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Qui és Amarna Miller, l'actriu que
ha sacsejat les consciències des
del Saló Eròtic de Barcelona?
La jove és la protagonista de l'espot del certamen, que ja han vist milers de
persones

Amarna Miller, en una foto promocional del seu Instagram.

?Sóc actriu porno i vaig néixer en un país hipòcrita, on la mateixa gent que em diu 'puta' es fa palles
amb els meus vídeos?. Són les contundents paraules de l'estrella del porno Amarna Miller
(http://www.amarnamiller.com/) al vídeo promocional
(http://www.naciodigital.cat/noticia/116676/salo/erotic/barcelona/es/reivindica/amb/potent/video/co
ntra/hipocresia/social) del Saló Eròtic de Barcelona
http://saloneroticodebarcelona.com/)
(
, que se
celebrarà del 6 al 9 d'octubre al pavelló Olímpic del Vall d'Hebron. El vídeo, on carrega contra la
hipocresia social, s'ha fet viral i ja l'han vist milers de persones.
Miller ja era una actriu coneguda dins del sector però fins ara no havia tingut massa ressò en altres
àmbits. El vídeo del certamen barceloní li ha obert noves portes, des d'on ha aconseguit sacsejar
més d'una consciència.
Amarna Miller realment es diu Marina. El seu nom artístic sorgeix de la combinació d'una regió
oriental del riu Nil anomenada Amarna i un dels seus escriptors favorits, Henry Miller. Té 25 anys,
va néixer a Madrid el 29 de octubre de 1990. Al seu Twitter ( http://twitter.com/AmarnaMiller) es
descriu com una actriu porno, escriptora i viatgera del món.
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És coneguda per haver trencat tabús i estigmes dins del món del porno. No es considera una puta i
no s'avergonyeix del seu treball, que li permet viatjar arreu del planeta i apaivagar la seva passió
turística. És una actriu que no té pèls a la llengua i es capaç de parlar de tot el que li posin pel
davant. Sense anar més lluny, a les entrevistes que concedeix s'enfronta a temes com la
literatura, el manga o la ciència ficció, entre d'altres, sense refusar la crítica social. "Em sembla
hipòcrita que s'ometi el sexe en totes les obres suposadament artístiques", es lamenta en una
extensa entrevista al portal Jot Down (http://www.jotdown.es/2014/12/amarna-miller-me-parecehipocrita-que-se-omita-el-sexo-en-todas-las-obras-supuestamente-artisticas/) .
Miller és una llicenciada en Belles Arts que va iniciar-se en el porno després de començar a fer
fotos a les seves companyes de facultat, on va descobrir la seva vertadera vocació. Debuta en el
cine X amb 19 anys, amb una pel·lícula dirigida i produïda per ella mateixa. Durant cinc anys
treballa amb la seva pròpia productora, Omnia-X, actualment ja desapareguda. El 2015 va rebre
els premis (http://es.wikipedia.org/wiki/Amarna_Miller) Ninfa a la millor actriu porno espanyola i al
millor web porno espanyol.
Es declara feminista, obertament bisexual i s'identifica amb el poliamor. Ideològicament, es mostra
propera a Podem, amb qui fins i tot ha arribat a col·laborar puntualment en alguna campanya
(amb les conseqüents queixes per part d'alguns sectors feministes), i no amaga la seva admiració
per l'expresident uruguaià José Mújica.
Ha participat en nombrosos programes de televisió i el 2015 va publicar el seu primer llibre,
Manual de psiconáutica ( http://www.casadellibro.com/libro-manual-depsiconautica/9788415786665/2573908) , amb l'editorial Lapsus Calami. També ha escrit el pròleg
del llibre @Alicia_hot d'Alejandro Ruiz Morillas.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=6om5nTVyQlgEl vídeo promocional del Saló Eròtic de
Barcelona

Cute pic from my shoot last week with @photobyraymoheet #RayMoheet ???
#YouShouldFollowHim (https://www.instagram.com/p/BKZroqPgO6s/)

Una foto publicada por Amarna Miller (@amarnamiller) el 15 de Sep de 2016 a la(s) 8:12 PDT
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