L’ORGULLOSA
RECORRE LA CIUTAT
Del 21 de maig al 28 de juny, sota
el nom de l’Orgullosa, Barcelona
es vesteix de festa i reivindicació,
per mostrar-se al món com la referent
que és en la defensa de drets i llibertats
dels col·lectius LGTBI, en la lluita contra
l’LGTBI-fòbia i en la promoció de la diversitat
sexual i de gènere. Una celebració en què tota
la ciutadania se senti representada, plena de
sorpreses i de motius per estar orgullosa.
L’Orgullosa es viu a tots els districtes
de la ciutat, amb una programació
descentralitzada que vol acostar
la commemoració a cada barri.
Més de cent propostes artístiques,
que visibilitzen la pluralitat de
les mirades del col·lectiu.
Una programació intergeneracional,
transfeminista i interseccional, elaborada
en col·laboració amb les entitats,
biblioteques, centres cívics
i els agents de cada districte,
que durant tot l’any treballen
per reivindicar els drets LGTBIQ+.

HORTA-GUINARDÓ

L’EIXAMPLE

1 Monòlegs Empodera’t XS
2 de juny, 19.00 h
Mai Boncompte, com a mestra de
cerimònies, amb les còmiques Sandreta
Roles, Tina Recio, Maria Oria i Irene
Meneguzzi.

7 “Me siento extraña”
6,13, 20 i 27 de juny, de 19.00 h a 23.00 h
6 de juny: Brigitte Vasallo “Per quan un dia de l’heterosexualtitat” + DJ Anruna
13 de juny: Charlie Benedetti “Girl Gang” + Soft karaoke Marta Albert i Maia Jenkinson + Las Bimborras
20 de juny: Elisa Coll i Irene Collado: “Bisexualidad” +
Elsa de Alfonso + Manel de Aguas + Dj Verushka Sirit i
Alba G Corral.
27 de juny: Bruno Cimiano + Raquel Pena i Esther
Andorrà: “El Bosc de la Nit” + Dj Coño

2 Exposició de la Festa de l’Orgull
del Karmel: “Aquí viu el F.O.K.”
Inauguració: 14 de juny, 19.00 h
Exposició: del 14 de juny al 22 de juliol
Organitzada pel Centre Cívic Carmel, l’Espai Jove
Boca Nord, la Biblioteca del CarmelJuan Marsé i entitats del barri del Carmel a través de
fotografies de l’edició del FOK. 2021.
3 Espectacle Familiar de Titelles “Blauró”
19 de juny, 12.00 h
Espectacle familiar de titelles a càrrec de la
companyia La Boia Teatre.

SANT ANDREU
4 “Qué locura enamorarme yo de ti…
o cómo sobrevivir al poliamor”. Gabriela
Wiener i Mariana Althaus
3 de juny, 19.00 h
Escrita i protagonitzada per Gabriela
Wiener i dirigida per Mariana Althaus.
5 “Flamenco i flores: cabaret flamenc
i memòria de La Flor del Campo”
19 de juny, d’11.00 a 14.00 h
Amb l’actuació de Flamenco Queer i la P.C.R.A. “El
Perro de Paterna” i presentat per Brigitta Lamoure.

SARRIÀ
6 L’esbiaixada
3 de juny, 19.00 h
Per primer cop, Sarrià celebrarà el seu orgull LGTBIQ+ amb una jornada festiva. Amb la Sil de Castro,
Flamenco Queer i les Tonadilleras Showsystem.

SANT MARTÍ
8

Taller: “Vas néixer nua, la resta és drag”.
Lucía Egaña
9 i 10 de juny, de 17.00 h a 21.00 h
Taller pràctic de disseny col·lectiu i anàrquic per a la
producció d’un vestit multi-cos, multigènere i de construcció modular, orientat a persones sexe-dissidents o
de la comunitat LGTBI+.
9 Concert MISSEX
10 de juny, 21.00 h
Missex l’exsenyoreta, l’emmascarada que posa el
cos per donar pas a qualsevol identitat; provinent de
Plutó, d’origen locombiano.
10 Contes per a les Comunitats del Gel. Ona Bros
18 de juny. Espai obert a partir de les 10.00 h. Taller
d’11.00 h a 13.00 h
Taller/Conversa amb grans i petitxs a partir dels
contes infantils que expliquen els processos de
fecundació amb material de donants.
11 Trobada de famílies diverses
18 de juny, de 12.00 h a 16.00 h
Una jornada a l’aire lliure que s’activarà amb el contacontes Colorete Colorado de Personaje Personaje,
un xou de contes intergeneracional. Dinar popular no
adultocèntric proposat pels nens i nenes del menjador Nòmada, entitat que forma part de l’Eix Pere IV.

LES CORTS
12 Symphony Performance. Symphony of the Seas
17 de juny, 19.00 h
Symphony of the Seas és una transvestida inestable
que assaja un gran escàndol, amb sang de mentida i
coristes adolescents.
House of the Seas és el taller que acompanya la peça,
orientat a portar la teoria i la pràctica transfeminista
als instituts públics de Barcelona mitjançant les Arts
Performatives.

13 Cobalto. Laila Tafur i Alba Rihe
18 de juny, 19.00 h
Rihe i Tafur venen de diverses disciplines, l’una
canta l’humor, l’altra balla la carn, però totes dues,
àvides d’esquerda, es dirigeixen al lloc de l’altra.
Sense prejudicis, amb fonts compartides, múltiples
metodologies i eines, i estructures col·laboratives
a dojo.

CIUTAT VELLA
14 Explosió Coral. Fito Conesa
20 de juny, 19.00 h
Explosió Coral és un cant a l’aire en el qual, a partir
d’una composició musical creada de manera comuna i amb Fito Conesa com a acompanyant, es posarà
veu a les històries anònimes de la Barcelona sexual
dissident de les últimes dècades.
15 Retablo para un Concierto Monstruoso.
Isabel Do Diego
16 de juny, 19.00 h
Isabel Do Diego permeabilitza el quejío
flamenc amb la fisicalitat vocal de diverses litúrgies, com ara cant sacre de l’edat mitjana europea,
la crida a l’oració a Mesopotàmia o la recitació del
Bunraku japonès.

SANTS-MONTJUÏC
16 Concert solidari “AMOR X AMOR”
– Un Viatge pel Pop Espanyol
27 de juny, 20.00 h
Es farà un recorregut per algunes de les cançons
d’amor més populars de la història del pop espanyol, interpretades només per dones, totes elles
joves professionals consolidades del teatre musical
al nostre país. Els beneficis del concert aniran destinats a l’entitat Creación Positiva, i al seu projecte
“Visibilitzant la Lesbofòbia”.
17 MELÒMANS LGTBIQ+
El cicle de documentals musicals Melòmans del
Centre Cultural Albareda gira aquest any al voltant
de la temàtica LGTBIQ+
15 de juny, 19.00 h: La Raposa + projecció de ‘Keyboard fantasies’
Amb La Raposa, Frau Diamanda i Olza Olzeta.
22 de juny, 19.00 h: La Federica + projecció de
‘Queercore’
La Federica, bar d’ambient del Poble Sec i punt de
referència per al col·Lectiu LGBTIQ+ de Barcelona,
ha dissenyat un show drag digne de la TV més
friqui del moment. Un programa de 30 minuts

ple d’actuacions en directe, lipsyncs, concursos i,
sobretot, molt de sentit de l’humor i surrealisme.
29 de juny, 21.30 h: Personaje Personaje + projecció
de ‘Bohemian Rhapsody’ (cinema a la fresca)
La proposta Habla(,)Travesti, un exercici de mirada
crítica i paraula desenfadada sobre cultura visual
de la mà de Personaje Personaje.
18 Sessió de vídeos dissidents:
“Tener que explicarme”
22 de juny, 19.00 h
Lloc: Zumzeig Cinema
Hamaca presenta una sessió de peces de vídeo experimental que ofereixen exercicis de representació de
la dissidència, totes elles creades per autors i autores
d’identitats alienes a la cisnormativitat.
PROGRAMA
• Lesboterrorismo, Koba Gómez. 2022 (7 min)
• Habitándome, Rio Molinengo. 2021 (1 min)
• Anoche soñé que volvía a la mansión del vicio,
Mariokissme. 2015 (26 min)
• mar(i)cona, Candela Cienfuegos. 2021 (13 min)
19 Projecció: “Ver a una mujer”
22 de juny, 21.00 h
Projecció de la pel·lícula “Ver a una Mujer” amb la
presència de la directora Mònica Rovira i l’experimentació sonora de Gala Pérez-Iñesta.

NOU BARRIS
20 Històries i Cançons: Una mirada LGTBIQA+ a
la música popular
16 de juny, 17.00 h
Taller per a gent gran a càrrec de Julia Pardo i Xeito Fole.
Treballarem la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través d’un recorregut per gèneres musicals i
artistes que han marcat les nostres vides.

GRÀCIA
21 Futuroa + Familioa: l’hora del te
25 de juny, 18.00 h
Licorka Fey, caòtica presentadora del Sarao Drag
de Futuroa, reuneix família i amiguis per berenar
i prendre el te. Entre les convidades, hi trobarem
a Ken Pollet, Personaje Personaje, Març Llinàs o
Goliarda Parda.
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1 3 Mas Guinardó
pl. de Salvador Riera, 2
2 Centre Cívic Carmel
c. del Santuari, 27
4 Fabra i Coats: Fàbrica de
creació (Sala Polivalent)
c. de Sant Adrià, 20
5 Llosa del metro de Trinitat
Vella
Estació de metro Trinitat Vella (L1)
6 Associació Cultural Casa
Orlandai
c. de Jaume Piquet, 23

7 Candy Darling Bar
Gran Via de les Corts
Catalanes, 586
8 9 La Escocesa
c. de Pere IV, 345
10 Hangar. Centre de Producció
i recerca d’arts visuals
c. d’Emília Coranty, 16
11 Trobada de famílies diverses
c. d’Emília Coranty, 16
12 Plaça de Gaietà Renom
Travessera de les Corts, 120
13 La Caldera
c. d’Eugeni d’Ors, 12
14 La Capella
c. de l’Hospital, 56

15 Centre d’Arts Santa Mònica
La Rambla, 7
16 Teatre Comtal
av. del Paral·lel, 91
17 Centre Cultural Albareda
c. d’Albareda, 22
18 19 Zumzeig Cinema
c. de Béjar, 53
20 Casal de Gent Gran MPG
Vilapicina i la Torre Llobeta
pl. de Carmen Laforet, 11
21 Pl. de les Dones del 36
Trobareu tota la informació
sobre aquestes activitats,
i moltes més, a:
www.orgullosa.barcelona

