SeXualitatS
EXPOSICIÓ
Entenent que la lluita pel reconeixement de les diferents orientacions sexuals no ha estat un
camí fàcil o automàtic en la nostra societat, SexualitatS ofereix un recorregut històric a través
de cartells i fotografies emblemàtics, que donen una mirada de com la societat ha reaccionat
al llarg del segle XX envers les sexualitats diverses. Però no només això: el fet de la
representació planteja també diferents facetes en l’àmbit de l’expressió artística, fet pel qual
s’inclou també l’art en aquesta exposició. Fins el 15 d’abril es pot visitar també l’exposició
adjacent “El Dorado”(1930-1980), un recorregut per 50 anys de les successives generacions
lgtbi.
Projeccions continues : curt de R. Ruaix (entrevistes a Pedro Almodóvar, Ventura Pons, Ocaña,
Nazario i Carmen de Mairena..), Yves Bohic ( la música preferida per la comunitat lgtbi de 1930
a 1980) i muntatge audiovisual de l’obra feminista de Fina Miralles, “Standard”.
Cada visitant rebrà gratuïtament el llibre “Pierre Seel, deportado homosexual”, per cortesia de
Ed. Ballaterra.
Seu de l’Alliance Française, carrer Sant Joan, 35.
Aquesta exposició sintetitza tot el sentit i raó de ser del cicle “SeXualitatS”.
Dijous 4 d’abril
Conferència/ 19.00 h / Casal Pere Quart, Rambla de Sabadell, 69
"El matrimonio homosexual no garantiza la pervivencia de la especie": el mito de la
naturaleza en los discursos sobre sexualidades.
Ponència i debat a càrrec de Sébastien Bauer, Director de l’Alliance Française de Sabadell i
professor de l’Escola d’Humanitats. Aquesta xerrada ens sorprendrà pels exemples i casos
molt desconeguts que ofereix la història de la humanitat i la mateixa natura. Projeccions i
recomanació de llibres.
Dissabte 6 d’abril
Seminari / 9.00h – 13.00h / AF
Sexualitats i representacions culturals I: Literatura i televisió
A càrrec del grup de recerca Cos i Textualitat de la UAB
A partir d'una sèrie de textos de literatura contemporània, es farà una lectura crítica conjunta
on es jugarà amb la tradició i es reflexionarà sobre la possibilitat de reescriure –en i amb la
literatura– la identitat, el gènere i la sexualitat. Des d'aquest bloc se'ns convida també a fixarnos en el grau de visibilitat que tenen els individus dels col·lectius minoritaris en els mitjans de
comunicació.
Dilluns 8 d’abril
Cinema / 20.00 h / AF
Me siento extraña
(Enrique Martí Maqueda, 1977)
Sinopsi: Laura (Rocío Dúrcal) és una pianista que abandona la seva llar degut als
maltractaments del seu marit. Coneix aleshores a Marta (Bárbara Rey), una vedette de revista i
televisió, amb la qual treballarà en la preparació de noves cançons per al seu espectacle. Des
del moment en què Laura es trasllada a casa de Marta, comencen els comentaris del veïnat.

Dimarts 9 d’abril
Conferència / 19.30 h / AF
Tot el que mai no va transcendir sobre el moviment LGTBI
A càrrec de Jordi Petit
Un dels primers activistes LGBT de l’estat, actual president honorífic de la CLGBTI i secretari
general de la ILGA (1995-1999), ens parlarà de tot el que en el seu moment no es va poder fer
públic. Presenta, Maria Giralt, emprenedora del sector lgtbi. Productora de gayworldtv i
lesbianworldtv (noves TV on-line).
Dijous 11 d’abril
Cinema / 20.00 h i 22.30 h / Cinemes Imperial
Transamerica
(Duncan Tucker, 2005)
Sinopsi: La vida de Bree, una transsexual a l’espera de l’operació que la converteixi
definitivament en dona, queda trasbalsada quan rep la trucada d’en Toby, un jove adolescent.
Col·laboració amb el Cineclub Sabadell.
Dilluns 15 d’abril
Cinema / 20.00 h / Cinemes Imperial
XXY
(2007, Lucía Puenzo)
Sinopsi: Alex és una adolescent de 15 anys que amaga un secret. Poc temps després del seu
naixement, els seus pares van decidir instal·lar-se en una cabana aïllada. La història comença
amb l’arribada d’una parella d’amics que vénen des de Buenos Aires amb el seu fill adolescent.
Presenta: Gabriel Martín, home gai que ha viscut una intersexualitat.
Dimecres 17 d’abril
Conferència / 19.30 h / AF
Perspectives Feministes. Crítica a la representació del cos en l’art
A càrrec de Maia Creus
Doctora en Història de l’Art i especialista en pràctiques artístiques entre gènere i tecnologies,
ens parlarà dels profunds canvis que els anys 60 i 70 del passat segle XX varen suposar en els
llenguatges de la representació del cos en l’art. Una història visual de la concepció del cos, el
seu lloc en la societat, la seva representació en l’imaginari social.
Dissabte 20 d’abril
Seminari / 9.00h – 13.00h / AF
Sexualitats i representacions culturals II: Internet i cinema
A càrrec del grup de recerca Cos i Textualitat de la UAB
En aquest espai es reflexiona sobre el fenomen dels blogs i la incidència que han tingut en la
resignificació —i reinvenció— de la identitat lesbiana. Relacionat el nou fenomen del blog amb
el gènere de l'autobiografia, es proposa un diàleg crític entre la xarxa, el gènere i la identitat.
Tanquem el seminari amb una mirada re/visionista, que centra l’atenció en la història de les
representacions cinematogràfiques de les realitats LGTBIQ.
Dilluns 22 d’abril
Cinema / 20.00 h / AF
In einem Jahr mit 13 Monden
(Un año con 13 lunas, 1978, Rainer Werner Fassbinder)
Sinopsi: Es diu que l’Any de la Lluna, les persones més sensibles pateixen fortes depressions, i
grans catàstrofes personals en el cas que coincideixi un any amb 13 llunes noves. Aquest film
narra la tragèdia d’Elvira, una transsexual (anteriorment anomenada Erwin, casat i amb fills),

que es transforma en dona per amor a un home. Quan el seu amant la rebutja, Elvira/Edwin
comença un pelegrinatge pel seu passat, buscant una raó per a seguir vivint. Presenta, Nadia
Aroca, dona transsexual, membre del GAG.
Dimecres 24 d’abril
Conferència / 19.30 h / AF
Espais i escenaris de la diversitat LGTBI
A càrrec d’Alejandro Giménez Imirizaldu
Professor de la Facultat d’Arquitectura a la UPC i defensor de l’urbanisme de proximitat, ens
parlarà sobre el desenvolupament dels barris LGTBI des de diferents perspectives, tot partint
del Barri del Castro a San Francisco.
Dissabte 27 d’abril
Presentacions de llibres / 17.00 h / AF
Això no és africà!, de Marc Serena. Autor que ha rebut diversos premis per llibres de viatges.
En aquest cas la crítica ha saludat de forma òptima la seva darrera obra: un recorregut del
Caire a Ciutat del Cap a través dels amors prohibits. Comptem amb la presència del autor per a
dialogar sobre aquest nou èxit.
18.00 h / AF
Elogio del Happy End, Premi Terenci Moix, amb la presència de l’autora Isabel Franc
Cual fue nuestro error, amb la presència del autor Luis Carvajal
Presenta Lluís Mª Todó, escriptor
Dilluns 29 d’abril
Cinema / 20.00 h / Cinemes Imperial
80 egunean
(En 80 días, 2010, José María Goenaga i Jon Garaño)
Sinopsi: Axun té més de 70 anys, i una vida monòtona, amb poques alegries. Amb l’encàrrec de
vetllar per un familiar ingressat a l’hospital, retrobarà la felicitat amb l’encontre de Maite, la
seva amiga de l’institut, per la qual va sentir-se’n atreta. Mentre Maite ha gaudit de la seva
condició sexual, Axun l’ha reprimida durant tots aquests anys. És per això que cal recuperar el
temps perdut. Presenta Fundació Enllaç
Dimarts 30 d’abril
Presentació de llibre / 19.30 h / AF
Mujeres bajo sospecha, de Raquel Osborne
Presentació a càrrrec de Dolores Juliano, Doctora en Antropologia per la UB.
Recull de diverses autores i autor entorn les sexualitats dissidents sota el franquisme i com han
influït després sobre les relacions. Perspectiva de gènere i control social. Projecció d’imatges.
Dilluns 6 de maig
Cinema / 20.00 h / Cinemes Imperial
Quinceañera
(Richard Glatzer i Wash Westmoreland, 2005)
Sinopsi: Quinceañera explica què passa quan la sexualitat adolescent, les tradicions i els preus
immobiliaris entren en conflicte. La història es basa en les tensions racials, classistes i sexuals
d’un barri llatí en transició. Presenta ACATHI
Dimarts 7 de maig
Conferència / 19.30 h / AF
Orígens, present i futur del VIH Sida a la comunitat HSH (Homes que fan sexe amb homes)

A càrrec de Ferran Pujol, President de Hispanosida i fundador del projecte dels Noms
(projeccions històriques) i de Alberto Capitán, gerent de Actua Vallès.
Dijous 9 de maig
Cinema / 20.00 h i 22.30 h / Cinemes Imperial
Eloïse
(Jesús Garay, 2009)
Sinopsi: Asia, una noia de 18 anys, és a l’hospital en estat de coma. La cuiden la seva mare i el
seu xicot. A poc a poc, coneixerem els esdeveniments que van dur Àsia a l’hospital, les
relacions amb la seva mare, les seves amigues, la seva parella i, sobre tot, amb Eloïse...
Col·laboració amb Cineclub Sabadell
Dimarts 14 de maig
Conferència / 19.30 h / AF
Idees bàsiques sobre la transsexualitat / Identitat de Gènere
A càrrec de Nadia Aroca
Membre del Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, ha intervingut en
nombrosos documentals i conferències sobre la temàtica. Amb un discurs clar i pedagògic, ens
parlarà sobre la transsexualitat.

Divendres 17 de maig
Dia internacional contra l’homofòbia.
Commemoració mundial de la data en que la Organització Mundial de la Salud (OMS), va
suprimir al 1993, la homosexualitat de la llista de malalties. Decisió ja presa a inicis dels anys
70 per part de sexòlegs, psicòlegs i psiquiatres i llurs respectives associacions arreu del món.
Acte Institucional - Casa Duran, carrer del Pedregar 6 - 20h
Lectura dels acords de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell.
Presentació de documentació d’anàlisi i prevenció de l’homofòbia i la transfòbia en l’àmbit
dels adolescents i jovent. Distribució dels materials a tot el públic assistent.
A càrrec del Excm. Defensor del Poble Vasc, l’Ararteko, sr. Íñigo Lamarca .
Presenta i modera l’I.lm Síndic de Greuges de Sabadell, sr. Josep Escartín
Presentació del RAP-Jove contra l’homofòbia i la transfòbia
Acte festiu i sopar solidari al pati de l’Alliance Française, Carrer Sant Joan, 35 - 21h “Hoy tu
pluma brillará”, a càrrec de Pere Cabaret.
Venda d’obres de l’exposició i d’altres aportacions per a finançar l’edició del DVD RAP-Jove
contra la homofòbia i la transfòbia, a càrrec de Shimai, per cortesia d’ACEGAL.
Dilluns 20 de maig
Conferència / 19.30 h / AF
Intersexualitat: un concepte per aclarir
A càrrec de Gabriel J. Martin
Psicòleg i expert en psicologia de l’home gai (Nascut amb una intersexualitat).
Dimarts 21 de maig
Conferència / 19.30 h / AF
Sexualitat i cultura: fraus i mentides científiques. A càrrec de Olga Viñuales
Doctora en Antropologia i investigadora interessada en els temes LGBT.

La ponent va rebre un “Cum Laude” a la UB per la seva tesi que després va ser publicada:
“Identitades lésbicas”(Ed. Bellaterra). Experta en la cadena simbòlica de sexe-gènere-identitat.
Dijous 30 de maig
Cinema / 20.00 h i 22.30 h / Cinemes Imperial
Weekend
(Andrew Haigh, 2011)
Sinopsi: Un divendres nit, després d’una festa a casa, Russell visita un club gai on coneix a Glen.
Tots dos comencen aleshores una relació de cap de setmana; però el que semblava que havia
de ser un affaire d’una nit comença a adquirir la intensitat d’un trasbals emocional de llarga
durada.
Col·laboració amb Cineclub Sabadell
...........................................................................................................................................
Horaris d’obertura de l’exposició a l’Alliance Française
De dilluns a divendres: 10.00h – 13.00h i 16.00h – 20.00h
Dissabtes: 10.00h – 13.00h
Dissabtes 6 i 20 d’abril: 10.00h – 20.00h
Diumenges 7 i 21 d’abril: 11.00h – 14.00h
Projeccions
Moltes de les pel·lícules seran presentades i contextualitzades per diferents persones i entitats
especialistes en cada tema
Els passis als Cinemes Imperial seran d’entrada lliure per als amics de l’Alliance Française.
Col·laboracions dels espectadors:
Entrada individual: 6 €
Entrada reduïda: 5 €
Seminaris
Els seminaris seran sessions d’entrada lliure, amb inscripció prèvia a l’Alliance Française (C/ Sant Joan,
35 / Tlf: 937 26 96 46 / Mail: infocultura@afsabadell.org)
Sopar solidari
Els tiquets per al sopar solidari s’hauran d’adquirir amb antelació a l’Alliance Française (C/ Sant Joan, 35)

.........................................................................................................................................
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