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En un quiosc, dues noies joves, mirant-se amb aquella intensitat
pròpia dels primers amors, paguen la revista que han comprat.
Encara no han arribat a la cantonada, quan el venedor comença a
recitar comentaris despectius, suposadament graciosos, a costa de
la jove parella. Molest, un altre client mostra el seu disgust i ràpida-
ment el quiosquer li contesta que ell no té res en contra dels homo-
sexuals, i afegeix: «Fins i tot un dels meus millors amics és gai».

Un altre cop la maleïda frase! Els darrers anys s’ha repetit centenars
de cops. Quan algú realitza un comentari despectiu, la pronuncia
creient que recita un mantra capaç d’exonerar-lo de qualsevol idea
homòfoba. És més, avui, en una societat de modes passatgeres, és
modern i quasi obligat que es tingui un amic gai.

L’homosexual, d’insultat ha passat a ser un objecte preuat i exòtic.
Això sí, segueix essent diferent i aliè. Al pronunciar «Fins i tot un
dels meus millors amics és gai», molts s’encarreguen de modular la
frase perquè quedi clar que sols s’és amic de. Així, segueix existint
el «vosaltres i nosaltres», una infranquejable barrera entre persones,
temoroses les unes de què se les confongui amb les altres. I això és,
senzillament, homofòbia. Se la pot qualificar de lleu i subtil, però és
homofòbia al cap i a la fi. Mentre la reivindicació per la plena igual-
tat no l’assumeixi tothom com un patrimoni propi, si no desapareix
el «vosaltres i nosaltres», aquesta societat continuarà amb una
important carència.

COLORS neix amb la voluntat d’ajudar a superar aquesta mancan-
ça ajudant a la normalització i visibilitat de la realitat LGTB. És una
revista editada per H2O, un col·lectiu de lesbianes, gais, transse-
xuals i bisexuals, però dirigida a tothom; també, i molt especial-
ment, als heterosexuals.

Entenem que els articles i reportatges de COLORS són d’interès
general i no específics per al públic d’un gènere determinat. A tra-
vés d’ells, l’equip redactor de la revista pretén que els homosexuals
i transsexuals del Camp de Tarragona comparteixin les seves idees
i projectes, i també la seva pròpia història, amb totes les persones,
independentment de la condició sexual de cadascuna.

COLORS vol, en definitiva, fer desaparèixer d’una vegada, el «vosal-
tres i nosaltres».

Jo tinc un amic gai

per Jordi Monner
director de COLORS
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“Ser o no ser visible” és el primer text que has
escrit?
És el primer que escric de llarga durada. Havia fet
alguna adaptació de teatre per a “La Trapera”, algu-
na peça curta per a fer entre amics, algun curt de
cinema, però res que hagi estat presentat davant el
públic general.

Com se’t va ocórrer la idea d’escriure aquest monò-
leg sobre una lesbiana i les seves contradiccions?
La meva amiga Natàlia Montaner, també relaciona-
da amb el món del teatre, sempre em deia: “Tenim
que escriure sobre lesbianes, de ben segur que ens
partiríem de riure”. Al final jo me’n vaig anar a
Madrid i no ho vam poder fer juntes, una pena. Les
situacions que hem passat ella i jo i que hem vist
passar a altres dones lesbianes són tremendament
absurdes si les mires amb distància; posar-les en un
escenari tenia que ser molt graciós.

T’has inspirat en algun text semblant?
No. M’he inspirat en la meva experiència, en la de
les meves amigues i amics homosexuals, en com
crec que la societat ens veu i veu els últims canvis
haguts, com la llei del matrimoni homosexual.

Què expliques a l’escenari?
Intento que el públic, ells i elles, es vegin a si matei-
xos, que vegin a una persona afrontant les seves
pors, les seves contradiccions i les seves il·lusions.
Que vegin que som tots iguals, no sé si amb més
sort o amb major desgràcia, però iguals.

Al principi vas creure que era una bona idea o, al
contrari, una bogeria?
Sempre vaig pensar que era una bona idea. El tea-
tre té infinites possibilitats de comunicació. L’únic
que no sabia era si seria capaç de fer un text i crear
un personatge capaç d’arribar a tot tipus de públic.
Per a mi això era fonamental, si no ho hagués acon-
seguit, mai ho hagués estrenat.
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Riure per a entendre

L’actriu i dramaturga Cristina Castillo està triomfant 
amb «Ser o no ser visible», un monòleg escrit i 
interpretat per ella mateixa on narra els avatars 
d’una lesbiana en la seva «sortida de l’armari». 
La passada primavera va passar per l’Orfeó Reusenc 
a interpretar la seva obra

per Lluisa Mulet
+ info a: http://cristina-castillo.blogspot.com/

Entrevista amb Cristina Castillo



Com ha estat l’acollida per part del públic?
Doncs molt bona, la veritat. Jo crec que en l’actua-
ció que vaig fer a l’Orfeó Reusenc es va veure. La
gent es reia sense parar i vull creure que molts hete-
rosexuals se’n van amb una visió molt diferent de la
que abans podien tenir. El públic homosexual es
parteix de riure; som moltes i molts els que hem tin-
gut experiències tan semblants, que la complicitat
que es crea és aclaparant.

Quin objectiu et vas plantejar assolir amb l’obra?
En part era una qüestió personal. Jo vaig arribar tard
i amb moltes dificultats a això del “lesbianisme”.
Aquesta obra de teatre és la meva aportació al nos-
tre camí cap a la visibilitat i la normalització, fixa’t el
que dic: “visibilitat i normalització”. Quines paraules
tan grans per a una cosa tan petita com és això de
ser homosexual. Una vegada li vaig sentir dir a
Antonio Gala que als homosexuals s’hauria de trac-
tar-nos com als pèl-rojos i jo hi estic d’acord. 

Una clau fonamental per a l’èxit del monòleg és el
sentit de l’humor. És aquesta una arma important
per als qui lluitem contra la incomprensió i el des-
coneixement dels altres?
Sempre m’ha semblat que “la lletra amb el riure
entra”. Quan fas riure a la gent desapareixen totes
les barreres, el públic es queda sense defensa i
sense prejudicis, i així pots contar el que vulguis i
queixar-te del que vulguis, no solament t’entendran,
sinó a més t’estimaran, és un xollo.  

Què és el que fa més riure al públic?
No ho sé. Suposo que l’absurd i ridícul de les situa-
cions que es plantegin en l’escenari. A més, el per-
sonatge és “tan del seu poble”; la protagonista es
fa tan propera, vulnerable i poruga que el públic no

pot fer una altra cosa que posar-se de la seva part i
riure’s  de les coses que li passen o que s’imagina
que li passaran.

Un exemple?
Et llegeixo una frase del monòleg, que és una catalo-
gació o tipologia de dones lesbianes: “Lesbiana que
no és lesbiana. La que és lesbiana és la seva novia”.

Com s’entén això, Cristina?
És senzill. És una idea de Begotxu, com tantes
altres. A moltes dones ens ha costat molt acceptar
que som lesbianes en algun moment de la nostra
vida. A algunes, encara més. Porten la tercera o
quarta relació amb una dona i segueixen dient que
elles no són lesbianes, doncs el que passa és que
estan enamorades de fulaneta, la qual sí admet que
ho és. Em pregunto jo, com a mínim, una mica les-
biana serà, no?

Per què les lesbianes ens quedem tant de temps a
l’armari? Per què moltes dones se senten tan pres-
sionades?
Doncs no ho sé, noia. Ja sabem que, en la nostra
societat, és millor ser home que dona i per tant és
millor ser gai que lesbiana. Sempre està present allò
de: “nosaltres sempre per darrere, que per això ens
han educat” i moltes creuen que no vindrem ara les
dones lesbianes a canviar l’ordre establert fa tant 
de temps.

Potser això ho llegeixi alguna dona que s’estigui
plantejant sortir de l’armari; algun consell per a ella?
Doncs la remetria a la frase final de l’obra de teatre:
“Això no és fàcil, però tampoc és difícil”. És a dir,
que no és per a tant; però és clar, per a donar-se
compte d’això una té que caminar una mica.
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A la passada legislatura, quan es va gestar el pri-
mer Govern tripartit al conegut Pacte del Tinell, es
va iniciar la redacció d’un programa dirigit a eradi-
car qualsevol forma de discriminació per raó de
sexe o de gènere i promoure la igualtat real del
col·lectiu LGBT. Així, el juny de 2005 es creava una
oficina que, un any i dos mesos després, l’agost de
2006, impulsava el Pla Interdepartamental per a la
no discriminació de gais, lesbianes i transsexuals.
En total es proposaven 76 accions de govern repar-
tides entre 18 àrees i 8 àmbits diferents.

Ja a l’actual legislatura, aquesta oficina es conver-
tia en el “Programa per al col·lectiu gai, lesbià i
transsexual”, al front del qual està Xavier
Verdaguer. El projecte estrella d’aquest any ha
estat la creació d’un Consell Nacional de lesbianes,
gais i homes i dones bisexuals i transsexuals, amb
l’objectiu de donar veu a les associacions LGTB i

fomentar la cooperació entre l’Administració i el
teixit associatiu.

Les funcions d’aquest Consell Nacional, recollides
en un Decret de la Generalitat publicat el passat 28
de juny, són diverses i inclouen deliberar i fer pro-
postes per aconseguir la plena visibilitat i normali-
tat del fet homosexual, bisexual i transsexual, i
fomentar la igualtat, la llibertat, el benestar i la
inclusió social de totes les persones amb indepen-
dència de la seva orientació sexual.

Poden formar part del Consell les associacions
GLBT de Catalunya, els partits polítics amb repre-
sentació parlamentària i les seves formacions juve-
nils, els sindicats que tinguin una secció específica-
ment GLBT i representants d’altres consells de par-
ticipació de la Generalitat. També en són membres
de ple dret el responsable del Programa, la conse-

El Consell Nacional LGTB

A partir de l’any 2008, Catalunya tindrà un nou òrgan consultiu,
el Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals
i transsexuals, impulsat per la Generalitat i integrat, entre altres,
per les associacions LGTB. El seu naixement formal es va pro-
duir en forma de Decret del Govern el 28 de juny de 2007.

per Xavier Noguès
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llera d’Acció Social i Ciutadania, que exerceix la
presidència, i la titular de la Secretaria de Polítiques
Familiars i Drets de Ciutadania.

H2O, entitat LGTB, formarà part del Consell
Nacional. Per Elena Bolaños, actual vice-presidenta
de l’entitat, “el Consell és una manera de donar veu
al col·lectiu LGTB, una forma de comunicació més
dinàmica entre les institucions i les entitats LGTB i
una eina d’entesa entre les diferents associacions
d’homosexuals i transsexuals de Catalunya”.

Segons l’Elena, aquest Consell permetrà que el
moviment associatiu LGTB deixi d’estar perma-
nentment pendent de Barcelona, oblidant, com ha
passat molts cops, el territori: “H2O, com associa-
ció de fora de Barcelona, reivindica una forta
representació territorial al Consell, doncs la pro-
blemàtica del col·lectiu LGTB no és la mateixa en
una gran ciutat que en les poblacions petites i,
encara menys, en els pobles d’àmbit rural”.

La Generalitat passa a ser membre de la ILGA
A més de crear aquest Consell Nacional, la
Generalitat ha ingressat a la “International Lesbian
and Gay Association” (ILGA), entitat d’àmbit inter-
nacional que, entre altres coses, fa les funcions
d’òrgan consultiu del Consell Econòmic i Social de
les Nacions Unides. Es tracta del primer govern
nacional que en forma part (fins ara només tres
municipis europeus hi eren) i ho fa en qualitat d’en-
titat de suport institucional.

Carme Capdevila, consellera d’Acció Social i
Ciutadania, afirma en un article publicat a El
Periódico, que “entrar a la ILGA no és un gest de
cara a la galeria, sinó una actuació que va molt
més enllà i més en el moment actual. Som hereus

d'un model social i educatiu que no ha proporcio-
nat registres positius en relació amb l'homosexua-
litat i la transsexualitat. Encara hi ha sectors de la
població que tenen estigmes i prejudicis que fan
que els gais i les lesbianes constitueixin un col·lec-
tiu amb més risc d'exclusió social i amb dificultats
d'accedir al benestar”.

Elena Bolaños també valora aquesta iniciativa:
“Des d’H2O creiem que hi haurien de formar part
més governs i així convertir la ILGA en un verita-
ble punt de suport i de pressió per millorar la qua-
litat de vida del col·lectiu LGTB arreu del món i llui-
tar contra la violència homòfoba dels propis
governs d’alguns països”.

Sembla però que no tothom està d’acord amb
aquesta iniciativa. Josep Anton Duran i Lleida s’ha
manifestat en contra des del seu bloc personal a
internet. De forma irònica comenta: “Felicitats,
president Montilla. Al final, el govern tripartit ha
aconseguit ser el primer en alguna cosa”. Per al
líder d’Unió Democràtica, la ILGA és una associació
de dret privat que “té com a objectiu el de substi-
tuir la distinció natural en el si de la humanitat
entre homes i dones per una altra fonamentada en
l’existència de heterosexuals, homosexuals, trans-
sexuals i bisexuals”. Aquesta actitud no sorprèn,
doncs els successius governs de CiU a la
Generalitat van seguir una filosofia basada en la
inexistència d’una política específica per al col·lec-
tiu LGBT, amb l’honrosa però pírrica excepció de
l’aprovació l’any 1998 de la Llei de Parelles de Fet,
avui amplament superada per la llei de matrimonis
aprovada pel Congrés de Diputats. Alguns ho van
interpretar en el seu moment  com la traducció del
laissez faire econòmic traslladat a l’àmbit de la
defensa dels drets civils. 
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mer cop a “Barraques” amb un estand propi, hem
celebrat la segona edició dels premis Ploma
Daurada, hem col·laborat amb els joves a través de
l’Espai Jove de Salut, hem sigut protagonistes dels
actes celebrats el Dia de l’Orgull LGTB i hem seguit
lluitant per la visibilitat i contra l’homofòbia.

Aquesta nova etapa volem consolidar-nos i oferir
nous serveis al col·lectiu LGTB. Per fer-ho tenim una
eina molt eficaç, el nostre nou local, cedit de mane-
ra temporal per l’Ajuntament a l’extensió del centre
cívic del Carrilet, que ens permetrà tenir un espai
físic on treballar, crear horaris d’atenció a la gent i
enfortir les bases de l’associació. A més, serà priori-
tat principal recolzar els grups de dones i joves.
També m’agradaria que el proper any estiguem pre-
sents al Parc Infantil de Nadal.

Precisament, dins del col·lectiu LGBT, les persones
que pateixen una discriminació més evident són els

Cal no baixar la guàrdia

per Sandra Marcos i Bonet

El passat 26 d’octubre Miquel Reverte va ser escollit nou president del
col·lectiu H2O de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals del Camp de
Tarragona. Poques setmanes després del seu nomenament, COLORS va 
parlar amb ell sobre el futur del moviment homosexual al nou local de 
l’associació, al centre cívic del Carrilet de Reus.

Entrevista amb Miquel Reverte

Què significa per a Miquel Reverte, des d’un punt
de vista personal, assumir la presidència del
col·lectiu H2O?
Evidentment és un honor i una alegria que els meus
companys i companyes m’hagin elegit, però és un
important repte personal a l’hora d’ajudar a fer rea-
litat la plena igualtat de les persones homosexuals,
transsexuals i bisexuals.

Quina és la teva experiència com a voluntari en el
col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bise-
xuals (LGTB)?
La que he assolit durant tres anys llargs des que vaig
començar a participar i treballar en diferents àrees
del col·lectiu H2O.

Quins seran els principals objectius de la nova
etapa que s’enceta?
Aquest any passat, sota la presidència de l’Elena
Bolaños, H2O ha viscut un important procés de crei-
xement i ha consolidat la seva presència, especial-
ment a la ciutat de Reus. Hem estat presents per pri-
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homosexuals adolescents, i també les persones
transsexuals. Quines mesures es poden prendre
per ajudar aquests grups, per altra banda amb poca
o escassa presència dins del propi col·lectiu H2O?
Certament, dins del teixit associatiu LGTB del terri-
tori no hi ha excessiva presència de joves ni de
transsexuals, probablement perquè, tenint en
compte les particularitats de cada persona, molts
prefereixen accedir a l’oferta cultural, lúdica i asso-
ciativa de Barcelona, evidentment molt més àmplia.
És, per tant, feina del col·lectiu H2O crear un marc
on aquests grups especialment vulnerables s’hi sen-
tin còmodes i recolzats. Una de les mesures concre-
tes que volem dur a terme és la introducció a les
escoles d’una guia educativa que està finalitzant el
Grup d’Educació d’H2O, i volem fer-ho en col·labo-
ració amb el professorat i les AMPA, facilitant-los
una eina molt útil a l’hora d’educar en la igualtat 
i el respecte.

Les activitats del col·lectiu H2O es centren única-
ment a Reus? Està previst ampliar la presència a
d’altres municipis del Camp de Tarragona?
Es cert que la gran majoria d’activitats les fem a la
ciutat de Reus. Però també organitzem activitats a
altres llocs, tot i que menys de les que voldríem. Per
exemple, el 28 de juny, Dia de l’Orgull LGTB, fem
actes a Reus i a Tarragona. També, mitjançant
l’Espai Jove de Salut, H2O té presència molt activa
a Reus, Tarragona, Salou, El Vendrell, Altafulla,
Falset i altres municipis. 

Què s’ha aconseguit fins ara en relació als drets del
col·lectiu LGBT? Què queda per fer? 
S’han assolit alguns grans objectius. Per exemple,
tenim la llei de matrimoni i adopció, que elimina la
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discriminació que patien les parelles del mateix
sexe. Però fins que no hi hagi una igualtat social
entre totes les persones, independentment del seu
sexe, gènere i orientació afectivosexual, no ens
hem de conformar. Tenim molta feina per en-
davant, sobretot en el camp de la visibilitat i de 
la normalització. 

En un moment de crisi en el món de l’associacionis-
me i l’activisme, té sentit avui en dia l’existència
d’una associació LGBT?
Sí que en té, i molt. Tot i que, com et deia, s’han
aconseguit lleis molt importants en la consecució
dels drets del col·lectiu LGTB, hi ha sectors reaccio-
naris a la nostra societat que això no ho accepten.
Per tant, cal no baixar la guàrdia en cap moment. És
important que els gais, les lesbianes i les persones
transsexuals siguin conscients de què han de conti-
nuar lluitant per consolidar els seus drets. Mentre hi
hagi una sola família que no accepti el fet de què un
fill o una filla sigui gai o lesbiana, mentre la societat
miri amb rebuig els transsexuals, mentre hi hagi per-
sones que creguin que això de l’homosexualitat va
en contra d’una suposada normalitat, hi haurà molta
feina a fer.

Degut a l’increment de la immigració, actualment
les nostres ciutats són una confluència de diferents
cultures i maneres d’entendre la vida. Com afecta
això al col·lectiu LGBT?
De dues maneres. Per un cantó, el nostre col·lectiu
s’ha vist enriquit amb la presència de persones pro-
cedents d’altres països, que en molts casos patei-
xen una doble discriminació per ser homosexuals i
immigrants. Però per l’altre, cal fer una feina peda-
gògica constant, doncs moltes persones han viscut
als seus països d’origen una cultura absolutament
homòfoba i, sobretot entre els heterosexuals, cal
estendre la idea d’igualtat i respecte.

Què està passant amb l’assignatura d’Educació per
a la Ciutadania? Per què aquesta polèmica al nos-
tre país?
És una polèmica molt curiosa, doncs aquesta assig-
natura ja s’aplica des de fa temps a altres països
europeus sense cap tipus de problema; a més,
forma part de les directives de la Unió Europea.
Evidentment, encara hi ha sectors reaccionaris que,
acostumats durant molts anys a imposar les seves
normes en base a la por, no volen una societat ober-
ta i plural.

Creus que els avenços legislatius aconseguits a
l’Estat són reversibles?
És evident que el partit majoritari de l’oposició
constitueix una amenaça per als nostres drets, ja
que s’ha manifestat expressament en contra de la
llei de matrimoni entre persones del mateix sexe.
Fins i tot ha presentat un recurs al Tribunal
Constitucional. Ells formen part d’aquests sectors
més involucionistes, temorosos de què totes les
persones tinguin els mateixos drets. Esperem que,
si algun dia arriben a governar, no iniciïn una regres-
sió legal com la que, per exemple, va provocar el
president Bush als Estats Units.

Començàvem amb una pregunta personal i voldria
acabar, també, amb una altra de l’àmbit privat.
Què farà que consideris la teva presidència un èxit
o un fracàs?
La veritat és que no m’ho plantejo en termes d’èxit
o fracàs. Mira, tots els divendres ens reunim al nos-
tre nou local i el que puc dir-te és que l’altre diven-
dres, al veure dues noies lesbianes d’origen sud-
americà que s’incorporaven a la nostra associació
per primer cop, vaig tenir una alegria. Suposo que
això és un èxit. En tot cas, l’èxit, no personal sinó
col·lectiu d’H2O, no és altre que créixer, consolidar-
nos i ser útils en la lluita contra l’homofòbia.
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2008

Tots sabem que avui els homosexuals ja ens podem casar 

i adoptar fills, que qualsevol agressió homòfoba és penada 

per la llei. Tot i que la discriminació envers el col·lectiu LGTB

encara impregna moltíssims espais de la nostra societat, els gais,

les lesbianes, els transsexuals i els bisexuals tenim reconeguts 

els drets més elementals.

No sempre ha estat així. Incomprensió, menyspreu i repressió 

són tres paraules que els homosexuals i, sobretot, 

els transsexuals coneixem molt bé. I si avui es gaudeix d’un cert

grau de llibertat, almenys de manera formal, és perquè durant

molts anys el col·lectiu LGTB s’ha mobilitzat exigint els seus drets.

Ha estat una llarga lluita, plena de capítols més o menys tràgics

que avui molts joves, tant homosexuals com heterosexuals, 

desconeixen, i que, des del col·lectiu H2O, creiem que no s’han

d’oblidar.

Quin origen té la bandera de l’arc de Sant Martí, símbol 

del col·lectiu LGTB? D’on prové el terme “lesbiana”? Per què 

el Dia de l’Orgull LGTB es celebra el 28 de juny? Què significava

el Triangle Rosa dels nazis? Hi han països on avui es condemnen

els homosexuals a la pena de mort? Què és la intersexualitat?

Aquest Calendari LGTB 2008 dóna resposta a aquestes i altres

preguntes. A través dels 12 mesos de l’any explica 12 fets 

o aspectes de la història del moviment LGTB que han ajudat 

a forjar la realitat dels nostres díes. No és un repàs exhaustiu,

sinó 12 pinzellades que ens apropen a un passat, molts cops

dolorós, que, insistim, no és legítim oblidar.
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Avui tots identifiquem la bandera de l’arc de Sant Martí
com un dels símbols més destacats del moviment LGTB,

però de banderes amb els sis colors n’han existit 
a totes les èpoques i cultures.

La seva conversió en icona gai va ser obra de l’artista
nord-americà Gilbert Baker, qui, a principis dels anys

setanta, va buscar un element que representés el Dia de
l’Orgull Gai a San Francisco, la seva ciutat natal, amb la
idea de simbolitzar la diversitat de la comunitat LGTB.
La primera bandera, pintada a mà per Baker, constava 
de vuit colors, cadascun amb una simbologia pròpia: 

rosa intens (sexualitat), vermell (vida), taronja (curació),
groc (llum del sol), verd (natura), turquesa (màgia), 

blau (serenitat) i violeta (esperit).
L’any 1978 va ser assassinat un membre destacat 

de la comunitat gai de San Francisco i les protestes al
carrer van fer que la demanda de banderes es disparaés.

Degut a la falta de pintura rosa intens, 
es va eliminar aquest color de l’ensenya.

Un any més tard va ser modificada de nou quan, 
per un accident fortuït, es va comprovar que el color 

turquesa s’alterava en l’exposició a la intempèrie. 
Des d’aleshores coneixem la bandera en el seu format
actual, sempre amb el color vermell a la part més alta.
Per cert, la bandera representa també un “país”, doncs 

el 14 de juny de 2004 un grup d’activistes LGTB va 
navegar fins a una illa deserta prop d’Austràlia 

i va clavar-hi la bandera de l’arc de Sant Martí, declarant 
el Regne Gai i Lèsbic de les Illes del Mar del Corall. 

Així doncs, ja ho saps, si vols viure de forma 
completament LGTB, pots fer-te ciutadà/na d’aquest país

que ha adoptat com a moneda oficial l’euro.

La bandera LGTB

Vols saber més sobre el tema?

LLIBRES Arco iris diferente Peter Drucker
Para entendidos Alberto Mira
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És sabut que avui qualsevol parella ja
es pot casar, sigui gai, lèsbica o 

heterosexual. Podem anar pel carrer 
agafats de la ma sense gaires sorpreses

(tot i que també depèn d’on visqui
cadascú) i tenim certa tranquil·litat pel
fet de saber que davant de qualsevol

insult o agressió, la llei ens dona suport.
No és un món de color rosa, però ja fa

temps que va deixar de ser gris.
Però això passa a casa nostra, doncs a

molts països el paisatge encara és
negre, molt negre; allà, ser homosexual

és, senzillament, il·legal i es 
produeixen amenaces, empresonaments

i fins i tot penes de mort.
Cada any apareix l’informe de la

Human Rights Watch amb els abusos
que es cometen arreu del món, 

incloent-hi els que atenten contra 
el col·lectiu LGTB.

Aquí tens el mapa de l’any 2007 
on estan marcats els països on 

l’homosexualitat és perseguida i penalit-
zada. Abans de viatjar a un país, mira’t

amb lupa les seves lleis sobre la 
homosexualitat, no fos cas que 

tinguessis algun problema. I, posats a
mirar, creus necessari viatjar i finançar

turísticament a un país que et 
considera un degenerat i un delinqüent?

LGTB i llibertats al mon contemporani

Vols saber més sobre el tema?

DVD Fresa y chocolate (Cuba - 1994) Dir: Tomás Gutiérrez Alea
You I love (Ya lyublyu tebya, Rusia - 2004) Dir: Olga Stolpovskaja / Dmitry Troitsky
Simón, el gran varón (Mèxic -2002) Dir: Miguel Barreda

LLIBRES Qualsevol pàgina web gai de països on l’homosexualitat estigui penalitzada. Human Rights Watch en espanyol.

Matrimonis del mateix sexe
Unions civils del mateix sexe
Cap tipus d’unió civil
Penes mínimes
Penes màximes
Cadena perpetua
Pena de mort
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A l’antic codi penal nazi hi havia una llei tristament 
famosa, coneguda com a Paràgraf 175, que perseguia 

els homosexuals, tal i com aquí ho va fer el franquisme
amb la coneguda “Ley de Vagos y Maleantes” 

(veure setembre).
Però, en contra del que molts creuen, el Paràgraf 175 
no va ser creat pel partit de Hitler, doncs fou aprovat 

molt abans, el 15 de maig de 1871, en ple Imperi 
alemany. Inicialment, la llei castigava amb penes de sis
mesos de reclusió els actes considerats “contra natura”, 

i posava en el mateix sac, per exemple, l’homosexualitat i
la zoofilia. Del lesbianisme ni se’n parlava, doncs se’l 

considerava inexistent.
Durant el nazisme, el Paràgraf 175 va ser modificat, 

agreujant-se les penes fins a cinc any de presó, amb 
les conseqüents deportacions de gais als camps de 

concentració i l’aparició del conegut Triangle Rosa
(veure agost). El que històricament es coneix com
a Röhm-Putsch o “Nit dels ganivets llargs” no va ser 

res més que una purga interna dels nazis utilitzant 
el Paràgraf 175 per tal d’eliminar les SA amb l’excusa 

de que estaven “infectades” de gais.
Però la fi del nazisme no va significar l’abolició 

d’aquesta llei. De fet, els pocs gais que havien sobreviscut
als camps de concentració van anar directament a la presó

per acabar de complir les seves condemnes.
El més penós i sorprenent es que, durant l’any 1988, tot 
i que una reforma penal de la RDA (la del bloc soviètic) 

va eliminar el Paràgraf 175, la RFA (la occidental, 
suposadament democràtica) el va mantenir en vigor. Es va

haver d’esperar fins l’any 1994 per veure com la nova
Alemanya reunificada derogava definitivament la llei.

El Paràgraf 175

Vols saber més sobre el tema?

DVD Paragraph 175 (Anglaterra/Alemanya - 2000) Documental Dir: Rob Epstein / Jeffrey Friedman

LLIBRES Pierre Seel, deportado homosexual Jean Le Bitoux / Pierre Seel
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El segle VI a.C. va néixer a la ciutat grega de Mitilene, a l’illa 
de Lesbos, la coneguda poetessa Safo, autora de Oda a Afrodita,

la seva composició més famosa. 
També va fundar una acadèmia femenina on ensenyava música,

poesia i altres arts a filles de famílies nobles, a moltes de 
les quals va dedicar poemes i versos d’amor. A la seva mort, 
moltes polis gregues van dedicar-li altars funeraris i fins i tot 

van imprimir la seva imatge a les monedes.
Safo va escriure nou llibres amb diverses obres i poemes, però

l’any 1703, l’Església catòlica va ordenar buscar i cremar tots els
textos de la poetessa. Fruit d’aquesta desgraciada acció, avui sols

es conserva un terç de la seva obra. 
Amb el pas dels segles, i degut a qui anaven dirigits els versos

dels poemes que havia escrit, Safo donà nom a l’amor sàfic, 
l’amor entre dones, i Lesbos, l’illa que la va veure néixer, ha
donat nom al terme “lesbianisme”. En contra del que molts

creuen, Lesbos no era una illa plena de lesbianes; s’ha 
distorsionat l’origen de la paraula, doncs lesbianisme es un 

terme aplicat a partir del segle XVI únicament en honor a la illa
de Safo. Altres acceptacions (no pejoratives) per definir a les

lesbianes són “amazones”, “cimbalites” o “tríbades”. Amazones
fa referència a la llegenda de les dones guerreres que vivien a

una comunitat vedada als homes. Els cimbals són uns platerets
de bronze que es tocaven durant unes celebracions religioses

anomenades Festes Mistèriques, exclusives de dones, que solien
acabar en orgies i bacanals. Tríbades, paraula popularitzada 

a partir del Renaixement, prové etimològicament d’un mot grec,
tribain, que fa referència a l’acte de refregar, en al·lusió a una

obvia pràctica sexual lèsbica.
La principal contribució de Safo a la poesia és una composició en

vers molt concreta, coneguda com a “oda sàfica”. 

D’on ve el terme “lesbiana”?

Vols saber més sobre el tema?

LLIBRES Poemas y fragmentos Safo
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Molt abans de la revolució de Stonewall (veure juny) i de
l’aparició dels estudis sobre sexe de Masters & Johnson 

o de l’informe Kinsey, un metge i sexòleg, teòric de la
homosexualitat, es va convertir en un dels primers 

defensors del col·lectiu LGTB.
L’any 1897 el doctor Magnus Hirshfeld va fundar el Comitè

Científic Humanitari amb l’objectiu de defensar els drets dels
homosexuals i lluitar per la derogació de l’infame Paràgraf

175 (veure març) de la llei alemanya, que castigava 
penalment les relacions entre dues persones del mateix sexe.

L’any 1919, durant l’oasi lliberal que va significar la
República de Weimar, va crear el cèlebre Institut per l’Estudi
de la Sexualitat, equipat amb una valuosa biblioteca sobre
sexe, una galeria d’objectes relacionats amb la sexualitat i

diferents serveis educatius i assistencials.
Tota aquesta obra monumental va ser destruïda pels nazis

l’any 1933. Existeix una fotografia molt coneguda en la 
que es veuen joves membres nazis fent una muntanya 

de llibres i cremant-los en públic; el que no tothom sap 
es que els llibres cremats son els volums de la biblioteca

de l’Institut per l’Estudi de la Sexualitat (els pocs objectes
que es van salvar de la crema es conserven 

al Schwules Museum de Berlín).
Afortunadament, aquelles dates el Dr. Hirshfeld estava de

gira realitzant un cicle de conferències a l’estranger i així va
poder salvar la vida. Va morir dos anys més tard, 

el maig de 1935, a l’exili, a França.
L’any 2007 va ser creada a Berlín la Fundació 

Hirshfeld-Eddy, que, amb uns objectius adaptats a la realitat
contemporània, és una continuació i un homenatge de 

la primera obra de Magnus Hirshfeld.

Magnus Hirshfeld, primer defensor del col·lectiu LGTB

Vols saber més sobre el tema?

DVD Magnus Hirshfeld. Der Einstein des Sex (Alemanya - 1999) Dir: Rosa von Praunheim
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A finals dels anys seixanta, l’homosexualitat esta-
va perseguida a molts països del món, entre ells

els Estats Units, on eren freqüents les redades
de la policia als bars d’ambient. Però la 

matinada del 28 de juny de 1969 això va 
començar a canviar. Aquell nit, tornant dels 

funerals per l’actriu Judi Garland, protagonista 
de The Wizard of Oz i icona gai entre els nord-
americans, molts homosexuals van anar al bar

Stonewall Inn de Nova York, freqüentat pel públic
LGTB, i poc després es van trobar amb una 

enèsima redada policial. Però, en lloc d’intentar
fugir com havien fet tantes vegades, aquest cop

es van revelar i van iniciar accions de protesta
reclamant els seus drets, accions que es van 

perllongar uns quants dies i que ben aviat es
van estendre per tot el país. Aquesta jornada

històrica, els gais, al sortir al carrer i protestar
junts, van convertir la seva orientació sexual,

reprimida fins aleshores sense contemplacions
pels poders polítics i la societat, en quelcom a

defensar pública i col·lectivament, en un element
de consciència política i de lluita en pro de la

igualtat i d’una homosexualitat en llibertat.
En commemoració d’aquest dia, tots els anys, 

el 28 de juny es celebra el Dia de l’Orgull LGTB,
amb manifestacions a tot el món, entre les 

que destaquen les de Nova York, Berlín, Sidney 
i Madrid. El 28 de juny de l’any 2005 Reus 

va ser la seu de la manifestació unitària 
LGTB celebrada a Catalunya.

Stonewall i el Dia de l’Orgull LGTB

Vols saber més sobre el tema?

DVD Stonewall (EUA - 1995) Dir: Nigel Finch
Before Stonewall (EUA - 1984) Documental Dir: John Scagliotti / Greta Schiller
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A principis del segle XX, als inicis del cinema, va fer-se 
evident el gran poder que el setè art podia tenir en la

difusió de modes, idees i corrents de pensament.
Era un mitjà format majoritàriament per artistes, en general

lliberal i avançat en les seves idees, i els conceptes de
gai, lesbiana o transvestit es mostraven d’una forma

massa normal segons els criteris dels productors 
cinematogràfics, majoritàriament conservadors, que van
obligar a censurar el què consideraven “sortides de to”. 

Es va decidir reprimir i ocultar qualsevol tendència 
homosexual i es va imposar el criteri de que les estrelles

havien de ser glamuroses, perfectes… i heterosexuals.
Devant aquesta realitat, els actors van haver 

d’ingeniar-se-les per mostrar-se tal com eren i expressar els
diferents rols sexuals, tant a les pel·lícules com a la seva

vida privada, superant la censura i evitant perdre la feina.
Així, Alla Nazimova, famosa actriu dels anys vint, lesbiana i

amiga de Rodolfo Valentino, va idear els “matrimonis
blancs”, es a dir, la unió d’actors gais amb actrius 

lesbianes per tal de que els poders fàctics de Hollywood
els deixessin tranquils. Així mateix, a les pel·lícules es van

introduïr codis visuals que només podia reconèixer el
públic que “entenia”; per exemple, quan un personatge

femení, fos soltera o casada, duia un vestit amb un brodat
ple de violetes, significava que era lesbiana.

Aquest ambient enrarit era específic dels Estats Units. 
La important indústria alemanya de pre-guerra (la UFA) va

ser molt més liberal a l’hora de mostrar els rols LGTB,
doncs l’any 1919 s’estrenava Anders als die andern

(Diferent als altres), una de les primeres pel·lícules de
temàtica especifica homosexual.

Comunitat LGTB i orígens del cinema

Vols saber més sobre el tema?

DVD El celuloide oculto (França/Anglaterra/EUA - 1995) Documental Dir: Rob Epstein / Jeffrey Friedman
Fabulous! The story of queer cinema (EUA - 2006) Documental Dir: Lisa Ades / Lesli Klainberg
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Quan al III Reich les lleis contra els homosexuals van començar
a endurir-se com a conseqüència del Paràgraf 175 

(veure març), la gran majoria dels gais detinguts van 
ser enviats directament als camps de concentració.

Dins dels camps, per tal de catalogar als presoners, els nazis
van crear tota una llista de codis identificatius; 

de tots és coneguda l’estrella de David de color groc, cosida
als uniformes dels presoners jueus, que servia per 

diferenciar-los. Hi havia, però, altres codis per catalogar als
presoners: vuit triangles de diferents colors, dels quals el rosa
identificava als gais. Per la seva part, les lesbianes, oficialment

inexistents, estaven assenyalades amb un triangle de color
negre, categoria que incloïa també gitanos, prostitutes, 

drogaaddictes i persones “asocials” en general.
Els homes amb el triangle rosa constituïen l’escalafó més 

baix dels camps, i molts cops van patir el despreci i la
humiliació fins i tot d’altres presoners. La mortalitat entre 

ells va ser més alta que entre altres col·lectius, 
doncs eren el cap de turc de tothom.

Uns anys més tard, superada la segona guerra mundial, 
el col·lectiu LGTB va recuperar el símbol que l’havia marcat

durant el nazisme i el va convertir en un emblema 
de la seva lluita i en un record a les víctimes.

A finals de segle XX, en celebrar-se els 50 anys de 
l’alliberament dels camps per les forces Aliades, va tenir lloc

una conferència-memorial en record de totes les víctimes:
jueus, presos polítics, republicans… bé, quasi totes, perquè els
membres del col·lectiu LGTB no van ser acceptats sota l’espuri
argument de que no havien estat empresonats per una causa;

sembla ser que ells no eren res més que uns viciosos. Algunes
víctimes no havien après res als camps de concentració.

El Triangle Rosa

Vols saber més sobre el tema?

DVD Bent (Anglaterra - 1997) Dir: Sean Mathias

LLIBRES Los hombres del triangulo rosa Heinz Heger
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Des de l’any 2005, els gais i les lesbianes poden 
casar-se i fundar una família amb els mateixos drets

que els matrimonis heterosexuals. Però fins fa ben poc,
la realitat legal de les persones LGTB 

era molt diferent a tot l’Estat.
Si s’observa com vivien les persones homosexuals

durant la dictadura franquista, destaca una data: 1954.
Aquest any es va modificar la tristament cèlebre 

“Ley de Vagos y Maleantes” amb el que l’homosexualitat
es va convertir en un delicte i els gais van passar a ser
catalogats de malalts o viciosos. A partir d’aleshores, la
presó de Huelva es va convertir en un penal on van ser

reclosos aquests suposats delinqüents.
La llei, que no la presó, va ser substituïda l’any 1970 
per la nova Llei de Perillositat i Rehabilitació Social, 

que gairebé no va modificar la qualificació de 
l’homosexualitat; a partir d’aquest moment, en lloc 

de “vagos y maleantes”, els gais eren, per llei, 
perillosos subjectes a rehabilitar, als que s’havia 

d’internar als centres de reeducació. A la mentalitat 
masclista del règim franquista, les lesbianes, 

simplement no existien, i els transsexuals eren 
un càncer que calia extirpar.

Aquesta situació es va perllongar durant tota una 
dècada, doncs, tot i que Franco va morir el novembre

de 1975, es va tenir que esperar fins el gener 
de 1979 per tal de que l’homosexualitat deixés 

de ser considerada un delicte. Tot i que no existeix 
un cens detallat, se sap que més de 600 homosexuals

van ser detinguts en aplicació de la 
Llei de Perillositat i Rehabilitació Social.

La Llei de Perillositat i Rehabilitació Social

Vols saber més sobre el tema?

LLIBRES Redada de violetas: la represión de los homosexuales durante el franquísmo Arturo Arnaute
Vagos, maleantes...y homosexuales Nathan Baidez
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A més de Safo (veure abril), hi ha hagut
moltes altres dones al llarg de la historia 

que han reivindicat o viscut amb orgull 
la seva condició lèsbica, especialment 

al món de les lletres. 
La novel·lista Marguerite Radclyffe constitueix el
primer referent de lesbianisme modern; Virginia

Woolf, tot i mantenir-se al marge de la 
militància, va escriure obres com Una habitació

pròpia i Tres guinees, de lectura obligada a l’ho-
ra de parlar de feminisme; d’Anaïs Nin ens han

quedat els seus coneguts Diaris, llibertins i nets
de prejudicis; Katherine Mansfield va tenir que
fugir de Nova Zelanda a principis del segle XX

després d’haver escrit el relat 
Breves amores; per la seva part, Patricia

Highsmith va crear Carol, la primera novel·la
homosexual sense final tràgic… escrita l’any 1953! 

Més a prop tenim Gretel Ammann, nascuda a
Sant Sebastià, que es va convertir en una de

les pioneres en la lluita pel dret de les 
lesbianes i en una de les dones que més va
destacar en la reivindicació del lesbianisme 

a Catalunya. L’any 1967, en ple franquisme, va
iniciar la seva militància feminista i lesbiana i 

va patir la repressió del règim. També fou una
de les fundadores de la Casa de la Dona, del

grup Lamar i de la Coordinadora Feminista. 
I tots recordem Maria Mercè Marçal, autora 

de Terra de mai, que tracta, amb una 
sensibilitat única, l’amor entre dones.

Literatura lèsbica

Vols saber més sobre el tema?

LLIBRES Amazonas con pincel Victoria Combalia
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El concepte de transsexualitat com a tal es relativa-
ment nou, doncs no fou fins a mitjans del segle XX

que la paraula va passar a formar part del nostre 
vocabulari. Això no vol dir que abans no existissin 

persones que es qüestionessin la seva identitat 
de gènere, però en general, s’els considerava 

homosexuals o pertorbats.
El primers canvi de sexe de la historia es va 

realitzar l’any 1950, quan Laura Dillon 
va convertir-se en Michael Dillon.

Però, en contra de que moltes persones creuen, 
“transsexual” no es sinònim de “canvi de sexe”. 

De fet, dins del col·lectiu Trans s’ha iniciat un profund
debat per tal de definir què son la transsexualitat, 

la intersexualitat o el transgènere, i que desapareixin
mots considerats denigrants, com “disfòria de gènere”,

un debat que a dia d’avui segueix obert.
Els darrers anys, els transsexuals han iniciat una lluita

per fer-se visibles i, sobre tot, perquè s’els deixi 
de considerar “trastornats”. Una de les principals 

reivindicacions del col.lectiu és que desapareixi de la
Classificació Internacional de Malalties l’anomenat

“Trastorn de la Identitat de Gènere”, de la mateixa
manera que l’any 1990 va desaparèixer d’aquesta llista

la homosexualitat, i s’els deixi de considerar carn 
de psiquiatra, doncs és una vergonya que 

qüestionar-se la pròpia identitat de gènere alguns 
la cataloguin de patologia.

Cal recordar que, si històricament el col·lectiu LGTB
ha estat discriminat, els transsexuals han estat 

doblement despreciats.

La normalització de la transsexualitat

Vols saber més sobre el tema?

DVD Transamerica (EUA - 2005) Dir: Ducan Tucker
Almost myself (EUA - 2005) Dir: Tom Murray

LLIBRES De niño a mujer. Dolly Van Doll Pilar Matos
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L’any 1985 es van detectar els primers casos d’una
(aleshores) estranya malaltia als Estats Units que 

atacava el sistema immunitari de les persones. Com
que la majoria dels primers afectats van ser homes

gais, la premsa sensacionalista va començar a parlar
d’un “càncer rosa”. Molt poc després, aquesta estranya

malaltia, la sida, es convertia en un pandèmia que 
ràpidament es va estendre pels cinc continents.

Avui es coneixen perfectament les causes de contagi de
la sida i se sap que aquestes res tenen a veure amb

l’orientació sexual sinó amb les pràctiques de risc 
(contacte de sang amb sang o de semen amb sang),

però mentre això no va ser una realitat científica
demostrada, els grups més homòfobs de la societat

van aprofitar-ho per endegar una campanya mundial de
persecució contra els homosexuals amb una virulència

inusitada; tant va ser així que, fins i tot, alguns 
membres de la jerarquia catòlica van arribar a afirmar

que això era un càstig diví contra aquells de vida
“depravada”. Avui se sap que l’ús del preservatiu es la

millor prevenció i que el virus no distingeix entre
homosexuals i heterosexuals.

Però l’esclat de la sida i la seva incidencia directa entre
els gais va fer que, durant una dècada, les 

organitzacions LGTB impulsessin campanyes de 
prevenció entre el col·lectiu homosexual i de no 

discriminació dels seropositius, a l’hora que exigien a
les autoritats el destinar recursos a la investigació de 

la malaltia. Ja fa més d’un any, H2O va crear l’Espai
Jove de Salut, un punt d’informació on s’assessora i 

es facilita informació a tots els joves sobre, entre 
altres coses, sexe segur de manera confidencial. 

Els gais i la lluita contra la sida

Vols saber més sobre el tema?

DVD En el filo de la duda (EUA - 1993) Dir: Roger Spottiswoode
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Programa per al col·lectiu gai,
lesbià i transsexual

Exposició itinerant


