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Diccionari Sexual 
Suprem

Lluís Segura és un liberal molt políticament 
incorrecte. Aquest llibre és la seva sàtira 
reflexiva sobre el sexe i sobre com la 
moral dominant ens marca un camí que ell 
es nega a seguir.

Lluís Segura

«Per què no crear un diccionari nou, ple de cinisme i humor en 
què les definicions, lluny de ser les establertes, reflecteixin les 
contradiccions i hipocresies en què vivim?»
 
En poc més de 30 anys hem passat del “destape” al sexe lliure i fugaç. 
Ara el mainstream és tenir desenes d’aventures amb qui no tens res 
en comú. Però el canvi ha estat massa ràpid i encara estem sotmesos 
a la vella moral. Lluís Segura pretén desbaratar, mostrar-ne lesm 
contradiccions i riure d’ella. Sobretot, l’últim.
 
El Diccionari Sexual Suprem és una petita i devastadora arma 
revolucionària. Un repàs exhaustiu del saber sexual i del seu 
vocabulari imprescindible, això sí, amb definicions 
anti-stablishment, hilarants i molt crítiques. Així, l’Amistat és això 
‘relació que impedeix el sexe’; la Nit de noces, el ‘principi de la fi’ o 
les Drogues: ‘substàncies que interactuen amb la sexualitat, la més 
coneguda és l’amor’.
 

Segons paraules del autor, “he intentat ser masclista, feminista, liberal 
i retrògrad a parts iguals, perquè qualsevol persona, col·lectiu, raça o 
gènere pugui divertir-se amb el diccionari.” 

Contacte premsa:

Anna Fernández Martorell
afernandez@grec.com
616 58 39 58 



A punt d’estrenar el seu primer 
llargmetratge, El club de los 
buenos infieles, com a director i 
guionista, combina aquestes dues 
facetes amb la de realitzador 
de publicitat. Col·laborador 
habitual de J.A. Bayona, també 
és el creador del nou programa 
de la periodista Samanta Villar. 
Censurat. Diccionari Sexual 
Suprem és el seu primer llibre i 
neix com un exercici de reflexió 
sobre la sexualitat a la societat 
on vivim, però sobretot de 
divertiment. 

Què és Censurat. Diccionari Sexual 
Suprem?
És una arma revolucionària petita i 
devastadora. De sobte m’adono que la moral 
més propensa a etiquetar i políticament 
correcta és la que prové directament del 
significat de les coses. Els diccionaris 
estableixen autoritàriament el significat 
de qualsevol paraula i la societat fa servir 
aquestes paraules d’acord amb el seu 
dictamen. Per què no creem un diccionari 
nou, ple de cinisme i d’humor, on les 
definicions, lluny de ser les establertes, 
reflecteixin les contradiccions i la hipocresia 
on vivim? La primera cosa que caldria fer 
per canviar el món és canviar els calendaris 
i els diccionaris: per què hem de treballar 5 
dies i només en podem descansar 2? I com 
designem –etiquetem- les persones. “Ets 
més maca que una puta”, per què no hi ha 
aquesta frase i sí “fill de puta”?

Què és el sexe per a tu?
Sóc una persona amb una visió molt lliberal 

del sexe, bàsicament perquè la societat 
en té una visió molt conservadora. La 
societat utilitza el sexe per vendre perfums i 
connexions a internet, però d’altra banda ens 
prohibim a nosaltres mateixos de gaudir-ne. 
A les dones que gaudeixen del seu cos se les 
titlla de putes i els homes que fem el mateix 
som uns sortits. Però per a mi el sexe és 
sobretot comunicació, amb tu o amb altres 
persones.

Creus que a les dones també els agradarà 
Censurat. Diccionari Sexual Suprem?
És clar! No sé si ho hauré aconseguit, però 
la meva idea és que qualsevol persona, de 
qualsevol col·lectiu, raça o gènere pugui 
divertir-se amb el diccionari. De fet, he 
intentat tocar tots els temes perquè ningú 
se senti exclòs i si n’hi ha algun que no he 
tractat és perquè no m’ha vingut al cap cap 
acudit. He intentat ser masclista, feminista, 
liberal i retrògrad per igual.

“He intentat ser 
masclista, feminista, 
liberal i retrògrad 
per igual”

Entrevista a Lluís Segura
autor de Diccionari Sexual Suprem

“Per què no creem un 
diccionari nou, ple de 
cinisme i d’humor, on 
les definicions, lluny 
de ser les establertes, 
reflecteixin les 
contradiccions i la 
hipocresia on vivim?”

Per Esther Fernández


