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L'exposició Després  
de Stonewall:  
50 anys d'orgull de l'RCN
La Rainbow Cities Network (RCN), que actualment està formada per més de 30 ciutats, 
es va fundar el 2013 amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfò-
bia (conegut també com a IDAHOT, per les sigles en anglès). Aquesta xarxa té l’objec-
tiu de debatre els plantejaments locals pel que fa al treball en matèria d’igualtat i contra 
la discriminació de les persones del col·lectiu LGBTIQ per aprendre els uns dels altres i 
desenvolupar estratègies conjuntes.
Com a projecte comú, la Rainbow Cities Network ha organitzat una exposició fotogràfi-
ca que duu el títol “Després de Stonewall: 50 anys d’orgull per celebrar l’IDAHOT del 17 
de maig de 2019. Hi participen setze ciutats que aporten a l’exposició internacional una 
fotografia o un pòster cadascuna. 
La nit del 27 al 28 de juny de 1969, la policia de Nova York va dur a terme una nova ba-
tuda a l’Stonewall Inn, un bar per a persones homosexuals i transgènere situat a Chris-
topher Street. Aquesta vegada, però, es van produir enfrontaments violents entre la 
policia i els propietaris del bar, que es van negar a acceptar aquest tipus d’assetjament 
homofòbic i transfòbic. Aquesta va ser la primera d’una sèrie de protestes violentes, que 
també van significar l’inici d’un nou moviment a favor dels drets humans de les persones 
que s’identificaven com a lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals o queer. 
Les seves iniciatives van desembocar en l’actual moviment LGBTIQ, que aviat va definir la 
bandera de l’arc de Sant Martí com a símbol propi. Avui, aquest símbol és conegut arreu 
i s’ha convertit en un estendard de la lluita contra la persecució i la discriminació i per 

aconseguir el reconeixement i la igualtat de drets en tots els camps de la vida. Ben aviat, 
a Europa la comunitat LGBTIQ va començar a sortir al carrer per fer-se visible i per de-
manar el dret a la diversitat i a l’autodeterminació sexual i a reivindicar els drets humans, 
a més de protestar contra qualsevol normativa legal discriminatòria. Amb orgull i confi-
ança en elles mateixes, aquestes persones van reclamar els seus drets i la seva identitat 
i, des d’aleshores, han defensat la diversitat. Actualment, la comunitat LGBTIQ encara és 
reconeguda per la seva crítica oberta a qualsevol forma de repressió per part d’institu-
cions nacionals, jurídiques o religioses, tant en els àmbits de la legislació, la vida familiar, 
l’educació, el treball, la sanitat i l’espai públic com en qualsevol altra faceta de la vida. 

Ara que passen 50 anys dels fets de Stonewall, és més important que mai que ens atu-
rem i fem una mirada enrere, amb gratitud i amb orgull, sobre tot el que s’ha aconseguit. 
Lluitar contra les institucions establertes ha estat igual de necessari que la lluita per la 
nostra causa dins aquestes institucions mateixes. Desplegar un activisme públic enèrgic 
ha estat tan important com l’ús d’una argumentació més sòbria i racional. Les persones 
pioneres han estat tan decisives com la força conjunta de la unió de moltes persones. 
Fundar organitzacions, grups i centres pels drets humans de les persones LGBTIQ ha 
estat tan essencial com el suport d’un nombre creixent de ciutats, després que els seus 
dirigents hagin entès que han d’exercir un paper clau en aquesta lluita. 
Com a ciutats de la xarxa Rainbow, volem expressar el nostre agraïment a la gran quan-
titat de persones que han posat la seva energia i compromís, els seus cors i les seves 
ments al servei d’aquesta causa. Donem les gràcies a tothom que lluiti perquè els drets 
humans siguin una realitat per a les persones LGBTIQ. Aquesta exposició se celebra en el 
vostre honor.

Wolfgang Wilhelm, Viena
Comissari de l’exposició
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ALL FOR ONE & ONE FOR ALL
by Catalina Z. Balan

Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one. 
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city 
introduces us to new family, to lost siblings, to visions of ourselves 
complete. We learn the true history of our family, who walked with 

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.

LA GINEBRA DE L’ARC DE SANT MARTÍ
La David Wagnières/Ville de Genève 
 
La famosa font Jet d’Eau de Ginebra apareix orgullosament il·luminada com l’arc de Sant 
Martí cada any per l’IDAHOT per demostrar el compromís de la ciutat contra l’LGBTIQfòbia.

Núm. 1, geneva 



Núm. 2, Barcelona 

ALL FOR ONE & ONE FOR ALL
by Catalina Z. Balan

Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one. 
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city 
introduces us to new family, to lost siblings, to visions of ourselves 
complete. We learn the true history of our family, who walked with 

ORGULL I LLIBERTAT LGBTI A LA RAMBLA DE BARCELONA
Ricard Martínez 
 
La primera manifestació de l’orgull i la llibertat LGBTI de la ciutat es va celebrar a la Rambla de 
Barcelona el 26 de juny de 1977. La va organitzar el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC). 
Prop de 4.000 persones es van manifestar aquell dia a favor de la llibertat sexual i de gènere. La 
manifestació va mobilitzar les persones transsexuals, lesbianes, gais, bisexuals i també llibertàries, 
feministes, sindicalistes i altres simpatitzants. La fotografia, presa per Ricard Martínez el 2017, 
presenta una combinació d’imatges d’aquell dia i d’altres manifestacions LGBTI celebrades a la 
Rambla, que han situat Barcelona al capdavant de la lluita pels drets del col·lectiu LGBTI.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 3, torino 

ALL FOR ONE & ONE FOR ALL
by Catalina Z. Balan

Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one. 
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city 
introduces us to new family, to lost siblings, to visions of ourselves 
complete. We learn the true history of our family, who walked with 

DELS SETANTA A LA PRIMERA DÈCADA DEL 2000. 
HISTÒRIA DEL MOVIMENT LGBT A TORÍ DES DELS SEUS 
ARXIUS
Arxius Històrics de la Ciutat de Torí (imatges en blanc i negre), Roberto Emprin (imatge en 
color) i gràfics de Gianni Zardini 
 
Les imatges documenten l’evolució del moviment LGBT a Torí des de les primeres iniciatives 
(la nit gai de Cap d’Any del 1978; el Congrés de Dones Lesbianes del moviment FUORI; la 
Celeste, una persona transgènere fotografiada amb el riu Po i el Monte dei Cappuccini de 

fons; el vestuari del primer torneig de futbol gai a l’estadi Pala Ruffini) fins al 
desplegament conjunt de la bandera de l’arc de Sant Martí dels drets de les 
persones LGBT per part de les autoritats municipals i dels activistes locals des 
de l’Ajuntament de Torí per a la gent que participava en la Desfilada de l’Orgull 
del 2009. Les fotografies en blanc i negre provenen dels Arxius Històrics de la 
Ciutat de Torí i la fotografia en color, de l’arxiu d’un activista local. Després de Stonewall: 

50 anys d’orgull.



Núm. 4, HAmburg

LA SEGONA DESFILADA EN RECORD DE STONEWALL A 
HAMBURG, 1981      
Chris Lambertsen 
 
Els aldarulls de Stonewall han quedat associats a la revolta contra una policia opressora i a la 
defensa dels drets. També a Hamburg, a partir d’un cas real d’assetjament de persones gais per 
part de la policia, el 1980 es va celebrar la primera manifestació Homosexuellen Aktionswoche amb 
1.500 participants. En una campanya coordinada als mitjans de comunicació, el moviment LGBTI va 
emprendre accions contra la denominada llista rosa (Rosa Listen) i la vigilància als lavabos.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 5, paris

FRANCIS CARRIER, FUNDADOR DE GREYPRIDE, UNA ONG PER 
A PERSONES GRANS LGBT+  
Jean-Baptiste Gurliat / Ajuntament de París 
 
Les persones LGBT pioneres d’ahir són gent gran avui i, per tant, no cal ni pensar a tornar dins 
l’armari. La nostra lluita ens ha acompanyat tota la vida i està gravada en totes les nostres alegries 
i en les nostres ferides. Amb GreyPRIDE, intentem lluitar per poder envellir amb dignitat i recordar 
les noves generacions que la nostra lluita ha permès la seva llibertat. No oblidem, però, les 
persones que ja no són al peu del canó, però a les quals ho devem tot.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 6, cologne

PRIMERA MANIFESTACIÓ DE L’ORGULL A COLÒNIA:  
26 DE JUNY DE 1982
Guenay Ulutuncok/laif 
 
Aquesta fotografia es va fer a Colònia el 26 de juny de 1982. Prop de 500 persones van participar en 
la primera manifestació de l’orgull registrada a la ciutat, organitzada per un grup denominat Kölner 
Gay Freedom Day. A la pancarta, s’hi llegeix l’exigència “Drets humans per a lesbianes i gais”. La 
fotografia està arxivada al Centrum Schwule Geschichte (Centre d’Història de l’Homosexualitat) de 
Colònia. 

Actualment, la Desfilada del Dia de Christopher Street és una de 
les manifestacions més grans de l’orgull a Europa.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 7, mannheim

GRÀCIES PER LLUITAR! EL COMBAT CONTINUA!
Alexander Kästel 
 
Desfilada de l’Orgull 2018 a Mannheim: hi desfilen famílies Rainbow. El ministre de Justícia alemany 
parla amb un home gai vestit de cuir. Un activista transsexual procedent de Turquia i convidat per 
la ciutat de Mannheim reivindica sense por la seva autonomia corporal. Això demostra el canvi 
increïble que ha tingut lloc des dels aldarulls de Stonewall de fa 50 anys. Però avui dia encara hi ha 
70 països que criminalitzen l’amor entre persones del mateix sexe, on es viola la integritat física 
dels infants intersexuals i on es maten persones transsexuals. 

La lliçó que cal extreure’n és evident: hi ha molts motius per 
celebrar, però també tenim el deure de continuar reivindicant el 
llegat de Stonewall.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 8, bergen

ON SÓN TOTES LES LESBIANES DE BERGEN? DIES DE 
L’HOMOSEXUALITAT, 1983, BERGEN, NORUEGA
Homofil bevegelse i Bergen, Skeivt arkiv / Biblioteca de la Universitat de Bergen 
 
Dissabte 25 de juny de 1983: les dues organitzacions d’homosexuals de Bergen (Noruega) s’han unit 
per celebrar els Homodagene (Dies de l’Homosexualitat) com a record i en celebració de Stonewall 
i del Dia de l’Alliberament Gai. Els Homodagene del 1983 van incloure emissions de ràdio, gofres i 
cafè a la plaça principal de la ciutat, una conferència sobre la sida i una desfilada pel centre de la 
ciutat, fotografiada aquí. Entre les pancartes, n’hi ha dues escrites en el dialecte local de Bergen: 
“És de nosaltres que teniu por?” (davant a l’esquerra) i “On són totes les lesbianes de Bergen?” 

(darrere a la dreta). En una altra pancarta (davant a la dreta), hi diu 
“Gais i lesbianes: sortiu de l’armari”.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 9, brighton & Hove

JUNTS I ORGULLOSOS
BHCC LGBTQ Workers Forum 
 
L’entrada de la desfilada del Fòrum de Treballadors LGBTQ del Consell de Brighton i Hove (BHCC 
LGBTQ Workers Forum) al Brighton Pride 2018. La temàtica va ser la migració i el fet que les 
poblacions LGBTQ de les ciutats sovint provenen de tot el món. El fòrum va convidar els grups de 
defensa de lesbianes i gais que donen suport a persones migrants i al grup de contacte interreligiós 
a unir-se a nosaltres a la desfilada.

Després de Stonewall: 
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Núm. 10, sao paulo˜

ENCARA RESSONEN ELS ECOS DE STONEWALL
Ricardo Olímpio 
 
El Centro de Cidadania LGBTI Luiz Carlos Ruas, creat el 2006 com a centre per combatre 
l’homofòbia, és el primer servei social que promou la ciutadania LGBTI a la ciutat de São Paulo. La 
seva continuació i actualització és tot un símbol de l’existència de la nostra comunitat i de la seva 
diversitat. La nostra lluita i resistència per continuar actius durant més de tretze anys reflecteix la 
nostra capacitat de resiliència i de superar una societat marcada per la submissió de la població 
LGBTI.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 11, viena

LA PROVÍNCIA DE VIENA CONCEDEIX LA CONDECORACIÓ 
D’HONOR A L’ACTIVISME LGBTIQ!
Servei de Premsa i Informació de l’Ajuntament de Viena / Martin Votava 
 
El 10 de novembre de 2016, Helmut Graupner, advocat de drets humans i president de l’organització 
austríaca de drets civils Rechtskomitee Lambda, va rebre la Condecoració d’Honor d’Or per 
Serveis Especials a la Província de Viena de mans de la regidora executiva de l’Ajuntament de la 
ciutat, Sandra Frauenberger. La Condecoració d’Honor de Plata es va atorgar a Andreas Brunner, 
cofundador del Centre QWIEN d’Història i Cultura Gai i Lesbiana i copromotor de les primeres 
desfilades de l’orgull celebrades a Viena. 

Aquesta cerimònia històrica ha suposat la primera ocasió en què 
s’han atorgat condecoracions públiques a l’activisme LGBTIQ a 
Àustria.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 12, ljubljana

EL NOSTRE PROPI STONEWALL
Niki Lapkovski 
 
La fotografia recull imatges d’activistes transgènere i altres aliats a la plaça Prešeren del centre 
de la ciutat de Ljubljana durant una flashmob. Aquesta flashmob formava part d’un acte més 
ampli denominat TransMisija V (Transmissió V), que va constituir la primera marxa pública pels 
drets humans de les persones transgènere a la història del moviment social LGBT+ eslovè i el 
moment més important de visibilitat transgènere als mitjans de comunicació del país. TransMisija, 
que durant quatre anys havia estat una conferència anual d’experts, es va traslladar als carrers 
per demostrar que les persones transgènere també existim a Eslovènia, que no tenim por i que 
continuarem prenent l’espai públic mentre es continuïn infringint els nostres drets humans. I 

encara que ja no hauria de ser necessari 50 anys després de 
Stonewall (que va ser exactament això: persones transgèneres 
i disconformes amb el seu gènere prenent els carrers), aquesta 
continua sent la realitat de moltes comunitats d’arreu del món, 
inclosa Eslovènia.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 13, lovaina

PRIMERA DESFILADA DE L’ORGULL LÈSBIC A LOVAINA, UN 
BONIC DIA D’OCTUBRE DEL 2018
Els Mombeek  
 
La primera desfilada de l’Orgull Lèsbic a la ciutat de Lovaina va tenir lloc a 
l’octubre del 2018. Va ser tot un èxit i aquell dia l’orgull va brillar amb tanta 
llum com el sol.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 14, nuremberg

NUREMBERG SOTA L’ARC DE SANT MARTÍ
GAYCON Pressefoto by Norbert Kiesewetter 
 
Després de Stonewall: 50 anys d’orgull i 22 anys del Dia de Christopher Street a Nuremberg. 
Gràcies per l’orgull, l’amor i la resistència demostrats.  
 
Drets humans, igualtat, sortir de l’armari, família, amistats, infants, matrimoni, discriminació, lluita, 
apoderament, comunitat, justícia i llei, autoconfiança, continuem dempeus...

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 15, rotterdam

DESFILADA DE L’ORGULL A ROTTERDAM: EL PORT DE L’AMOR 
Jordy Brada 
 
Durant el cinquè aniversari de l’Orgull a Rotterdam, el 2018, la drag queen Ma’Ma Queen va 
encapçalar la desfilada Marxa de l’Orgull: Demostra el teu Amor amb un vestit dissenyat i 
confeccionat per ella, inspirat en la bandera de l’arc de Sant Martí originària de vuit colors 
dissenyada per Gilbert Baker el 1978. La temàtica de la desfilada del 2018 era el Port de l’Amor, que 
representava la connexió, l’amor, els colors de la comunitat i la idea d’un port segur per a tothom: 
tots junts fem la Desfilada de l’Orgull de Rotterdam.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 16, munich

TRES LEMES PER A LA DESFILADA DE L’ORGULL DE MUNIC 2019 
Matthias Keitel (photographer), Frank Zuber (Concept, art direction), Eva, Markus, Patricia, Sandra, 
Sibylle and Frank (Soul of the project :) 
 
Cada any, la comunitat LGBTI de Munic rep una invitació per participar en el procés de selecció 
d’un lema per a les celebracions de l’orgull a Munic. Enguany, per a la desfilada Christopher Street 
Day München 2019: 50 anys of Stonewall s’han rebut més de 80 idees, de les quals tres han estat 
les seleccionades. En aquesta fotografia apareixen tres idees i enfocaments molt diferents sobre el 
significat d’aquest 50 aniversari tan especial, que va suposar l’inici del moviment modern de l’orgull, 
i les persones que les han presentat.  
 
 

El 22 de gener, un panel de 55 membres i activistes de tota mena 
de grups del col·lectiu LGBTI van votar el lema oficial després d’un 
debat força animat: “50 anys de Stonewall: celebrem la diversitat! 
Lluitem per la igualtat!”.

Després de Stonewall: 
50 anys d’orgull.



Núm. 17, zuric

NO HO HEM ESCOLLIT NOSALTRES: ÉS QUE HEM TINGUT SORT! 
Sabine Wunderlin i Sabine Rock 
 
Els membres del grup Milchjugend posen davant de la Grossmünster de Zuric en una fotografia de 
grup, tots mudats per al ball anual. El seu lema és “No ho hem escollit nosaltres: és que hem tingut 
sort!”. Cinquanta anys després de Stonewall, hem avançat molt: de tenir por i amagar-nos, a la 
resistència i la ràbia, primer, i a l’autoafirmació i l’orgull després! Després de Stonewall: 

50 anys d’orgull.



List of references

1. Núm. 1, Ginebra: La Ginebra de l’arc de Sant Martí, David Wagnières / Ciutat de Ginebra 

2. Núm. 2, Barcelona: Orgull i llibertat LGBTI a la Rambla de Barcelona, Ricard Martínez

3. Núm. 3, Torí: Dels setanta a la primera dècada del 2000. Història del moviment LGBT a Torí, des 
dels seus arxius, Arxius Històrics de la Ciutat de Torí (imatges en blanc i negre), Roberto Emprin 
(imatge en color) i gràfics de Gianni Zardini

4. Núm. 4, Hamburg: La segona desfilada en record de Stonewall a Hamburg, 1981, per Chris Lam-
bertsen

5. Núm. 5, París: Francis Carrier, el fundador de GreyPRIDE, una ONG per a persones grans LGBT+, 
Jean-Baptiste Gurliat / Ajuntament de París

6. Núm. 6, Colònia: Primera Manifestació de l’Orgull a Colònia: 26 de juny de 1982, Guenay Ulutun-
cok / Laif

7. Núm. 7, Mannheim: Gràcies per lluitar! El combat continua!, Alexander Kästel

8. Núm. 8, Bergen: On són totes les lesbianes de Bergen? Dies de l’Homosexualitat, 1983, Bergen, 
Noruega, Homofil bevegelse i Bergen, Skeivt arkiv / Biblioteca de la Universitat de Bergen

9. Núm. 9, Brighton i Hove: Junts i orgullosos, BHCC LGBTQ Workers Forum

10. Núm. 10, São Paulo: Encara ressonen els ecos de Stonewall, Ricardo Olímpio

11. Núm. 11, Viena: La província de Viena concedeix la Condecoració d’Honor a l’activisme LGBTIQ! 
Servei de Premsa i Informació de l’Ajuntament de Viena / Martin Votava

12. Núm. 12, Ljubljana: El nostre propi Stonewall, Niki Lapkovski

13. Núm. 13, Lovaina: Primera desfilada de l’Orgull Lèsbic a Lovaina, un bonic dia d’octubre del 2018, 
Els Mombeek

14. Núm. 14, Nuremberg: Nuremberg sota l’arc de Sant Martí, GAYCON Pressefoto, Norbert Kiese-
wetter

15. Núm. 15, Rotterdam: Desfilada de l’Orgull a Rotterdam: el Port de l’Amor, Jordy Brada

16. Núm. 16, Munic: Tres lemes per a la Desfilada de l’Orgull de Munic 2019, Matthias Keitel & Frank 
Zuber

17. Núm. 17, Zuric: No ho hem escollit nosaltres: és que hem tingut sort!, Sabine Wunderlin i Sabine 
Rock

 Disseny gràfic: Gazal Köpf, Viena

 ‘

˜


