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EXPOSICIÓ



Un sol moment. 
Relats sobre 
la identitat de gènere
Álvaro (fotografia) / 
Aldemar Matias (vídeo)
Fins al 31 de desembre

Espai expositiu / 
Web del Centre LGTBI 

A “Un sol moment. Relats sobre la identitat de gènere”, 
el fotògraf Álvaro García s’aproxima a la realitat de dinou 
persones que qüestionen, desconstrueixen i donen 
respostes sobre la seva identitat de gènere des de 
disciplines tan diferents com la música, la performance, 
la moda i la interpretació.

El procés d’investigació fotogràfica de García, 
comissariat per l’Associació Cultural Berdache, és la 
base sobre la qual el Centre LGTBI ha configurat un 
projecte multimèdia més ampli. En aquest entorn virtual, 
les instantànies conviuen amb escrits i relats de les 
protagonistes de la iniciativa, reflexions que deixen 
entreveure experiències de migració, activisme, processos 
d’autoacceptació, de relació amb l’entorn, etc.

A més, la càmera del realitzador Aldemar Matias et 
submergirà en les atmosferes personals de les persones 
participants. Els seus pensaments giren al voltant de 
qüestions com la diàspora, la ciutat com a espai segur, la 
construcció de la identitat de gènere en l’adolescència, 
les relacions afectives i la precarietat, per citar alguns 
exemples.

Fotografies, textos i vídeos constitueixen un petit retrat 
generacional d’un grup de persones que, tot i tenir orígens 
i referents diversos, tenen un tret en comú: la ciutat de 
Barcelona com a espai des del qual desafien les fronteres 
del sistema sexe-gènere.



Presentació 
de l’exposició
Dimarts, 13 d’octubre. 18.30 h

“Un sol moment” és molt més que una exposició. És un 
projecte amb què el fotògraf Álvaro García vol treballar, 
investigar i explorar, a llarg termini, la construcció de la 
identitat de gènere. 

Com s’ha desenvolupat aquest projecte conjuntament? 
Quins aprenentatges ha suposat per als artistes? 
Frau Diamanda, artista audiovisual, drag performer i 
escriptorx, dinamitza una conversa entre Álvaro García i 
Aldemar Matias. 



Conversa final. 
La construcció del gènere
17 de desembre.18.30 h

El periodista Víctor Fernández Clares conversa amb 
Ken Pollet i Genderhacker, dues de les persones que 
han participat a l’exposició Un sol moment. Els seus 
testimonis ens permetran aproximar-nos a dos relats 
sobre el gènere diferents, però complementaris. 





LLIBRES



No estamos tan bien. 
Nacer, crecer y vivir fuera 
de la norma en España
Rubén Serrano 
20 d’octubre, 18.30 h

El periodista Rubén Serrano presenta al Centre LGTBI 
el seu primer treball bibliogràfic. El llibre és el resultat 
de mesos de converses amb diferents persones LGTBI 
que han patit episodis de violència quotidiana. No 
comparteixen barri, ni ciutat, ni orígens, ni feines. Només 
el dolor de saber que hi ha violències que arriben a tots 
els racons. 

De cadascun d’aquests indrets parteix aquesta gran 
investigació sobre créixer i viure sent queer a l’Espanya 
actual. Des de l’escola a l’oficina, de l’hospital als jutjats 
i del carrer a la intimitat de la callar, les persones que 
protagonitzen aquest llibre veuen com aquests espais 
segueixen condicionats per un món que jutja les seves 
posicions sobre gènere, amor i sexualitat. 

Rubén Serrano conversarà amb Brigitte Vasallo, 
escriptora i activista.  



Teatre trans i altres textos 
no normatius 
Marc Rosich
6 de novembre. 18.00 h

El dramaturg, director d’escena i traductor Marc Rosich 
aplega en aquest volum quatre de les seves obres 
protagonitzades per cossos i identitats de gènere que 
defugen de la normativitat. Limbo, A mí no me escribió 
Tennessee Williams (porque no me conocía), De tritons 
i sirenes i Ocaña, reina de las Ramblas ens parlen 
d’individus que no encaixen en una societat bastida des 
del privilegi heteronormatiu. 

Acompanyat de l’escriptor Sebastià Portell, autor de 
l’epíleg de l’obra, Rosich repassa els entrellats d’aquests 
quatre textos de teatre trans i queer en què conviuen la 
hibridesa, l’espectacularització i el transformisme frenètic. 

Hi col·labora: Llibreria Calders



CONFE-
RÈNCIES
I DIÀLEGS



Moda i gènere
Diàleg entre Silvia Rosés 
i Marc Giró

11 de novembre. 18.30 h

Quin paper ha jugat la moda en l’actual manera 
d’entendre la masculinitat i la feminitat? Pot existir una 
moda sense gènere? 

El comunicador i ex editor de moda Marc Giró conversa 
amb Sílvia Rosés, experta en història de la moda. El seu 
coneixement ens ajudarà a entendre si la moda, com el 
gènere, pot arribar a ser fluïda, expansiva... o no binària.  



(De)construint el gènere 
i la sexualitat al món digital
Marta Roqueta-Fernàndez
2 de desembre. 18.30 h

El món digital és un espai important a l’hora de configurar 
les identitats de gènere i la sexualitat de les generacions 
més joves. Ho ha fet de manera ambivalent: ha esdevingut 
un indret tant de perpetuació de velles jerarquies de 
gènere, orientació sexual, ètnia, classe i diversitat 
funcional, com del seu desafiament. 

En aquesta conferència, Marta Roqueta-Fernàndez, 
periodista i investigadora especialista en gènere i 
cultura de masses, analitza algun d’aquests espais de 
perpetuació i de trencament, emprant exemples de la 
realitat catalana i espanyola. L’objectiu és donar eines 
per navegar per la xarxa de manera que esdevingui un 
element positiu en la configuració de la nostra identitat 
sexual i de gènere. 



Representació LGTBI+ 
en la ficció seriada: 
cap a on anem?
Rafael Ventura
16 de desembre. 18.30 h

Com és la representació de les persones LGTBI+ a les 
sèries? Ha evolucionat en els darrers anys? Rafael 
Ventura, doctor en Comunicació per la Universitat 
Pompeu Fabra i expert en LGBT/Queer Media Studies 
torna a visitar el Centre LGTBI per ajudar-nos a explorar 
la construcció de les identitats de gènere i sexuals als 
mitjans, i el paper que juguen actualment tant per al 
públic LGTBI com per al cisheteronormatiu. 



CICLE 
INTER-
CULTURALITAT 
LGTBI

Reprenem les activitats 
del cicle Interculturalitat 
LGTBI, organitzat amb la 
col·laboració del Programa 
BCN Interculturalitat. 



TALLERS



T.R.A.U.M.A. 
Taller d’escriptura
19 i 26 d’octubre; 
2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
18.00 – 20.00 h

A T.R.A.U.M.A. (Escriptures Trans de Resistències contra 
l’Amnèsia: Utopies, Migracions i Anormalitat), Duen Sacchi 
i Magda De Santo us convidaran a crear narratives a partir 
de l’experiència de la diàspora i la migració, utilitzant 
com a referència les creacions d’artistes, investigadorxs, 
curadorxs, activistes, escriptorxs i creadorxs de la 
comunitat travesti, trans, queer/kuir/cuir.

Les veus narratives de T.R.A.U.M.A ens portaran a casa 
i ens traslladaran, també, a altres llars possibles. Potser, 
fins i tot, a la comunitat somniada que viu a la casa de la 
diferència d’Audre Lorde.



CLUB DE LECTURA
21 d’octubre i 4 de novembre, 
18.00 – 19.30 h

Diego Falconí Trávez ens proposa llegir i comentar 
textos sexodissidents dels segles XX i XXI provinents 
de l’Amèrica Llatina. L’objectiu és apropar literatures 
poc conegudes en l’àmbit català i realçar diverses 
problemàtiques de raça, classe…

A cada sessió, a més d’analitzar els diferents fragments 
previstos, farem un recorregut analític i polític per 
apuntalar les lectures al voltant del gènere i la sexualitat: 
feminismes, estudis gais i lesbians, teories queer/cuir, 
estudis marietes…

La inconformitat gai que no deixa de ser marica (21 
d’octubre, 18.00 h). Fragments de Mona, de Reinaldo 
Arenas; Crónicas, de  Lemebel, i Madera de troles, 
d’Alexander Obando.

Escriptures travestis 
(4 de novembre, 18.00 h). Fragments de La toja de 
Bergerac, de Carlos Velázquez; Poemas, de Susy Shock, 
i Cuerpos para odiar, de Claudia Rodríguez. 



CONFE-
RÈNCIES



L’orientalisme en la cultura 
visual i escrita homoeròtica
Diana Al-Rahmoun, 
filòloga i traductora
27 d’octubre, 18.30 h

Com va influir en les bases de la mirada orientalista la 
presència al Magrib d’escriptors com Paul Bowles i el 
seu mecenatge a escriptors autòctons? Us proposem un 
diàleg sobre les implicacions que va tenir la producció 
cultural sorgida als cinquanta al Magrib sobre la 
construcció de l’imaginari homoeròtic i la resignificació de 
conceptes com l’alliberament o el desig sexual.

Conferència a càrrec de Diana Al-Rahmoun, filòloga i 
traductora. Professora a Blanquerna i investigadora en 
dissidències sexuals i de gènere al món àrab-islamitzat antic.

Hi col·labora: Espai Avinyó 



On són les dissidències 
sexuals i de gènere gitanes?
Miryam Amaya i Iñaki Vázquez
10 de novembre, 18.30 h

L’any 2019 vam celebrar el quarantè aniversari de la 
primera manifestació LGTBI a l’Estat espanyol, que va 
tenir lloc a la Rambla. Es van fer diverses accions de 
celebració i memòria, però de Miryam Amaya, activista 
kalí gitana que va participar en aquella primera protesta, 
no se n’ha parlat massa.

Juntament amb Iñaki Vázquez, activista gitano 
dissident sexual, conversarem amb Amaya per reflexionar 
sobre la realitat i la invisibilització de les dissidències 
sexuals i de gènere gitanes.



Dificultats i problemes 
que afloren durant l’acollida 
de les persones refugiades 
LGTBI+
7 de novembre, 18.30 h

Us convidem a obrir un espai per pensar com es tracten 
les dificultats que té l’asil LGTBI. Per fer-ho, comptarem 
amb la presència de professionals d’aquest àmbit i 
testimonis reals.

Taula rodona organitzada per ACATHI



CINEMA



The Death and Life 
of Marsha P. Johnson
(David France, 2017) VOSE
12 de novembre, 18.30 h

L’any 1992, l’activista trans Marsha P. Johnson va morir 
d’una manera molt misteriosa al riu Hudson de Nova 
York, deixant a totes les persones del seu entorn amb 
un dubte: va ser un suïcidi, com va certificar la policia, 
o un assassinat? Al llarg d’aquest documental, es 
veuen imatges inèdites de Johnson i les entrevistes 
que va fer la seva amiga Victoria Cruz per investigar la 
sobtada desaparició. Cruz serà l’encarregada d’explicar 
tot el procés al qual va exposar-se per poder conèixer 
l’autèntica veritat de la mort de l’activista. 



Lemebel
(Joanna Reposi Garibaldi, 2019) VO
26 de novembre, 18.30 h

Escriptor, artista visual i pioner del moviment marica a 
l’Amèrica Llatina. Aquest documental fa un exhaustiu 
retrat de Pedro Lemebel, qui va ser capaç de sacsejar 
la conservadora societat xilena durant la dictadura de 
Pinochet, als anys vuitanta. Cos, foc i sang van ser els 
protagonistes del seu treball, una trajectòria que va 
intentar perpetuar en una pel·lícula que mai va finalitzar. 

Aquesta pel·lícula és un viatge íntim i poètic a través 
de les seves arriscades actuacions, relacionades amb 
l’homosexualitat i els drets humans. 



The Watermelon Woman
(Cheryl Dunye, 1996) VOSE
10 de desembre, 18.30 h

Ambientada a Filadèlfia, la pel·lícula explica la història 
de la Cheryl, una lesbiana negra de vint anys que vol fer 
un documental sobre Fae Richards, una actriu dels anys 
trenta popularment coneguda com “The Watermelon 
Woman” (la dona síndria). Mentre va avançant la seva 
particular recerca sobre la vida de l’actriu, la protagonista 
intentarà respondre a nombroses preguntes sobre la seva 
identitat, la seva relació amb la comunitat i l’amor. 

Pareu atenció a les aparicions de Toshi Reagon 
(cantant i compositora), Brian Freeman (actor del grup 
de performance Porno Afro Homos), Cheryl Clark (poeta) i 
Sarah Schulman (activista i escriptora). 



POETRY 
JAM



Dissidències
20 de novembre, 18.30 h

El grup de comunicació de la Xarxa BCN Antirumors 
segueix donant suport a artistes racialitzades LGTBIQ+ 
que proposen i exploren, a través de l’art i la poesia, nous 
llenguatges comunicatius i crítics davant el racisme 
existent a la ciutat, i en concret en el marc de la producció 
cultural. 

Com a tancament del cicle Interculturalitat LGTBI, 
ExpresArte Escenario Abierto organitza una Poetry Jam. 

Hi col·laboren: 
ExpresArte Escenario Abierto, Xarxa BCN Antirumors



Mesures covid19
Totes les activitats del Centre LGTBI
segueixen les mesures sanitàries vigents 
i poden seguir-se a través de YouTube, 
a excepció del cinema. 
Consulta el web per conèixer 
el grau de presencialitat permès. 

Centre LGTBI 
de Barcelona
Comte Borrell, 22 
08015 Barcelona
93 880 51 11
centrelgtbi.barcelona
info@centrelgtbibcn.org

 
#BarcelonaLGTBI


