
Centre Cívic Can Deu

SETMANA 
DE L’ERÒTICA
De l’1 a l’11 de juliol

Plaça de la Concòrdia, 13



SETMANA DE L’ERÒTICA

Totes les activitats són gratuïtes excepte l’espectacle del 
divendres 8 de juliol “Cavalcada eròtica narrativa”

Inici: a les 20.30 h
Obertura de portes: a les 20 h
Venda d’entrades: Anticipadament, a partir del dilluns 4 de 
juliol fins a l’inici de l’espectacle.
Lloc: Jardí
Entrada: 5 euros
Aforament limitat

EXPOSICIÓ AMAGADA: DIARIO DE SEXO 

DE  L’1 AL 28 DE JULIOL 
Tècnica: Il·lustració. Aquarel·la
A càrrec de: Eszerda behance.net/eszerda
Lloc: Primer pis, sala 6 
Inauguració: Divendres, 1 de juliol, a les 20h

A partir d’algunes experiències sexuals, Eszerda anava 
construint el seu diari personal amb aquarel·les, només 
amb una petita frase escrita que acompanyava cada 
il·lustració. Els dibuixos van passar de ser quelcom íntim 
a convertir-se en un llibret autoeditat i a exposar-se per a 
arribar a tots els curiosos i curioses.
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SETMANA DE L’ERÒTICA

INSTAL•LACIÓ COL•LECTIVA: ESTENEDOR ERÒTIC 
MUSICAL 

 
DE L’1 AL 8 DE JULIOL 
A càrrec de: Las Frescas
Lloc: Vestíbul 
Mostra: A la cloenda de la Setmana de l’Eròtica, dilluns 11 
de juliol a les 20 h

Què és el que més t’agrada que et toquin?
Et convidem a estendre la cançó que més calent/a et posa.
L’Estenedor Eròtic Musical estarà instal·lat en el vestíbul 
de Can Deu els vuit primers dies de juliol per a tot aquell 
que vulgui penjar la seva cançó.
I si no pots passar-te també ens pots enviar la cançó a 
l’adreça de correu: lasfrescasbcn@gmail.com
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SETMANA DE L’ERÒTICA

ELLES: ON LA LLUM I LES OMBRES CANTEN

DE L 4 AL 28 DE JULIOL
Tècnica: Fotografia
A càrrec de: Manel García 
500px.com/serpulido2006
facebook.com/ManelGFotografia/
Lloc: Vestíbul i primer pis 
Inauguració: Dilluns, 4 de juliol, a les 19h

Inspirat en uns versos del poeta Joan Manuel Homar 
(“On mai no fosqueja”), es podria dir que aquesta mostra 
reflecteix l’intent de l’autor per recobrar la pura exaltació de 
l’ésser, en aquest cas “limitat” a l’univers del cos femení. No 
importen ni l’edat ni l’estat emocional o físic: el cos femení 
és un territori on la llum no fosqueja i on canta.
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SETMANA DE L’ERÒTICA

PORNOGRAFIA FEMINISTA

DIVENDRES 1 DE JULIOL 
A les 19 h                                                                                                                         
A càrrec de: Valeska Fabulae
Fabulae - Las fábulas de Fabulae
fabulaestudios.wix.com/lasfabulasdefabulae

Aquesta iniciativa té com a principal objectiu la reflexió en 
torn a la pornografia com a eina política de resposta des 
del posicionament feminista prosex. Partint del meu propi 
Treball de Fi de Grau (Pudoricidio), que es presentarà 
a principis de juny amb la col·laboració de la performer 
Anneke Necro, i en el qual es mostren els prejudicis que 
desperta la menstruació durant la masturbació, es pretén 
posar en dubte una visió sobre la sexualitat molt limitada 
i, en concret, el paper que se li ha atorgat a la dona com a 
objecte passiu dins la indústria pornogràfica.
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SETMANA DE L’ERÒTICA

EROTISME RECÒNDIT

DILLUNS 4 DE JULIOL 

XERRADA: PART ORGÀSMIC. REALITAT, 
FICCIÓ O TABÚ?

A les 17.30 h                                                                                                                         
A càrrec de: Maria Viñas, psicòloga especialitzada en 
psicologia i antropologia de l’embaràs, part, post part i 
criança, Teràpia EMDR  i Psiconeuroinmunologia Clínica. 

Aquesta xerrada-debat vol oferir una contextualització 
psico-social de la vivència del part, amb una exposició 
teòrica més detallada sobre el part i el part orgàsmic. 
Tot plegat, tenint com a referent la part vivencial a través 
d’una entrevista amb Clara Domingo i el relat del seu part 
orgàsmic, que ens obrirà un espai de participació per a 
posar sobre la taula experiències i dubtes de tot tipus.
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SETMANA DE L’ERÒTICA

CINEFÒRUM ERÒTIC: PROJECCIÓ I DEBAT DES D’UNA 
PERSPECTIVA FILOSÒFICA I CINEMATOGRÀFICA

A les 19.30 h                                                                                                                                  
A càrrec de: Maria Elizalde, doctora en Filosofia 
especialitzada en Pensament Espanyol i Iberoamericà 

En aquesta sessió projectarem una recopilació de 
les escenes més morboses, dramàtiques, sensuals, 
boges, divertides, esgarrifoses, estimulants, brutes, 
transgressores, subtils, cruels...famoses i emblemàtiques 
de la història del cinema. Una desena de directors/es, 
una desena de visions sobre l’erotisme. Maria Elizalde 
dinamitzarà aquest recorregut i ens aportarà una anàlisis 
crítico-filosòfica per a pensar tots plegats.

SEXE, ESTIGMA I POLÍTICA

DIMARTS 5 DE JULIOL 

A tall introductori, exposició sobre un treball de camp 
etnogràfic. Descobrir coses que tenen poc a veure amb la 
imatge que arriba per les notícies o les pel·lícules. En canvi 
són molt presents altres aspectes ocults: el coneixement de 
nombroses tècniques corporals i del propi plaer per part de 
les treballadores sexuals. Vestit amb la performance de la 
feminitat i l’erotisme de manera conscient, calculat, com una 
feina. El balanç necessari entre l’establiment de límits -com 
un camp de joc- i el resultar complaent. I també viure en el 
secret, la clandestinitat i l’estigma que suporten les persones 
que fan treball sexual, que esdevenen així dissidents.

XERRADA:
PROFESSIONALS PERFORMANT L’EROTISME

A les 17.30 h                                                                                                                         
A càrrec de: Agnès Villamor, antropòloga

TAULA RODONA: SEXE, SECRETS, CLANDESTINITAT 
I ACTIVISME POLÍTIC

A les 19.30 h                                                                                                                                  
A càrrec de: Manuel Delgado, antropòleg, i PaulaVIP, 
presidenta d’APROSEX. Modera Agnès Villamor
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SETMANA DE L’ERÒTICA

EROTISME SENSE LÍMITS

DIMECRES 6 DE JULIOL                                                                                                                                           

DISSENY D’UN JUGUET SEXUAL PER A PERSONES 
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

A les 17.30 h                                                                                                                         
A càrrec de: Oriol Casademont i Marcel Aragones 

Aquest projecte consisteix en un estudi de les necessitats 
específiques de les persones amb diversitat funcional en 
l’àmbit de la sexualitat. La finalitat és presentar alternatives 
inclusives, que facilitin les relacions sexuals i el dret a la 
intimitat. Aquest projecte es desenvolupa des d’Elisava 
amb l’assessorament d’Esclatec i l’Ateneu de Fabricació 
Digital de Les Corts.

DOCUMENTAL: “YES, WE FUCK!”

A les 19.30 h                                                                                                                                  
A càrrec de: Antonio Centeno i Raúl de la Morena, 
directors de “Yes, we fuck!” 

Yes, we fuck! no és només un documental que vol abordar 
la sexualitat en persones amb diversitat funcional, sinó un 
projecte on la gent participa, dialoga i, sobretot, qüestiona; 
en el que les xarxes socials tenen una importància 
fonamental. A més, el procés d’elaboració està servint per 
a teixir aliances entre diferents col·lectius que treballen 
políticament qüestions vinculades al cos i la sexualitat 
(diversitat funcional, feminismes, transfeminismes, LGBT, 
queer, intersex, gordxas, entre d’altres).
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SETMANA DE L’ERÒTICA

L’EVOLUCIÓ DEL TUPPERSEX: TALLER D’EDUCACIÓ 
SEXUAL 

DIJOUS 7 DE JULIOL 
De 18 h a 20 h
A càrrec de: Marta Villar, psicòloga especialitzada en 
sexualitat i col·laboradora de PlacerConSentido

Taller on es mostraran com diferents joguines eròtiques 
poden ajudar-nos a viure altres aspectes de la nostra 
sexualitat de forma segura. 
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SETMANA DE L’ERÒTICA

EROTISME LITERAL

DIVENDRES, 8 DE JULIOL

CONFERÈNCIA: L’EROTISME A “LA MALADIE DE LA 
MORT” DE MARGUERITE DURAS

A les 18 h                                                                                                                         
A càrrec de: Rosa Trassierra, llicenciada en filosofia i 
especialitzada en construcció i representació d’identitats 
culturals en la branca de gènere. 

Dir “erotisme” és ser objecte del tabú o de la prohibició, 
però què es allò tan terrible que fa de l’acte eròtic quelcom 
censurable? i què seria d’una vida que no hagués estat 
beneïda pels plaers de l’experiència eròtica? Després de 
compartir una lectura de l’obra dramàtica de Duras, tindrem 
l’ocasió d’endinsar-nos en aquests interrogants guiats pels 
reveladors estudis sobre l’erotisme de G. Bataille.
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EL JARDÍ DE LES DELÍCIES:
CAVALCADA ERÒTICA NARRATIVA

A les 20.30 h
Una producció de: Saison i Centre Cívic Can Deu.
Direcció escènica: Andrea Segura.
Dramatúrgia i selecció narrativa: Maia Satz i Andrea 
Segura. 
Intèrprets: Jano Sanvicente, Montse Muñoz, Raúl López, 
Txabi Grass i Sara Lagares.
Col·labora: Ariadna Salvador - 
superkalihealthy.wordpress.com
Aforament limitat 
Lloc: Jardí
Preu: 5 € 



SETMANA DE L’ERÒTICA

A través d’una experiència teatral ens endinsarem en els 
paisatges íntims i eròtics del corpus literari universal per 
viure des de la ficció l’evocació del desig, la sensualitat, la 
luxúria i el plaer expressats en diferents cultures, espais 
i temps. Una vertiginosa polifonia de veus que apel·la 
directament als sentits, a les nostres fantasies i al nostre 
propi cos. 

A més, podreu acompanyar l’espectacle amb unes 
glopades Superkalihealthy i degustar diferents tipus de 
sucs verds molt atrevits, refrescants, saludables, energics 
i...afrodisíacs, ideals per aquesta tarda d’estiu.

CLOENDA: LAS FRESCAS RADIO. VOL. 1: ONES 
ERÒTIC MUSICALS

DILLUNS 11 DE JULIOL 
A les 20 h                                                                                                                    
A càrrec de: Las Frescas

Com a tancament de la setmana de l’eròtica celebrarem 
una festa sensorial. A partir de totes les cançons penjades 
a l’Estenedor Eròtic Musical, Las Frescas crearan una 
experiència poètica i sonora. Convidem a que s’apropi tot 
aquell que tingui ganes de deixar-se traspassar per les 
ones eròtiques.
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ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC CAN DEU
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

Dilluns a divendres 
de 9 a 22 h
Dissabtes de 9 a 22 h 
i diumenges de 10 a 14 h

PER A MÉS INFORMACIÓ INFORMACIÓ ADDICIONAL

MAPA

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

LÍNIA 3
MARIA

CRISTINA

LÍNIA 3
LES CORTS

Bus: H8, H10, 59, 66, 78, V7 i N0 
Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància

ccivics.bcn.cat/candeu
candeu@lleuresport.cat
twitter.com/cccandeu
facebook.com/cccandeu


