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re-pública rarita és concebut com un experiment artístic d'imaginació utòpica col·lectiva, que 
serveix com un de molts experiments necessaris, per a genera espais i formes de socialització 
alternatius la raó ne (© r) oliberal, la qual ha desmantellat el comú, convertint tendeixo cada 
estat, cada persona i cada subjecte en un capital que ha de competir en contra d'altres, buidant 
el concepte de democràcia i així fent possible un retorn del feixisme, aquesta vegada a escala 
global. re-púbica rarita s'enfoca a desviar i rarificar els discurs del moviment global anti gènere 
que ha inventat el terme ideologia de gènere, a la qual diu oposar-se.



Ideologia de gènere és un dispositiu discursiu que ha servit per aglutinar diferents perspectives 
i polítiques conservadores en contra de feminismes i moviments de dissidència sexual, ha estat 
una manera de simplificar i caricaturizarlos. Es tracta d'una arma retòrica amb la qual s'activa 
una contrarevolució, una croada per mantenir l'ordre hegemònic del gènere i la sexualitat, que 
prescriu i limita els usos del cos per a la reproducció, la producció i el consum. La ideologia de 
gènere és una part important del gir ultraconservador que les polítiques neoliberals estan tenint 
en el món, que no satisfetes amb retallen i privatitzar el públic, estan re-privatitzant i fent el 
privat (els afectes, el sexe, el desig etc. ) econòmicament més eficient. No obstant això, la ideo-
logia de gènere no és una invenció completament nova, està construïda sobre les bases d'un vell 
i poderós dispositiu de la teologia cristiana, inventat per primera vegada al segle XII: la sodo-
mia, una arma que va ser usada ( entre molts dels seus usos) per elaborar les "les causes justes" 
del colonialisme espanyol a Amèrica, argumentant que era necessari posar fi al pecat nefand de 
la sodomia dels incivilitzats indis.  



En el cas colombià (on aquest projecte s'enfoca) els moviments que afirmaven estar en contra 
de la ideologia de gènere es van consolidar i van organitzar en el marc del plebiscit que aprova-
ria o negaria els diàlegs de pau entre la guerrilla de les FARC-EP i el govern colombià. Com 
campanya per la no aprovació dels acords en el plebiscit la ultradreta va bastir i va disseminar 
una mena de distopia de nació. Segons aquesta campanya, la ideologia de gènere s'imposaria 
constitucionalment amb la pau (després de més de cinquanta anys de guerra), obligant al poble 
i particularment als nens a homo-transexualizarse.

Una vegada que va guanyar la negació de la pau en el plebiscit, els líders conservadors van 
sol·licitar la remoció de la suposada ideologia de gènere dels acords. El que significava per a 
ells reconèixer a les dones únicament com a víctimes de la guerra, però no permetre la creació 
de les condicions legals per a la seva participació política o l'accés a la terra en el postconflicte, 
i, molt menys, reconèixer els efectes particulars del conflicte en la població LGBTI, com si es 
feia en els acords originals. A més d'això, aquests líders van sol·licitar també remoure la refor-
ma rural que va ser negociada en els diàlegs de pau. Aquests canvis requerits per la ultra dreta 
eren punts essencials de les raons per les que es va originar i es va prolongar la guerra. Així, un 
cop més la sexualitat pecaminosa o desviada, en un context arrelat al colonialisme, va ser usat 
novament per justificar la guerra.

Aquest projecte sorgeix del desig desviat d'imaginar aquesta distopia de nació de la ultra dreta 
colombiana des d'una perspectiva de les dissidències sexuals, per construir una utopia molecula 
i performativa, una ficció realitzada d'una re-pública rarita, on els límits del règimmen hetero-
sexual siguin agujerados i desplaçats, on la seva veritat sigui qüestionada, i especialment on 
crear una plataforma per resistir a la contrarevolució de la ideologia de gènere. Per això convo-
quem una sèrie de trobades en format de onces, un berenar típic colomiá, en què cuinem i 



mengem arepas i parlem i imaginem col·lectivament la re-pública rarita. Migrants sexodisci-
dentes i totes aquelles que se sentin amenaçades per la ideologia de gènere i que vulguin 
subvertir els seus discursos són convidades a participar en aquestes trobades realitzats durant 
l'estiu de 2018 a La Escocesa a Barcelona. Una constitució de la re-pública rarita va ser editada 
i com a acte fundacional de la re-pública, es va realitzar una deriva anal, que va consistir en una 
caminada sense rumb per la ciutat, en la qual cada participant feia servir un plug anal. Al gener 
de 2019 es va realitzar una d'aquestes trobades a Bogotà, des de juny del mateix any s'exposa 
un museu de la re-pública rarita a la Sala d'art jove a Barcelona i al novembre es planeja realit-
zar el llançament de la publicació de la constitució de la rarita. El projecte es planteja com una 
plataforma per a la creació, la imaginació, les cures i la trobada. A més, des d'aquesta ficció 
produeixo la meva recerca doctoral, de manera que aquesta oberta i en procés.











Sujetos legibles, sujetos ilegibles. Una guía paso a paso (el género histérico) 
2015-2016

Aquest projecte fa una recerca sobre la histèria, una malaltia caracteritzada com femenina que 
va servir per crear una categoria patològica de la dona, però que, a més, va ser usada simultà-
niament per patologitzar a homes efeminats. Així, en aquest projecte es fa una revisió històrica 
de la histèria masculina, trobant que, encara que la malaltia es diagnosticava en subjectes 
nomenats com a homes, les manifestacions de la malaltia es reconeixien com a característiques 
del femení. La nosologia convertia el femení, i específicament, a qualsevol indici de feminitat 
que pogués escapar a la norma, en malaltia a curar, a regular. Per l'ús normalitzador i constitutiu 
de la diferència sexual, especulativament, es proposa el concepte mèdic de gènere (creat 
inicialment per la medicina per normalitzar a niñxs intersexuals) com el successor de la 
histèria, després de la seva desaparició dels manuals de psiquiatria. Aquesta investigació artísti-
ca es compon d'un text i una sèrie d'actes, manuals, prospectes i objectes que es reapropien de 
les teràpies i els instruments mèdics utilitzats per curar la histèria, per tal de produir una reapro-
piació de la cura mèdica i de la ficció patològica com a manera d'exercir el poder.







Beques per a la creació artística 2019 

Títol: Retrats del Sexili 

Abstract 

Aquesta proposta que es realitzarà a Barcelona és concebut com únic projecte compost de quatre parts 
que es constituiran al voltant de quatre participants a retratar. Cada participant serà una persona sexiliade 
en aquesta ciutat provinent d'un context travessat per la guerra. El retrat de cada persona serà una peça 
del projecte. El retrat s'entendrà aquí com un procés construït al diàleg entre la persona retratada i el 
retratista, preguntant constantment sobre les representacions fotografies elaborades en el camí i si 
aquestes aconsegueixen donar compte de la seva posició en el lloc d'acollida: poden les imatges 
representar el sexili? Poden els nostres diàlegs fer-ho? Així mateix, se'ls preguntarà a les participants 
per les seves històries, per les violències que les van obligar a migrar. D'aquesta manera el retrat es 
tractarà d'un experiment, en el qual s'espera elaborar una sèrie d'imatges fotogràfiques i de registres dels 
diàlegs entaulats durant el procés de trobada amb les participants i en la construcció dels mateixos 
retrats. Sumat a això, s'utilitzarà la cuina i el compartir el menjar -una pràctica que vinc utilitzant en el 
meu treball-, com una manera d'entaular relacions, cures i complicitats; com una forma que tenim les 
persones migrants de desplegar la nostra cultura en el lloc que habitem, per a re-viure-la i per compartir-
la amb altres. Resumidament, cada peça serà una instal· lació composta de fotografia, àudios de les 
converses i textos que donin compte del procés investigador. 

Memòria 

Marc teòric del projecte 

Aquesta investigació artística es planteja com una part de la meva tesi doctoral (del programa d'Estudis 
Avançats en Produccions Artístiques de la UB), la qual se centra en la relació del conflicte armat 
colombià amb les sexualitats dissidents i el colonialisme. S'entén la incessant guerra a Colòmbia, amb 
el concepte << necropolítica >> elaborat pel filòsof camerunès Achille Mbembe, qui la defineix com un 
tipus de govern en el qual la “soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la 
vida como un despliegue de manifestaciones de poder” (Mmembe). Amb la necropolítica, la violència i 
la guerra passen a ser un estat permanent, una forma de govern en què es manté un estat de setge continu. 
Es tracta d'una forma de mantenir el control sobre les antigues colònies que permet conservar-les com 
territoris per a l'extracció de recursos i als seus habitants com poblacions subalternes, explotables en la 
seva relació amb els països desenvolupats. 

En aquest projecte s'estudia la sodomia com un dispositiu de representació i regulació de la sexualitat 
utilitzat des de les primeres cròniques colonials espanyoles per a descriure les pràctiques pecaminoses i 
incivilitzades dels indis, i en un àmbit més ampli, com a justificant per textualitzar "les causes justes" 
del procés de guerra i extermini de l'imperialisme espanyol a Amèrica. Perquè, a més de mantenir les 
relacions colonials entre nacions, la necropolítica perpètua la colonialitat de la sexualitat, actualitza el 
dispositiu de la sodomia en polítiques i marcs culturals que condemnen a mort o al desterrament a les 
sexualitats no heterosexuals i no reproductores de mà d'obra i de consum.  

Aquesta part del projecte que aquí presento, indagarà sobre la migració i exili a Barcelona per motiu de 
diversitat sexual, fenomen anomenat sexili pel teòric porto-riqueny Manuel Guzmán. Es prendrà com a 
referència l'estudi de cas de la guerra a Colòmbia, entesa com necropolítica, que obliga a persones 
homosexuals i trans a sexiliarse. Així, es començarà a veure la forma en què es produeix aquest fenomen 
en aquesta ciutat, buscant similituds i diferències de casos concrets de persones sexiliades provinents de 
contextos diferents, però tots governats sota la necropolítica. 

Tot i que la investigació buscarà trobar una estructura macropolítica del sexili, que s'entendrà com un 
efecte de la globalització-colonialisme, l'enfocament estarà principalment donat en les històries de vida 
de persones sexiliades a Barcelona. A més d'indagar sobre les condicions que ocasionen el sexili, 



s'interrogarà sobre el context barceloní, com a lloc d'acollida per a persones que a més de ser diverses 
sexualment, ho són també ètnica i racialment. Com són les vides de l'sexili? Com representar la 
invisibilitat del sexili? És necessària la visibilitat? Pot parlar  la sexiliade? Pot l'art treballar en pro del 
dret a aparèixer? En quina mesura la violència homo-transfòbica de les excolònies és una herència 
colonial? Pot evidenciar-se la relació de la sexualitat amb el (inter)nacional i amb la colonialitat? 

 

Metodologia 
 
Es planteja la investigació com una pràctica, que busca dissoldre la dicotomia pràctica / teoria 
en una prácticateórica, com una manera de fer, que es remet a les tradicions artístiques i a 
l'astúcia popular, considerant-les eines tan vàlides com les científiques per produir 
coneixement. Per això, aquest projecte proposa l'elaboració d'una metodologia de recerca 
artística pròpia a partir d'un gènere tradicional de representació figurativa de les arts visuals. 
Així, es planteja la hibridació del retrat amb metodologies qualitatives de les ciències socials i 
de epistemologies feminista i descolonials, juntament amb maneres populars de fer com els 
berenars colombianes anomenades onces, per construir un mode promiscu de producció de 
coneixement basat en el diàleg, la proximitat, la visualitat, la creativitat i el saber col·lectiu. Es 
busca produir sabers amb i des, en comptes de sobre, els altres i l'alteritat. 
 
 
Objectiu 
 
Indagar sobre el sexili a Barcelona en persones provinents de contextos necropolíticos, per 
trobar històries de vida que permetin entendre les causes particulars de les seves migracions, 
dels seus processos d'arribada i acollida en el context general de Barcelona i particularment en 
els entorns LGBTI, per produir una representació critica d'aquest fenomen i de les persones que 
el viuen. Es buscarà trobar concepcions sobre les dissidències sexuals i l'alteritat, dels llocs 
d'origen i de Barcelona, preguntant tant per les violències que porten al sexili com per les que 
porten al rebuig, l'exclusió i la invisibilitat, però, d'altra banda, també la solidaritat, les cures i 
la construcció de llaços en aquest context d'acollida. Rastrejar la importància de la visibilitat en 
l'assumpte del sexilio, preguntant sobre el efectes que pugui arribar a tenir ser visible o invisible, 
representat o no, sent migrant sexodisidente a Barcelona. Com a marc general es qüestionarà 
sobre la relació de la globalització i el colonialisme amb la sexualitat. 
 

Resultats esperats 

El projecte girarà al voltant de la producció d'una sèrie de retrats de persones sexiliadas a Barcelona. 
Però, el retrat s'utilitzarà, no només com una forma de representació visual, sinó també com una 
metodologia d'investigació artística que busca indagar sobre les històries de vida, la visibilitat i la 
representació de les participants retratades; com un procés dialògic de construcció de representació i la 
producció d'imatges com a part de la producció de coneixement. El projecte contempla diverses etapes 
que es consideren els resultats del mateix: 

Onces: dins de la meva pràctica artística vinc experimentant amb la cuina i el compartir menjar com 
una manera de generar proximitat que permet entaular el diàleg i produir imaginació i sabers 
col· lectivament. Per això, la primera trobada amb les participants que seran retratades seran unes onces, 
un berenar típic colombiana on el diàleg és tan important com el menjar. Es entrarà en contacte amb les 
persones per mitjà de l'organització ACATHI (amb la qual ja he col· laborat abans), que treballa amb 
migrants LGBTI  



Onces públiques: es produiran una sèrie de trobades obertes al públic en format de berenars en què amb 
les participants del projecte prepararem menjars dels seus països d'origen i en el qual elles compartiran 
les seves experiències d'sexili, aquesta activitat s'inspira en les Biblioteques Vivents , que porten a terme 
persones refugiades associades amb ACATHI, en què narren les seves històries de vida en llocs públics. 

Document: es produirà un text que reculli el procés, les narracions, els resultats i les imatges de la 
investigació. 

Retrats dialògics: els retrats es produiran al llarg de quatre o més sessions, es generaran converses sobre 
les seves històries de vida en relació a l'sexili, sobre la in-visibilitat en el context d'acollida, sobre la 
seva representació i sobre el mateix procés de producció dels retrats. Es produirà una instal· lació on es 
mostri el procés fotogràfic i d'àudio dels retrats, i una publicació amb narracions i imatges de les 
participants. 
 

Pla de treball 

El projecte s'inicia amb la revisió d'arxiu colonial sobre la sodomia; i amb una revisió de literatura sobre 
sexualitat colonial, sobre sexili i diàspores queer, amb el que es construirà un marc teòric per al 
desenvolupament de la investigació, aquest es vincularà posteriorment amb el treball amb les persones 
que seran retratades. El centre de la investigació serà el treball de camp amb el qual es buscarà trobar 
històries de vida i maneres de representació dialògica de persones sexiliades a Barcelona. El treball es 
realitzarà d'una manera situada, des de la meva posició de homosexual, migrant i colombià, des de la 
que espero compartir la meva pròpia història, per iniciar un diàleg proper i fraternal amb les persones 
que participin en el projecte. 

L'acostament amb les quatre persones que es vincularan a la investigació, es donarà des d'una pràctica 
artística y de recerca que es planteja com el procés de produir representacions audiovisuals, retrats 
processuals, fotogràfics i de registre d'àudio. Es entrarà en contacte amb les persones per mitjà de 
l'organització ACATHI (amb la qual ja he col· laborat abans), que centra el seu treball amb migrants i 
refugiats LGBTI +. S'espera generar vincles pròxims amb les persones sexiliades a retratar en aquest 
projecte, per això, utilitzaré la cuina com a forma de desfamiliaritzar i socialitzar formes de cura íntims, 
limitats a l'àmbit familiar, el que permeten generar vincles des dels quals es pugui propiciar la creació i 
la imaginació col· lectiva. Iniciaré el diàleg convidant a cada participant a un berenar en què els cuinaré 
menjar del meu país. Posteriorment, farem berenars públiques en què les persones retratades ensenyaran 
a les participants a preparar menjar del seu país d'origen. 

Des la segona trobada amb les participants gravaré (informant) les nostres converses, com a part dels 
retrats i com a mitjà per recopilar la informació per a la investigació. Es donarà prevalença a la conversa, 
sobre el format d'entrevista, perquè es busca trobar històries lligades amb el personal en relació als seus 
contextos locals i als seus vivències migrants. Vincularé els diàlegs amb la pràctica de les Biblioteques 
Vivents, que porten a terme persones refugiades associades amb ACATHI, en què narren les seves 
històries de vida en llocs públics, per donar visibilitat i sensibilitzar. Així mateix, el retrat fotogràfic 
s'utilitzarà com una forma d'incitar al diàleg amb les participants, i preguntar la forma en què volen ser 
vistes, representades i finalment acollides en el seu exili. Després d'iniciar la producció fotogràfica, es 
tornarà a donar el diàleg per preguntar, què pensen d'aquestes imatges? És possible retratar el seu exili? 
¿Prefereixen elles mateixes fer les seves fotos? El diàleg produirà modificacions plàstiques de les 
imatges, noves fotos i nous diàlegs. El procés dels retrats culminarà amb la producció d'una instal· lació 
de fotografies i àudios que serà exposada com a resultat del projecte. Es produirà també una publicació 
amb imatges i narracions de les persones retratades. 

Finalment es sistematitzarà la informació recopilada i es produirà un text, en el qual s'exposin els 
resultats trobats en relació amb el marc teòric i amb les preguntes plantejades prèviament. S'organitzarà 
una reunió amb les participants per socialitzar els resultats de la investigació, buscant crítiques i 
aportacions per produir canvis. Les participants retratades es consideraran coautores del procés 
d'investigació. 

http://www.acathi.org/
http://www.acathi.org/bibliotecas-vivientes/
http://www.acathi.org/bibliotecas-vivientes/

