –potser en un sentit lúdic, potser en un sentit, diguem, més 
festiu– o, si més no, a ser els seus amics. Ens animen a desinhibir-nos, a expressar-nos 
amb llibertat mitjançant el divertiment i la picardia. Hi haurà qui veja aquestes obres 
com una provocació, o de mal gust pel seu contingut explícit, però jo em situe fora 
d’aquestes percepcions. Un cos nu, masculí o femení, en actitud provocativa des d’un 
punt de vista sexual, trobe que en absolut té per què ser grosser. El sexe i el desig for-
men part de la vida com a element inherent a la persona, i crec que deixar-se portar 
per aquests plaers i gaudir d’ells és sa, sempre que es faça amb l’obligada dosi de rao-
nament (“Coneixement!”, que ens recomanarien els majors) i, per supost i damunt de 
tot, respecte mutu entre totes les persones que participen del moment.

Des de la diferència de les seues tècniques –l’un jugant més amb el dibuix i la ca-
ricatura, i l’altre amb el collage i la composició fotogràfica–, i també des d’òptiques di-
ferents –l’un indistintament amb homes i dones com a elements iconogràfics, l’altre 
amb una preferència més clara pel gènere masculí–, Fefeto i Rubén Fresneda ens 
mostren molt bé aquesta idea del desig sexual com a un impuls natural, que tots sen-
tim en un moment donat. Una sensació que, al meu parer, val més que expressem 
i compartim, sempre amb les obligades condicions de respecte cap als demés i de 
sensatesa, enlloc de tindre-la arraconada i reprimida. I més en el cas que ens ocupa, 
on, com deia, la transgressió que plasmen aquestes obres artístiques no és més que 
una forma de reivindicar l’existència i la naturalitat de la diversitat pel que fa a orien-
tacions sexuals i identitats de gènere, així com la llibertat de poder-les expressar pú-
blicament. Crec que tant Fefeto com Rubén Fresneda, cada un des de la seua pròpia 
òptica, aconsegueixen transmetre molt bé aquest missatge.

La diversitat sexual ha estat massa temps tancada als armaris –o als sarcòfags, més 
bé– i encara hui, quan ja enfilem el final de la segona dècada del segle XXI, no podem 
dir que s’haja arribat, ni molt menys, a un estat de normalitat. Tenim la sort de viure 
en allò que diuen el Primer Món, i tot i així coneixem de manera quotidiana situacions 
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pàgina següent
Estiu
Collage sobre paper. 30×20cm 2016

d’agressió, d’assetjament o de menyspreu pel simple fet d’orientació i identitat. I 
si açò passa en el nostre entorn, no cal que ens fem una idea de fins a quin punt 
pot ser impossible viure l’homosexualitat o la transsexualitat en diferents parts del 
món. Per això, crec que benvinguda siga tota aquella expressió que ens mostre una 
realitat que la societat en general ha d’anar assumint com a natural, cada vegada 
més: que l’orientació i la identitat sexuals poden i són diverses i, alhora, són aspectes 
intrascendents en les relacions del dia a dia amb altres persones. És a dir, que res 
tenen a veure i en res han de condicionar la vàlua de la persona en la seua formació 
acadèmica i professional, en la seua feina, en la seua vida social, en les seues aficions i 
en tantes altres qüestions. I també, al mateix temps, que gaudir del desig sexual, amb 
coneixement i amb respecte cap als altres, està entre les millors experiències que 
podem tindre al llarg de les nostres vides.

Antonio Teruel García
Periodista
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Teledistorsió (reinterpretant a Antoni Miró)
Collage sobre paper. 45×17,5cm 2015
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Objecte de consum (reinterpretant a Antoni Miró)
Collage sobre paper.  29,7×21cm 2015
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pàgina anterior
Xupla “Chupa Chups”

Collage sobre paper. 36×21cm 2015

“Chiquitita”
Collage sobre paper. 42×20cm 2015
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Canvi de divises
Collage sobre paper. 29,7×21cm 2015
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“Beba Coca-cola”
Collage sobre paper. 29,7×21cm 2015
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pàgina anterior
Turisme sexual

Collage sobre paper. 28,5×20,5cm  2015

Monarquia espanyola
Collage sobre paper. 28×18,5cm 2015
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pàgina anterior
Rubén Fresneda

Bananas cowboy I
Collage sobre paper. 30×20cm  2011

Fefeto
Campo de nabos

Tècnica mixta sobre paper. 70×50cm 2009
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pàgina anterior
Carrie

Aquarel·la sobre paper. 70×50cm 2016

Crocanti
Tècnica mixta sobre DM. 60×40cm 2016
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Ramillete
Tècnica mixta sobre DM. 40×30cm 2016
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Corazón kinki
Tècnica mixta sobre DM. 40×30cm 2016
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Querelle
Tècnica mixta sobre DM. 40×30cm 2016
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Na’ te pido, na’ te debo
Tècnica mixta sobre DM. 40×30cm 2016
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El hijo larva
Aquarel·la i tinta sobre paper. 40×30cm 2016
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Quién maneja mi barca
Aquarel·la sobre paper. 40×30cm 2016
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pàgina anterior
Sunset of the queen

Tècnica mixta sobre DM. 90×68cm 2011

Baloncesto - La Prohibida
Aquarel·la sobre DM. 60x50cm 2016



28

Rubén Fresneda (Alcoi 1988)
www.rfresneda.wordpress.com

Formació acadèmica
2011. Llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Sant Carles, Universitat Politècnica de 
València.

Exposicions individuals
2017. Alfanumèrics. Centre Cultural, Biar (Alacant).
2016. Paper boys. Col·lectiu Saginosa, Ibi (Alacant).

· Gay Pop! Comissions Obreres, Castelló.
· Gay Pop! Comissions Obreres, València.
· Alfanumerics. Auditori Pedro Vaello, El Campello (Alacant).

2015. Alfanumerics. Centre de Joventut Campoamor, València.
2014. Alfanumèrics. Espai d’Art Arpella, Muro (Alacant).

· Alfanumèrics. Centre Cultural Ovidi Montllor, Alcoi (Alacant).
· Alfanumerics. Galeria Espacio, València.

2013. Gradaciones de lo cotidiano (The End). Centre Cívic Antic Sanatori, Port de Sagunt 
(València).

· Gradaciones de lo cotidiano 2. Ateneu Mercantil de València.
· Painting&flavour (selection). Sala Matisse, València.
· Painting&flavour. Chico Ostra, València.
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2012. Daily Colours. Segurs La Unión Alcoyana, Alcoi (Alacant).
· Natural things. Universitat Politècnica de València, Campus d’Alcoi.
· Frequent colours. Universitat Politècnica de València.

2011. Colors i sabors. Art-té, Alcoi (Alacant).
· Gradaciones de lo cotidiano. Centre de joventut Campoamor, València.
· Simbolismos fálicos. Café de la Seu, València.

Exposicions col·lectives
2017. Refugiarte. El Carme. Centre de Cultura Contemporània, València.

· L’art de MARIola. Club d’Amics de la Unesco, Alcoi (Alacant).
· 100 vegades Joan Valls. La Capella de l’Antic Asil, Alcoi (Alacant).

2016. I pòsquin you. Tapinearte, València.
· Menys 30. Museu de la Universitat d’Alacant.

2015. Art jove alcoià. Itinerant: Centre Cultural Ovidi Montllor d’Alcoi, Casal Jaume I 
d’Elx, Fundació Casal Jaume I de Gandia, Comissions Obreres de València, Universitat 
Miguel Hernández d’Elx i Club d’Amics de la Unesco.

· Desembre pinta bé. Sporting Club Russafa, València.
· Art Compromès. Palau Comtal, Cocentaina (Alacant).
· Reflexions plàstiques al voltant de la pintura comercial. Club d’Amics de la Unes-
co, Alcoi (Alacant).
· XV mostra d’Art d’Ací. Espai d’Art Arpella, Muro (Alacant).

2013. XIII mostra d’Art d’Ací. Espai d’Art Arpella, Muro (Alacant).
· Change Art. Parking Gallery, Alacant.

2012. El rostro, el otro. Palau de la Música, València.
2011. De la Malvarrosa al papel. Biblioteca María Moliner, València.

· Papers Sonors. Biblioteca María Moliner, València.
· Frente a la nueva realidad del VIH/SIDA, rompe tus prejuicios. Itinerant: València, 
Mislata, Sagunt.
· Duchamp is here. Centre Cultural Mario Silvestre, Alcoi (Alacant).
· Artificial, naturalmente. Biblioteca Nova Al-Russafí, València.

2010. Pintura y medios de masas. Biblioteca Eduard Escalante, València.
· New Art Only. Centre Cultural Mario Silvestre, Alcoi (Alacant).

2008. Ante el VIH, tu actitud marca la diferencia. Biblioteca Nova Al-Russafí, València.

Obra en col·leccions públiques i privades como l’Ajuntament de Muro, Ateneu Mercantil 
de València, Hotel Prince Park de Benidorm, Museu FAMEC de El Campello, Col·lecció 
d’Art Contemporani Visible de Madrid i col·leccions privades de València, Benetússer, Sa-
gunt, Alacant, Alcoi, Ibi, La Torre de les Maçanes i Madrid.
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Fefeto (Ibi, 1979)
www.guaposdepapel.com/www.fefeto.es

Formació acadèmica
2011. Llicenciat en Publicitat i RR.PP. per la Universitat d’Alacant.

Exposicions individuals
2016. Mariconic Vol.1. La Nueva Toje, Madrid.

· Mariconic Vol.1. DLRO Live, Madrid.
2013. Orgull Alacant. FNAC, Alacant.

Exposicions col·lectives
2016. El niño que salió de un agujero negro. Casa de Cultura de Sant Joan, Alacant.
2015. Kinetoscopio de Papel. Casa de Cultura d’Ibi, Alacant.
2013. Ilustradores out: del lápiz a la pluma. Centre Cultural Espai Rambleta, València.

Publicacions
Com a autor dels textos e il·lustracions
Anselmo. En ocasiones veo divas Edicions de Ponent, 2013.
Com a il·lustrador
Reunión masiva en la luna The Klein Press, 2016.
El gos i la tortuga Ajuntament de Benidorm, 2014.
El año de los moros  Àrea Oberta, 2011.
La xiqueta de les sabates rares  Àrea Oberta, 2010.
Cuando salvé un recuerdo  Àrea Oberta, 2010. 
El marqués que volia ser rei  Àrea Oberta, 2010.
Rastreando un regalo  Àrea Oberta, 2010.
Bon dia!  Àrea Oberta, 2010.
Cinema Cabissol  Àrea Oberta, 2009.
La Menora  Àrea Oberta, 2009. 
La remor de les cigales  Àrea Oberta, 2009.
El rastro del elefante  Àrea Oberta, 2009.
El misteri del Castell  Àrea Oberta, 2007.
Les roselles de l’ull de la Font  Àrea Oberta, 2007.
Yo, el cuento  Àrea Oberta, 2007.
El viatge de Ben i Net  Àrea Oberta, 2007.
Juguetes de temporada Àrea Oberta, 2006.
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A Pau Torregrossa i Antonio Teruel pels seus textos i 
al Col·lectiu LGTBI MARIola pel seu treball i donar suport a aquest projecte.


