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Amalgama de carn, pèls, òrgans i 
greix, el cos ho és tot i és res. Els 
cossos ens contenen, ens traslladen 
i ens donen plaer, però també ens 
desborden, fallen i donen disgustos.
Hem après que els cossos han de 
ser d’una manera determinada i, 
quan els nostres no encaixen en el 
petit marc que els hi han dissenyat, 
podem caure en la temptació 
de maltractar-los, odiar-los o 
simplement obviar-los.
 Des del Centre LGTBI volem fer 
una crida a canviar i ampliar aquests 
marcs tan restrictius. Volem estimar 
les diferències, volem amanyagar 
les sortides de la norma, volem 
desmuntar un món pensat perquè no 
hi encaixem.
 En aquest cicle explorarem 
corporalitats diverses, joioses, 
resilients. Proposem un seguit 
d’activitats per pensar plegades al 
voltant dels cossos i, potser, arribar 
a imaginar altres camins.



Les corps incorruptibles
Fotografies d’ Emilie Hallard
7 de febrer – 30 d’abril 

El segle XXI continua arrossegant els mateixos cànons 
de bellesa del segle passat: els de la dona jove, blanca, 
prima, etèria i heterosexual. La bellesa, el primer actiu 
comercial de la dona, esdevé un passaport per a un 
matrimoni feliç, l’èxit professional i el reconeixement 
social. El bombardeig d’imatges infinitament retocades 
amb Photoshop a les que tothom està exposat aliena a 
les dones i als homes amb una cerca constant d’un ideal 
de bellesa inassolible, que només condueix a la frustració 
i a l’odi cap a les seves persones. Una població cega, 
famolenca per les seves dietes, que es torna terriblement 
manipulable i obedient.

La fotògrafa Emilie Hallard (1979, França) ha rebutjat 
la norma, i ha estimat i desitjat cossos de totes les edats, 
talles, gèneres i colors. Aquests cossos incorruptibles que 
presenta en la mostra són una declaració d’amor feminista, 
queer i antiracista, per la diversitat, la improbabilitat, 
l’ambigüitat, l’androgin, el no-obvi i el no-binari.

Accés lliure

Visites guiades el 17 de febrer, 11 de març i 21 d’abril 
a les 18.00 h.

Emilie Hallard explicarà l’origen del seu projecte Les 
corps incorruptibles, el seu procés creatiu i el seu 
desenvolupament al llarg de 10 anys, així com el seu 
enfocament transfeminista i antiracista.



Famíles Trans*
Vídeo de Mar Llop

Famílies trans* és un retrat de 29 famílies que estan 
socialitzant les seves criatures segons el seu gènere 
sentit. Un projecte que consta d’aquestes píndoles de 
vídeo que es poden veure a la pantalla, però que inclou 
també un llargmetratge documental, una exposició 
fotogràfica i un llibre que es publicarà pròximament.

Mar Llop és fotògrafa i artista multidisciplinar. El seu 
anterior projecte fotogràfic Construccions Identitàries 
ha estat exposat arreu de Catalunya i de l’Estat. El seu 
projecte actual Famílies trans* compta també amb un 
llargmetratge documental, una exposició fotogràfica amb 
els relats de les mateixes famílies i 11 píndoles de vídeo.

Accés lliure.



TAULES 
RODONES





El cos heteronormatiu 
i altres contes racistes i 
capacitistes
10 de febrer, 18.00 h

Émilie Hallard presenta el seu projecte fotogràfic 
Les corps incorruptibles, que tracta sobre la diversitat 
de cossos i es pot visitar al Centre LGTBI de Barcelona 
fins el 30 d’abril, dins del cicle de programació de 
“Corporalitats”, amb accés lliure.

En la presentació del projecte, Hallard i les altres 
persones convidades abordaran temes com la identitat 
de gènere, la fetitxització dels cossos dissidents o les 
aliances entre col·lectius.

Participen:

Émilie Hallard, fotògrafa i editora queer que treballa 
sobre la diversitat de cossos i les seves representacions.

Lizette Nin, artista visual i investigadora afrodescendent 
que treballa amb temes com l’activisme negre, dissident i 
interseccional.

Elena Prous, articulista, bloguera i activista del Moviment 
de Vida Independent. 

Elektra Insogna, activista, cantant, actriu i DJ.

Activitat presencial amb interpretació en llengua 
de signes catalana.



Pels pèls
16 febrer, 18.00 h

Hi ha pèls que sí i pèls que no. Els cossos llegits com a 
femenins estan fortament lligats a un control social dels 
pèls que poden o han de tenir. Hi ha llocs on esperem pèls, i 
llocs on no. Aquesta espera no és casual, sinó que respon a 
un sistema que cosifica i regula com han de ser els cossos. 
Però la realitat corporal és més àmplia que la norma.

Participen:

Júlia Vincent, membre de A pelo!, associació que dona 
suport a persones sense cabell.

Marta Vigo Mitjans i Cristina Almirall Romeu, 
membres de Som Barbàrie, un col·lectiu de dones i altres 
identitats dissidents barbudes.

Bel Olid, qui en el seu darrer assaig A contrapel explora el 
vincle entre depilació i control dels cossos.

Activitat presencial. Seguiment telemàtic a través de 
YouTube. Interpretació en llengua de signes catalana.



Construcció del desig 
i corporalitats dissidents
12 abril, 18.00 h

Les “preferències” del desig estan configurades seguint 
uns referents que ens diuen què ha d’incloure el nostre 
cànon i què no. Pal Gallego Barreales proposa una 
conversa  sobre la intersecció d’eixos com discapacitat, 
grassor o gènere amb diferents corporalitats. 

Participen:

Pal Gallego Barreales, creadora de la investigació 
La construcció del desig des dels marges sexe-genèrics i 
corporals: una anàlisi amb perspectiva trans*feminista. 

Anna Berbel, psicòloga social especialitzada en gènere.

Itxi Guerra, activista lisiada i educadora social.

Magdalena Piñeyro, llicenciada en Filosofia i especialista 
en gènere, migracions i diversitat corporal.

Activitat telemàtica amb seguiment exclusiu a través de 
Youtube. Interpretació en llengua de signes catalana.



LLIBRES



TRANS. Un alegato por un 
mundo más justo y más libre 
22 de febrer, 18.00 h

Presentació del darrer llibre de Shon Faye on ens 
descobreix la realitat del que significa ser trans en una 
societat transfòbica. Ens ofereix una anàlisi àmplia de les 
vides trans: des de la joventut fins a la vellesa, explorant 
el treball, la família, l’habitatge, l’assistència sanitària, 
el sistema penitenciari i la participació trans a les 
comunitats LGBTQ+ i feminista, entre altres.

Participen:

Shon Faye, ha treballat a Amnistia Internacional i 
Stonewall i els seus articles han sigut publicats a mitjans 
com The Guardian, The Independent i Vice.

Miquel Missé, sociòleg i activista trans, centrat en la 
promoció d’una cultura trans plural i crítica.

Activitat presencial, en anglès amb traducció al català. 
Seguiment telemàtic a través de Youtube. 
Interpretació en llengua de signes catalana.



Huaco retrato
24 febrer, 18.00 h

La mort del seu pare i els fantasmes de la seva herència 
marquen el retorn literari de Gabriela Wiener amb 
aquesta exploració memorable sobre l’amor, el desig, la 
gelosia i el racisme.

Sense més equipatge que la pèrdua, ni cap altre 
mapa que les seves ferides obertes (les íntimes i les 
històriques) Wiener persegueix en aquesta història les 
petjades del patriarca familiar i les de la bastardia de la 
seva pròpia estirp (que és la de moltes persones).

Participen:

Gabriela Wiener, autora dels llibres Nueve lunas, 
Sexografías, Llamada perdida, Dicen de mí, Huaco retrato i 
del poemari Ejercicios para el endurecimiento del espíritu.

Paloma Navarro Nicoletti, realitzadora audiovisual, 
guionista i redactora. Creadora del festival de cinema amb 
perspectiva de gènere i diversitat Bendita Tú.

Activitat telemàtica amb seguiment exclusiu a través de 
YouTube. Interpretació en llengua de signes catalana.



Hacia mundos más animales
24 de març, 18.00 h

Conversa sobre com l’especisme, el masclisme, 
l’heteronorma, el racisme, el capacitisme i l’explotació 
mediambiental, entre altres sistemes d’opressió, es 
connecten i convergeixen a través d’una forma comuna 
d’organització del món: el pensament binari.

Participen:

Laura Fernández, investigadora i activista per 
l’alliberament animal i la grassofòbia i autora del llibre.

Itxi Guerra, activista lisiada i educadora social.

Activitat presencial. Seguiment telemàtic a través de 
Youtube. Interpretació en llengua de signes catalana.



TALLERS



Ensenya’m qui ets
Taller de drag a càrrec de Licorka Fey de Somos Futuroa
3 de març, 17.00 – 20.00 h

Licorka Fey no et sabrà ensenyar a maquillar, ni a cosir. 
Només vol saber qui ets, qui puja a l’escenari.

La intenció d’aquest taller és perfilar una identitat 
escènica, destriar i descobrir què volem col·locar sota 
el calor dels focus. Qui volem que sigui el nostre drag, 
què volem que digui el nostre drag, o potser millor: què no. 
La identitat sempre és mutable, és clar, però aprenguem 
a com treure partit al nostre alter ego en aquest moment, 
remarcant la nostra essència i tenyint-lo del discurs que 
volem portar per bandera.

Vine al taller amb una presentació del teu drag pensada 
(existeixi ja prèviament o no) i una idea de quin show/
disciplina voldries tocar: lipsync, monòleg, acrobàcia, 
música, etc.

Licorka Fey t’acompanyarà en el procés per crear i 
perfilar el teu drag.

Aforament limitat. Es requereix inscripció prèvia a: 
inscripcions@centrelgtbibcn.org



Cossos dissidents: 
cossos en resistència 
des de l’art i el feminisme
Taller d’il·lustració amb Arte Mapache
5 i 7 abril, 16.00 – 20.00 h

Parlarem sobre corporalitats dissidents i la falta de 
representació en la societat. Utilitzarem l’art com a eina 
d’expressió i transformació social a través d’un taller 
d’expressió artística on cadascú experimentarà amb diferents 
materials i tècniques per trobar la manera d’expressar-se.

Arte Mapache és un projecte artístic sota una mirada de 
feminisme interseccional, d’activisme antigrassofòbic i 
com a teràpia pròpia, en resposta a una societat que vol 
provocar vergonya cap als propis cossos quan no entren 
dins dels cànons de bellesa establerts.

Aforament limitat. Es requereix inscripció prèvia a: 
inscripcions@centrelgtbibcn.org

*No cal tenir coneixements previs, 
es tracta d’experimentar i gaudir del procés. 
*Adreçat a persones majors de 16 anys.



CLUB
DE LECTURA



Cossos fronterers/
fugitius de l’heterosexualitat. 
De Borderlands/La Frontera 
a Stone Butch Blues.
A càrrec d’Iki Yos Piña.
23 febrer i 23 de març, 18.00 – 20.00 h

Com poden dialogar dos llibres que van ser escrits des 
de cossos fronterers/fugitius de l’heterosexualitat? Què 
pot aportar Borderlands, La frontera de Gloria Anzaldúa a 
Stone Butch Blues de Leslie Feinberg?

Iki Yos Piña, parchita cimarrónicx, artista transfronterera, 
activista antiracista, performer i dibuixant dinamitzarà 
aquestes dues sessions de club de lectura a través de les 
quals posarem a dialogar ambdues obres.

Aforament limitat. Es requereix inscripció prèvia a:
inscripcions@centrelgtbibcn.org



JAM 
DE POESIA



PoetryJam: 
El nostre cos (Nuestrx Cuerpx)
29 d’abril, 18.00 – 20.00 h

Un recital on a través de la paraula, la performance, 
el vídeo i el cos, diverses poetes reflexionen sobre els 
mandats i opressions socials sobre els nostres cossos. 
La diversitat corporal és l’eix central des del qual s’articula 
una perspectiva crítica, generant estratègies de resistència 
i apoderament, visibilitzant opressions i desigualtats.

Coordina ExpresArte Escenario Abierto.

Per participar i més informació escriviu a: 
expresarte.anemocoria@gmail.com 

Activitat presencial. S’emetrà en format podcast per 
InOutRàdio, la ràdio lèsbica.



Ocaña, reina de las ramblas
Obra de teatre i col·loqui post-funció
1 de març, 20.00 h
Teatre Condal

Ocaña va ser un artista autènticament inclassificable. 
Va irrompre com a performer dècades abans que ningú 
de nosaltres sabés què significava fer una performance. 
A través de les seves intervencions artístiques, el 
pintor naïf es va convertir en un activista pioner dels 
drets LGTBI molt abans que entenguéssim el significat 
d’aquestes sigles.

El dia 1 de març es farà una sessió especial al Teatre 
Condal amb un col·loqui entre Marc Rosich, director 
i dramaturg d’ Ocaña, Reina de las Ramblas, integrants 
de l’equip artístic de l’obra i Andreu Agustín, director 
del Centre LGTBI de Barcelona.

Activitat de pagament. 
Entrades a través de la web del Teatre Condal. 

Amb la col·laboració del Teatre Condal.



RUTA



Memòria de la repressió 
i la resistència de les 
persones LGTBI
12 febrer, 12 març i 9 abril
11.00 – 13.15 h

Inici: Muralla de Barcelona (Cruïlla de l’Avinguda 
del Paral·lel amb Portal de Santa Madrona)
Final: Centre LGTBI de Barcelona

Prepara’t per fer un recorregut urbà per les petjades 
que han deixat 100 anys de resistències de les persones 
LGTBI+ a Barcelona. La ruta ens servirà per reflexionar 
sobre la memòria i el seu potencial transformador, i per 
revisar els reptes de la lluita pels drets de les persones 
LGTBI+ que encara són vigents al segle XXI.

Activitat presencial amb registre previ a: 
inscripcions@centrelgtbibcn.org 

Aforament limitat



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

 
#BarcelonaLGTBI


