
MEMÒRIA: 
Absències 
i presències

ACTIVITATS
OCT 2021 –
GEN 2022



EXPOSICIÓ



Flors de tardor
Fotografies de Hanna Jarzebek
11 d’octubre – 31 de gener 

“Les persones que hem passat dels 60 anys hem viscut, 
si no la guerra, la postguerra i el franquisme, la manca 
de llibertats i la manca d’educació en un ambient obert i 
relaxat. Ara ens trobem amb un armari que pot obrir-nos, de 
nou, les portes. Tinc esposa, però si un dia m’han d’ingressar 
en una residència de la tercera edat, tindria llibertat per 
expressar la meva vida emocional en aquest entorn?”

Paulina, dona lesbiana casada

La fotoperiodista Hanna Jarzebek porta el seu treball 
al Centre LGTBI per segona vegada. En aquesta ocasió, 
ens apropa un projecte fotogràfic sobre la sexualitat de 
les persones grans LGTBI. L’orientació sexual d’aquest 
col·lectiu és un tema tabú i l’heterosexualitat, en molts 
contextos, es dona per feta: un avi gai o una àvia lesbiana, 
senzillament, no existeix. Es converteix en invisible. 

En aquest projecte documental, les persones LGTBI 
comparteixen les seves històries i les pors, a les quals 
s’enfronten a la tardor de les seves vides. Davant dels 
estereotips, les imatges ens conviden a reflexionar sobre 
realitats properes i sovint ignorades. 

El treball ha estat realitzat amb la IX Beca de Fotografia 
i Societat atorgada per UNZIP Arts Visual i amb el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

Accés lliure





INSTAL·LACIÓ 
ARTÍSTICA



Arxiu Post-It 
(Només l’amor 
pot vèncer a l’odi)
11 d’octubre – 31 de gener

El 27 de gener del 2017, el Centre LGTBI de Barcelona va 
començar el dia amb els vidres trencats i amb pintades, 
un atac feixista i LGTBI-fòbic perpetrat tan sols una 
setmana després de l’obertura de l’espai. A la façana es 
podien llegir les frases “Estáis muertos” i “Fuck LGTBI”. 

Poques hores després de l’agressió, veïns i veïnes 
del barri de Sant Antoni van sortir en massa al carrer 
per mostrar la seva solidaritat amb un equipament que 
ja sentien com a propi. Aquesta emocionant resposta 
espontània, convocada a través de les xarxes socials i el 
boca-orella, va transformar la façana del Centre LGTBI 
en un arxiu post-it de missatges de suport, mostrant 
col·lectivament com només l’amor pot vèncer a l’odi. 

Diego Marchante, activista transfeminista i artista 
audiovisual, intervé part de l’espai expositiu del Centre 
LGTBI com a homenatge i exercici de memòria col·lectiva. 

Accés lliure



TAULES 
RODONES 



Una llum tímida
Obra de teatre + col·loqui postfunció
25 d’octubre, 20.00 h
Teatre Condal

La Isabel és una jove professora d’història d’una escola 
de Barcelona durant els anys del franquisme. Està 
profundament enamorada de la Carmen, la professora de 
literatura del mateix centre educatiu on treballa.

Sense voler però sense poder evitar-ho, neix entre les 
dues una història d’amor que semblarà acabar-se quan 
la família de la Carmen, de pensament profundament 
conservador, l’obliga a internar-se a un centre de malalts 
psíquics. Temps després retorna a casa en companyia 
de la seva estimada, deixant-ho tot enrere, havent 
d’enfrontar-se ara a les seqüeles que els electro-shocks 
rebuts a l’hospital.

El Col·lectiu La Cicatriz porta a escena aquesta història, 
amb un muntatge en què la sinèrgia entre el text i la 
música pretén trencar amb el silenci i reivindicar les vides 
de les lesbianes com a acte de memòria històrica. 

Després de la funció, us proposem un col·loqui amb 
la participació de l’equip creatiu de l’obra: Àfrica Alonso 
Bada (autora, compositora i actriu), Júlia Jové (actriu) i 
Andrea Puig Doria (directora musical i música en directe). 



S’hi afegiran les activistes Paulina Blanco, patrona 
fundadora de la Fundació Enllaç, i Katy Pallàs, presidenta 
d’FLG-Associació de Famílies LGTBI, vicepresidenta de la 
Plataforma LGTBICat i exalumna d’una de les mestres que 
han inspirat aquesta història. 

Activitat de pagament
Venda d’entrades 

Amb la col·laboració 
del Teatre Condal i el Col·lectiu La Cicatriz

https://www.4tickets.es/promentrada/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CON143&id_origen=PES


Espais de resistència: 
els nostres propis Stonewall
23 de novembre, 18.00 h

Què va passar a l’Estat espanyol durant la transició i el 
tardofranquisme, més enllà de Barcelona i Madrid? En 
aquest conversatori coneixerem espais de memòria i llocs 
de resistència i lluita pels drets de les persones LGTBIAQ+ 
i analitzarem la importància de recuperar espais de 
resistència propers. 

Ana Navío, poeta i creadora de la llibreria feminista 
i antiracista Prole, modera una tertúlia que comptarà 
amb la participació de Mar Gallego, autora del projecte 
Feminismo andaluz i del llibre Como vaya yo y te 
encuentre; Teresa Meana, activista i fundadora de La 
Santa Sebe, històric bar LGTBI d’Oviedo, i representants 
de l’Asociación Pasaje Begoña, una entitat que treballa 
per preservar la memòria d’aquest espai emblemàtic del 
Torremolinos dels anys setanta. 

Activitat telemàtica amb seguiment exclusiu 
a través de YouTube



(Des)memòria des d’un 
enfocament decolonial
11 de gener, 18.00 h

Ens aproximarem als mecanismes oficials de producció de 
memòria i els emmarcarem en el procés de colonització de 
l’Amèrica Llatina, que va imposar un sistema de principis 
i normes basades en el cristianisme, l’extractivisme i la 
construcció del sistema sexe-gènere binari. 

Ho farem de la mà de Colectivo Sexodisidente 
(Margherita Fabbri, Henrique Lukas, Julia Salgueiro, 
Julia Tealdi i Luna Acosta Tobón), un grup pluridisciplinar 
d’investigació en dissidències de sexe que va néixer a 
Barcelona l’any 2019 en el marc del Programa d’Estudis 
Independents del MACBA.

Activitat presencial amb registre previ a 
inscripcions@centrelgtbibcn.org 

Seguiment telemàtic a través de YouTube



LLIBRES



Invertidos y rompepatrias. 
Marxismo, anarquismo 
y desobediencia sexual y de 
género en el Estado español 
(1868-1982)
9 de novembre, 18.30 h

Ha estat l’esquerra històricament tan tolerant amb la 
diversitat sexual i de gènere com es pensa? Quina posició 
va tenir durant el franquisme? Va fer costat al moviment 
LGTBI de manera unànime un cop va morir el dictador?

Després d’una llarga investigació, Piro Subrat respon 
en aquest llibre a diferents interrogants sobre la històrica 
relació de l’esquerra amb les lluites LGTBI. Contribueix 
a desmitificar i a comprovar l’evolució registrada entre 
la Revolució del 1868 i la victòria del PSOE a Espanya 
l’any 1982, posant èmfasi en moviments polítics com 
l’anarquisme i altres pràctiques de base similar. 

Activitat telemàtica amb seguiment exclusiu 
a través de YouTube



La criolla. 
La puerta dorada 
del Barrio Chino
14 de desembre, 18.30 h

Avantguarda, cosmopolitisme i disbauxa. La Criolla, 
aquella “cova del vici” a la qual es referia Lluís Permanyer, 
va ser molt més que una festa. Va ser un local que 
aplegava des de les millors travestis de Barcelona a 
les cares més representatives de la intel·lectualitat 
catalana i europea. Càrrecs militars, policies i polítics 
també formaven part de la clientela. Tothom, en igualtat 
de condicions, compartia pecats, misèries i moments 
d’eufòria. 

En aquest llibre, Paco Villar torna al Barri Xino per 
eternitzar-lo, i ens proposa una conversa per analitzar 
una de les èpoques més fascinants de la ciutat. 

Activitat presencial amb registre previ a 
inscripcions@centrelgtbibcn.org 

Seguiment telemàtic a través de YouTube



Empar Pineda Erdoiza. 
Porque se lo pidió el cuerpo
20 de gener, 18.30 h

L’activista Empar Pineda és una referent destacada 
de la lluita pels drets de les dones, des de la dictadura 
franquista fins als nostres dies, especialment en l’àmbit 
de la visibilització de les lesbianes i la defensa del dret 
de l’avortament. És per això que la seva localitat, Hernani, 
va encarregar a l’escriptora i periodista Kattalin Miner 
que recollís en un llibre la seva memòria per a les futures 
generacions. 

Empar Pineda conversa amb l’autora en un diàleg 
moderat per l’activista i experta en polítiques LGTBI i de 
gènere Miriam Solá. 

Activitat presencial amb registre previ 
a inscripcions@centrelgtbibcn.org 

Seguiment telemàtic a través de YouTube



CINEMA



Vida i mort d’un arquitecte
Miguel Eek
Espanya, 2017. 52 min
8 d’octubre, 18.00 h

El febrer de 1968, l’arquitecte més important de la 
història de Mallorca, Josep Ferragut, va ser trobat mort 
al mig del camp. Ferragut va lluitar contra la corrupció i 
el desenvolupament urbanístic descontrolat durant els 
cinquanta i els seixanta, per la qual cosa es va guanyar 
nombroses enemistats entre polítics i promotors. També 
era gai en una societat que criminalitzava i perseguia 
l’homosexualitat. Per això va viure una doble vida i es va 
convertir en un home tímid i introvertit. 

Aquest documental reivindica una de les personalitats 
més interessants d’aquella època i recupera i analitza un 
dels assassinats més foscos de l’Espanya franquista. 

Activitat presencial amb registre previ a 
inscripcions@centrelgtbibcn.org 



Les invisibles
Sébastien Lifshitz
França, 2012. 112 min
12 de novembre, 18.00 h

Una sèrie d’homes i dones d’edat avançada parlen amb 
franquesa sobre les seves vides pioneres. I també sobre 
la valenta decisió de viure obertament a França en 
una època en què la societat les rebutjava per la seva 
orientació sexual 

Activitat presencial amb registre previ a 
inscripcions@centrelgtbibcn.org 



Dykes, Camera, Action! 
Caroline Berler
Estats Units, 2018. 58 min. 
10 de desembre, 18.00 h

Les lesbianes no sempre han aconseguit veure’s 
representades a la pantalla. Però entre Stonewall, el 
moviment feminista i el cinema experimental dels anys 
70, han construït i han transformat l’imaginari social del 
moviment queer. 

En aquesta pel·lícula documental, realitzadores com 
Barbara Hammer, Su Friedrich, Rose Troche, Cheryl Dunye, 
Yoruba Richen, Desiree Akhavan i Vicky Du, crítiques 
de cinema com B. Ruby Rich, Jenni Olson i moltes més, 
comparteixen hilarants històries vitals i expliquen com han 
recollit les seves identitats diverses a través del setè art. 

La història del cinema queer narrada per les dones que 
el van fer possible. 

Activitat presencial amb registre previ a 
inscripcions@centrelgtbibcn.org 



An army of lovers  
Ingrid Ryberg
Suècia, 2018. 72 min.
14 de gener, 18.00 h

Aquesta cinta explica per primer cop el naixement del 
moviment LGTBI a Suècia. Durant els anys setanta, l’estat 
del benestar suec era símbol de progrés i benestar, però 
l’homosexualitat seguia sent vista com una malaltia 
mental. La primera marxa de l’orgull va treure al carrer 
milers de persones que volien rebutjar l’opressió i la 
marginació, però moltes d’elles van desfilar portant 
bosses de paper al cap per no ser identificades. Van ser 
vistes com una amenaça per a la salut, l’estabilitat social 
i la moral. Tot i així, diferents cineastes queer van fer tres 
pel·lícules per autorepresentar-se, per primer cop, a la 
gran pantalla. Gràcies a aquests treballs i a diferents 
imatges inèdites, aquest documental ens mostra un 
moment històric fascinant. 

Activitat presencial amb registre previ a inscripcions@
centrelgtbibcn.org 



RUTA





Memòria de la repressió 
i la resistència 
de les persones LGTBI
16 d’octubre, 13 de novembre, 
18 de desembre i 29 de gener
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. Iniciarem la ruta coneixent els 
primers espais de socialització que van aparèixer a 
principis del segle XX. Tot seguit ens endinsarem en 
els anys 20 i 30 per aproximar-nos a les controvèrsies i 
confluències entre la causa LGTBI+ i les organitzacions 
obreres. A més, rememorarem la repressió franquista 
i la resistència, i parlarem dels primers moviments i 
organitzacions que van néixer als anys 70. Posteriorment, 
repassarem les empremtes que va deixar a la ciutat 
la pandèmia del VIH i la sida als 80 i farem balanç del 
renaixement d’un ampli moviment a finals dels 90 i 
primers 2000, una etapa que arriba als nostres dies i que 
és testimoni de la major conquesta de drets i l’emergència 
de noves identitats. 

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


