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1920-1950. PRIMERS  
ESPAIS D’ESPECTACLES  
DE TRANSFORMISME

Teatro Circo Barcelonés
C. de Montserrat, 18

Edén Concert
C. Nou de la Rambla, 12

El Molino
C. de Vilà i Vilà, 99

El Cangrejo
C. de Montserrat, 9

Celler Bohemi
C. Nou de la Rambla, 11

Cal Sagristà
C. del Cid, 7

La Criolla
C. del Cid, 10

Cafè de l’Òpera
La Rambla, 74

Cabaret Wu-Li-Chang  
(abans Cal Sagristà)
C. del Cid, 7

Atraccions Apol·lo
C. Nou de la Rambla

Gran Kursaal
C. de Guàrdia, 14

Barcelona de Noche
C. de Tàpies, 5

Rialto
Rda. de Sant Pau, 34

Bodega Bohemia
(abans Celler Bohemi)
C. de Lancaster, 24

1950-1970. ESPAIS DE LLIBERTAT 
DURANT LA DICTADURA

Cabaret Gambrinus
C. de Guàrdia, 9

Copacabana 
Ptge. de la Banca, 6

Drugstore 
Pg. de Gràcia, 71

Bocaccio Boite
C. de Muntaner, 505

Elefante Blanco
C. dels Còdols

Elephas
Gran Via, 649

Ancla Bar
C. dels Còdols, 5

Cafeteria Lasso
Av. del Paral·lel, 70

Cosmos
La Rambla, 34

Jazz Colón
Final de la Rambla amb Colom

Bambú
C. dels Còdols, 14

Kike’s Bar
C. d’en Rauric

Bar Texas
Pl. Reial, 7

Villa Rosa
C. de l’Arc del Teatre, 3

Spartacus
C. dels Madrazo, 30

Scotch Club
C. de Sant Eusebi, 42

Tavern Club
C. de Tavern

Mito’s
C. de Descartes, 1-3

Patmos
C. de Pàdua, 38

Nagasaki
C. d’en Serra, 11

Arco iris
C. de la Rosa

Arlequín
C. d’en Serra, 10

El Rastro

C. d’en Serra

El Tronio
C. d’en Serra

1980-1990.  ELS PRIMERS  
BARS D’AMBIENT

Camelot

Rda. de Sant Pere, 19-21

Saló Diana
C. de Sant Pau, 85

Cúpula Venus
La Rambla, 27

Sextienda
C. d’en Rauric

Ramsés
C. de Sant Antoni M. Claret /  
Pg. de Sant Joan

Belle Époque
C. de Muntaner, 246

La Rosa
C. de Brusi, 39

Member’s
C. de Sèneca, 3

Monroe’s
Pl. davant de Cardona, 7

Daniel’s
Pl. Cardona, 7

New Chaps
Av. Diagonal, 365

Entiendes
C. de Marià Cubí, 5

Kiss
C. de Bruniquer, 59

Cha-Cha
C. de los Castillejos, 283

Pier Paolo Pub
C. de Francisco Giner, 37

Boots Bar
C. de Francisco Giner, 50

La Lluna
Av. Diagonal, 323

La Nostra Illa
C. de Reig i Bonet, 3

Satanassa Antro Bar
C. d’Aribau, 27

Punto BCN
C. de Muntaner, 63

1980-1990. LES PRIMERES  
DISCOTEQUES GAIS

Arena
Gran Via, 593

Martin’s
Pg. de Gràcia, 130

Metro
C. de Sepúlveda, 185
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1. ESPAIS DE LLIBERTAT

 La Criolla i Cal Sagristà, dos dels 
principals llocs de trobada d’homosexuals 
i transformistes de la ciutat, c. 1930-1933. 
Gabriel Casas. ANC.

  Participants al concurs 
Miss Barri Xino, c. 1930-
1935. Fons Brangulí. ANC.

 Homes homosexuals i transvestits al c. del Cid,  
c. 1925-1935. Gabriel Casas. ANC.

 Actuació del transformista Mirko al cabaret 
Wu-Li-Chang, 1934. Josep Brangulí. APV.

En aquesta època, el barri del 
Raval veu aflorar també diversos 
llocs de trobada entre homes en 
espais públics, com ara urina-
ris públics i lavabos, atraccions, 
parcs i jardins o carrers on s’exer-
ceix la prostitució, que tenen un 
paper important en la socialitza-
ció entre homes gais. La proximi-
tat del port és també un element 
clau per entendre per què les zo-
nes de trobada entre homosexu-
als es concentren en aquest bar-
ri, atès que existeix una circulació 
permanent de mariners que arri-
ben i marxen de la ciutat, entre 
els quals n’hi ha alguns que bus-
quen mantenir relacions sexuals 
amb homes.

Les Carolines és el nom amb 
què eren conegudes les persones 
transvestides del Raval als anys 
trenta. Aquests personatges són 
descrits en el llibre de Jean Genet 
Diari del lladre, publicat l’any 1949. 
Genet hi explica que, l’any 1933, 
una de les bombes llençades pels 
anarquistes destrueix un dels prin-
cipals urinaris del barri, a la zona 
baixa de la Rambla. Hores després, 
les Carolines fan una processó pel 
barri com a homenatge: 

Tot i que amb la República la 
visibilitat de les persones homo-
sexuals i transsexuals va augmen-
tar, també ho van fer les prohibi-
cions. La primera va ser durant el 

Les dècades de 1920 i 1930 són 
una època de noves representaci-
ons de la masculinitat i la feminitat 
en els moviments revolucionaris, 
però també entre la burgesia i 
l’aristocràcia. En aquest període 
emergeixen els primers espais que 
programen espectacles de trans-
formistes, basats en imitacions de 
cantants famoses realitzades per 
intèrprets nascuts homes. Aques-
ta disciplina escènica, original-
ment anomenada «fregolisme», és 
popularitzada a finals del segle xix 
per l’artista italià Leopoldo Fregoli. 

Els primers espectacles de 
transformisme a la ciutat es desen-
volupen als cabarets de La Criolla o 
el Wu-Li-Chang, on actuen perso-
natges molt reconeguts a l’època, 
com Mirko, Derkas, Edmond de 
Bries o Vianor. Tot i que aquests es-
pectacles atrauen principalment 
parelles heterosexuals de les clas-
ses més benestants, que hi van a 
divertir-se amb les actuacions dels 
transformistes, aquests espais 
de més llibertat acaben captivant 
també homes homosexuals.

 Manifestació a favor de la llibertat sexual al seu pas pel pg. de Colom, 
26 de juny de 1977. Pérez de Rozas. AFB.

Estaba cerca del puerto y del cuartel, y la cálida orina de millares de 
soldados había corroído su chapa de metal. Al constatar su muerte 

definitiva, las Carolinas con chales, mantillas, trajes de seda y 
chaquetillas ajustadas acudieron a ella en solemne delegación para 
depositar un ramo de flores rojas anudado con un crespón de gasa. 

El cortejo partió del Paralelo, torció por la calle San Pablo, bajó por La 
Rambla hasta la estatua de Colón. Eran las ocho de la mañana, el 

sol iluminaba la escena. Las vi pasar y las acompañé de lejos. Sabía 
que mi puesto estaba en la comitiva: sus voces heridas, sus gritos 
de dolor, sus gestos exagerados, se proponían atravesar el espeso 

desprecio del mundo. Las Carolinas eran grandiosas: las Hijas de la 
Vergüenza. Llegadas al puerto, torcieron a la derecha en dirección 
al cuartel, y sobre la chapa herrumbrosa y hedionda del meadero 

público, sobre su chatarra muerta, depositaron las flores.

Jean Genet, Diari del Lladre

Malgrat la repressió i la dictadu-
ra, el Raval va ser l’espai on en els 
anys més durs del franquisme 
van sobreviure molts homosexu-
als. Al llarg dels anys cinquanta i 
seixanta, la dictadura no pot evi-
tar la proliferació d’una extensa 
xarxa de teatres, cabarets, cafès, 
sales de cinema i altres locals de 
trobada entre persones homose-
xuals i transvestides, principal-
ment als barris del Raval i Gòtic. 
La presència de la Sisena Flo-
ta nord-americana, entre l’any 
1951 i el 1987, permet una certa 
llibertat pel que fa a l’obertura 
de locals a la zona en la qual es  

EMERGÈNCIA D’UNA SUBCULTURA EN LA CLANDESTINITAT

ELS PRIMERS TRANSFORMISTES
 El 25 de juny de 1977 té lloc a Barcelona la primera 

manifestació de l’Estat espanyol per l’alliberament 

sexual, que és el tret de sortida de les mobilitzacions 

a l’espai públic per reivindicar els drets del col·lectiu 

format  per lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals 

(LGTB). És en el marc de la celebració del quarantè 

aniversari d’aquesta fita històrica del moviment que 

s’edita aquesta guia.

Més enllà de ser una ciutat pionera en relació amb 

l’activisme, al llarg del segle xx Barcelona ha estat un 

espai de referència per a les persones amb sexualitats, 

identitats i expressions de gènere dissidents. La ciu-

tat és l’escenari d’aquestes transformacions des dels 

anys vint, amb l’emergència dels cabarets i especta-

cles de transvestisme, que perviuran durant la Segona 

República i que s’adaptaran a la clandestinitat a què 

obligava l’època franquista, passant per l’explosió de 

la contracultura barcelonina a la dècada dels setanta, 

fins avui, moment en què la ciutat ha esdevingut un 

destí turístic per a molts gais i lesbianes d’arreu. 

En aquesta guia es proposa un recorregut per pen-

sar Barcelona com a escenari de la repressió contra 

el col·lectiu LGTB, però també com a escenari de lli-

bertats, resistències i conquestes socials.

 

 
 

 

 

 

 
 

 

SEXUALITATS  
S. XX/BCN
GUIA D’HISTÒRIA 
URBANA

CAT 24

El segle xx és l’escenari d’una profunda transformació 

dels imaginaris sobre la sexualitat i el gènere. Tot i l’estig-

ma social, la persecució policial del franquisme o l’onada 

patologitzadora de l’homosexualitat, el transvestisme i la 

transsexualitat, segurament el que ha caracteritzat Barcelo-

na és la capacitat permanent de generar espais de permissi-

vitat social, de trobada i de celebració de la diversitat sexual  

i de gènere. En l’evolució d’aquests indrets al llarg del segle xx  

poden distingir-se tres etapes: les dècades dels anys vint i 

trenta, amb els primers espectacles de transformisme; les 

dècades dels cinquanta, seixanta i setanta, en què emer-

geixen els primers espais de socialització en clandestinitat,  

i les dècades dels vuitanta i noranta, amb el sorgiment dels 

moviments d’alliberament sexual i la proliferació i visibilitat 

dels locals d’ambient. 

Els llocs de trobada o d’anar a lligar a 
Barcelona eren els habituals de tota gran 
ciutat: de primer, els més habituals eren els 
carrers i, per als qui en podien disposar,  
els apartaments en els quals s’organitzaven 
trobades d’amics per a prendre el te o jugar 
a cartes i que, generalment, acabaven en 
petites orgies. També i principalment,  
els bars, banys turcs o saunes, cinemes, 
urinaris i certs espais oberts com jardins, 
places o parcs. Els bars d’ambient gairebé 
tots eren situats a Ciutat Vella, a la dreta  
de la Rambla, principalment entre 
Escudellers i Josep Anselm Clavé.

Armand de Fluvià, El moviment gai a la 
clandestinitat del franquisme  
(1970-1975), pàg. 45.

 Ocaña, Camilo, Nazario i Maite passejant per les Rambles, 1977. 
Carlos Bosch.

 Disturbis en la manifestació per l’alliberament sexual de Barcelona, 
juny de 1979. Zoltan Czibor. AFB.

Bienni Negre, amb un intent fallit 
de tancament de locals; la segona, 
amb l’entrada de la FAI al Govern el 
1936 i la prohibició dels espectacles 
de transformistes. 

mouen; per això apareixen al 
carrer dels Còdols, a pocs me-
tres d’Escudellers.

ret Gambrinus, El Molino, Barce-
lona de Noche o el teatre Arnau. 

D’altra banda, també és l’èpo-
ca de l’emergència de la contracul-
tura barcelonina, molt influenciada  
pels  moviments  llibertaris i que té 
un paper clau en la promoció de 
referents per a l’alliberament se-
xual i de gènere. En aquest sentit, 
és rellevant l’esclat de llibertat que 
representen les Jornades Llibertà-

ries Internacionals del Park Güell, 
l’estiu de 1977.

Sens dubte, Ocaña i Nazario 
són les figures més destacades 
d’un corrent d’artistes que promo-
uen, a través de les arts gràfiques i 
la performance, formes d’expres-
sar el desig i la sexualitat crítiques 
amb l’heterosexisme dominant.

D’altra banda, amb el final del 
franquisme i la derogació de les lleis 

que perseguien el col·lectiu, a prin-
cipis dels vuitanta apareixen també 
els primers locals d’ambient al barri 
de l’Esquerra de l’Eixample. Aquest 
fet desplaça el centre de trobada de 
gais i lesbianes a la ciutat i simbo-
litza el pas de la semiclandestinitat 
a l’obertura i la major visibilitat del 
col·lectiu, que s’allunya de la sub-
cultura homosexual més sòrdida i 
més transsexual del barri Xino.

En aquest període emergeix de 
nou l’escena del transformisme 
i arriba al seu apogeu. És l’es-
pai on es visibilitzen les dones 
transsexuals en llibertat. Entre 
les figures més importants de 
l’època hi ha Madame Arthur, 
Pirondello, Paco España, Pierrot 
o Ángel Pavlovs ky, Bibi Andersen, 
Dolly van Doll o Mimí Pompón, 
que actuen en sales com el caba-

ECLOSIÓ DE LA CONTRACULTURA I ELS PRIMERS LOCALS D’AMBIENT

 Cartell del cabaret Gambrinus, 
anunciant un espectacle de 
transvestisme. 

  Soldats de la Sisena Flota  
nord-americana passejant pel barri 
Xino, 1969. Colita. Archivo Colita.
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 1952 Inclusió de l’homosexualitat al manual de malalties 
mentals (DSM I) de l’Associació Nord-Americana de 
Psiquiatra (APA).

 1954 Inclusió de l’homosexualitat a la Ley de Vagos y Maleantes. 

 1970 Aprovació de la Ley de Peligrosidad Social, que inclou la 
persecució de persones homosexuals.

 1970  Creació a Barcelona de l’Agrupación Homófila para la 
Igualdad Sexual (AGHOIS), la primera organització política 
per a la igualtat sexual de l’Estat.

 1971 Creació del Movimiento Español de Liberación Homosexual 
(MELH). 

 1973 Retirada de l’homosexualitat del DSM II de l’APA.

 1975 Creació del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
en la clandestinitat.

 1976 Primeres Jornades Catalanes de la Dona.

 1977 Creació de la Coordinadora de Frentes de Liberación 
Homosexual del Estado Español (COFLHEE).

 1977 Primera manifestació per l’alliberament sexual a Barcelona.

 1977 Primer comunicat del Grup de Lesbianes Feministes de 
Barcelona.

 1978 Retirada de l’homosexualitat de la Ley de Peligrosidad Social.

 1979 Primeras Jornadas Estatales Feministas a Granada.

 1980 Legalització del FAGC.

 1980 Celebració de la trobada de la International Lesbian and 
Gay Association (ILGA) a Barcelona.

 1980 Inclusió de la transsexualitat al DSM III de l’APA.

 1981 Detecció del primer cas de sida a l’Estat espanyol.

 1987 Primera campanya contra la sida a Barcelona.

 1987  Primera Setmana de Lesbianes de Barcelona.

 1990 Retirada de l’homosexualitat de la Classificació 
Internacional de Malalties de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) i inclusió de la transsexualitat.

 1991 Segones Trobades Europees de Lesbianes a Barcelona.

 1991 Assassinat de Sonia Rescalvo al parc de la Ciutadella de 
Barcelona.

 1992 Creació del Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya.

 1998 Llei 10/1998, del 15 de juliol, d’unions estables de parella 
(en què es reconeixen les parelles de fet de gais  
i lesbianes a Catalunya).

 2003 Creació del Consell Municipal LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona.

 2005 Llei 13/2005, de l’1 de juliol, per la qual se modifica el Codi 
civil en matèria de dret a contraure matrimoni (en què es 
reconeix el matrimoni civil homosexual).

 2006 Llei 14/2006, del 26 de maig, sobre tècniques de 
reproducció humana assistida (en què es reconeix el dret de 
les dones lesbianes a beneficiar-se d’aquestes tècniques).

 2007 Llei 3/2007, del 15 de març, reguladora de la rectificació 
registral de la menció relativa al sexe de les persones (que 
estableix els requisits per al canvi de nom de les persones 
transsexuals).

 2007 Primera manifestació de lluita transsexual. 

 2010 Primer pla municipal LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

 2014 Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 2018 Retirada la transsexualitat de la llista de malalties mentals  
de la Classificació Internacional de Malalties de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS).

 2018 Inauguració del Centre Municipal de Recursos LGTBI de 
Barcelona.

5. CONQUESTES I OBSTACLES 
EN LA LLUITA PER LA LLIBERTAT 
SEXUAL I DE GÈNERE CRONOLOGIA

  Monument a les persones homosexuals i transsexuals 
represaliades pel franquisme
L’any 2011 es col·loca al parc de la Ciutadella un monòlit en ho-
menatge a les persones homosexuals i transsexuals represalia-
des pel franquisme. El monument havia d’ubicar-se originalment 
als voltants de la Sagrada Família, però, fruit de les pressions de 
les organitzacions catòliques, és desplaçat a la Ciutadella.

Parc de la Ciutadella

  Glorieta de la Transsexual Sonia
L’any 2013 l’Ajuntament canvia el 
nom de la glorieta del parc de la Ciu-
tadella per retre homenatge a Sonia 
Rescalvo, assassinada l’any 1991 
mentre hi dormia.

Parc de la Ciutadella

  Plaça de Jean Genet
L’any 1997, el periodista 
Lluís Permanyer propo-
sa a l’Ajuntament dedicar 
aquesta petita plaça de 
prop de les Drassanes a 
l’escriptor Jean Genet.

Plaça de Jean Genet

  La Model
L’antiga presó de La Model va 
ser el centre penitenciari de re-
ferència a la ciutat on s’empre-
sonaven les persones homose-
xuals i transsexuals detingudes 
durant el franquisme. L’any 
2017 la presó va tancar definiti-
vament i actualment és un es-
pai gestionat per l’Ajuntament 
de Barcelona.

Carrer d’Entença, 155
ICUB

Fotografies: Cristina Camps

  Memorial de la Sida
Situat al Jardí d’Aclimatació del parc de Montjuïc, és inaugurat el 2003. 
És una iniciativa de l’ONG Projecte dels Noms, que té com a objectiu 
sensibilitzar i conscienciar la gent sobre la sida. El monument està for-
mat per un parterre amb lloses allargades de pedra sobre el qual s’alça 
una olivera, símbol de la pau, i conté, a la seva part interior, un poema 
de Miquel Martí i Pol.

Avinguda de l’Estadi, s/n (entre l’Estadi Olímpic i les Piscines Picornell)

Centre de Documentació  
de Ca la Dona
Espai autogestionat pel movi-
ment feminista de la ciutat des 
de l’any 1988. Disposa d’aquest 
centre de documentació, que re-
cull els arxius del lesbianisme fe-
minista a la ciutat.

 

Carrer de Ripoll, 25

Centre de Documentació 
Armand de Fluvià 
El 2018 Barcelona inaugurà el 
Centre Municipal de Recursos 
LGTBI. És aquí on es troba el Cen-
tre de Documentació que el ma-
teix Armand de Fluvià va cedir al 
Casal Lambda i que actualment es 
pot consultar en aquest nou espai. 

Carrer del Comte de Borrell, 22

3. LLUITES
Barcelona és la ciutat de l’Estat espanyol que dona el tret de 

sortida al que avui coneixem com a moviment LGTB (lèsbic, gai, 

transsexual i bisexual), és a dir, l’organització política d’aquestes 

persones per reivindicar els seus drets i les seves llibertats. 

EL FINAL DE LA DICTADURA  
I LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA (1970-1980)

 Portada del segon número de 
la revista Debat Gai, editada pel 
FAGC, 1978. CDAF.

 Participants en la manifestació  
a favor de l’alliberament sexual, 
26 de juny de 1977. Pérez de 
Rozas. AFB.

 Portada de la revista La Pluma, 
editada entre 1980 i 1981, 1980. 
CCAG.

 Portada de la revista AGHOIS 
que, entre 1971 i 1975, va editar el 
MELH, desembre de 1972. CDAF.

L’any 1971 es funda a Barcelona 
el Movimiento Español de Libe-
ración Homosexual (MELH), he-
reu de l’Agrupación Homófila para 
la Igualdad Sexual (AGHOIS) de 
1970, un grup clandestí que té com 
a objectius principals la despena-
lització i la desmedicalització de 
l’homosexualitat. El MELH evolu-
ciona d’una forma d’organització 
clandestina a un model de mas-
ses en assumir que la lluita per 
l’alliberament sexual havia d’anar 
unida als altres moviments d’alli-
berament, com el feminista, el 
sindicalista o l’antiracista. Aquest 
fet propicia la creació del Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya 
(FAGC) el 1975.

La coincidència amb el final 
de la dictadura fa que aquesta as-
sociació visqui uns primers anys 
d’efervescència en un context so-
cial i polític molt agitat. És aquest 
col·lectiu el que organitza la pri-
mera manifestació per l’allibera-
ment sexual i de gènere de l’Estat, 
el 25 de juny de 1977.

Aquest període finalitza amb 
dues conquestes importants: la 

El final de la clandestinitat i les 
batudes policials, així com l’emer-
gència dels primers locals d’am-
bient i les divisions internes de 
l’activisme, tenen un efecte des-
mobilitzador que d’alguna mane-

seran un moment prolífic per a les 
lluites feministes, sobretot amb 
les primeres Jornades Catalanes 
de la Dona, l’any 1977 a Barcelona, 
i les Jornadas Estatales Feminis-
tas, a Granada, l’any 1979. És en 

desaparició de l’homosexualitat 
de la Ley de Peligrosidad Social, 
l’any 1978, i la legalització del 
FAGC, l’any 1980. Tot i això, els 
centenars de persones persegui-
des pel franquisme per motius 
d’orientació sexual o expressió 
de gènere no obtenen l’amnistia 
fins un temps més tard, i els seus 
expedients triguen anys a anul-
lar-se. Serà a partir de 2002 que 
s’iniciarà el procés d’indemnit-
zació als presos, que fins llavors 
encara tenien antecedents pe-
nals. Alhora, aquest període és 
també l’escenari en què la bran-
ca més llibertària del FAGC, la 
Coordinadora de Col·lectius per 
l’Alliberament Gai (CCAG), se 
n’escindeix. Les persones trans-
sexuals són les principals vícti-
mes de les lleis franquistes. Per 
aquest motiu, la seva presència 
encapçalant la manifestació de 
juny de 1977 és molt rellevant. 

Tot i això, la transfòbia de 
molts dirigents homosexuals 
acaba provocant l’expulsió de 
moltes persones transsexuals 
del moviment. Aquesta és una de 

LA CRISI DEL MOVIMENT (1981-1985)

ra provoca una crisi en l’activitat 
política del moviment. També hi 
té un paper important la transició 
democràtica. 

D’altra banda, els primers 
anys de la dècada dels vuitanta 

aquest context en què sorgirà la 
proposta política del lesbianisme 
separatista, un corrent que apos-
ta per l’autoorganització de les 
dones lesbianes de manera autò-
noma i en espais específics.

les causes de l’escissió del FAGC, 
que fa que molts dels seus mem-
bres s’autoorganitzin i creïn, l’any 
1979, el Colectivo de Transexua-
les y Travestis, dins de la CCAG. 

A diferència d’altres contextos eu-
ropeus, en què la segona meitat 
del segle és un moment de major 
reconeixement social d’aquestes 
realitats, en el cas espanyol es 
produeix una involució important 
pel que fa a aquestes qüestions. 
L’any 1954 l’homosexualitat es 
tipifica com a delicte en l’anome-
nada Ley de Vagos y Maleantes de 
1933, i més endavant s’incorpora 
també a la Ley de Peligrosidad y 
Rehabilitación Social, l’any 1970. 
És cert també que abans d’aques-
tes lleis alguns jutges havien uti-
litzat el delicte d’escàndol públic 
o vagància per enviar a la presó 
homosexuals i transsexuals de 
classes més populars. 

Alhora, a mitjan segle xx con-
flueixen visions molt diverses 
sobre la diversitat sexual i de gè-
nere: a banda de discursos crimi-
nalitzadors, emergeixen també 
noves teories científiques que 
tracten d’explicar que aquestes 
expressions del desig sexual són 
fruit de processos biològics i que, 
per tant, no poden ser persegui-
des, sinó més aviat tractades mè-
dicament com a malalties. 

A finals dels anys setanta, els 
catàlegs internacionals defineixen 
l’homosexualitat, la transsexuali-
tat i el transvestisme com a malal-
ties mentals. De fet, actualment la 
transsexualitat i el transvestisme 
encara són considerats com a tals 
en la classificació de l’Associació 
Nord-Americana de Psiquiatria, 
i l’homosexualitat no desapareix 
d’aquest manual fins a l’any 1986. 
Aquests plantejaments dels dis-
cursos legislatiu i mèdic tenen 
conseqüències materials en la vida 
quotidiana de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals 

que habiten la ciutat: no només es-
tableixen les bases perquè les ins-
titucions públiques persegueixin 
i patologitzin aquestes vivències, 
sinó que alimenten una mirada es-
tigmatitzant del conjunt de la soci-
etat sobre aquest col·lectiu. 

La ciutat de Barcelona és es-
cenari d’aquesta violència, que 
s’intensifica durant el franquisme. 
Són freqüents les batudes polici-
als als bars i cafès, les detencions 
i les tortures a les comissaries, es-
pecialment a les del carrer Nou de 
la Rambla i de la Via Laietana, per-
què són molt a prop dels princi-
pals espais de trobada entre per-
sones homosexuals, transvestits 
o transsexuals, que, en cas de no 
tenir família i ingressos declarats, 
passen a disposició judicial.

També la presó de La Model 
tindrà un paper clau, ja que és la 
institució penitenciària de la ciu-
tat on s’empresonen moltes de les 
persones detingudes. Les batudes 
policials a la ciutat no desapareixe-
ran fins a finals de la dècada dels 
vuitanta. Alhora, són també pràc-
tiques habituals els tractaments 
d’electroxoc per intentar «curar» 
l’homosexualitat.

Aquesta etapa de persecució 
per part de les institucions públi-
ques va desapareixent, però les 
agressions i la violència perpetra-
des per persones o grups orga-
nitzats en contra de les persones 
amb sexualitats o gèneres dissi-
dents continuen molt presents. Un 
dels exemples més dramàtics és 
l’assassinat, a mans d’un grup de 
neonazis, l’any 1991, de Sonia Res-
calvo, una dona transsexual sen-
sesostre, que vivia a la glorieta del 
parc de la Ciutadella que avui porta 
el seu nom.

 Notícia publicada a La Vanguardia, el 8 d’octubre de 1991, dos dies després 
de l’assassinat de Sonia Rescalvo, dona transsexual i sensesostre que vivia a la 
glorieta del parc de la Ciutadella que avui porta el seu nom. Desafortunadament, 
el diari utilitza el masculí per referir-se a la Sonia. LVG.

 Comissaria de via Laietana en l’actualitat, 2018. MUHBA.

2. REPRESSIONS 

 Manifestació a favor de la llibertat sexual 
al seu pas per la Rambla, 26 de juny de 1977. 
Pérez de Rozas. AFB. 

A principis dels anys 2000 irromp 
també l’activisme queer a la ciutat 
a través de l’Assemblea Stonewall, 
integrada per activistes del movi-
ment okupa. El discurs queer es 
caracteritza per una voluntat de 
subversió de les identitats, per 
una defensa de les formes de pla-
er i afecte minoritàries i per un re-
buig de la demanda d’igualtat, ja 
que es considera que reforça els 
valors socials que precisament es 
volen combatre. L’any 2005, Bar-
celona acull la vuitena edició de 
Queeruption (Q8), una trobada  

4. EL MOVIMENT A PRINCIPIS 
DEL SEGLE XXI 

LA LLUITA CONTRA LA SIDA, EL DINAMISME DE LES 
LESBIANES I L’INICI DE L’ACTIVISME TRANSSEXUAL  
(1986-2000)

L’any 1981, es diagnostica el pri-
mer cas de sida a l’Estat. La doc-
tora Caterina Mieras el defineix i 
detecta amb molt pocs mitjans a 
l’Hospital Vall d’Hebron. Aquest 
fet es produeix enmig d’un gran 
desconcert pel que fa a l’origen 
de la malaltia, amb un moviment 
associatiu en crisi i en un mo-
ment en què sembla que els gais 
ja poden viure més lliurement 
gràcies als locals d’ambient i a 
la major tolerància social que es 
comença a respirar. A partir de 
mitjan dècada de 1980, la sida 
impacta en diferents sentits: pro-
voca un augment de l’homofòbia; 
suposa un abans i un després en 
el si del moviment, ja que es pro-
dueix un enfrontament entre les 
diferents opcions de donar res-
posta a la crisi, i canvia la relació 
de les associacions amb les ins-
titucions públiques i els locals 
d’ambient. Si fins llavors el movi-
ment s’havia oposat a col·laborar 
amb les institucions, en aquest 
context alguns sectors del mo-
viment pensen que cal establir 
col·laboracions per frenar l’epi-
dèmia. Barcelona serà pionera a 
l’hora de donar resposta a la sida. 
A la ciutat es creen les primeres 
associacions per fer front a la 
pandèmia. El 1990 es funda Stop 
Sida i es posa en marxa el servei 
d’atenció telefònica 900 Rosa; el 

1993 Projecte dels Noms organit-
za el primer Memorial de la Sida, i 
el 1994 es crea Gais Positius.

Entre finals de la dècada de 
1980 i principis de la de 1990 
es produeix un avenç en la visi-
bilització de les lesbianes, fruit 
en part de la creació de diver-
ses associacions, algunes de 
les quals s’integren en el mo-
viment feminista, i d’altres, en 
organitzacions gais. Destaquen 
el Grup de Lesbianes Feminis-
tes (1987), Bollofilms (1987), el 
grup Les Noies del Casal Lambda,  
la comissió de lesbianes de l’Eix 
Violeta, la xarxa estatal de les-
bianes Red Amazonas (1986) o 
l’Associació Cultural de Dones 
La Nostra Illa (1986) —aquesta 
última, encara en actiu. 

D’altra banda, l’assassinat 
de la transsexual Sonia i la re-
pressió policial a les prostitutes 
en el context de la Barcelona 
preolímpica expliquen l’emer-
gència de l’activisme transse-
xual i el fet que un grup de do-
nes transsexuals es plantegi la 
necessitat d’organitzar-se. Fruit 
d’això neix el Col·lectiu de Trans-
sexuals de Catalunya (CTC).

El moviment gai és durant 
aquests anys molt actiu organit-
zant campanyes i actes de visibi-
lització i divulgant publicacions a 
la ciutat. Alhora, apareixen altres 

organitzacions, com la Coordi-
nadora Gai-Lesbiana, l’any 1986, 
o el Col·lectiu Gai de Barcelona 
(CGB), l’any 1992, i s’obren es-
pais com la seu del Casal Lamb-
da, al carrer Ample, l’any 1993. 
Aquesta pluralitat de projectes 
té a veure amb l’emergència de 
posicions diferenciades en rela-
ció amb les estratègies polítiques 
del moviment, que van des d’acti-
tuds més normalitzadores fins a 
propostes més rupturistes.

Debats entorn a la 
celebració del 28 de juny: 
Dia Internacional per a 
l’alliberament sexual  
i de gènere

A la segona meitat de la dècada 
de 1990 es modifica l’escenari 
del moviment lèsbic i gai, a cau-
sa d’un major protagonisme de 
l’empresariat dels locals d’am-
bient i d’un canvi en el paper que 
tenien fins llavors els partits polí-
tics, amb l’aparició de les comis-
sions sectorials de lesbianes i 
gais. Aquesta evolució està estre-
tament relacionada amb un dels 
debats més importants del movi-
ment en aquest període quant a 
quin model de manifestació ha de 
promoure’s per a la celebració del 
28 de juny, Dia Internacional per 
l’Alliberament Sexual i de Gènere. 
L’element central de la discussió 
és la participació de carrosses 
de locals d’ambient i de partits 
polítics en l’esdeveniment. Fins a 
l’any 2009, i a diferència de la ma-
joria de ciutats europees, es frena 
l’entrada de l’empresariat en l’or-
ganització de la manifestació de 
Barcelona, amb seu central a la 
plaça de la Universitat. Aquell any 
s’organitza per primera vegada un 
segon esdeveniment a la ciutat, el 
PRIDE, una desfilada muntada 
per entitats i empreses LGTB de 
la ciutat, amb seu central a la pla-
ça d’Espanya, per commemorar el 
28 de juny.

 Campanya de Gais per la Salut, 1987.  
Centre de Documentació de SidaStudi.

 Portada del butlletí informatiu 
Trans, editat pel Col·lectiu de 
Transsexuals de Catalunya l’any 
1994. CDAF.

 Campanya Stop Trans 
Pathologization, 2010.

 Portada de la revista Tríbades, 
editada, entre finals de 1987 i 1997,  
pel Grup de Lesbianes Feministes  
de Barcelona, 1992. CDAF.

 Cartell de l’Associació La Nostra 
Illa, de finals dels anys vuitanta. CDAF.

de grups i persones queer en l’àm-
bit europeu que promou els debats 
i les tensions entre la major visibi-
litat del col·lectiu i la seva norma-
tivització, així com l’emergència 
de l’anomenat «capitalisme rosa». 
En aquesta època es crea també el 
Movimiento Autónomo de Mujeres 
y Bolleras Osadas (MAMBO), un 
espai okupat exclusivament per 
a dones.

Finalment, la dècada dels 
2000 és l’escenari del sorgiment 
de multitud de col·lectius i entitats 
que enriqueixen el teixit associatiu 

LGTB de la ciutat, el qual actual-
ment manté més de trenta enti-
tats actives, amb projectes polítics 
molt diversos i sovint molt especia-
litzats. Alhora, és també el moment 
de la interlocució amb les instituci-
ons públiques, i especialment amb 
l’Ajuntament de la ciutat, per iniciar 
polítiques adreçades al col·lectiu i a 
combatre la discriminació. Aquest 
recorregut és, però, la història d’un 
moviment encara en ple desenvo-
lupament. Per això és necessari 
deixar obert el relat dels fets des 
d’inicis del segle xxi.

6. INDRETS DE MEMÒRIA

  CONTEXT
 LEGAL

  CONTEXT
 SOCIAL I POLÍTIC

  Mural Todos juntos podemos parar el sida, de Keith Haring
El mes de febrer de 1989 l’artista Keith Haring pinta el mural a la plaça de 
Salvador Seguí. L’any 1992, degut a les reformes urbanístiques del barri, 
cal enderrocar el mural i el MACBA fa un calc de l’obra. El febrer de 2014, 
25 anys més tard, l’Ajuntament el reprodueix de nou a les parets de la 
plaça de Joan Coromines. 

Plaça de Joan Coromines

  CONTEXT
 MÈDIC
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