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El seminari “HOMOSEXUALS I TRANSSEXUALS:
ELS ALTRES REPRESALIATS DEL FRANQUISME,
DES DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA” és una proposta
per conèixer la repressió i la situació de
l’homosexualitat sota la dictadura franquista.  Pretén
difondre aquesta part de la memòria històrica, molts
cops amagada o no prou explicada.

L’estructura del seminari permet que estigui adreçat
a tota la ciutadania, a tots aquells que es mostrin

PROGRAMA

EDIFICI DEL RECTORAT – UNIVERSITAT DE LLEIDA

DILLUNS 2

18.00 INAUGURACIÓ
18.30 Franquisme i repressió, una visió general, per Fernado
Olmeda, periodista i escriptor, autor d’El látigo y la pluma, un
assaig sobre la repressió franquista contra l’homosexualitat.
20.00 La persecució de l’homosexualitat sota el nazisme,
per Jordi Petit, president d’honor de la Coordinadora Gai-Lesbiana,
autor de Vidas del arco iris i 25 años más: una perspectiva sobre
el pasado, el presente y el futuro del movimiento de gays, lesbianas
y transexuales, i guardonat amb la Creu de Sant Jordi.

DIMARTS 3

18.00 Història de vida: Jordi Grisset. Va seguir una teràpia
psiquiàtr ica amb electroxocs per ser homosexual .
19.00 El tractament legal de l’homosexualitat pel règim
franquista, per Ricard de la Rosa Fernández, advocat condecorat
amb la creu de l’orde de Sant Raimon de Penyafort pel Ministeri
de Justícia per la seva lluita pels drets de gais i lesbianes.
20.00 La persecució dels homosexuals a la Barcelona fran-
quista: una anàlisi a través de les fonts policials i judicials,
per Víctor Manuel Bedolla, llicenciat en humanitats i historiador,
investigador sobre la repressió de l’homosexualitat durant el
franquisme.

interessats a conèixer de la mà dels investigadors
aquesta part de la nostra història.

El fet que l’Ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida
i el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya incorporin
aquest seminari al Memorial Democràtic de Catalunya,
ajuda a promoure la conscienciació de la societat
catalana sobre valors ètics i democràtics i contribueix
a la normalització social dels col·lectius LGTV.

DIMECRES 4

18.00 Apunts sobre la repressió organitzada del lesboerotisme
i la masculinitat de les dones en el període franquista, per
Raquel Platero, investigadora
19.00 La invisibilitat lesbiana en el franquisme, per Thais
Morales, periodista i escriptora.
20.00 Perspectives de futur sobre la discriminació sobre
l'orientació sexual i identitat de gènere, per Carlos Villagrasa,
professor titular de Dret Civil de la UB, magistrat superior de
l’Audiència Provincial de Barcelona, coordinador de la UNED
Cuxam-Santa Coloma de Gramenet i secretari general de la Fundació
Internacional Olof Palme.

CAFÈ DEL TEATRE DE L’ESCORXADOR
22.00 Presentació del llibre: Homosexuals i transsexuals: els
altres represaliats i discriminats del franquisme, des de la
memòria històrica, de José Benito Eres i Carlos Villagrasa (coordi-
nadors).
22.30 Videofòrum: Armarios de la dictadura. Documental en
el qual parlen els represaliats, que donen el seu testimoni. A
continuació, debat per parlar sobre aquest tema.
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Hores lectives: 10
Preu: Gratuït

Crèdits: 1 CA
Inscripció: Serveis Culturals.
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