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Encara ara es necessita un dia com 
demà, el dia internacional de l’or-
gull LGTB (Lesbianes, Gays, Trans-
exuals i Bisexuals), perquè aquest 
col·lectiu aparegui amb normali-
tat i, sobretot, amb llibertat als mit-
jans i debats públics. No només 
es tracta de desfilades i manifes-
tacions plenes de música i colors 
un cop a l’any. Tot el que envolta 
el món LGTB va molt més enllà. 
Des dels anys 30 aquests col·lectius 
han estat impulsors de moviments 
culturals i teories filosòfiques que 
han qüestionat les convencions i 
bases de la societat.

Ets noi o noia?, -li pregunten so-
vint. “Doncs cap de les dues”. Per 
a Diego, GenderHacker com  a ar-
tista, la vida és molt més ambigua 
del que la societat entén. És acti-
vista “TranshackerFeminista”, és 
a dir que fomenta la negació de les 
dues identitats tradicionals trans-
itant entre una i l’altra sense que-
dar-se en cap. També és artista au-
diovisual. Ha exposat al CaixaFò-
rum i al Museu Reina Sofía, entre 

d’altres. “Un hacker del gènere, el 
jocker en una baralla de cartes, un 
pirata, un personatge  incòmode o 
còmode per a d’altres”, es defineix. 
Intenta generar debat en qualse-
vol dels contextos en què es mou. 
És professor de Belles Arts a la Uni-
versitat de Barcelona. Ell és un dels 
exemples de la riquesa conceptu-
al i formal que aquests col·lectius 
han despertat en l’art.

L’homosexualitat és un tema 
més o una reivindicació pels ar-
tistes? “No és una qüestió d’uti-
litzar-la, sinó de la voluntat de re-

presentar la identitat”, respon.  
Després d’un període artístic mi-
nimalista i formalista, els autors 
busquen representar la seva prò-
pia identitat. D’aquí, juntament 
amb les reivindicacions feminis-
tes dels  anys 70 comencen a apa-
rèixer amb força representacions 
de l’LGTB en l’art. 

A partir d’aquí, però, s’institu-
cionalitza tot un discurs i una es-
tètica entorn de l’homosexualitat 
que s’integra dins el sistema ca-
pitalista i acaba, fins i tot, adqui-
rint un valor econòmic. El que es 
va anomenar “capitalisme rosa”. 
En protesta contra això i, vinculat 
també a l’estigma de la SIDA com 
a “malaltia homosexual”, neix la 
teoria del queer.

En anglès queer és un insult en 
referència a qualsevol cosa “es-
tranya”, no únicament l’homo-
sexualitat, però part del movi-
ment LGTB se n’apropia. No es-
taven d’acord amb les connotaci-
ons que havien adquirit etiquetes 
com gay o lesbiana. Per tant, co-
mença com un activisme social i 
polític però, amb el temps, s’acade-
mitza i dóna lloc a una teoria com-
plexa. A Espanya, va arribar més 
tard gràcies als moviments socials 
LGTB. Aleshores Beatriz Preciado, 
una de les principals teòriques so-
bre el queer ho considera un mo-
viment “post-identitari”. 

Ambigüitat. No es tracta de 

transvestisme o transformisme 
només. Es tracta de posar en dub-
te  l’hegemonia dels dos gèneres 
tradicionals. És el cross-dressing.

Amb aquest objectiu i davant la 
dificultat de “penetrar dins l’esfe-
ra artística contemporània oficial” 
neix El Palomar. Està a l’àtic  d’un 
petit bloc del Poble Sec de Barcelo-
na. “Reclamem allò trans i inter del 
queer. Volem parlar de les comple-
xitats i contradiccions de les iden-
titats múltiples des d’una particu-
lar visió político-artística”, declara 
el seu manifest. 

Aquesta galeria l’impulsen Rafa 
Marcos i MarioKissme, dos artis-
tes trans i activistes queer “farts que 
se’ls acusi d’allò merament cultu-
ral i teatral de la sexualitat en l’art”. 
El Palomar va començar fa quatre 
mesos com un espai overground, 
que vol trencar amb el que signi-

fica la cultura no institucionalitza-
da i totes les connotacions al vol-
tant de l’LGTB. “Sabem que sota el 
supòsit del triomf de la llibertat hi 
ha les formes més refinades,però 
no per això menys  atroces, d’ho-
mofòbia, transfòbia, sexisme i ra-

o un art transexual, per què no un 
d’heterosexual? Es pregunta el Ra-
fa. Si s’han creat tabús en torn de  
l’LGTB, per què no es qüestiona 
la suposada normalitat de la cons-
trucció masculina i femenina? De 
la no acceptació d’una ambigüitat 
entre aquests dos rols, neixen l’ho-
mofòbia i la transfòbia. Una cons-
trucció social, “ningú neix homò-
fob, se’n fa”, explica el Diego. 

Les exposicions de El Palomar 
tenen la voluntat de ser un arxiu,  
i en aquesta línia van el artistes 
convidats. L’últim, Santiago Mon-
ge, un artista d’origen colombià 
que va exposar  “Burlesque”, una 
revisió de  la representació visual 
masculina en el capitalisme, par-
tint d’un arxiu  de  retalls d’anun-
cis de roba interior en revistes i di-
aris que havia anat col·leccionant 
des de l’adolescència. 

Una altra via d’actuació per 
transgredir aquests rols és “La fa-
mília Drag”, un experiment pe-
dagògic. En el marc de la família, 
Rafa Marcos intenta fer pedago-
gia per insertar l’imaginari queer 
a llocs on prèviament no hi era: 
la família, l’escola i els mitjans de 
comunicació. 

“No crec en la normalització, 
crec en la llibertat de viure nor-
malent segons els criteris, possi-
bilitats i convenciments propis de 
cadascú”, explica Rafa Marcos. Per 
a aquests artistes l’única actuació  
possible és la presa de conscièn-
cia i militància contra la lògica de 
l’ordre social. 

Per la seva banda, les obres del 
MarioKissme descontextualitza 
símbols  que qüestionen fins i tot 
el món LGTB. 
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L’art més
enllà dels
gènere(s) 

Trencant les convencions
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Sexualitat o identitat. L’art 
és un dels únics camins que 
expressa subjectivitats. Que 
ofereix la possibilitat de no 
haver de ser només home o 
dona. No tot és blanc o negre. 

El transformisme 
amb més folclore

Teoria queer. Moviment activis-
ta crític, inicialment anglosaxó. 
Es denominaven així tot tipus de 
comportaments diferents a la con-
venció social establerta.

LGTB. Denominació col·lectiva de 
lesbianes, gays, transexuals i bise-
xuals. Aquests grups es van aple-
gat en un sol per reivindicar-se a 
partir dels anys 90.

Cross-dressing. Acte de vestir ro-
ba típica del sexe oposat amb un 
propòsit concret. Es pretén desdi-
buixar les diferències entre el rol i 
gènere masculí i femení.

Som al bell mig del Raval. El via-
nant que passa pel carrer Príncep 
de Viana i veu el local sense por-
tes pensa que serà un bar més. El 
típic bar “de poble” amb avis ju-
gant a cartes, al rabí i a la botifa-
ra. Altres juguen al dominó. Les 
seves antigues taules de fusta ai-
xí ho corroboren. Però tot canvia 
quan puja al segon pis, un espai 
molt més reduit.

Una jove cambrera ens convi-
da a anar-hi. Allà hi ha el Manolo 
Carrión. Ell és l’artífex i presenta-
dor del show que estem a punt de 
veure. Explica que ell era un famós 
cantant de copla, rumba i flamenc. 
Ara ja s’ha jubilat però vol conti-
nuar amb la seva passió.

És cada divendres i dissabte. A 
les nou i quart de la nit, un seguit 
d’artistes heterogenis actuen a la 
segona planta de O Barquiño. Des 
del grup  El Arrebato al passodoble 
Lola Lunares. És més que un bar 
gallec, sense cap mena de dubte.

Una desfilada de samarretes 
transparents, plomes i maquillat-
ge. Molt maquillatge. El transfor-
misme és un dels principals pro-
tagonistes de la nit. 

Tot un seguit de cartells enga-
lanen la sala petita. Velles glòries 
del Manolo Carrión, pòsters dels 
seus èxits. També hi apareix El Co-
lorines, un fontaner que es vestia 
de faralaes cada cap de setmana 

i també de l’Antonio de Linares, 
transformista que encara ara con-
ta acudits. Però l’oportunitat de 
participar en l’espectacle és ober-
ta a tothom.

Ningú diria que allà dins hi ha 
tal esclat de purpurina. Avui han 
interpretat una cançó paròdica so-
bre els rols masculins i femenins. 
Un home fa de Nagore i l’acom-
panya l’Antonio de Linares. Sub-
verteixen els rols.

“El públic que acostuma a ve-
nir normalment és gent gran”, 
assegura Carrión, “però darrera-
ment també hi ha molts joves”. 
Avui una senyora gran, de cabells 
grisosos no para de tocar les casta-
nyoles al ritme de la música.

Aquí es canta copla, ranxeres, 
rumba, flamenc... Es podria dir 
que és una meca del transformis-

Moltes plomes, 
maquillatge, vestits 
de faralaes són els 
protagonistes  
a O Barquiño

Si existeix un 
art homosexual 
i transexual, 
per què no un 
d’heterosexual?

Sona música flamenca. Cada 
cap de setmana, comença 
l’espectacle. S’aixeca el teló. 
És l’espurna més popular 
del transformisme a la 
Barcelona més cosmpolita.

me. La majoria dels artistes passen 
dels 60 anys, però continuen actu-
ant com si fossin molt joves. Són 
vedettes retirades. Antics cantants 
del destape dels anys 70.

La nostàlgia del passat resta in-
tacta en aquest bar. Els cantants 
es desfan del seu gènere per en-
trar a escena. És la cultura trans 
més popular que hi ha a Barcelo-
na. Una subversió encara molt vi-
va. ··· MG / JM

La Nagore col·labora els caps de setmana a O Barquiño. MARC FERRAGUT

Un recorregut sobre 
l’exploració artística de 
les diferents identitats 
personals 

Cronologia 1929 70 1988 1990 20061993
Autorretrats  
de Claude Cahun

Artista francesa lesbiana que de-
sitjava formar part d’un tercer gè-
nere indefinit. Es fotografia a la 
frontera de l’androgínia.

Moviments i col·lectius 
feministes Amèrica

Artistes com Adrian Piper, Ana 
Mendieta i Martha Rosler qüesti-
onen les convencions de gènere i 
el transgredeixen.

Formació del grup Gran Fury 

Lluiten amb cartells publicitaris con-
tra la SIDA, durant l’era Reagan. 
Aquesta malaltia era considerada la 
síndrome d’immunodeficiència dels 
gays. 

Feminisme i subversió de la identitat, 
de Judith Butler

Aquesta filòsofa afirma que la sexualitat 
és una construcció de la societat, que es 
regeix per la “normativa de l’imperialis-
me heterosexual masculí”.

Instrucciones de uso, Cabello/
Carceller

Reflexió sobre la construcció social de la 
masculinitat. És una mena de guia visu-
al irònica a mode de decàleg normatiu.

Creació de la Radical Gay i el col·lectiu LSD

El primer va ser un grup antisistema combatiu contra les convencions més 
conservadores. El seu ideari: contra la SIDA i la discriminació homosexual. 
El segon fou un moviment pioner a Espanya que relacionava els discursos 
d’identitat amb l’anticapitalisme. S’anomenaven Lesbianas Sin Duda, Les-
bianas Sin Dios, entre d’altres noms amb les mateixes inicials.

Diccionari

soldat i monja basca que va parti-
cipar en la colonització d’Amèri-
ca va ser detinguda a causa d’una 
disputa. Un cop a l’Estat Espanyol 
el rei Felip IV descobreien que era 
una dona. Però, per la seva trajec-
tòria al Nou Món, el rei l’indulta 
i li permet continuar utilitzant el 
seu nom masculí. Un permís de 
transvestiment al segle XVII. 

Les ambigüitats hi han estat 
sempre. Però el llenguatge i la so-
cietat encara no ho han reflectit. 
L’única expressió que hi dóna ca-
buda ara per ara és, doncs, l’art. ···

cisme”. D’aquí la voluntat d’actu-
alitzar discursos. D’aquí que això 
sigui en un àtic petit, blanc i fa-
miliar, una pista d’aterratge entre 
vols, explica el Mario.

Si existeix un art homosexual 
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··· UPF.Ràdio: El dia a dia d’un 
adolescent homosexual.
··· Vilaweb: El tractament de l’ho-
mosexualitat davant la llei.
··· BTV: Emigrar a Catalunya tot 
fugint de l’homofòbia.

El Palomar.  Més enllà de la 
integració en una etiqueta, 
aquesta galeria, pretén ser el 
punt d’inflexió de la tendència 
normalitzadora. ISABEL FERNÁNDEZ


