


DIA 1

Comença la ruta al Centre LGTBI, el primer 

centre de Catalunya i el segon d’Espanya. 

Quan només feia una setmana de la seva 

instal·lació, va ser atacada per un grup de 

neonazis amb pedrades. 
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Escaneja aquest codi QR per accedir al 

mapa del primer dia!

La primera parada serà El Molino, escenari 

de grans artistas com Gardenia Pulido, 

referent lèsbic i organitzadora de reunions 

i trobades de dones als 40 i 50.

Gardenia Pulido era una dona culta, 

interessant, una vedette que no necessitava 

un home al seu costat per mantenir-se i 

que acostumava a “vestir-se d’home”. Vivia 

al carrer Muntaner, on diuen que celebrava 

festes a casa seva només per a dones. Pulido 

havia freqüentat molt el Molino, on de fet 

es va enamorar de la seva parella, amb qui 

tindria un fill i l’acompanyaria a donar a llum 

a l’hospital.
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La segona parada és el Teatre Arnau, l’últim 

teatre de barraca de la ciutat. El seu café era 

punt de trobada de lesbianes: ‘mujeres del 

asunto’

És aquí on podem parlar de la història d’amor 

no correspost entre la periodista Irene Polo 

i l’actriu Margarita Xirgu. Xirgu va proposar 

a Polo que fos la seva representant durant 

la gira que faria per Llatinoamèrica. Però 

tres anys després la companyia de Xirgu es 

dissoldria i aquesta decidiria traslladar-

se a Xile, mentre que Polo es quedaria a 

l’Argentina. Sobre la mort de la periodista 

existeixen diverses teories: una d’elles és 

que va ser l’amor no correspost el que duria 

a la periodista a suïcidar-se als 33 anys, a 

Buenos Aires.

L’antic carrer Cid, punt de trobada de bohemis 

i artistas, localització del cabaret La Criolla i 

Cal Sacristà, el primer ‘local d’ambient’ de 

Barcelona. Espais mítics a principis del segle 
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El carrer del Cid era un carrer on hi havia de 

tot, des de tràfic de drogues a prostitució que 

va atraure bohemis, fins i tot turistes. És en 

aquest punt on es pot recordar Flor de Otoño, 

conegut personatge de la nit barcelonina 

dels anys 20. Darrere l’artista hi havia Lluís 

Serracant, un pistoler anarquista que pel 

1932 actuava a La Criolla.
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DIA 2
Comencem el dia al Parc de la Ciutadella, on 

es va produir l’assassinat de la transsexual 

Sonia.

Sonia Rescalvo era una dona transgènere que 

va ser assassinada al Parc de la Ciutadella al 

1991 per un grup de neonazis. La glorieta del 

parc duu el seu nom des de 2013. Durant la 

seva vida, Va treballar molts anys de vedette, 

arribant a ser molt coneguda.  Amb la crisi 

de l’anomenat espectacle de varietats es va 

haver de traslladar a la Ciutadella, per viure 

i treballar.
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El 26 de juny de 1977 la Rambla de Barcelona 

va acollir la primera manifestació de l’orgull, 

i càntics com “Detrás de las ventanas 

hay lesbianas” van ressonar per l’artèria 

principal de la ciutat. Un lema que encara avui 

perdura, en honor a aquelles dones que van 

sortir al carrer contra un règim que les volia 

condemnar al silenci o les enviava a l’exili. 

Parem al Bar Ocaña, a la Plaça Reial, per 

parlar del pintor José Pérez Ocaña, un 

personatge clau durant els anys 70. Va 

desafiar el franquisme passejant per les 

Rambles vestit de dona andalusa i rodejat 

de la seva troupe com Nazario i Copi. Quan 

atreia l’atenció dels curiosos, es colpejava 

el pit amb el ventall o s’aixecava el vestit per 

ensenyar les seves parts.
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La següent parada és a la casa dels germans 

Terenci i Anna María Moix, al carrer Joaquim 

Costa número 37. Ana María va ser sempre 

una dona discreta, intel·ligent i humil.  

Va escriure diverses obres sobre lesbianes, 

com Julia (la primera novel·la d’aquesta 

temàtica) o Les virtuts perilloses. 

Últim punt de parada, la Fàbrica Moritz 

Barcelona. Et convidem a prendre una 

cervesa per conèixer la història d’Anna Maria 

Moritz, propietària de la famosa cerveseria 

durant els anys 40, dona lesbiana i apoderada. 

Va acabar venent el negoci per dedicar-se al 

col·leccionisme d’art.
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A la Llibreria Còmplices trobaràs la següent 

selecció de llibres:

- Días sin ti, Elvira Sastre

- Llengua abolida, Maria Mercé Marçal

- Diarios 1956-1985, Gil de Biedma

- Amors sense casa, Poesia LGTBQ catalana

- Julia, Ana Maria Moix 

- El beso de Peter Pan, Terenci Moix

- Camioneras, Bel Olid i Lyona

- Gent de Ploma i Marabú, Thais Morales i 

Carme Pollina

T’HO RECOMANEM! DORMIR O SORTIR?
Si no saps si sortir de festa o anar a dormir, 

et deixem la següent selecció d’hotels i bars 

LGTBI-friendly:

- Arena Sala VIP

- Bar Cosmos

- Safari

- Sala Dirty (Razzmatazz)

- Hotel TWO

- Hotel Axel

Escaneja aquest codi QR per acce-

dir al mapa del primer dia!




