


Als nostres cossos s’hi lliuren batalles. La batalla 
de la gramàtica dels qui exerceixen el poder. Els qui 
inventen noves formes per disciplinar, sotmetre, 
controlar i reprimir sensacions, voluntats o 
rebel·lions. Els qui intenten esborrar els records, 
amagar les dissidències, escampar els dolors. Els 
qui tracten d’engabiar la realitat en caixes binàries 
de punts oposats. 

Però els nostres cossos han trobat una tàctica per 
fer-se invencibles: front del relat que parla de la 
lluita i de l’èxit, els guanys i els camins individuals, 
s’han reconegut com un de sol, un cos conjunt. 

Els nostres cossos són territoris que entrecreuen 
desitjos: prohibits, perseguits, insurrectes.  

Els nostres cossos són extensions travessades per 
les empremtes de les violències i per la memòria 
 tàctil del plaer. 

Els nostres cossos són carn oberta i ferida, però 
també cicatriu resilient. 

Als nostres cossos hi caben els blaus i les 
esgarrapades, però també la cura i la carícia. 

Són cossos de feres salvatges que han après a 
ballar els compassos de la tendresa. 

Els nostres cossos tenen coses a dir-se: es miren, 
es palpen. S’afecten. 

Els nostres cossos subverteixen la norma quan 
un dit, la mà, la pell, es fusionen amb altres i 
esdevenen textures interminables.  

Això és el que som: textura infinita. Entranya 
conjunta. Teranyina que vibra. Fortalesa 
indestructible. 

Perquè tenim memòries, sabers i aprenentatges 
compartits. 

I això els fa por. Els fa por saber de l’infinit. 

Tornem a apropiar-nos dels nostres cossos: 
continent físic, arma defensiva, únic patrimoni de 
què disposem. Tornem a ser un cos que xoca contra 
les normes i les esquerda, les trenca, les esmicola.  

I ho fem junts, juntes, juntis. 

Cos amb cos.





Entranyes 
exposició 
Del 6 de febrer al 29 d’abril
Entrada lliure en l’horari d’obertura del Centre.
Presentació: 6 de febrer, a les 18 h, amb presència d’autoris de 
les obres i curadoris de la mostra.
Entrada lliure fins a completar aforament.
Interpretació en Llengua de Signes Catalana. (LSC)

Amb l’impuls d’endinsar-nos en les profunditats, on la ma-
tèria no té nom, on abraçar és ser abraçadi, fem un viatge 
a les entranyes. Volem conspirar entre cossos i territoris, 
més enllà de les fronteres i categories, per fracturar els 
binomis ficticis que se’ns han imposat. 

Com si es tractessin d’òrgans del cos-territori, dins de ca-
dascuna de les tres cavitats de l’espai expositiu del Centre 
LGTBI batega un centre nerviós.  

El primer està en disputa directa amb les estructures que 
poden esdevenir opressores com la raça, el gènere, la pro-
pietat i la família.  

La segona batega des d’altres indrets: conspira, resa i 
anuncia altres futurs possibles. 

I la tercera encarna propostes que desafien les categories 
del discurs científic al voltant d’allò humà, retornant-nos el 
residu de les seves fissures i trencaments. 

Una mostra que parteix de la idea de cos individual i cos 
col·lectiu i que busca exposar algunes de les lluites de cos-
sos i territoris diversos, amb l’objectiu de trencar, qüestio-
nar i subvertir binomis: natural/artificial, dins/fora, home/
dona, individu/col·lectiu, cultura/natura, públic/privat, 
orgànic/inorgànic, nord/sud, centre/perifèria, nacional/es-
trangeri, viu/no-viu. 

Des d’una perspectiva transfeminista, antiracista i antico-
lonial, aquesta mostra és un intent d’anar a les entranyes, 
a l’arrel, a l’os. Amb obres de diferents llenguatges i for-
mats es proposa, d’una banda, fer visibles fronteres que 
delimiten mons que coexisteixen i, d’altra, enunciar possi-
bles vies de traspassar-les.

curadoria i proposta:
H Lukas, Ju Salgueiro, Mar Fabbri i Tau Luna Acosta.

artistes, investigadoris i activistes convidadis:
Bruna Kury, Efe Ce Ele, iki yos piña narváez, imagem 
ensayo, Isaac Ernesto, Linda Porn, Mavi Veloso, Muerte a La 
Norma, Quimera Rosa, Sami Wasi i Manu Martín Pahde.

agraïments especials:
Julia Pardo i Xeito Fole.





Algoritmes, violències i cures digitals 
taula rodona 
16 de març, a les 18 h
Entrada lliure fins a completar aforament.
Interpretació en Llengua de Signes Catalana. (LSC)

Presentades com a espais de llibertat on tothom està 
convidadi a expressar-se, amb el temps les xarxes socials 
han esdevingut paranys on l’anonimat acull les formes de 
l’odi, de l’assetjament, del xantatge o de l’abús contra les 
identitats dissidents. La tirania de l’algoritme censura, 
castiga i exclou segons els seus biaixos masclistes, racis-
tes o LGTBI-fòbics, alhora que es desentén quan es tracta 
de denunciar la violència. 

Cridem a apropiar-nos d’aquestes eines per subvertir les 
seves normes injustes, i reprendre-les per trobar en elles 
espais que puguin servir d’aixopluc i refugi on trobar una 
veritable comunitat amb qui fer xarxa.  

hi participen:
Ona, (trans)hackfeminista especialista en seguretat i privacitat 
amb programari lliure i integrant del col·lectiu Donestech.
Jean Claude Nkanu Ntumba, activista antiracista amb 
perspectiva LGBTI+, fa divulgació des del projecte Racismo 
Ilustrado.
Marta Delatte, investigadora i escriptora en els camps de la 
memòria, la identitat i les cultures d’internet. 
Proyecto UNA, col·lectiu mil·lenial d’escriptura que investiga 
noves formes digitals de creació de comunitat i propaganda 
política, posant èmfasi en les estratègies de resistència 
feminista enfront de la reacció conservadora.



Identitats trans*: drets, lleis i lluites  
taula rodona
 30 de març, a les 18 h
Entrada lliure fins a completar aforament.
Interpretació en Llengua de Signes Catalana. (LSC)

 El darrer any ha quedat marcat per la lluita per l’apro-
vació de la coneguda com a llei trans* al Parlament de 
l’Estat espanyol. Reunions, assemblees, esborranys, 
negociacions, propostes, retallades, manifestacions, cri-
des, necessitats i reivindicacions han dibuixat la ruta cap 
al debat parlamentari. Però, quins avanços representa 
aquesta llei? Quins límits o mancances es troben al text?  

Posem en comú recorreguts que parteixen des dels diver-
sos fronts  d’una mateixa lluita. 

hi participen:
Judith Juanhuix, científica, feminista de marge, indepe, trans, 
escriptora, tertuliana, mare, lianta.
Erik Silva, activista trans feminista, creador visual en constant 
aprenentatge.
Personaje Personaje, psicoterapeuta, performer, pensadora 
crítica, curadora, presentadora i oradora. 

 

El teu cos, el teu camp de plaer  
taula rodona 
20 d’abril, a les 18 h
Entrada lliure fins a completar aforament.
Interpretació en Llengua de Signes Catalana. (LSC)

Com concebem les pràctiques sexuals d’una persona amb 
diversitat funcional física? Sovint els seus cossos són 
infantilitzats:  són vistos com cossos dessexualitzats, de-
serotitzats, incapaços. Si la visió de la sexualitat es limita 
als aspectes productius i reproductius i el plaer i el desig 
s’adrecen, tan sols, a cossos que es presenten com els 
únics desitjables, moltes persones queden fora. En aques-
ta conversa parlarem de les formes del plaer i del desig 
que amplien els nostres horitzons i ens interpel·len per 
replantejar-nos la noció mateixa de sexualitat.  

hi participen:
Nodual+, activista de les aliances transfeministes de les 
persones amb diversitat funcional i performer, ofereix tallers 
de moviment, dansa i tallers sexuals/eròtics per persones amb 
diversitat funcional.
Montse Garcia, pedagoga, educadora social, assistenta sexual, 
activista. En deconstrucció constant. 
Estela Murillo, persona binarie, activista dels drets humans, pro-
 motore en l’empoderament de les dones amb diversitat funcional.





Una revolta  per als cossos fronterers 
conversa al voltant del llibre
“La rebelión de las hienas. Relatos corporales de perso-
nas intersex”, de Mer Gómez   
(Bellaterra Edicions, 2022).
16 de febrer, a les 18h
Entrada lliure fins a completar aforament.
Interpretació en Llengua de Signes Catalana. (LSC) 

Benvingudis a la rebel·lió dels cossos que un cop van ser 
titllats d’impossibles. Els cossos que fan saltar pels aires 
la norma binària. Els cossos que dinamiten els mandats 
de gènere i les convencions mèdiques. 

Benvingudis al viatge autobiogràfic d’una autora que 
s’atura a conversar amb persones que són cau, trinxera, 
mirall i, sobretot, aliança.  

Els cossos intersex prenen la paraula, i ja és impossible 
no atendre el que tenen a dir.

hi participen:
Mer Gómez, autora del llibre i activista intersex. 
Laura Vila, actriz, activista intersex i feminista.



Estratègies dissidents de solidaritat  i 
resistència
conversa al voltant del llibre
“Cuando el Estado es violento. Narrativas de violencias 
contra las mujeres y disidencias sexuales”   
(Bellaterra, 2022)
27 d’abril , a les 18 h
Entrada lliure fins a completar aforament.
Interpretació en Llengua de Signes Catalana. (LSC)

Quan un òrgan emmalalteix o una part del cos queda fe-
rida, tota la resta de l’organisme reacciona, es mobilitza i 
s’adapta per donar-li suport i mitigar el dolor. Així com la 
febre és una resposta defensiva en front d’un atac, també 
la ràbia activa possibilitats per enfrontar violències. La 
solidaritat entre els cossos dissidents esdevé una estra-
tègia bàsica de resistència quan institucions, polítiques i 
sistemes desfermen les seves violències. Ens reunim per 
compartir i intercanviar tàctiques de defensa col·lectiva. 

hi participen:
Marta Cabezas Fernández, docent i investigadora centrada en 
gènere, dreta radical, violència i drets humans.   
Ana Martínez Pérez, docent i investigadora sobre l’anàlisi de 
les polítiques públiques en salut i educació amb perspectiva 
de gènere i drets humans. 
Saida García Asuso, activista transfeminista; gorda, bollera 
i precària; vicepresidenta i cofundadora d’EUFORIA Familias 
Trans Aliadas.





La putibarcelona trans*
recorregut guiat
A càrrec de Tirititranstranstrans
18 de febrer, 18 de març o 15 d’abril
Horari: d’11 a 13 h
Punt de trobada: Passeig del Born, 32 (a la part central de la 
Rambla)
Punt de finalització: Rambla dels Caputxins, a l’alçada del 
carrer Nou de la Rambla
Cal inscripció prèvia a inscripcions@centrelgtbibcn.org
Per a persones a partir dels 18 anys.

La història es desborda en rambles de crits i de fúria. La 
memòria de les resistents deixa empremtes als carrers. 
Resseguim  les cicatrius que dècades de persecucions i 
clandestinitats deixen a la pell vibrant de la ciutat. Pas-
segem pels barris tenyits de tots els matisos del vermell. 
Travessem les fronteres invisibles teixides per segles 
d’estigma. Sentim l’eco de les trepitjades decidides de 
qui van posar cos i ànima a les voreres. Són elles les que, 
de l’altra banda dels lluentons i el brilli-brilli de la ciu-
tat-aparador, van fer seu un territori hostil. 

A càrrec de Violet Ferrer, dona trans de 44 anys que, des-
prés de patir la discriminació i l’exclusió social per motius 
de gènere, decideix presentar la realitat del col·lectiu des 
d’una perspectiva històrica,  amb la finalitat de transfor-
mar-la. Integrant de Tirititranstranstrans, companyia de 
teatre creada per sis dones trans disposades a pujar als 
escenaris per fer baixar als prejudicis.  
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