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LLIBRES

Jeffrey Eugenides

 

Middlesex és una novel·la

guanyadora del premi Pulitzer de

Jeffrey Eugenides publicada el

2002. El llibre és un best-seller, amb

més de quatre milions d’exemplars

venuts des de la seva publicació. Els

seus personatges i esdeveniments

es basen en aspectes de la vida

d’Eugenides i en observacions del

seu patrimoni grec.

MIDDLESEX



EL CHICO DE ORO
Abigail Tarttelin

 

Max Walker té una vida perfecta ... Max

Walker té un secret ... i algú s'ha

assabentat.

 

Max Walker és un noi d'or. Bronzejat,

ros, atractiu i atlètic, és el fill perfecte,

l'esportista perfecte i un partit

perfecte per a les noies de la seva

escola.

 

També és el model a seguir per al seu

germà petit. La seva aparentment

modèlica família ocupa una posició més

que envejable: el seu pare és candidat a

les eleccions al Parlament i,

mentrestant, Max s'enamora per

primera vegada.

 

No obstant això, tots ells estan a punt

de convertir-se en el punt de mira dels

mitjans de comunicació, que aviat els

envoltaran en un intent d'esbrinar allò

que sempre han ocultat.

 

TRANSEXUALIDAD,
INTERSEXUALIDAD Y

DUALIDAD DE
GÉNERO

 
José Antonio Nieto Piñeroba

 

Un itinerari interpretatiu social de la

intersexualitat permet que la

realitat intersexual no quedi

encotillada en les estretes parets

que vénen de / limitades per la

clínica. En aquest sentit, l'autor es

decanta per una moratòria de la

intervenció quirúrgica fins que la

persona intersexual pugui decidir

per si mateixa. Al final, es recull una

aspiració utòpica ‘i com a tal

controvertible’ que qüestiona

l'estàtic sistema binari de gènere i

que, al seu torn, permet el debat de

el sentit de la seva perpetuïtat.

 



PEL·LÍCULES
EL ÚLTIMO VERANO DE LA

BOYITA

NI D’EVE NI D’ADAM. UNE
HISTOIRE INTERSEXE

XXY

PONYBOI

https://www.youtube.com/watch?v=wAQcS-swXfQ
https://www.youtube.com/watch?v=CIr9R590wHw
https://www.youtube.com/watch?v=cWcyZDMm1rE
https://www.youtube.com/watch?v=jcqqaI-GJ1c&list=PLIL6-C_Tzb0gGUIO98rd4fghELFXyHES0&index=6&t=0s


DOCUMENTALS

https://www.youtube.com/watch?v=qCAoVCRIy9s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=czbQRjdGvYQ
https://vimeo.com/251221197
https://www.youtube.com/watch?v=JDRCvxDnotc


ENLLAÇOS

 
LA FORMA EN QUE
PENSEM EL SEXE
BIOLÒGIC ESTÀ

MALAMENT
 

EMILY QUINN. TEDWOMEN 2018

 
THE INTERSEX DAY

PROJECT
 
 

https://www.ted.com/talks/emily_quinn_the_way_we_think_about_biological_sex_is_wrong/transcript?language=es#t-12564
https://www.ted.com/talks/emily_quinn_the_way_we_think_about_biological_sex_is_wrong/transcript?language=es#t-12564
https://intersexday.org/

