
RECURSOS VISIBILITAT LÈSBICA 



VISIBILITAT LÈSBICA AL CINEMA 

Muchachas de uniforme     La Calumnia    Fuego  

         1931      1962       1996 

 Les Hores      Saving face  DEBS  

2002        2004  2004 

https://www.youtube.com/watch?v=WCTVzsaxm2k
https://www.youtube.com/watch?v=O6o0lxowFaw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SnshN0wqiCo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rpGyCh46dpU
https://www.youtube.com/watch?v=IhrAM1Iw1Uw
https://www.youtube.com/watch?v=AQsnHNt1Di8


   Imagine you & me  Habitación en roma    La vida de Adèle 

2005  2010  2013 

No sin ella   Carol   Disobedience 

2015            2015             2017 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=F4G32PRmGjA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-5gmjxZKF6s
https://www.youtube.com/watch?v=RgQMzNiVHFM
https://www.youtube.com/watch?v=XolqU3IAKG0
https://www.youtube.com/watch?v=xbU390NfidA
https://www.youtube.com/watch?v=qbFl7j07HWM


 Carmen y Lola   La favorita   Elisa y Marcela 

      2018  2018  2019 

Us deixem també un reportatge que repassa els títols clau del cinema espanyol on es tracta el 

tema del lesbianisme 

El lesbianisme al cinema espanyol 

https://www.youtube.com/watch?v=beAhL6YQypg
https://www.youtube.com/watch?v=ZPTY8JgMrng
https://www.youtube.com/watch?v=pnV7bcK3KWE
https://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/reportaje-lesbianismo/4450899/


VISIBILITAT LÈSBICA A LES SÈRIES DE TV 



LECTURES RECOMANADES 

Lectura adulta 

DEIXAR ANAR. SOLILOQUI EN MI 
SOSTINGUT 

Sílvia Bel Fransi 
Any 2018 

«El meu darrer llibre Deixar anar. Soliloqui en mi 
sostingut (2018) és una versió de llibertat. Escric 
per dir adéu al masoquisme i l’angoixa dels 
amants. Poemes que s’acomiaden de la mutilació 
i la tortura moral. Sense ànims de venjança. 
Només de commoció.» Sílvia Bel 

SEÑORAS QUE SE EMPOTRARON HACE 
MUCHO 

Cristina Domènech 
Any  2019 

Dones que es van rebel∙lar contra el matrimoni i 
van trencar les regles. Dones que es van atrevir a  
expressar la seva sexualitat i desafiar l’època. 
Aquest llibre explora la història, del segle XVII 
fins el segle XX, de dones que estimaven a altres 
dones.  

MÁS QUE AMIGAS 

Jennifer Quiles 
Any 2016 

Soc lesbiana? Soc bisexual? Puc deixar de ser‐ho? 
A qui li explico i com ho faig? Li he de dir als 
pares? Als meus fills? A la feina?... 

Aquest llibre està destinat a dones que se senten 
o s’han sentit alguna vegada atretes per altres
dones. 



EL LLIBRE ROSA DE GAIS I LESBIANES 

Isaias Fanlo 
Any 2009 

Aquest llibre és una eina imprescindible per a 
tots aquells que són gais o lesbianes i tenen 
qualsevol tipus de dubte. Per als pares i mares de 
gais i lesbianes, que es pregunten què pot passar 
pel cap dels seus fills o filles. Per als amics i les 
amigues.

CAROL 

Patricia Highsmith 
Any 1997 

La Therese, una jove escenògrafa que treballa 
eventualment com a dependenta, es troba 
fortuïtament amb la Carol, una elegant i 
sofisticada dona, recentment divorciada, que 
entra a la botiga a comprar una nina per a la seva 
filla. Aquesta trobada canviarà per sempre la 
vida de Therese, immersa des d’aquest moment 
en una apassionada fascinació per la 
desconeguda.  

PLACERES OCULTOS 

Julia Wood 
Any 2004 

La Nikki porta 20 anys casada i està cansada del 
seu paper de dona trofeu. Està a punt de complir 
els 40 anys i cada cop se sent més atreta per les 
dones.  En canvi, Georgie, una jove escriptora, 
sempre ha portat amb orgull el seu lesbianisme.  
Les protagonistes inicien un joc de seducció, ple 
de desig i intel∙ligència , en el que, des del 
principi, les dues neguen l’amor.  



Contes infantils  

LA LAURE TÉ DUES MARES 

Yolanda Fito i Mabel Pierola 
Any 2015 

Totes les persones som iguals i a la vegada diferents, i, a les 
famílies,  els  passa  el  mateix.  Aquest  llibre  mostra  la 
varietat de situacions familiars en què els nens i les nenes, 
viuen  i  creixen,  i  és  un  recurs  pedagògic  en  favor  de  la 
diversitat i la convivència. 

LA MEVA SUPER FAMÍLIA 
Any 2019 

Gwendolin Raisson i Magali Le Huche 

Les famílies contemporànies són… un embolic! Amb gran 
sentit  de  l’humor,  les  autores  il∙lustren  el  clàssic  “cada 
família és un món” a través de la superfamília del Tomàs i 
des d’un punt de vista nou i actual. Trobem germanastres i 
germanes, cosins a l’altra banda del món o que encara no 
han  sortit de  l’ou, minitiets, un pare que va  creixer amb 
dues mares, un Iaioesquí campió en totes les modalitats… 
En  resum,  una  superfamília  que  creix  a  cada  pàgina!  És 
possible que en acabar la lectura seguim igual de confosos 
que  al  principi,  però  una  cosa  és  ben  segura:  el  nostre 
concepte de  “família  normal”  haurà  canviat.  “La  idea de 
família normal ha canviat. Descobreix‐ho amb el Tomàs a 
través  de  les  pestanyes  que  es  despleguen,  les  finestres 
que s’obren i les pàgines que s’allarguen. 

ENS AGRADEM! 
Any 2006 

Juan Ortega, Juanolo 

Aquest llibre demostra que no importa qui ens agrada, 
sinó que qui ens agrada, ens agrada molt 



TINC DUES MARES 
Any  

Alba Bla, Antònia Cardona, Natalia Ferrús 

La Jlia té dues mares. Al conte,  la Jlia va a l’escola i a 
jugar  al  parc.  Aquest  conte  forma  part  de  la  
col∙lecció  "Contes   familiars".   El   projecte   neix   de   la  
necessitat  d’oferir  als  nostres  nens i nenes  una  
varietat  de  contes  on  puguin  sentir‐se  identificats  i 
identificades  en  la  diversitat  de  les  famílies  actuals.  Els 
contes van dirigits a  un  públic  d’infants  de  0  a  8  anys.  
Per  a  llegir‐los  en  família;  i  també  per  a  llegir‐los  a 
l’escola, com a eina per  treballar  la diversitat  familiar, el 
respecte, la convivència i la igualtat. 

CAMIONERES 
Any  2019 

Bel Olid 

La  nostra  protagonista  és  camionera.  Segons  ella  viu, 
menja  i  vesteix  amb  els  estàndards  que  s'espera 
d'una camionera: cabells curts, camisa a quadres i texans. 
Un dia, en un bar de carretera, veu una noia que porta els 
cabells llargs, un vestit clapejat i va amb patins. Tot i que 
se  la  troba en un entorn on només hi ha camioners, es 
nega  a  creure  que aquella  noia sigui  també  camionera. 
Això l'obligarà a plantejar‐se una sèrie de prejudicis a  la 
vegada  que  sentirà  una  simpatia  creixent  cap  a aquella 
noia  a qui confia tornar a veure ben aviat. 



ALTRES 

Hay una lesbiana en mi sopa 

Lesbianisme de camuflatge 

26 mujeres dan la cara 

Fotografia, literatura i història per a reivindicar la visibilitat lèsbica 

Visibilitat lèsbica al cinema 

Curtmetrages Certàmen Visibilitat Lèsbica FELGTB. Mayores sin armarios. Historia, Lucha y 

Memorial:  

 Estimada señora directora

 Así quiero vivir

https://hayunalesbianaenmisopa.com/
https://directa.cat/lesbianisme-de-camuflatge/
https://elpais.com/elpais/2018/04/25/tentaciones/1524663771_161581.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=PTn1QJS8MO8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCHpsJqJXd0zOvjTuWSY0P5g&v=NHPSduZg45w&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eW7bH-bcX9w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MsjCIX_rM3o&feature=emb_logo

	Recursos lesbianisme
	ALTRES



