


nvoquem els esperits fugitius
de la norma. 
Éssers poderosos que trenquen 
l’encanteri malèfic de l’ordre binari.

Icones per retre culte al que és ocult i posar 
el plaer, la subversió i les diversitats a sobre 
l’altar.

Guies que ens desvetllen sortilegis i 
resistències del passat, amagades en 
carrerons i passadissos.

Bruixes capaces de desxifrar misteris 
ancestrals gravats en llegendes i arquetips.

Intèrprets dels antics llibres de revelacions 
per transcendir la veritat oficial.

Xamans que ens acompanyen en el trànsit 
cap al final de la vida. 

Cercles per retrobar la comunitat que 
és refugi i talismà per protegir-se de les 
persecucions. 

Benvinguts, benvingudes, benvingudis al gran 
aquelarre on la dissidència es glorifica i els 
marges són venerats. 

Deixarem que les devocions clandestines 
surtin de les ombres perquè altres sabers 
prenguin la paraula.

Que comenci el ritual.





Encanteris i dissidències

Una exposició-aquelarre, un recorregut 
on l’art esdevé un ritual màgic, una eina 
emancipadora de la norma, un encanteri que 
crea la nostra realitat i la transforma.

Exposició 
Curadoria a càrrec de Julia Pardo i Xeito Fole, 
de l’Àrea de Programació del Centre LGTBI 
Del 13 d’octubre al 30 de desembre

Presentació: 25 d’octubre a les 18 h

Les dissidències que històricament han estat 
fora de la norma han sigut perseguides per 
desafiar els mandants sexuals, de gènere, 
colonials, religiosos, socials i culturals 
hegemònics, i acusades d’heretgia. La mostra 
recupera aquestes identitats i històries, 
que són també les nostres, valorant-les i 
visibilitzant els relats, cossos i pràctiques 
de bruixes, mags, espiritistes, curanderes i 
xamans.

Les obres dialoguen entre elles per esdevenir 
un mapa que ens serveixi com a eina de 
reparació i sanació al voltant de les nostres 
vivències com a heretges. En un exercici 
d’allò més queer, qüestionen i es reapropien 
d’elements propis de religions i espiritualitats 
per construir un nou relat des d’on pensar-
nos, fer camí i invocar nous espais per ser.



Hi participen:

Activistes feministes andaluses del Santo 
Coño Insumiso de Barcelona.

ConBIvencias, I Jornades Estatals 
Autogestionades sobre Bisexualitat.

Leticia P. F. de Bobadilla, artista autodidacta 
i llicenciada en Periodisme i Comunicació 
Audiovisual.

Mer Gómez, autora i activista intersex*.

Natalia Saldaña, artista, escriptora i 
divulgadora a YouTube sobre folklore, 
bruixeria tradicional i paganisme.

Rapha Hu, dibuixant, escriptor i gestor 
cultural.

Roberta Marrero, poeta, escriptora, 
conferenciant i artista plàstica.

Victoria Villasana, artista tèxtil, 
d’instal·lacions i art urbà; Paula Tikay, 
pintora d’art urbà en relació amb pobles 
en resistència; i Daniela Benítez i Daniela 
Efímera que s’uneixen per crear art tèxtil 
per sanar el seu llinatge ancestral, totes del 
col·lectiu Las Migras de Abya Yala.







“Espiritualitats, religions i sexo-
afectivitats fora de norma: una 
història de persecució i resistència”

Recorregut guiat 
A càrrec de Barcelona Rebelde
29 d’octubre, 5 i 12 de novembre, 3 i 17 de 
desembre 
Horari: d’11 a 13 h

Punt de trobada: Porta Centre Cívic Convent de 
Sant Agustí. C/ del Comerç, 36
Punt de finalització: Rambla dels Caputxins, 45

Cal inscripció prèvia a inscripcions@centrelgtbibcn.org
Per a persones a partir dels 14 anys.

Posa cos i ànima a disposició del guia i 
prepara’t per endinsar-te en un recorregut 
per les empremtes que han deixat a la ciutat 
de Barcelona les religions i espiritualitats 
amagades, clandestines i al marge de 
l’hegemonia catòlica.

Com si es tractés d’un viatge pel temps, 
caminarem per un entramat de carrers que 
ressegueixen les visions de la sexualitat i 
l’afectivitat en diferents tradicions espirituals 
i com es relacionen amb la persecució envers 
les dones i les dissidències sexuals. 



A càrrec de:

Salvador Lou, historiador especialitzat 
en història social i creador del projecte 
Barcelona Rebelde, una sèrie d’itineraris 
sobre el rol de les de baix, les dissidències i 
els sectors subalterns al nostre passat. 







“El Boig, la Bruixa i el Mirall: Un 
viatge queer pels 22 arcans del 
Tarot”

Taller 
A càrrec de Txus García 
11 de novembre, de 16 a 20 h

Cal inscripció prèvia a inscripcions@centrelgtbibcn.org
Lis participants hauran de portar una baralla 
del tarot de Marsella.
Per a persones a partir dels 18 anys.

Us atreviu a conjurar l’atzar i a despullar-vos 
de qualsevol prejudici? 

“Som les netes de les bruixes que no vau 
poder cremar” és el punt de partida d’aquest 
conjur, on desxifrarem misteris ancestrals a 
través de llegendes i arquetips. Els Arcans 
Majors ens conviden a fugir de qualsevol 
uniformitat o rigidesa. Imatges medievals que 
ens mostren les ombres i el gaudi de viure, 
jugant amb rols, conceptes i definicions.



Txus García acompanyarà aquest viatge 
on deixarem enrere vells constructes per 
aprendre a observar, crear i escoltar a través 
del tarot.

Preparadis per enfrontar-vos a 22 miralls? 
Superem-los, creixem i descobrim el nostre 
veritable rostre.

Que comenci la màgia.

A càrrec de:

Txus García, educadora sociocultural, poeta, 
rapsoda i facilitadora de camins mitjançant el 
tarot i la teràpia energètica.







Aquelarre: Exposició
“Encanteris i dissidències”

Presentació i xerrada amb les participants
25 d’octubre, a les 18 h
Entrada lliure fins a completar aforament.
Interpretació en llengua de signes catalana.

Vents del nord, del sud, de l’est i l’oest, 
us conjurem en aquesta tarda perquè feu 
possible una reunió d’artistes, i espiritistes, 
mags i bruixes que han participat amb els 
seus encanteris en aquesta exposició. Als 
quatre elements demanem generar un espai 
de trobada on reconèixer-nos com a agents 
capaces de conjurar les eines necessàries per 
acabar amb el cisheteropatriarcat, gaudir de 
les obres i dialogar, un espai per compartir 
recorreguts i experiències.

Hi participen:

Agents culturals que formen part de l’exposi-
ció “Encanteris i dissidències”, que es podrà 
visitar al Centre LGTBI de Barcelona del 13 
d’octubre al 30 de desembre.



Dissidència i espiritualitat.
Una aproximació vivencial

Taula rodona
15 de novembre, a les 18 h
Entrada lliure fins a completar aforament.
Interpretació en llengua de signes catalana.

Poders eclesiàstics i civils han utilitzat, 
històricament, les religions per sotmetre 
identitats i orientacions dissidents. Com és 
viure l’espiritualitat sent una persona que viu 
als marges de la cisheteronorma?

Obrim el cercle, retrobem-nos i enllacem 
experiències compartides.
Il·luminem les tensions que apareixen quan 
les religions ens fan servir per expulsar-
nos, i les resignifiquem per acompanyar la 
diversitat afectiva, sexual i de gènere.



Hi participen:

Jordi Valls, de l’Associació Cristiana de 
Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals 
(ACGIL).

Mar Arnau Gonga, persona espiritual, trans i 
nobinària.

Sofia Bengoextxea, dona trans, monja budista 
Zen, per una espiritualitat no patriarcal.

Kenza Benzidan, migrada del Marroc, amb un 
llarg recorregut en temes de gènere, diversitat 
sexual i antiracisme. 



“Morir guay” - DU-DA 

Taula rodona
A càrrec de DU-DA
29 de novembre, a les 18 h 
Entrada lliure fins a completar aforament.
Interpretació en llengua de signes catalana.

Ens trobem en cercle per parlar 
col·lectivament de la mort i els seus 
rituals. Com ens enfrontem a aquesta gran 
transformació. Com podem ritualitzar la mort 
més enllà de les institucions i la burocràcia 
que obstaculitzen els ritus de pas? Quines 
cerimònies, sabers, experiències, relats i 
cosmovisions podem explorar al voltant del 
final de la vida?

A càrrec de:

DU-DA, col·lectiu que fa preguntes sobre els 
nostres modes de cohabitar per imaginar 
altres presents-futurs possibles des de 
sensibilitats crítiques.







“Brujería y contracultura gay”

Conversa al voltant del llibre Brujería y 
contracultura gay (Descontrol, 2015)
17 de novembre, a les 18 h 
Entrada lliure fins a completar aforament.
Interpretació en llengua de signes catalana.

Preparadis per transcendir la veritat 
oficial? Quina relació històrica hi ha entre 
l’homosexualitat i el paganisme en l’Europa 
medieval? Com la podem desxifrar avui en 
dia? 

Publicat per primer cop en anglès el 1978, 
el llibre d’Arthur Evans traça els orígens 
de la persecució i la intolerància envers la 
dissidència sexual i de gènere, una història 
ignorada i englobada dins de la repressió 
contra l’anomenada “bruixeria”.

Amb l’ajuda d’intèrprets d’aquest text, 
recuperarem la memòria per desencriptar-
nos, i ens submergirem en una visió radical 
de la civilització occidental i algunes de les 
persones a les quals ha intentat destruir.



Hi participen: 

Sara Alcina, filòloga, traductora i docent de 
secundària. Mare de tres criatures.

Maria Cardona, llibretera de Synusia.

Luisa Bagnoli, activista queer i afrofeminista, 
voluntària d’Stop ONG i Culture Creativa.







Morir queer. Acompanyament i
espiritualitats possibles

Formació 
A càrrec de Som Provisionals
14 de desembre, de 16 a 20 h

Cal inscripció prèvia a inscripcions@centrelgtbibcn.org
Dirigida a persones que n’acompanyen d’al-
tres en el final de les seves vides

La mort obre interrogants, preguntes i dols. 
És un passadís envoltat de rituals i tradicions 
que sovint ens connecten amb la nostra 
vessant més espiritual, en cerca d’esperança.

Però, què passa quan mor una persona queer?
Com podem acompanyar el final de la vida 
de les persones dissidents? Quins reptes i 
potencialitats ens presenta l’espiritualitat en 
el morir? 

Amb aquesta formació trobarem un espai per 
prendre consciència de les ferides causades 
per creences religioses excloents, i per 
buscar espiritualitats on els nostres afectes i 
identitats siguin possibles i celebrats.



A càrrec de:

Júlia Sánchez Cid i Caren Frederica Niemann, 
membres de Som Provisionals, col·lectiu de 
persones que treballen per viure la mort de 
manera autogestionada i sobirana.

Lis participants hauran de portar màrfega 
o manta, i algun objecte que connecti amb 
la manera com viuen l’espiritualitat (una 
fotografia, cançó, llibre...)






