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Cicle de cine documental
CCCE L’Escorxador - Espai Escènic

LA REALITAT 
INDESTRUCTIBLE
Dins de la producció audiovisual, el 
cine documental ha tingut un gran valor 
com a resistència, com arxiu de realitats 
que completaven la moltes vegades 
retallada història oficial, com una font 
generadora de reflexió i crítica sobre/en 
la realitat i com un instrument de canvi 
social. Enguany veurem tres produccions 
que són un referent quant a divulgació 
de reflexions al voltant de la diversitat 
afectivosexual. El primer documental és 
tot un clàssic, un arxiu d’imatges de com 
el cine ha contribuït a generar estereotips 
sobre gènere i sexualitat. El segon ens 
recorda l’enorme lluita dels activistes en la 
seua tasca pel coneixement del VIH i trau 
a la llum la vida compromesa de Richard 
Berkowitz. I el tercer i últim és una 
mostra de com les categories limitants de 
gènere ens constrenyen a totes i a tots i la 
importància de visibilitzar-les amb interés 
pedagògic. Tres obres imprescindibles i 
una oportunitat per a veure-les.

Entrada lliure

26 d’abril, dimarts, 21.30 h

EL CELULOIDE OCULTO

VOS
Any: 1995
Nacionalitat: Alemanya, EUA, França, 
Regne Unit.
Director: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Duració: 102’ / Gènere: Documental
Intèrprets: Tony Curtis, Susie Bright, 
Arthur Laurents, Armistead Maupin, 
Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Susan 
Sarandon...

Original documental que analitza la 
història de la presència i l’evolució del 
tractament a personatges homosexuals 
en el cine de les grans productores de 
Hollywood. Ens mostra nombroses  
seqüències de famoses pel·lícules de la 
història del cine, així com els talls de la 
censura,  els problemes i les curiositats 
sorgits entre els actors. Dirigit per l’expert 
documentalista Rob Epstein (posseïdor 
de dos Oscar) i el virtuós muntador Jeffrey 
Friedman (muntador de, entre unes altres, 
Toro Salvaje). Basada en el llibre de Vitto 
Russo.

Tràiler en Youtube:
«the celluloid closet trailer»

3 de maig, dimarts, 21.30 h

SEX POSITIVE

VOS
Any: 2008
Nacionalitat: EUA
Director: Daryl Wein
Duració: 76 ‘
Gènere: Documental

Sex Positive explora la vida de Richard 
Berkowitz, un activista gai contra la SIDA 
en els anys 80, la incomparable contribució 
del qual a la invenció del sexe segur mai no 
li va ser reconeguda. Berkowitz va emergir 
de l’epicentre de l’epidèmia demandant 
una solució al problema de la SIDA, abans 
que el món sencer fóra conscient de l’abast 
que aquesta malaltia estava tenint. Indigent 
i sol, Berkowitz conta la seua història a 
un món que mai no va voler escoltar-lo. 
Festivals: «London Film Festival 2008»

Tràiler en Youtube:
«LesGaiCineMad 2009 - Sex Positive» 

10 de maig, dimarts, 21.30 h

STRAIGHTLACED 
(ENCORSETAD@S). CÓMO EL 
GÉNERO NOS TIENE ATADOS

VOS
Any: 2009
Nacionalitat: EUA
Directora: Debra Chasnoff
Duració: 66 ‘

Dirigida per Debra Chasnoff, la famosa 
documentalista especialitzada en educació 
i diversitat afectiva, guanyadora d’un 
Oscar. Chasnoff està considerada com 
“una pionera del documental enfocat 
com a eina de canvi social”.  El seu film 
Straightlaced, parla sobre les etiquetes 
en l’adolescència en un moment en què 
el bullying està en boca de tots. Debra és 
directora executiva de Ground Spark, 
una organització per al cine i l’educació 
basada en la justícia social amb seu a San 
Francisco.
Premis: Cine Golden Eagle Award 2009; 
Premi 2009 Western Psychological 
Association Film Festival–Audience 
Award.

Tràiler en Youtube:
«LesGaiCineMad 2009 - Straightlaced»



4 de maig, dimecres, 12.00 h

COL·LOCACIÓ DE 
LA BANDERA LGTB 
EN LA PLAÇA DE BAIX

Inauguració: 4 de maig, dimecres, 20.00 h. Del 4 de maig al 19 de juny
Instal·lació interactiva. CCCE L’Escorxador - Taller d’Imatge

TRANSVISIBLES
Anit vaig somiar que Judith Butler era un home
Divina Huguet Sese i Teresa Martín Ezama 

“El gènere adopta qualsevol forma imaginable. Creiem que hi ha només dos gèneres, 
masculí i femení, perquè hem aprés a invisibilitzar els altres. Però hem d’aprendre a 
veure’ls; hem de conéixer-los”. Sandy Stone
Aquesta afirmació ens va conduir a plantejar-nos la possibilitat de descobrir, a nivell 
personal, unes altres formes de pensar la identitat de gènere posant en tela de judici la 
construcció social dels rols i els sexes. Unes altres aproximacions a allò que culturalment, 
biològicament  i socialment sempre se’ns ha plantejat categòricament: es naix i s’és home o dona.
El nostre objectiu és desenvolupar una obra que mostre a l’usuari unes altres formes 
d’entendre el gènere i la identitat. La instal·lació està estructurada com un diàleg, fins i tot 
confrontació, amb persones transgènere, les quals van exposant  els seus punts de vista i 
plantejant arguments sobre la conformació de la identitat.

Entrada lliure



4 de maig, dimecres, 21.30 h

Presentació i concert
Música acústica, electroacústica, pop
La Llotja Sala Cultural

PASTORA
Pastora és un grup barceloní format per Dolo, Caïm i Pauet 
que trenca tòpics. El nom del grup és un homenatge a la 
mare de Caïm i Pauet, ja que es deia Mercé Pastor i el seu 
primer nuvi l’anomenava Pastora.
Caïm i Pauet també són fills de Pau Riba, un artista 
fonamental en la història de la música espanyola. Dolo 
(Dolores Beltrán) és cantant, actriu i lletrista.
En Pastora, l’aspecte visual i inèdit en la música es 
complementa amb el sentit “cinematogràfic” de les seues 
cançons. Cada paraula, cada frase, cada estrofa és una 
imatge de soledats, de gent que vagareja, de recerques, 
d’alegres tristeses, de tristes alegries, d’abstraccions, 
d’esperes, de trobades, d’abandons i de melancolies.

“Què passa si puges a una roda de fira acompanyat i en 
la quarta volta et deixen tot sol assegut girant? Veient les 
coses des de dalt, de vegades, sents vertigen; de vegades, 
alliberament… després estàs a punt de tocar terra i tornes 
a pujar. Potser, algú compre un bitllet i s’hi puge amb tu 
un parell de voltes i, si mola, fins i tot pot quedar-s’hi més. 
No ho saps. Un viatge amb una roda de fira és un viatge 
individual en què estàs obert i atent que puga passar 
qualsevol cosa”.Dolo Beltrán

www.pastora.org
www.myspace.com/pastorabarcelona

Entrada: 5€



5 de maig, dijous, 21.30 h

Teatre, producció local de teatre amateur
La Llotja Sala Cultural

EL ATARDECER
DE CRISTAL
Melpomene Dacria Teatro

FITXA ARTÍSTICA
Dennis Schulze: Luis Rivero
Oliver Weinberg: Matías González
Annika Weinberg: Nanny Vinal
Johann Schulze: Javier Murcia
Oficial 1: Adrián Rodríguez
Oficial 2: Diego Mínguez
Oficial 3: Roberto Rodríguez

Durant la II Guerra Mundial, la Humanitat 
va cometre atrocitats contra si mateixa. 
Les coneixem, o les creiem conéixer totes. 
Però encara, a hores d’ara, hi ha un grup 
de víctimes a qui mai no li van arribar les 
disculpes: els homosexuals. També van 
estar als camps de concentració; també 
van ser perseguits, ultratjats, assassinats. 
Però mai no van tindre els seus judicis de 
Nuremberg. Tal vegada, siga el moment de 
rescatar la seua tragèdia de la memòria per 
a dedicar-los aquest humil homenatge. Per 
a cridar-li al món que no els oblidem, que 
mai no ho farem.

melpomenedacriateatro.blogspot.com

Entrada: 5€

Dilluns 9 de maig: d’11.00 a 13.00 h
Dimarts 10 de maig: d’11.00 a 13.00 h
Dimecres 11 de maig: de 9.00 a 11.00 h

Dinàmiques-taller

TRENCAR PREJUDICIS, 
COMBATRE 
L’HOMOFÒBIA.  
UNITATS DIDÀCTIQUES PER AL 
TREBALL DE LA DIVERSITAT 
SEXUAL EN SECUNDÀRIA

Alumnes de l’IES Tirant lo Blanc, IES 
Severo Ochoa i IES Sixto Marco són els 
qui assistiran a les jornades.

Coordinen: Estíbaliz Santos, Francisco 
Fernández Carreño  
Col·laboren: Guillermo Soler, Víctor 
Parral, Irene Maciá

De nou, pretenem acostar-nos a les 
diferents conductes homòfobes, trànsfobes 
i lesbòfobes existents i persistents a 
l’aula, centrant-nos més que mai en la 
participació activa de l’alumnat. Amb 
aquesta finalitat plantejarem diverses 
qüestions a partir del visionat o l’escolta de 
diferents declaracions de persones LGTB 
o declaracions homòfobes. La nostra 
finalitat principal continua sent la mateixa: 
conéixer per a combatre i aprendre a viure 
en la diversitat. 

Entrada concertada 



10 i 11 de maig,
dimarts i dimecres, 20.00 h

Taller Dansa Opípara-Dansa afectiva
CCCE L’Escorxador
Taller d’Escèniques 2

REPRESENTACIONS 
DE LA DIVERSITAT 
AFECTIVA 
A TRAVÉS DEL 
MOVIMENT I LA 
IMATGE
Amb aquest taller es pretén aprofundir 
en una de les escenes d’Opíparo (escena 
interactiva Happy together). La seua 
finalitat és fomentar el contacte físic i 
interpersonal entre els participants alhora 
que reconciliar-los amb el seu cos i la 
imatge que en té cada un, i potenciar 
la comunicació ment-cos. Explorant 
les experiències de diversitat afectiva, 
buscarem ampliar els patrons naturals del 
moviment compartit i investigar les seues 
reaccions psicofísiques, representant-les 
per mitjà de la fotografia i el vídeo.

La Dansa Contacte s’inscriu en un 
tipus de moviment basat en el treball 
d’improvisació estructurat, on el substrat 
fonamental és el contacte físic: la pell. Els 
participants exploren el fenomen mecànic 
de la gravetat en una relació de contacte 
interpersonal. “La gravetat s’aplica en un 
lloc (punt de superfície de contacte) i les 
accions interindividuals consisteixen a 
encadenar, mitjançant una interrelació, 
els diversos punts de contacte: punts de 
suport, suspensions, traccions, espentes, 
arrossegaments,… seguint encadenaments 

improvisats amb el propòsit de negociar 
en comú els desequilibris permanents” 
(Guerber-Walsh, N. 2000).

El paper de la imatge en aquest taller 
adquireix un caràcter embrionari i 
transversal en el sentit que una vegada 
acabat el treball corporal, assimilat i 
metabolitzat, només romandran de forma 
física el vídeo i la fotografia com a espais de 
reflexió, sent açò últim una característica 
innata del projecte. Per això, es realitzaran 
preses durant les sessions i sobretot en 
l’última part, on, a manera d’exposició, es 
posaran en pràctica les directrius tractades 
en el taller. Es realitzaran fotografies del 
taller i els seus resultats que seran penjades 
per a ser descarregades en la xarxa a través 
d’un flicker en acabar el taller, igual que el 
muntatge de vídeo-dansa realitzat.

Fructuoso Gil. Pedagog, intèrpret i 
coreògraf.
David Sardaña. Fotògraf
www.davidsardana.es

Inscripció: info@centrelescorxador.com
Places: 15
Duració: 4 hores

(Les persones que assistisquen al taller 
tenen la possibilitat de participar en 
la segona representació d’Opíparo, la 
performance que es realitzarà el 13 de 
maig)

Gratuït



13 de maig, divendres, dues 
representacions de 40 persones cada una: 
21.00 i 22.30 h

Performance-Dansa Contemporània
CCCE L’Escorxador - Espai Escènic

OPÍPARO
de Fructuoso Gil  

Opíparo és dansa contemporània, és teatre 
físic, és performance, és cabaret, és… jo 
què sé.
És un viatge emocional per a l’espectador, 
que pretén provocar certs estats anímics a 
través del moviment.

Opíparo reflexiona estèticament sobre tres 
conceptes relatius al gènere: 
-l’esquema de gènere, 
-la indentitat de gènere i 
-la constància de gènere, 
per a reconstruir-los cap a una visió 
predominantment vinculada a la lliure 
elecció personal.
En la segona representació participaran 
els alumnes que ho desitgen del taller de 
Dansa Opípara-Dansa afectiva realitzat 
durant la setmana.

Entrada lliure

14 de maig, dissabte, 18.30 h

Taula Redona
CCCE L’Escorxador
Taller d’Escèniques 2

ASSOCIATS PER 
LA DIVERSITAT 
AFECTIVOSEXUAL
I DE GÈNERE
Des de l’organització del festival Diversa 
+ visibles + possibles proposem una taula 
redona on prendre pols al moviment 
associatiu implicat en la diversitat 
afectivosexual i de gènere. Per això, 
comptarem amb alguns dels col·lectius 
més representatius de la zona de Llevant. 
Amb aquesta trobada pretenem difondre 
al públic quines són les seues inquietuds, 
orientacions, línies de treball i projectes 
que desenvolupen des dels seus diferents 
àmbits, així com animar a participar-hi 
contribuint així a una major visibilitat, 
reflexió i reivindicació de drets per a la 
població LGTBI.

Col·lectius: 
Diversitat, Associació provincial de la 
FELGTB (Alacant)
Espai Universitat Alacant
Kalelx-Ververipen (Elx)
Associació LGTBI d’Elx i Baix Vinalopó
D-Genera (Múrcia)

Entrada lliure

12 de maig, dijous, 21.30 h

Lectura Dramatitzada-Teatre
En valencià
CCCE L’Escorxador - Espai Escènic

LA JOIA, de Carles Cortés 
Germinal Producciones

Som al hall d’un aeroport. Quatre 
persones veuen passar el temps sense 
saber realment quan podran partir d’allà. 
D’una banda, Zeineb està angoixada 
davant de la impossibilitat de prendre cap 
avió. La policia li ha pres el passaport. No 
pot tornar a la seua terra. L’advocada de 
l’associació que col·labora amb el poble 
de la Zeineb intenta ajudar-la. D’una altra 
banda, Marc i Jeroni, una parella acabada 
de casar, veuen com el seu vol, que els 
portarà a la destinació escollida per al seu 
viatge de noces, es retarda al llarg del dia 
sense una justificació aparent. 
Una joia, una turquesa enigmàtica, guia 
el seu destí, la seua evolució. Així es 
presenten també els protagonistes del 
segon acte, també a l’entrada de l’aeroport. 
Zeineb és ara la parella sentimental de 
la Raquel. Totes dues esperen també 
l’embarcament del seu avió en el viatge 
de noces. El Jeroni i el Marc es presenten 
com uns homes abandonats que esperen, 
amb desesperació i resignació, que algun 
dia apareguen a l’aeroport les dones que 
van estimar i que, per culpa de l’alcohol, 
van perdre. 
Finalment, l’avió esperat partirà amb un 
retard important. La turquesa, la joia 
que posseeixen tots els personatges, 
simbolitzarà la felicitat perduda del passat i 
l’esperança del futur. Un futur incert, però 
real. O no?

Autor: Carles Cortés (guanyador Premi 
Ciutat d’Alcoi 2010)
Direcció: Marc Artigau
Repartiment: Juanjo Prats, Alicia Ramírez, 
Laura Romero, Manolo Maestro
Direcció tècnica: Jordi Carcelén
Producció: Maria García
Una producció de: Germinal 
Producciones SL

Una coproducció del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5€



14 de maig, dissabte, 22.00 h

Electrònica, Down-Tempo, Emotrònica, Trip Hop, Indie
Ubicació: plaça de Santa Isabel

MEGAAFONÍA + STENDHAL SYNDROME

MEGAAFONÍA

Megaafonía sorgeix el 2005 com a resultat dels desitjos de PedroL de cantar pop en algun 
lloc que no fóra les seues festes Sing Star, i del bon fer de Manel, després d’haver estat 
durant anys produint i tocant amb diversos grups i solistes del panorama independent 
nacional. Van debutar a Barcelona al juliol del 2005, en la mítica sala Pop Bar del club 
Razzmatazz. El seu primer treball, Despechado, va ser autoeditat l’any 2006 i va ser 
considerat el millor treball de l’any en diferents programes de Radio Nacionals (“Pin & 
Posa Djs”) i internacionals. A més a més, van aparéixer en el Top 10 de la sala Razzmatazz, 
en el Top 10 de la redacció de Rockdeluxe, en el número 1 en Jenesaispop.com, i en Mondo 
Sonoro.
Megaafonía sempre ha estat fidel a la filosofia de “no ens avorriu, aneu a la tornada”. 
El 2008, ens van obsequiar amb una joia pop d’un poc més de dos minuts “No soy 
Carrefour” editada en un vinil de 7 polzades per La Fonográfica General, on comparteixen 
tracklist amb artistes com ara Hidrogenesse o M.A.L. 
El 2010, Megaafonía presenten Tutto, el seu segon llarga duració, en què participa tota la 
banda i on es poden trobar col·laboracions especials d’artistes com ara David McLean de 
The Chemistry Set (UK) o Oscar Roc de Les Trés Bien Ensemble..

www.myspace.com/megaafonia  |  www.megaafonia.com

STENDHAL SYNDROME

Stendhal Syndrome és un grup de Barcelona format el 2009 que experimenta amb 
melodies emotives i bases que beuen del trip hop, el dubstep i l’electrònica downtempo. A 
pesar de la seua curta trajectòria, han sonat diverses vegades en “Segle XXI” (Radio3), han 
estat seleccionats per la Mostra Sonora i Visual de Barcelona 2010 i per l’Aparador Musical 
organitzat per Mondo Sonoro a la Sala 2 d’Apolo i ha estat la banda seleccionada per Live 
Nation per a fer de teloners de Hurts en el seu pas per Espanya. I per si açò fóra poc, 
enguany és una de les bandes que defensarà el panorama nacional electrònic en el Sonar 
2011. El seu primer LP, Blinding Lights, ha estat completament autoproduït al seu estudi de 
Barcelona i pot descarregar-se de forma gratuïta en la seua pàgina web.

www.myspace.com/stendhal-syndrome  |  http://stendhalsyndrome.org

Accés Lliure



I després, a les 21.30 h

Música rock
Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia
La Llotja Sala Cultural

CASS McCOMBS
Després del seu pas per festivals independents com ara 
el Tanned Tin i el Primavera Club, el cantautor californià 
Cass McCombs presentarà  el seu nou disc Wit’s End. 
Autor d’un pop fosc i de vegades claustrofòbic, auster 
i valuós com un diamant en brut que acaba d’eixir de 
la roca, McCombs es val del seu prodigiós talent per a 
vestir-nos clàssiques melodies que romandran encara 
que no vulguem en la nostra memòria. És considerat pels 
seus col·legues de professió com un dels millors autors 
de cançons dels últims temps i això ho constata la seua 
discografia: cinc discos llargs i un mini-LP que han fet les 
delícies dels melòmans i que després del seu últim disc ha 
arribat al gran públic.
Està dins dels marges però quasi a la seua vora, no és un 
autor típic, més aïna es tracta d’un músic inclassificable si 
l’haguérem de descriure breument.

Més info: www.myspace.com/cassmccombs

Entrada: 5€

17 de maig, dimarts, 
21.00 h

Plaça de La Llotja

HO SENTS?
TASOCs (Tècnics 
d’Animació Sociocultural) 
de l’IES Victòria Kent

Proposta que invita tant a 
la reflexió com a l’activació 
d’emocions diverses, 
perquè finalment és des 
de les emocions des d’on 
naixen la majoria dels 
nostres posicionaments en 
la vida.

Accés Lliure



Programació Sultana en DIVERSA’11

Dimecres, 4 maig
Sessió de Jandrea Heartquake
Obertura després del concert i l’acte de 
presentació DIVERSA’11.

Dijous, 5 maig
23.00 h, sessió especial “DiverSOS” amb 
Apolo dj des de Múrcia. 

Dijous, 12 maig
21.30 h, “Gala de premis Sultana” i a les 
23.30 h, festa anti-Karaoke (si hi vols 
cantar, prepara la teua cançó i el teu vídeo 
i envia un missatge a sultanaloungebar@
hotmail.com o a Sultana Lounge Bar Elx 
en Facebook).

Divendres, 13 maig
23.00 h LA CALUMNIA X. Només per a 
elles dones, i Diverses.

Dissabte, 14 maig
20.00 h
Concert de Laura Campello, la revelació 
del moment. Al carrer Sant Pere 9, 
a les portes de Balboa, Lambda i 
Sultana. Gaudeix del millor ambient en 
aquest carrer!
 23.30 h
“Sultana Fashion Night” i “3r aniversari 
Sultana” amb Falda Pantalón vs Juan 
Vulker. Per a tots els amants de la moda 
arriba la nit amb més glamour dels últims 
temps. Posa’t aquella peça tan atrevida.

Durant tot el festival, del 26 d’abril al 17 
de maig

Lletres Mixtes

Biblioteques municipals
Les biblioteques municipals s’impliquen 
en el festival DIVERSA’11 i ofereixen al 
ciutadà més de 200 títols que es poden 
consultar en diferents localitzacions:

Biblioteca Central Pere Ibarra 
Replaceta del Santíssim Crist de    
Zalamea, 1

Biblioteca Pública Municipal Aurelià 
Ibarra (Centre Social Polivalent, Carrús) 
C/ Antoni Brotons Pastor, 72 
Horari d’ambdues: de 9.00 a 21.00 h

Biblioteca Pública Municipal Alberto 
Miralles (Altabix) 
C/ Bernabé del Campo Latorre, 26 
Horari de 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a 
20.00 h

Llibreria Ali i Truc

Durant tot el festival, selecció de literatura 
i assaig de temàtica LGTBI. Hi haurà un 
estand on es podrà trobar ràpidament 
qualsevol dels títols de què disposa la 
llibreria Ali i Truc.
Passeig dels Eres de Santa Llúcia, 5 - 7 
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 
13.30 i de 17.00 a 20.30 h, i dissabtes de 
9.00 a 14.00 h

FNAC Bulevard

A FNAC Bulevard Alacant es podrà trobar 
un estand amb pel·lícules i llibres de 
temàtica LGTBI.
De dilluns a dissabte de 10.00 a 22.00 h 
Diumenges i festius de 12.00 a 22.00 h 
Avinguda de l’Estació, 5-7, Alacant

Venda d’entrades:

Servicam, taquilla del Gran Teatre 
i L’Escorxador o La Llotja el dia de 
l’actuació (una hora abans).

Coordinació IMC
Alicia García Núñez

Col·laboren

Continguts  
Melania Espadero Blanco
Nuria Gregori Flor
Inma Hurtado García
José Manuel Ortiz Tribaldos
Irene Maciá Velasco
Andrea Nicolás del Castillo
Alicia Romero García

Educació
Aurora Escrivà Payá
Francisco Fernández Carreño
Estíbaliz Santos Ferreras



Per a més informació:  diversa.elx.es



diversa.elx.es


