


Cando vemos saír o arco da vella, axiña centramos toda a nosa 
atención nel, xa que sabemos que é tan fermoso como efémero 
e excepcional. Porén, o arco da vella no noso presente é moito 
máis que un efecto visual. É un baúl de historias e contos, de 
soños e imaxinacións. É a representación de que moitas cousas 
diferentes poden integrar un todo, coa capacidade de iluminar 
o ceo e os nosos ollos cando os diriximos cara a el. É por isto 
polo que o arco da vella representa a diversidade, o bonito da 
diferenza integrada nunha construción visual composta de 
sete cores.

Non sempre temos a oportunidade de que o arco da vella se 
mostre ante os nosos ollos, pero cando o fai, brillando con todo 
o seu esplendor, lembramos que sempre estivo aí. O mesmo 
acontece coa diversidade que representa. Non sempre foi 
visible, pero sempre estivo con nós, agochada e disposta a ser 
sen medo despois da treboada.

Nesta exposición propoñémosche facer un percorrido polo 
noso propio arco da vella en Galicia. Viaxaremos polo pasado e 
polo presente a bordo dalgunhas ideas e conceptos que deron 
forma á defensa dos dereitos e liberdades das persoas que non 
se axustaron á norma sexual e de xénero, aos estereotipos e 
aos valores sociais que nos precederon. Apúntate connosco, 
quizais descubras que aínda queda moito camiño por andar. 

Atréveste a cruzar
o arco da vella?

Tanto na Galiza como noutros lugares do 
mundo existe a lenda de que se pode mudar 
o sexo biológico se se conseguir pasar por 
debaixo (ou por cima!) do arco da velha ou 
de urinar em frente dele.

CARLOS  CALLÓN
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A HUMANIDADE,
UNHA ESPECIE
DIVERSA

É a través da cultura como o ser humano se expresa,
toma conciencia de si mesmo, se recoñece como
un proxecto inacabado, pon en cuestión as súas
propias realizacións, busca incansablemente novas
significacións e crea obras que o transcenden.
UNESCO    

Sabes cales son as 
características que 
te definen e fan de 
ti unha persoa única? 

Cando non coñecemos
ninguén diferente a nós,
podemos pensar que a

nosa forma de ser é a única
que existe e incluso acabar

por convertela nunha
norma que debe

cumprirse sempre.       

Ás veces, ser diferente 
é revolucionario 

O normal non é máis que o
maioritario, o que máis se

repite, e adoita converterse en
privilexio. Ás veces, non

cumprir con esta norma acaba
por ocasionar discriminación

e violencia.
Descubrir e identificar cales son

os nosos privilexios é un
primeiro paso para acabar coa

discriminación. 
Pensaches algunha

 vez nisto? 

Se existe algunha característica que compartimos os que pertencemos á  especie 
humana, é que somos diferentes. Todas as persoas somos diferentes e estas 
diferenzas exprésanse de modos tan diversos que son difíciles de imaxinar. 
As posibilidades son infinitas se temos en conta a:

- Diversidade sexual e de xénero 
- Diversidade lingüística e cultural 
- Diversidade orgánica e funcional    

Ás veces estas diferenzas son evidentes cunha simple ollada, por exemplo o timbre 
da voz, os trazos faciais, a altura, a cor da pel ou do cabelo. Outras, porén, son máis 
difíciles de percibir e pode que precisemos ser amigo ou amiga desa persoa para 
descubrilas, como poden ser os gustos persoais, a música que escoita, as películas 
que lle gustan ou as súas aspiracións para o futuro.   

Ademais desas diferenzas individuais, tamén debemos ter en conta que as  persoas 
pertencemos a distintas sociedades e culturas. A diversidade, presente tanto nas 
persoas como nas sociedades e culturas das que formamos parte, é inseparable da 
condición humana. Entender que non hai culturas ou individuos mellores ca outros 
enriquécenos como sociedade. A cultura son as lentes que nos axudan a percibir a 
realidade e nos asisten cun sistema propio de valores para a toma de decisións.

Algunhas persoas son altas e outras son baixas, podemos ter capacidades 
diferentes, pertencer a comunidades ou culturas distintas, falar linguas variadas 
etc. E todo iso constitúe formas igualmente válidas de ser, de sentir e de expresarse.        

- Diversidade étnico-racial 
- Diversidade relixiosa 
- Diversidade de crenzas e opinión 
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A diversidade sexual e de xénero é un bo exemplo da enorme riqueza 
nas formas de ser e existir que representamos os seres humanos. Así, 
moitas veces, cando se fala de persoas que non son heterosexuais ou 
que son creativas co seu xénero, cometemos o erro de pensar que son 
un fenómeno recente que só existe na nosa cultura occidental, mais a 
realidade é ben distinta. Ao longo de toda a historia e a través de 
culturas moi diferentes, podemos atopar exemplos de persoas ou 
colectividades que exemplifican coas súas vidas a diversidade sexual 
e de xénero. 

Con todo, isto non significa que poidamos dicir que estas persoas ou 
colectividades foron trans, lesbianas, gais ou bisexuais, porque 
estariamos proxectando as categorías actuais cara ao pasado ou cara 
a outras culturas, impoñendo as nosas vivencias e o noso xeito de 
interpretar o mundo. 

DA DIFERENZA
Á DISIDENCIA

A diversidade sexual e de xénero existiu sempre, a través do tempo 
e das culturas, aínda que o xeito que ten de expresarse e definirse 
nos diferentes contextos e único e xenuíno. 

As virxes xuramentadas 
de Albania 
Клятвенная девственница 
No sueste europeo, na rexión dos Balcáns, habitan as virxes 
xuramentadas. Calquera muller, en calquera momento da súa vida, 
pode asumir este status por medio dun rito local que consiste en 
facer un xuramento de celibato inquebrantable fronte a doce 
anciáns da comunidade. Dende ese momento deberá vestir roupas 
masculinas, empregar un nome de home e poderá tomar armas ou 
realizar traballos vetados para as mulleres; incluso exercer como 
cabeza de familia. Entre os moitos motivos para se converter en 
virxe xuramentada poden estar fuxir con honra dun matrimonio 
concertado ou a necesidade de asumir o papel de patriarca familiar 
cando non quedan homes para facelo. 

As virxes xuramentadas son un exemplo europeo de fluidez e 
desestabilización das normas e os roles tradicionais de sexo-xénero. 
A base legal para este cambio atópase no dereito de uso e costume, 
establecido dende o século xv no norte da actual Albania. Na 
actualidade, aínda existen arredor de 30 virxes xuramentadas. 

Virxe xuramentada cunha amiga, 1929. 
Imaxe: ©CarletonCoon. 

Berdaches ou dous 
espíritos
En América do norte, no pobo amerindio, existen 
individuos que nos seus comportamentos e 
actitudes integran roles e estereotipos de xénero 
asociados a homes e mulleres sen importar esta 
distinción. A estas persoas coñéceselles como 
berdache ou dous espíritos. Con este último 
termo exprésase a idea animista de que existen 
ambos os espíritos, un masculino e outro 
feminino, que conviven nun mesmo corpo. Hai 
persoas dous espíritos en máis de 130 tribos 
amerindias repartidas por todo o continente 
americano.

Muxe’ 
Muxe’ ou mushe é un termo que procede das culturas 
zapotecas de Oaxaca (México) e define a persoas que foron 
asignadas como varóns ao nacer pero que toman para si 
unha identidade de xénero feminina. Existen evidencias da 
súa existencia dende a época precolombiana nun contexto 
en que a unidade familiar se organizaba arredor do fogar. 
Neste sentido, as muxe’ poden participar e tomar decisións 
en espazos reservados a mulleres. Algunhas casan con 
mulleres e teñen fillos mentres outras toman os homes 
como parellas románticas. 

Hijrá 
No subcontinente indio existe un grupo de persoas coñecidas como hijrás, 
que non son consideradas nin homes nin mulleres, senón que son 
oficialmente recoñecidas como un terceiro sexo-xénero. A súa historia 
remóntase a una lenda do século ix segundo a cal o deus Krisna se 
transformou na deusa Mojini como resposta ao lamento do seu curmán. 
Na súa maioría, as hijrás empregan para si mesmas pronomes e prendas 
femininas, conviven en comunidades autoorganizadas loitando por 
sobrevivir nun contexto de pobreza extrema ao que son expulsadas por 
mor do rexeitamento social que sofren. 

Calai, calabai e bissu
Na rexión de Sulawesi do sur de Indonesia sendo un dos grupos étnicos máis 
numerosos do país e cunha historia que se remonta ás orixes dos primeiros 
asentamentos na illa de Célebes, habita a comunidade Bugi, convertida agora 
ao islam pero que aínda conserva moitas ideas e ritos de orixe preislámica. 

De entre elas, unha das máis importantes para esta cultura e que se estende 
en tradicións similares en Tailandia, Malaisia, Indonesia e Bangladesh é o 
recoñecemento do sexo-xénero como un espectro en que se identifican 
posicións diferentes: makkunrai, oroané, bissu, calabai e calalai. 

É interesante que, ao igual que sucede na tradición grecolatina coas persoas 
intersexuais (mito de hermafrodita), consideradas máis próximas ao divino, 
as persoas bissu son recoñecidas como sacerdotes ao amparo das crenzas 
tradicionais Tolotang. Visten con roupas específicas que non poden ser 
asignadas a ningún outro sexo-xénero senón que representan unha clase 
propia, e son vistas como metade humanos e metade deus, actuando, neste 
sentido, como ponte entre ambos os mundos. Bissu da comunidade Bugi.

Imaxe: @MeutiaChaerani. 

A «princesa» Zuni, We’wha.
Fonte: Will Roscoe.

Lukas Avendaño (Oaxaca, 1977), artista de 
performance e antropólogo mexicano.
Imaxe: Dominio público.

Hijrá na cidade de Goa.
Imaxe: @MichaelGarten. 
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A falla de memoria fixo que pensemos na Galicia 
do pasado como unha imaxe en branco e negro 
onde as cores non podían ter lugar e onde, polo 
tanto, a diversidade non se expresaba. Porén, e ao 
igual que acontece hoxe de diferentes xeitos, nese 
pasado a diversidade sexual e de xénero tamén 
atopou espazos en que florecer, cuestionando con 
iso os mandatos existentes que establecían que só 
existía un único xeito de ser persoa. 

Na historia de Galicia existen moitos rastros de 
persoas que viviron fóra do curro marcado. 
Un deles data do ano 1801. Nun tempo 
de piratas e batallas navais, nos fríos buques da 
Armada militar de Ferrol descubríase que José 
Antonio Martí, un intrépido rapaz que estaba 
disposto a todo con tal de embarcarse nos sete 
mares, era en realidade unha rapaza, Josefa 
Antonia Martí. Lonxe de impoñerlle un castigo, 
as autoridades recoñeceron na súa actitude unha 
enorme bravura e outorgáronlle unha pensión 
vitalicia de tres reais de vellón.

AS QUE 
SAÍRON
DO CURRO

Elisa e Marcela
No ano 1901 na igrexa de San Xurxo, 
na cidade da Coruña, Marcela e Elisa 
—que se presentaba como Mario— 
pronunciaron o «si, quero» e 
pasaron á historia como o primeiro 
matrimonio entre mulleres 
documentado en Galicia. Tras 
descubrirse que Mario era en 
realidade Elisa, sufriron unha 
intensa persecución pola xustiza 
e a sociedade e víronse obrigadas 
a emigrar, primeiro a Portugal e 
máis tarde a Arxentina. 

Cabaré
Durante os anos finais do franquismo e os 
primeiros da democracia, moita poboación 
homosexual e transexual de Galicia saía de festa 
por Vigo. Entre algúns bares e cabarés próximos 
á praia de Samil, configurouse unha escena de 
liberdade que desembocou na celebración en 
1978 da que foi coñecida como «Primeira festa 
gai de Galicia». Alí citáronse referentes célebres 
para os colectivos gai e transexual como foron 
os famosos cabareteiros Manolito Soler, Paco 
España ou Dalia Flores.

Pedro Díaz e Muño Vandílaz
O investigador Carlos Callón conta nos seus 
traballos que en 1061, no concello de Rairiz de 
Veiga, tivo lugar o primeiro matrimonio coñecido 
en Galicia —e un dos primeiros de Europa— entre 
persoas do mesmo sexo. Eran Pedro Díaz e Muño 
Vandillaz, que compartían unha vivenda próxima 
á igrexa de Santa María de Ordes. 

Fregoli
En 1914 no paseo marítimo da Coruña podíase 
presenciar o espectáculo aéreo dunha avioneta que 
sobrevoaba as praias de Orzán e Riazor. O piloto, 
Ramón Piñeiro, tamén coñecido como o home 
paxaro de Galicia, lanzaba aos espectadores folletos 
dun espectáculo de transformismo que tería lugar 
na cidade eses días. Nel, Fregoli, o transformista 
máis famoso do mundo, vestiríase, entre outras 
cousas, de muller. 

LUGO

MONFORTE
DE LEMOS

OURENSE
VIGO

RAIRIZ 
DE VEIGA

A CORUÑA

BETANZOS

FERROL

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

DUMBRÍA

Manuel Buján
En 1929 unha moza instalouse a vivir na 
parroquia monfortina de Piñeira. Camiñaba 
sempre á defensiva e case nunca dicía unha 
palabra, o que fixo sospeitar ás autoridades. 
Co tempo, descubriron que se trataba de 
Manuel Buján, un rapaz de 17 anos dunha 
aldea veciña que tentou, sen éxito, comezar 
unha nova vida como rapaza.  

Cinema
En 1934 estreouse en Lugo e 
noutras cidades e vilas galegas 
El misterio de los sexos, o 
primeiro filme-documental 
proxectado en Galicia no que se 
falaba abertamente do cambio 
de sexo. 

Primeiros encontros 
Dende comezos da década dos oitenta, moitas 
lesbianas de Galicia organizadas no feminismo 
realizaron auténticos esforzos por dar 
visibilidade á súa realidade, agochada e 
silenciada durante décadas de ditadura. En 1985 
unha faixa pendurada dende a ponte das Pías de 
Ferrol  anunciaba, sen medo, a celebración na 
cidade dos «Primeiros encontros de feministas 
lesbianas», organizados polas comisións de 
lesbianas da Asociación Galega da Muller (AGM).  

1910

1901

1914

1978

No mar
En 1898 partía dende A Coruña cara a Bos Aires 
nun barco de vapor Teresita. Aínda que foi 
rexistrada como home ao nacer, Teresita viviu 
durante décadas vestida de muller. Filla dunha 
familia da burguesía coruñesa, residiu en lugares 
como Arxentina, Uruguai ou Madrid. 

Os xornais describíana como unha muller 
elegante, sempre ataviada con xoias e vestidos 
caros e que posuía un palco propio na Zarzuela 
de Madrid. 

1898

1985

1966

1959

1934

1929

1061

Á cadea por atrevemento
En 1966, en pleno réxime franquista, dous 
homes de Betanzos tiveron a ousadía de 
atravesar unha céntrica praza collidos da man.
A policía seguiunos e detívoos pouco despois, 
cando se estaban bicando nunha rúa máis 
apartada. Ambos foron procesados e condenados 
a prisión e a multas por aquel atrevemento. 

«29 de 1801. R. Orden librada en San Ildefonso, concediendo 
una pensión de tres reales de vellón diarios a la animosa coruñesa 
Josefa Antonia Martí, que a los dieciocho años sentó plaza de grumete 
en los buques de la Real Armada en Ferrol, siguiendo en este concepto 
cerca de cinco años sin descubrir su sexo». 
A. VILANOVA RODRÍGUEZ: Los días históricos de Galicia, Sada (2002), Ediciós do Castro.

Ernesto Foliers
Ernesto era un home que subía aos escenarios 
a imitar mulleres artistas na voz, na 
vestimenta e nos xestos. En 1910 o xornalista 
de La Gaceta de Galicia dicía sobre el tras 
unha actuación en Compostela: 

Así, por obra de su talento y estudios 
fisionómicos, Foliers, hace venir del mundo a 
las divas más célebres y cura la melancolía de 
este pueblo en estos monótonos y aburridos 
anocheceres otoñales de Compostela.

Eduardo Blanco-Amor
En 1959 Eduardo Blanco-Amor publicou en 
Bos Aires a novela A esmorga, cuxa trama 
tiña lugar en Ourense. 

Grazas a personaxes como Aladio 
Milhomes, A esmorga é a primeira novela 
escrita en galego onde é abordada a 
homosexualidade. Por mor da censura, en 
Galicia non foi posible publicala ata 1970. 

Pois indo ó asunto, eran Xanciño o Bocas, 
ou o Alifante, ou o Peitodemacho, e mais 
Aladio o Milhomes, ou o Papaganduxos, 
ou o Setesaias, ou o Maricallas, tamén como 
a vostede lle pete, que eiquí todos temos 
onde escoller...
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CAMIÑOS DE 
IDA E VOLTA

A historiadora francesa Florence Tamagne publicou en 2006 
os dous volumes da Historia da homosexualidade en Europa, 
que repasaba como foi ser disidente sexual hai cen anos no 
continente. Para Florence, o período de maior tolerancia antes 
da Segunda Guerra Mundial deuse durante os anos vinte e 
reproduciuse especialmente en cidades como Berlín. Alí, un 
home chamado Magnus Hirschfeld axudou a crear o Instituto 
para a Ciencia Sexual, un espazo de encontro e investigación 
onde ser diferente non era perseguido ou castigado. 19

20

19
30

CAL  ERA 
A  SITUACIÓN
EN  ESPAÑA
E  GALICIA?

CAL  ERA 
A  SITUACIÓN
EN  ESPAÑA
E  GALICIA?

O franquismo tiña 
como un dos seus piares 
ideolóxicos a defensa da 
familia tradicional cristiá 

sustentada por unha 
heterosexualidade 

obrigatoria. 

No caso dos homes 
que amaron a outros 

homes, foron catalogados 
con etiquetas como 

«invertido» ou «homosexual», 
termos que tamén agrupaban 

o que hoxe coñecemos 
como mulleres trans. 

En Galicia, dende o comezo 
da ditadura, moitas destas 

persoas tiveron que enfrontarse 
a multas e detencións pola 
súa sexualidade disidente.

1954

19
70

Magnus Hirschfeld, da man do seu amado Karl Giese, na festa de disfraces do Instituto para a Ciencia Sexual, 1920. 
Foto: Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Berlín.

Reformouse a Lei de 
vagos e maleantes, que

a partir de entón perseguiu
a homosexualidade de xeito

explícito, sometendo as persoas 
detidas e procesadas a 

xulgados especiais.

Substituíuse a Lei de
vagos e maleantes pola de

Perigosidade e rehabilitación
social, que fai fincapé na

necesidade de «reeducar» a 
estas persoas. Foron tempos 

de clínicas psiquiátricas, 
de camisas de forza e de 

electroshocks. 

As lesbianas tiñan 
sobre as costas o propio peso 
de seren muller na ditadura, 

pechadas no fogar, sen se 
lles recoñecer sequera o feito 

de ter sexualidade de seu. 
Durante o franquismo o
lesbianismo semellaba

non existir.

Con todo, 
moitas decidiron vivir a 

súa sexualidade e intentar 
escapar dunha vida ao servizo da 
familia heterosexual obrigatoria. 

A algunhas agardaríalles 
unha longa estadía nun 
sanatorio ou convento. 

A partir de 1933, co aumento do 
poder do réxime nazi, o Instituto 
foi asaltado e a súa biblioteca 
queimada. Comezou un 
auténtico calvario para os 
homosexuais que vivían baixo 
as fronteiras do Reich, 
internados en vagóns de tren e 
deportados aos campos nazis, 
onde miles deles morreron. 

Con todo, a Alemaña nazi 
non foi o único Estado que 
perseguiu os disidentes 
sexuais nestes contextos. 
A finais de 1930, na Italia 
fascista eran recluídos en 
illas do mar Adriático, e no 
Portugal de Salazar eran 
espiados, provocados e 
despois detidos pola 
policía. 

Algo semellante ocorreu 
en Gran Bretaña, onde as 
cifras de homosexuais 
detidos durante eses anos 
case chegou a duplicarse. 

MULTA IMPOSTAS POLO
GOBERNADOR CIVIL

DE 50-2.000 PTAS.

A CONDENA MÁIS COMÚN ERA A 

DUN ANO DE INTERNAMENTO EN 

CAMPO ESPECIAL DE TRABALLO, 

MULTA E DESTERRO

PRISIÓN 6 MESES-5 ANOSEN CENTRO DE«REEDUCACIÓN»

Queima pública de máis de 20.000 libros considerados  
«anti-alemáns» por membros das SA e estudantes da 
Opernplatz en Berlín o 10 de maio de 1933. 
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, 
National Archives and Records Administration, 
College Park.

Illa de San Domino, Italia.
Nos campos de concentración e de exterminio nazis, 
aos prisioneiros ou prisioneiras impoñíaselles unha insignia 
de tea triangular equilátera apuntando cara abaixo no peito, 
cuxa cor identificaba a razón do encarceramento.
Estableceuse o rosa para identificar homosexuais, bisexuais
e mulleres transxénero.
Na década de 1970, rexurdiu como símbolo de protesta 
contra a homofobia e do movemento de dereitos LGBTQ+.

Moitos homosexuais foron internados en campos de traballo e de concentración, 
sancionados economicamente, desterrados ou obrigados a emigrar.  

As persoas que o cuestionaban ou que se negasen a cumprir co
modelo eran reprimidas a través de diferentes instrumentos.
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A diversidade sexual non só existiu no noso pasado, senón 
que deixou pegada, foi un tema recorrente de conversa entre 
moitos dos nosos devanceiros e trouxo consigo mudanzas que 
hoxe nos acompañan, aínda que non o saibamos, neste 
camiño que é a nosa vida.

CHANZOS  CARA Á
EMANCIPACIÓN

As súas vidas, experiencias, triunfos e loitas son os relatos que hoxe nos 
constrúen como cidadáns, que abren camiño para que nós transitemos nel. 
Por iso, lembralos, non só é de xustiza, senón que é unha ferramenta para 
situarnos no presente e dar pasos cara ao futuro.    

ASASINATO DE
LORCA
En agosto de 1936 é asasinado en Granada 
Federico García Lorca por «socialista, masón 
y homosexual». Ademais de pola súa obra, 
Federico tamén é lembrado pola valentía de 
vivir abertamente a súa orientación sexual. 

STONEWALL
O 28 de xuño de 1969 unha redada policial no bar Stonewall 
Inn, que servía de lugar de encontro para homosexuais e 
transexuais no barrio neoiorquino de Greenwich Village, 
desencadeou toda unha serie de revoltas e manifestacións 
contra a persecución das disidentes sexuais. Stonewall, 
pódese dicir, abriu a cancela pola que transitaron moitas 
das loitas que nos trouxeron ata hoxe. Por iso, o 28 de xuño 
é o Día do Orgullo.

1936

1969

MANIFESTACIÓN
EN BARCELONA
O domingo 26 de xuño de 1977 ten lugar a 
primeira manifestación polos dereitos das persoas 
homosexuais no Estado español nas Ramblas de 
Barcelona. A faixa principal levábaa un grupo de 
mulleres transexuais. A primeira comezando pola 
dereita, Trini Falcés, é galega.

1977
1980
PROTESTA 
FRONTE Á 
CAFETARÍA 
MANHATTAN
En outubro de 1980, na cidade da Coruña, 
trescentas persoas protestaron ás portas da 
cafetaría Manhattan Plaza pola expulsión de 
dous rapaces homosexuais. Esta é a primeira 
concentración a favor dos dereitos 
homosexuais que está documentada no país.

1979/81
A PERSECUCIÓN 
CONTINÚA
En Galicia, en 1979, a Audiencia Provincial de Pontevedra 
procesaba a un xornalista do semanario Galicia Deportiva 
por publicar unha reportaxe sobre travestismo. Dous anos 
despois, en 1981, eran procesados pola xustiza militar en 
Ferrol dous mariñeiros da Armada por manter unha 
relación sentimental. 

A diferenza doutros tempos, moitas persoas comezaban a 
organizarse para protestar contra os feitos. 

1981
MANIFESTACIÓN
DE VIGO
En xuño de 1981, en Vigo, tivo lugar a primeira 
manifestación polo Día do Orgullo Gai en Galicia. 
Segundo os xornais, acudiron máis de 500 persoas. 1977-82

PRIMEIROS 
COLECTIVOS
DE GALICIA
En 1977 fundouse en Vigo o primeiro colectivo que loitou 
polos dereitos da homosexualidade en Galicia, a Fronte de 
Liberación Homosexual Galega. Posteriormente, en 1981, 
presentaríase a Coordinadora de Colectivos Gai de Galicia 
(CCGG), que agrupaba organizacións de Santiago, A Coruña 
e Vigo. Pola súa banda, as lesbianas tamén estiveron 
organizadas no feminismo, con maior presenza dende 1982 
coas comisións de lesbianas da Asociación Galega da Muller. 

1999
DEREITOS 
A DEBATE
Primeira vez que se debaten 
os dereitos trans no 
Parlamento de Galicia. 

Imaxe: ©JosephAmbrosini para o New York Daily News, 29 de xuño, 1969.
Fonte: Stage and Cinema, Stonewall Uprising  (PBS). 

Logotipo da Coordinadora de Colectivos Gais de Galicia. 
O Aturuxo, boletín informativo da CCGG, portada do núm. 2, 1981.
Fonte: Hemeroteca do Consello da Cultura Galega.

 ti

Imaxe 1: Lorca, Huerta de San Vicente, Granada, 1932. 
Conservada no Museo Reina Sofía. Dominio público.
Imaxe 2: Diario Ahora, 18 de setembro,  1937.
Hemeroteca Agencia Febus. 

Imaxe: manifestantes pola liberación gai, 26 de xuño, 1977, La Rambla.
©IsabelStevaHernández, Colita. Conservada no Museo Reina Sofía.
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Os dereitos non son definitivos nin absolutos. Na actualidade hai 69
países no mundo nos que a homosexualidade é ilegal, nalgúns deles 
está incluso castigada con pena de morte. 
Para que os dereitos perduren, non chega con que estean escritos 
nunha lei, senón que teñen que manterse nas nosas conciencias.  

O percorrido das que viñeron por detrás tivo a capacidade de 
sumar cada día a máis persoas na causa da defensa da 
diversidade. Grazas á súa loita, a idea de que todas somos 
iguais espallouse en conversas, libros, cine, televisión, series, 
xornais. Chegou aos partidos políticos, aos parlamentos e ás 
leis, que pola súa vez consagraron dereitos. 

Estes dereitos posibilitan que poidamos emprender o paso por 
este mundo sendo como sexamos e amando a quen queiramos. 
Son a tranquilidade que nos ampara cando ollamos ou vivimos 
algo inxusto, a ferramenta que garante que somos iguais, sen 
importar onde nazamos, a cor da nosa pel, como vistamos, 
como nos sintamos ou a quen amemos. Parten da lóxica de que 
todas as persoas temos o dereito fundamental de existir e de 
que se nos respecte tal como somos.

ACHEGAS NA
IGUALDADE
DE DEREITOS 

1 42 3

5 6 7 8

Partidas afonsinas  
Estas Partidas son un corpo de normas 
redactadas baixo o reinado de Afonso X. 
Nelas recoñecíase a coexistencia de ambos 
os sexos nun individuo, amparándoo na 
elección dun deles baixo o cumprimento 
de certos preceptos como a fixación da 
identidade no bautismo, no matrimonio, 
nas sucesións hereditarias, na testificación 
ante os tribunais, na unción sacerdotal e 
na interdición por sodomía. 

Novas da prensa 
internacional 
En agosto de 1930 El Regional. Diario de 
Lugo publicaba a seguinte noticia: 

«En la Silesia Superior se ha registrado un 
caso de cambio de sexo que ha causado 
profunda sensación en toda la comarca. 
Una mujer llamada Marta Stonzak nacida 
en Gory en 1889 ha solicitado permiso 
para ser reconocida como hombre y 
cambiar su nombre por el de Juan. El 
Tribunal de Justicia, que se ha hecho 
cargo de este caso, ha autorizado el 
cambio de sexo de Marta Sonzak». 

O delito de escándalo 
público no Código civil, 
1944
Este delito perseguía a todas as persoas 
cuxos actos se consideraban «contrarios 
a la moral y a las buenas costumbres», 
unha premisa que foi empregada para 
reprimir todo tipo de comportamentos. 
Neste amplo abano foron incluídas 
cuestións como as relacións entre 
persoas do mesmo sexo ou os disfraces 
do Entroido. 

Fin das leis franquistas
Cos anos foron desaparecendo as leis 
que dalgún xeito condenaban a 
diversidade sexual:

Lei de vagos e maleantes, 1933 (reformada 
en 1954) 

Lei de perigo e rehabilitación social (LPRS), 
1970 

 Derrogación da LPRS, 1979 

Fin do delito de escándalo público, 1988 

Lei de matrimonio
igualitario, 2005 
As familias diversas sempre existiron, 
pero non sempre estiveron permitidas. 
Durante os anos oitenta e os noventa, 
as persoas que formaban familias 
diferentes ao modelo heterosexual 
protagonizaron unha intensa loita polo 
seu recoñecemento. Esa loita 
cristalizou no ano 2005 coa Lei de 
matrimonio homosexual, que recoñece 
que o concepto familia tamén está 
atravesado pola diversidade. 

Principios de 
Yogyakarta, 2006 
Os Principios de Yogyakarta son unha 
serie de estándares sobre como debe 
interpretarse e aplicarse a lexislación 
internacional dos dereitos humanos 
sobre a orientación sexual e a 
identidade de xénero. 

Modificación da Lei de 
Rexistro Civil, 3/2007 
Dende 2007 as persoas trans que 
queiran modificar a súa 
documentación no Rexistro Civil 
poden facelo cumprindo unha serie 
de requisitos. Ata este momento, as 
persoas que querían realizar este 
trámite tiñan que pasar por un longo 
proceso xudicial.

Lei galega de
 LGBTI, 2/2014 
No ano 2014 Galicia converteuse na 
primeira comunidade autónoma do 
Estado en aprobar unha lei específica 
contra a discriminación das persoas 
lesbianas, gais, bisexuais, transexuais 
e intersexuais. Nesta lei recoñécese a 
necesidade de traballar a prol da 
igualdade e identifícanse algúns eidos 
cos que iniciar este proceso como o 
laboral, o social ou o educativo.

Algúns fitos lexislativos da diversidade sexual

Arabia
Saudita

Irán

Pakistán

Afganistán

Canadá

México

Jamaica

Cuba

República Dominicana

Bahamas

Haití Puerto Rico (EE.UU.)

Belice

El Salvador
Honduras

Nicaragua

Costa Rica Panamá
Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú

Irlanda

Guyana

Guy.
Fr.

Bolivia

ParaguayChile

Francia

España
Portugal

Reino
Unido

Bélgica

Países
Bajos

Alemania

Suecia

Noruega
Finlandia

Polonia

Ucrania

Belarús

Estonia

Letonia
Lituania

Mol.
Rumania

Lux.

Austria

Italia

India

Chequia

Eslovaquia

Hungría

ByH

CroaciaEslovenia

San Marino

Vaticano

Mónaco

Cabo Verde

Islandia 

Groenlandia
(DN)

Irak

Sudáfrica

Mali
Níger

Chad

Santo Tomé 
y Príncipe

Republica 
Democrática 

del CongoCongo

Gabón

Guinea
Ecuatorial

Yemén

LEIS SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL NO MUNDO
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Da criminalización dos actos sexuais consensuais entre persoas adultas do mesmo sexo á proteción legal contra a discriminación por orientación sexual.

Restricciones al ejercicio de derechos

Restricción a la libertad de expresión
en temas sobre orientación sexual

Restricciones al registro de organizaciones 
que trabajan temas de orientación sexual

Los datos presentados en este mapa están basados en el informe Homofobia de Estado, 
un informe de ILGA por Lucas Ramón Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, 
Enrique López de la Peña, R.I. y Daron Tan. Este mapa puede reproducirse e imprimirse 
sin autorización en la medida que ILGA sea debidamente acreditada y su contenido no se 
altere de ninguna manera. ilga.org
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Laura 
BUGALHO
Laura naceu en 1964 na parroquia de Bastavales do concello de 
Brión. A mediados da década dos noventa xa era coñecida polo seu 
traballo no sindicalismo con persoas migrantes. A súa saída do 
armario como muller trans converteuna no referente da loita polos 
dereitos do colectivo en Galicia xa que, grazas ao seu traballo e ao 
seu activismo, se produciu unha enorme visibilidade desta 
realidade a nivel político e social. Xunto con isto, Laura tamén é 
unha das voces da perspectiva transfeminista. 

O transfeminismo é 
a suma intelixente 
de todas as loitas. 

Eduardo 
BLANCO- 
AMOR
Nado en Ourense a finais de 1897, foi un destacado xornalista e autor 
das nosas letras. En 1921 emigrou a Arxentina, onde transcorreu gran 
parte da súa traxectoria profesional. A partir de 1927 desenvolveu a 
súa faceta de escritor publicando Os nonnatos ou Romances galegos. 
Volveu a Galicia en distintas ocasións antes da Guerra Civil, mais co 
estalido do conflito bélico permaneceu exiliado en Arxentina ata 
mediados dos anos sesenta. Neste tempo, este escritor abertamente 
homosexual acadou un gran recoñecemento literario polas obras 
A esmorga (1959) e Os biosbardos (1962). Faleceu en Vigo no ano 1979. 
Pouco antes de finar, na derradeira entrevista que concedeu a un 
xornal, preguntado polos motivos que existían para manifestarse 
respondeu: 

 Polo Estatuto de 
autonomía e a abolición 
da Lei de perigo social. 



Tomás 
FÁBREGAS
Nado na Coruña en 1958, converteuse nun referente mundial na 
loita contra a discriminación das persoas portadoras do virus 
VIH-SIDA. Entre as súas fazañas destaca a que tivo lugar en 1992, 
cando o Goberno dos Estados Unidos impedía a entrada en 
territorio norteamericano de persoas estranxeiras seropositivas. 
Ese mesmo ano Tomás, que vivía en San Francisco, acudiu ao 
Congreso Internacional Sobre a Sida en Amsterdam. Á hora de 
volver á casa retou ao Goberno dos Estados Unidos a que o 
detivese na fronteira, coa frase:

Son seropositivo, 
detéñanme porque 
quero entrar no país. 
Non se atreveron a facelo xa que Tomás, destacado dirixente da 
San Francisco AID’S Fundation e das organizacións ACT-UP, era 
todo un referente social a nivel mundial. Tras o seu falecemento, 
a súa memoria foi honrada pola UNESCO e polo Concello de San 
Francisco, e ademais creouse o recoñecemento «Tomás Fábregas 
Award» aos heroes na loita contra o VIH-SIDA. 

Nanina 
SANTOS
Nada na provincia de Ourense en 1951, é unha escritora 
e profesora galega. Nanina participou en 1976 na 
creación da Asociación Galega da Muller (AGM), unha 
das primeiras organizacións feministas no país. Xunto 
co seu traballo neste eido, exerceu un enorme labor de 
visibilidade ao declararse abertamente como lesbiana, 
nun tempo en que aínda non se derrubara a negación 
das relacións entre mulleres imperante durante a 
ditadura.  Grazas ao seu traballo, Nanina converteuse 
nun referente tanto para as feministas, como para as 
persoas de sexualidades disidentes, inspiradas polo seu 
exemplo e a súa valentía. 

A xente nova ten
o reto de cambiar 
os comportamentos 
discriminatorios.
 

Fefa 
VILA
É unha activista queer feminista e profesora de Socioloxía na 
Universidad Complutense de Madrid. Naceu en Laza en 1968 
e educouse en Vigo no momento crítico da reconversión 
industrial da cidade. En 1986 trasladouse a Madrid para 
iniciar os seus estudos universitarios; alí, a través da súa 
militancia no movemento estudantil e no feminismo, saíu 
do armario e formou parte de diversos grupos queer de 
disidencia sexual. Neste contexto, foi impulsora do colectivo 
de creación-acción bollo queer LSD (1993-1998) que, xunto 
coa La Radical Gai, foron referencia de activismo e resistencia 
queer no Estado español.

O xiro emocional e 
radicalmente corpóreo 
que activa o activismo 
queer permite integrar 
o conflito ou a 
interdependencia dos 
seus militantes; 
a racionalidade e a 
irracionalidade nos 
nosos movementos 
de protesta e de 
reivindicación.
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A diversidade sexual e de xénero 
é inherente ao ser humano e 
sempre existiu. 

O que muda entón son os xeitos 
en que é explicada e comprendida
nas diferentes épocas e culturas.  

Son o resultado das conquistas das 
nosas devanceiras que debemos 
gardar e ampliar.   

As explicacións, as etiquetas, os dereitos 
ou as leis que dan conta dela non sempre 
existiron nin foron as mesmas. 

Hoxe en Galicia gozamos desta 
liberdade e ferramentas para ser 
quen somos mais aínda queda 
moito por facer, e esta é unha 
tarefa colectiva. 

CONCLUSIÓNS
E IDEAS CHAVE
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