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M É S  I N F O R M A C I Ó

Els Mossos registren les agressions
homòfobes

Carta destacada del dia: 'La lluita pública del
col·lectiu homosexual'

Botiga del carrer de Pelai on treballava el vigilant que
insultava Francisco B. Foto: ANDREA BOSCH
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Un home que a vegades es transvesteix denuncia el
vigilant d’una botiga que l’insultava cada cop que hi
passava per davant

A. B.
BARCELONA

Per a la majoria de ciutadans, el carrer de Pelai de Barcelona
és una zona on entregar-se a les compres i a la moda. Però
per a Francisco B., Pelai és territori comanxe, un entorn
hostil on ha patit les pitjors humiliacions de la seva vida.
Tantes, que al final es va decidir a anar a una comissaria
dels Mossos d’Esquadra perquè, segons les seves pròpies
paraules, «el que m’estava passant no era acceptable
en un país lliure».
Vestit amb roba de dona
Francisco, que viu davant d’aquest carrer, assegura que se
sent tant home com dona. És per aquest motiu que en
ocasions surt al carrer vestit amb roba femenina. Una
d’aquelles vegades, concretament el maig del 2008, va ser
vist per un guàrdia de seguretat que treballava a la botiga
Lefties, just per on ha de passar cada dia per anar a la
feina. Uns dies més tard, quan hi va tornar a passar,
l’home, li va etzibar: «Maricon de merda». 
La vegada següent que hi va passar per davant, el guàrdia,
que en aquella ocasió estava amb un company, va començar
a riure’s d’ell. Aquesta vegada, Francisco li va recriminar la
seva actitud i el vigilant li va demanar disculpes. Durant uns

mesos, els insults van cessar. Però el mes de febrer passat van tornar.
Cada vegada que passava per davant de la cèntrica botiga, Francisco havia de suportar un altre cop
com el vigilant començava a cridar-li «maricon de merda» una vegada i una altra. I no només això.
El vigilant es comunicava amb els guàrdies d’altres establiments perquè es fessin ressò dels insults. El
resultat de tot això: Francisco recorria el carrer de Pelai sota un xàfec d’insults homòfobs i rialles de
menyspreu. Al final, a l’home no li va quedar cap altra opció que fer una volta per no passar per allà
cada vegada que anava a treballar.
Una gran volta
«Em veia obligat a fer una volta tremenda per arribar a la feina. Allò es va convertir en una
situació insuportable», recorda Francisco, que explica que va denunciar els fets a l’encarregada de la
botiga Lefties del carrer Pelai. «L’únic que van fer va ser enviar-me un correu electrònic dient que
lamentaven l’incident i que esperaven no perdre’m com a client. És ridícul. No és un incident,
¡són molts! ¡I jo no sóc client seu!».
Un cop assessorat pel Front d’Alliberament Gai de Catalunya, Francisco va posar una denúncia als
Mossos, que han investigat el cas, han identificat el vigilant, i li han comunicat que ha estat denunciat
per vexacions. La seva empresa l’ha retirat del lloc.
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