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RESUM 

 
La representació homosexual en el cinema espanyol és relativament recent, sens dubte 
a causa del pes d’una dictadura que veia perill moral i social a tot allò que s’allunyés 
de la idea de la família conservadora. Així doncs, aquesta investigació pretén 
comprovar si la representació fílmica del fet gai reflecteix els canvis socials, polítics i 
culturals que s’han donat en el nostre país des de l’existència del cinema. A partir de 
l’anàlisi de sis pel·lícules representatives de les etapes històriques espanyoles, aquest 
projecte de recerca estudia el tractament d’aquest gènere en la nostra cinematografia.  

 
ABSTRACT 

 
The representation of homosexuality in the Spanish cinema is relatively recent, 
probably due to the weight of a dictatorship that saw social and moral danger to 
anything that escaped from the idea of a conservative family. Thus, this research aims 
to verify whether gay filmic representation reflects the social, political and cultural 
changes that have occurred in our country since the existence of cinema. From the 
analysis of six representative movies of Spanish historical stages, this research project 
examines the treatment of this genre in our cinematography. 
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“Ahora que siento próximo el final, me doy 
cuenta de que lo único que en realidad he 
querido hacer durante toda mi vida ha sido            
ir al cine”.  

Gore Vidal, en la seva autobiografia 
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Aquesta és una investigació sobre la representació de l’homosexualitat en el cinema 
realitzat a Espanya durant la seva història i, principalment, des de l’arribada de la 
democràcia, organitzada a partir de l’anàlisi de sis pel·lícules representatives de les 
diferents èpoques històriques des de l’existència del cinema.  
 
La motivació d’aquest treball rau en la importància de la representació de 
l’homosexualitat. La raó és senzilla: el fet gai és una realitat que, ja sigui per por, 
prejudici o conveniència social, tendeix a estar oculta. Això impedeix accedir de 
manera personal i directa a la quotidianitat homosexual, cosa que provoca que en 
tinguem una visió condicionada pels estereotips i les representacions mediàtiques de 
les quals disposem. En la mesura en què no es tingui una altra font per accedir a 
aquesta realitat humana, l’accés i la valoració que es fa de l’homosexualitat estaran 
determinats per la representació que el mitjà n’hagi elaborat, i per la imatge que se’n 
faci, d’aquesta representació. 
 
Richard Dyer, un dels pioners en els estudis de cine i homosexualitat, expressa la seva 
visió de la gran importància de la representació fílmica en la societat a l’hora de crear 
un imaginari col·lectiu: 
 

“No hay grupo humano que pueda permitirse ignorar la importancia del cine. 
Aunque eclipsado tal vez, hoy en día, por la televisión, ha sido durante la 
mayor parte de este siglo el modo de comunicación expresión y diversión –“la 
práctica significante” en definitiva- par excellence. Ha servido como depósito 
de imágenes del modo como la gente es y debe ser.” (Dyer, 1977:17)  

Dins el col·lectiu homosexual es té la percepció que els models que s’ofereixen de 
l’homosexualitat a través de la cultura dominant són absolutament negatius. Sense 
entrar en debat, sembla evident que els discursos mediàtics actuen per a la societat 
com a projector dels seus desitjos, frustracions i pors. D’aquesta manera, aquests tres 
punts s’acaben elevant a la categoria de col·lectius, cosa que no és real i es mostra 
molt injust per als diferents grups humans.  
 
No és fals, tampoc, que també hi ha hagut moltes campanyes de reivindicació dins 
d’aquests mitjans. Campanyes que han intentat accedir a la societat a través de 
l’anomenada consciència social, seguint el mateix procés però de manera inversa. En 
algunes universitats dels Estats Units, per exemple, es van fer experiments en els 
quals es projectaven pel·lícules que oferien una visió amable de l’homosexualitat. 
D’aquesta manera, tot demostrant que el cinema posseeix una capacitat modificadora 
molt important, les persones que hi participaven sortien amb un concepte molt canviat 
del que creien que era l’homosexualitat.  
 
Al llarg de les següents pàgines s’estudiarà, com ja s’ha dit, la representació de 
l’homosexualitat en el cinema espanyol. En primer lloc, s’examinaran diferents punts 
dels quals s’ha de ser coneixedor per poder entendre el treball, com la diferenciació 
entre sexe i gènere, o les reivindicacions homosexuals arreu. Acte seguit, entrarem ja 
dins del bloc pràctic, començant per definir els diferents contextos històrics exposats i 
les visions que trobem del fet homosexual. Es procedirà, a continuació, a analitzar una 
pel·lícula per context i visió, obtenint així, una idea general del que ha significat per 
al nostre cinema la representació de l’homosexualitat.  
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Tot aquest procés, també, es durà a terme per a comprovar les quatre hipòtesis en què 
es basa l’objecte d’estudi d’aquest treball: 
 

• Ha contribuït el cinema a la normalització i acceptació de l’homosexualitat a 
Espanya? 

• El cinema espanyol de temàtica gai reflecteix els canvis socials, culturals i 
polítics del nostre país? 

• Ha estat ben tractada l’homosexualitat dins del nostre cinema?  
• És cert que aquestes pel·lícules s’han centrat més en l’homosexualitat i 

bisexualitat masculines que en les femenines? 
 
S’ha optat per la representació de l’homosexualitat, centrant-se en gran part en la 
masculina, pel fet que històricament l’homosexualitat masculina i la femenina han 
tingut evolucions molt diferents, encara que, a causa de la certesa que comparteixen 
importants elements comuns, no s’ha hagut deixat de banda el lesbianisme.  

 
Aquesta investigació, doncs, se centra exclusivament en la cinematografia espanyola, 
per limitar-ne l’extensió, per una banda, i evitar errors d’interpretació a l’hora 
d’analitzar la qüestió homosexual en altres cultures que no siguin la nostra, cosa que 
podria portar a confusions, per altra banda. Quant a l’anàlisi fílmica, aquesta consta, 
com ja s’ha dit, de sis pel·lícules representatives de les èpoques de la nostra història, 
centrant-nos exclusivament en elements que pertanyin al discurs cinematogràfic i 
deixant de banda els aspectes externs de l’àmbit de la interpretació.  

 
Tenint això en ment, els criteris que s’han seguit per obtenir la mostra de pel·lícules 
que ha servit de base per a aquesta investigació, han estat els següents: 
 

1. Les pel·lícules han de ser llargmetratges o documentals de producció 
exclusivament espanyola. 

2. L’homosexualitat ha de ser un element essencial dins del film, si bé no 
l’objecte principal del desenvolupament. 

3. El/la protagonista ha d’estar presentat com a homosexual o ha de tractar el 
tema de manera explícita. 

4. Ha de ser clarament representativa de l’època que exposa. 
5. Si dues o més pel·lícules d’un mateix moment històric compleixen els criteris 

anteriors, se seleccionarà aquella que tingui una major repercussió mediàtica. 
 
Aplicant aquests criteris a una selecció de més de cinquanta pel·lícules representatives 
trobades a partir de la recerca en llibres i articles, es va obtenir la mostra que tenim  a 
continuació. 
 

TÍTOL DIRECTOR ANY 
Ocaña, retrat intermitent Ventura Pons 1978 

No desearás al vecino del 
quinto 

Ramón Fernández 1970 

Los placeres ocultos Eloy de la Iglesia 1977 

La ley del deseo Pedro Almodóvar 1987 
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Kràmpack Cesc Gay 2000 

A mi madre le gustan las 
mujeres 

Inés París, Daniela 
Féjerman 

2001 

 
Aquests films estan ordenats per ordre de les etapes que representen. Tots ells 
escollits segons els criteris anteriors, excloent-ne així tots els que no complien amb el 
criteri. Les anàlisis obtingudes reflectiran la perspectiva social, cultural i política de la 
qüestió homosexual que es tenia en les diferents èpoques d’evolució del nostre país. 
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I. Diferència entre gènere i sexe 
 
De vegades s’utilitzen les paraules sexe i gènere com a sinònims, cosa totalment 
errònia, ja que existeixen grans diferències entre els dos termes. Per començar, quan 
parlem de sexe el primer que ens ve a la ment és la distinció entre home o dona, cosa 
correcta des del punt de vista biològic, però no gaire des del punt de vista cultural. 
Això és degut que els humans percebem la reproducció com quelcom separat del 
sexe. L’atracció, els rols, la seducció, el desig... configuren l’univers del que 
anomenem sexe, dins del món del gènere. Per entendre-ho millor, el concepte de sexe 
fa referència a les característiques del nostre cos, mentre que del que en diem gènere 
és la nostra identificació amb el masculí o el femení.1 
 

Parlem de gènere quan fem referències a les conductes, els valors, les actituds i les 
creences que una determinada cultura assigna a homes i dones, imposant així el que és 
masculí i el que és femení. Totes aquestes característiques que configuren el gènere, 
són adquirides al llarg de la nostra vida i fins i tot canviants. 
 
Al llarg dels segles, les diferents societats han assignat certes conductes o normes que 
en teoria han de guiar les persones, en gran part basant-se en el sexe. Aquests rols o 
papers s’imposen, òbviament, per la cultura, l’ètnia o la religió. El problema és que en 
lloc de considerar l’existència d’un gènere que canvia a mesura que la història avança, 
de manera social o subjectiva, la identificació del propi cos amb el gènere ha 
esdevingut una veritat absoluta. D’aquí ve que aquests ideals de gènere es tornin 
essencials i naturals quant a sexe. Així doncs, mitjans com les institucions polítiques, 
culturals, educatives i socials són grans socialitzadors del gènere, per tant, tenen 
maneres d’inserir l’homosexualitat.2 
 
Quan observem una persona segons el seu rol, pensem en ella de manera que només 
un conjunt d’accions externes, com per exemple serien la manera de vestir, 
d’expressar-se i de parlar, són les que determinada persona mostra en un context 
públic. La idea del rol social dels humans s’ha desenvolupat en el marc d’una 
sociologia basada en relacions de poder i desigualtat que ens permet distingir la gent 
pel que fa i pel que és. Així doncs; d’aquestes dues visions dels rols, en surt el que 
anomenem l’individu.  
 
Un individu queda determinat per les accions derivades del que és, la seva 
personalitat i el que fa, és a dir, la representativitat de les seves accions. Si només 
valorem la persona per les seves manifestacions externes com ara les esmentades en el 
paràgraf anterior, estaríem dibuixant un perfil incomplet, equívoc, que no reflecteix la 
complexitat natural de l’individu, la qual demana un exercici d’anàlisi profunda per 
intentar definir-lo. 

																																																								
1	DEPARTAMENTO DE MONTES. Vocabulario referido a género [en línia]. 

<http://www.fao.org/docrep/x0220s/x0220s01.htm> [Consulta: 8/8/15] 

	
2	MAGALI DÍAZ ÁLVAREZ. [En línia] Homosexualidad y género 

<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/351/35103111.pdf> [Consulta: 8/8/15] 
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Seguint aquesta línia, ens preguntem quin és el paper de l’individu davant del doble 
parer sobre el sexe i el gènere. Aquesta dualitat suposa l’origen de l’enfrontament de 
l’individu a la societat a la qual pertany, la qual té clar el concepte de sexe en 
l’individu: o s’és home o dona, cosa que definirà la fisiologia del propi cos, i tot i que 
actualment aquest fet no és tan estricte, moltes societats segueixen imposant la 
mateixa norma.  
 
Però quan parlem de gènere el conflicte és inevitable, ja que aquest es basa en 
infinites accions com la personalitat, la manera de ser i fer i altres aspectes 
determinats per la cultura a la qual un pertany i també concrets aspectes polítics. Les 
interpretacions que donem a les persones a partir de la seva manera de ser han 
esdevingut tan diverses que han precedit durant molt de temps la formació de 
conceptes socioculturals que, d’alguna manera, són la base d’estudi d’aquest treball.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

II. Estereotips de l’homosexualitat 
 

Gran part del col·lectiu homosexual, ja sigui obertament o no, ha lluitat contra les 
imatges que els mitjans de comunicació i el cinema n’han pregonat durant molt de 
temps. En aquest procés el gran objectiu que calia aconseguir era arribar a una 
acceptació del col·lectiu per part de la societat.  
 
Temps enrere, la visió de l’homosexualitat en el cinema era la que s’acceptava com a 
vertadera i no oferia possibilitat de canvi, cosa que provoca que la lluita actual de 
l’homosexualitat hagi afegit un nou objectiu fonamental: combatre els estereotips. 
 
El cinema és responsable de la perpetuació de la discriminació cap a gais i lesbianes? 
Ho és, també, de la violència? O és que el cinema resulta fruit d’una societat 
homòfoba i violenta i per això representa aquests ideals? Cada cop són més les dades 
que indiquen que el estereotips no surten del no res en llibres i pantalles, sinó que són 
fruit d’un substrat social més profund que la societat dóna per vertader. Aquest fet ha 
afectat de manera bastant contundent tant gais com lesbianes, fent que molts d’aquests 
els acceptin i els visquin. Per una banda, l’homosexual es pot veure abocat al que es 
denomina autopressió-compassió o autohomofòbia, i per altra banda, a un 
comportament que confirma els estereotips. Aquest fet es pot demostrar fàcilment al 
cinema, per exemple, en la pel·lícula No desearás al vecino del quinto (1970) de 
Ramón Fernández, ja es remarca aquesta acció homòfoba envers els homosexuals, 
mostrant-los com a degenerats i menyspreant-los pel que són.  
 
No s’ha d’oblidar que la major part dels estereotips aplicats a gais i lesbianes solen ser 
tan ofensius com humiliants. Per anar als extrems, trobem els exemples tan explícits 
de la lesbiana machirula o el gai maricón que ho defineixen prou clarament. Aquestes 
són paraules que, mencionades amb mala intenció, poden traduir-se en imatges 
profundes d’odi en la mentalitat de la societat, provocant por en algunes persones  
fàstic i ridícul en unes altres. Davant de tot això, no n’hi ha prou de manifestar el 
rebuig envers els estereotips que conformen la iconografia homosexual, ja que amb 
aquest rebuig i la negació que en fem, no desapareixeran, sinó que es produirà un 
bloqueig en la comprensió de què són en realitat els estereotips i què signifiquen en 
un marc ideològic i estètic.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
3	DYER, Richard (1997). Cine y homosexualidad. Londres: Laertes, p. 69-75	
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III. Reivindicacions   
 

Al llarg del temps, els objectius i les reivindicacions socials del col·lectiu homosexual 
han resultat canviants a causa de la dinàmica de la seva identitat i problemàtica. 

 
 
Durant segle XIX se solia mostrar la imatge de 
l’homosexual excèntric. 4  Oscar Wilde (a 
l’esquerra), per exemple, demana a Aubrey 
Beardsley (a la dreta) la il·lustració d’alguns dels 
seus llibres, mostrant l’excentricitat d’ambdós. 
 
 
 

Els homosexuals formaven una societat paral·lela a la normativa heterosexual, eren 
acceptats sempre que fossin marginals, excèntrics, etc. Avui dia continua existint 
aquesta imatge del gai guapo, excèntric, ric... Però què passava amb els gais pobres, 
obrers o d’altres cultures? És per això que una visió no excèntrica de l’homosexualitat 
s’ha convertit, actualment, en una reivindicació fonamental molt present en 
l’activisme gai.  
 
En el marc de l’homosexualitat femenina, trobem que massa sovint ha estat construïda 
com a imaginari masculí i patriarcal del desig heterosexual, és a dir, el lesbianisme 
s’ha acceptat com a fantasia eròtica heterosexual, no com a lliure identitat de dones. 
Aquest fet s’ha representat des dels orígens del cinema fins a la més estricta actualitat, 
de fet, hi ha pel·lícules dels anys setanta que representen les dones lesbianes 
masculinitzades. Trobem diferents exemples en aquesta dècada, com ara Las hijas de 
Drácula o La novia ensangrentada, de Jesús Franco i Vicente Aranda, 
respectivament. 
 
Aquests són alguns dels títols del cinema espanyol on el lesbianisme s’emmarcava en 
productes que mostraven rituals satànics. Aquest cinema basat en la por va ser una via 
per poder mostrar conductes homosexuals que fins aleshores haurien estat 
d’impossible visualització. Utilitzant així el gènere de terror, es podien mostrar de 
manera lícita comportaments pseudolèsbics en la tardor del franquisme espanyol, per 
al públic de la transició i manipulat pel famós Destape.  
 
Al llarg del segle XX, la reivindicació homosexual s’ha basat en estratègies tals com 
superar els estereotips de gènere (actiu-passiu, masculí-femení...), separar sexe de 
gènere, fer superar la idea de família patriarcal, lluitar per la normalització i visibilitat 
de comportaments tant masculins com femenins, entre d’altres.5 

																																																								
4	ALCOBA, Ernest. Sobre discontinuidades sexo-género-deseo en el Arte 
Contemporáneo: Identidad de género vs. Identidad sexual. Alacant: Universitat 
Jaume I, p.28-29 
	
5	MARÇAL SOLÉ i PASO GREDILLA. La lucha por la liberación gay [en línia]. 

<http://enlucha.org/fullet/la-lucha-por-la-liberacin-gay-y-lesbiana/#.VcYA83gipFI> 
	

Font: Eskavi 
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Molts gais que apareixen en films 
són representats de manera híper- 
masculinitzada, com per exemple a 
Brokeback Mountain (2005) d’Ang 
Lee. Tot i la masculinització dels 
personatges, aquest film ens serveix 
d’exemple per a veure com de mal 
vist és encara el col·lectiu 
homosexual i com de necessàries en 
són les reivindicacions, ja que, tot i 
el repercussiu èxit de la pel·lícula, a 
llocs clau d’estrena dels EUA hi va 
haver manifestacions en contra de la 
reproducció de la cinta i fins i tot es va arribar a cancel·lar al cinema de Salt Lake 
City, com podem veure en la fotografia, on diu: “Hi ha hagut un canvi en les 
pel·lícules i no reproduirem Brokeback Mountain. Ens disculpem per qualsevol 
inconvenient.” 
 
Com a norma general, podem dir que els gais no han estat gaire ben acceptats dins el 
panorama social des de fa molt temps. Quan el col·lectiu ha intentat normalitzar la 
seva situació s’ha vist perjudicat per la ridiculització de la societat. Així ho demostra 
el film Loca Acadèmia de Policia (1984), de Hugh Wilson, on un policia balla amb un 
gai tot volent-lo deixar en ridícul davant dels seus companys. 
 
D’aquesta manera, des de finals del segle XIX, es pot comprovar una contínua lluita 
pels drets homosexuals, que es pot distingir en tres etapes clau: el primer moviment 
homosexual, que va durar fins a la Segona Guerra Mundial; el moviment homòfil, de 
1945 fins a finals de la dècada dels seixanta; i el moviment d’alliberament LGTB, des 
de 1969 fins a l’actualitat.  
 
En el primer moviment, el que s’intentava era aconseguir una despenalització de 
l’homosexualitat, majoritàriament a Alemanya, on coexistien molts grups en contra de 
l’article 175 del codi penal alemany, el qual prohibia tota pràctica homosexual 
masculina. Aquest moviment es va veure afavorit per la llibertat de premsa de la 
República de Weimar, la qual va permetre la publicació d’articles sobre aquest tema.  
 
Així doncs, al 1929, es va aconseguir la despenalització, tot i que, poc després, durant 
el famós crac del 29, el partit Nazi va aconseguir guanyar les eleccions alemanyes, 
fent que les llibertats homosexuals aconseguides fins a la data es veiessin reduïdes a 
res. 
 
Seguint aquesta línia, i ja acabada la Segona Guerra Mundial, s’inicia el moviment 
homòfil. Aquest proposa canviar la denominació homosexual per homòfil, cosa que 
donaria més èmfasi a l’amor en lloc del sexe, tot allunyant-se de la imatge negativa i 
estereotipada de l’homosexualitat promiscua. Pretenien aconseguir la normalització i 
acceptació gai a través de reivindicacions científiques, fent saber que els homosexuals 
eren, tot i les diferències privades, persones normals i honrades.  
 
El moviment de d’alliberació LGTB comença l’any 1969 amb els disturbis d’Stonwall 
produïts en protesta contra l’assetjament que patien els gais per part de la policia de 

Font: The Salt Lake Tribune 
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Nova York. D’aquests fets i del gran canvi de mentalitat que van patir les societats 
occidentals a partir dels anys seixanta, en sorgeix l’Orgull LGTB i una sèrie de 
normalitzacions que mai abans no haurien estat possibles. Es va enderrocar 
l’anomenat codi Hays, l’objectiu del qual era censurar tots els temes indecents 
(l’homosexualitat era un d’ells). Aquest codi va durar més de tres dècades, des dels 
anys trenta fins als setanta. Durant els anys noranta es propicien nous canvis amb 
l’aparició del moviment New Queer Cinema, on el cinema independent gai (com el de 
Warhol i Morrissey) s’enfronta amb les grans productores de Hollywood. Finalment, 
al 2006, tres pel·lícules de temàtica LGTB aconsegueixen ésser nominades als premis 
Óscar.  
 
A Europa, Alemanya va ser el país més prolífic a retratar els homosexuals en el 
cinema, seguit pel cine anglès, el francès i l’italià. A Espanya hauríem d’esperar fins a 
la mort de Franco i la caiguda de la censura per poder veure alguna cosa d’aquesta 
temàtica a les pantalles nacionals. 
 
Així doncs, es va aconseguir la despenalització de les pràctiques homosexuals en 
molts països d’Europa i d’Amèrica i, a dia d’avui, s’estan aconseguint més i més 
llibertats, com la del matrimoni igualitari.6 
 
 

	
Bandera de l’arc de Sant Martí, símbol del moviment LGTB.                                                                                  

Font: Galicia Ártabra Digital 

 
Tot i que s’estan obrint algunes portes de normalització cap al fet homosexual, 
continua existint molta homofòbia i moltes persecucions a gais i lesbianes arreu del 
món per viure les seves vides. Això ens indica que mai no s’ha de deixar de lluitar, 
per molt bé que sembli que poden anar les coses, sempre hi haurà pedres pel camí. 
 
	

																																																								
6	RAÚL ANDRÉS NOIR. Sobre el movimiento LGHBT [en línia]. 

<http://www.psicopol.unsl.edu.ar/abril2010_Nota8.pdf> [Consulta: 9/8/15] 
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IV. La cultura com a eina de socialització   
	
De manera òbvia, la cultura, que no té les mateixes implicacions i connotacions a 
cada societat, ha estat determinant quant a la formació d’estereotips que més tard han 
acabat per considerar-se normals entre la població. La cultura ha establert així uns 
patrons de comportament que han contribuït a la reproducció d’aquests estereotips a 
partir de mites instaurats en la nostra societat occidental. 
 
Així doncs, sabem que la reproducció és la perpetuació de les desigualtats culturals, 
socials, econòmiques, polítiques... del sistema a través de mecanismes simbòlics com 
l’art, ja sigui literatura, cinema, etc.,7 cosa que ha afavorit la marginació dels gais a 
través de les generacions, en l’imaginari cultural i social on aquests estaven, 
òbviament, a la part inferior de la seva estratificació. 
 
Vegem-ne alguns exemples. Sempre ha existit el mite que, dins de les parelles gais, 
un dels homes adopta el paper de mascle i l’altre, per conseqüència, el de femella. Per 
aquest motiu la tediosa pregunta: Qui fa d’home i qui de dona?. D’aquesta manera, 
s’estableix el patró que l’home més mascle és l’actiu, i el més efeminat és considerat 
el passiu.  

 
En la pel·lícula La jaula de las locas 
(1978) d’Édouard Molinaro, queda ben 
explicat l’exemple anterior. Així ho podem 
veure en la fotografia, on els suposats rols 
dels homes dins de la parella queden 
marcats en un sol fotograma.   
 
No obstant això, sabem que, en realitat, les 

persones homosexuals no solen adoptar el rol d’actiu o passiu durant tota la vida, sinó 
que dins d’una relació hi ha unes dinàmiques que solen ser canviants. És a dir, els rols 
es van modificant i adaptant segons el temps i les circumstàncies, com en qualsevol 
relació, sigui homosexual o no. És per això que en els darrers anys, el cinema gai s’ha 
posat com a objectiu reivindicar aquesta flexibilitat.  
 
Com ja se sap, els mitjans de comunicació de masses com la premsa, la ràdio o la 
televisió se serveixen de missatges curts i directes. Per aconseguir que siguin tan 
directes com es pugui, aquests mitjans se centren en l’ús d’estereotips a causa de la 
seva eficàcia en transmetre missatges, la seva fàcil comprensió i la manera com 
focalitzen l’atenció del públic. Així doncs, es transmeten imatges i continguts 
homòfobs contínuament. D’aquesta manera, la manipulació de la qüestió homosexual 
es fa totalment evident, ja que davant de qualsevol situació il·legal, que el culpable 
sigui gai esdevé una dada d’important rellevància, en canvi, si és heterosexual, no 
se’n fa cap contemplació.8 

																																																								
7	BOURDIEU, Pierre (1970). La reproducción. Barcelona: Anagrama. 
	
8	BEGOÑA ENGUIX GRAU. Sexualidad e Identidades [en línia]. 

<http://www.ugr.es/~pwlac/G16_04Begona_Enguix_Grau.html> [Consulta: 9/8/15] 
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En trobem bons exemples en pel·lícules com l’excel·lent El silenci dels anyells 
(1991) de Jonathan Demme. En aquesta fascinant pel·lícula, l’assassí mata noies joves 
tot deixant-les aprimar amb l’objectiu d’aprofitar-ne la pell per fer-se’n una mena de 
vestit. No és difícil saber que actua d’aquesta manera per produir una reassignació del 
sexe, no a través de la medicina sinó a través de la disfressa, vestint-se de dona amb la 
seva pell, no amb els seus vestits. Hi ha una escena genialment aconseguida on una 
dona espera sense menjar per ésser degollada, mentre l’assassí balla al ritme de la 
bona música dels anys vuitanta tot amagant els genitals entre les cames encreuades.  
 
Hi ha altres films on l’assassí es vesteix amb la pell de les seves víctimes. Per 
exemple, la famosa Matança de Texas (1974) de Tobe Hooper. Si 
l’autoqüestionament del propi sexe és el substrat de El silenci del anyells, per què no 
ho és també a la Matança de Texas? 
 
En el primer cas trobem un protagonista psicòpata, mostrat com un homosexual sàdic, 
que es transvesteix amb vestits femenins fets de pell de les dones que mata. Així 
doncs, la seva psicopatia queda marcada pel fet que ell vol ser una dona i no ho és. En 
el segon cas, l’assassí de la Matança de Texas també és un psicòpata, però en aquest 
film, només és un malalt mental. Poc interessa la seva sexualitat. 
 
En l’imaginari cultural, la primera pel·lícula ha anteposat la categoria d’homosexual 
mentre que la segona ha anteposat la de psicòpata. Per què, doncs, l’heterosexualitat 
de l’assassí del segon cas no és considerada rellevant en la seva psicopatia? Seria 
possible una pel·lícula on l’assassí ho fos pel fet de ser heterosexual? Simplement, no, 
ja que el relat no existeix. El relat de la pel·lícula seria d’un simple violador, no un 
complex assassí amb una psicopatia causada per la seva tendència heterosexual.  
 
Per què el sexe és anòmal i significatiu en el primer cas i en el segon, no? Per què el 
centre del relat de la primera pel·lícula és l’homosexualitat, de manera que aquesta 
queda criminalitzada, i en la segona la sexualitat és el de menys? Per què la 
transsexualitat és una raó per matar en el primer cas i l’heterosexualitat no ho és en el 
segon? Per què la problemàtica del gènere és malaltissa en un cas i en l’altra ni tan 
sols es planteja? Tal com s’ha dit abans, el fet homosexual queda tocat (una vegada 
més) perquè es presenta com un fet malaltís, que aboca a fer el mal.  
 

 

	
L’assassí ballant nu a El Silenci dels Anyells. Font: Revista Tarántula  

	
 

L’assassí a La matança de Texas. 
Font: Taringa 
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Les conseqüències són fàcils de veure: l’heterosexualitat no apareix mai com a 
problema, ja que és la norma, i així la identifiquen els relats culturals, ja que sempre 
es dóna per suposat que els personatges són heterosexuals. Així doncs, en el cas que 
un personatge sigui homosexual, la seva sexualitat apareixerà sempre precedint les 
seves accions: serà la raó, la conseqüència, la coartada.  
 
Són Astèrix i Obèlix gais? Ho és Bilbo Baggins? Si mai no ens hem fet aquesta 
pregunta és perquè no cal saber-ho per interpretar les seves accions. En canvi, als 
relats culturals del cinema, cal contextualitzar els gais en la seva identitat sexual per 
poder interpretar les seves accions.  
 
En la ràdio i la televisió trobem acudits constants sobre gais i lesbianes, la identitat 
sexual dels quals és el centre de la broma, introduint així imatges que poden i solen 
ridiculitzar l’homosexualitat. Aquestes pràctiques resulten obertament homòfobes i 
manipulatives. Molts dels professionals d’aquests mitjans de comunicació s’haurien 
de comprometre a abandonar aquest comportament homòfob. Per altra banda, és cert 
que en els darrers anys s’ha experimentat una normalització de l’homosexualitat a 
causa de la sortida de l’armari de gran quantitat de persones de rellevància mundial. 
Trobem caps d’empreses com és el cas d’Apple, presentadors de televisió, cantants, 
actors, polítics i un gran etcètera. Però això no ha fet que la dificultat i la invisibilitat 
de molts gais s’hagi vist acceptada. Tampoc ha evitat la falsa normalització. En 
programes d’oci es mostra el típic gai divertit i extravagant que l’únic que 
s’aconsegueix, un cop més, és esbiaixar el missatge donant protagonisme al gènere.  
 
 

	
Boris Izaguirre a Crónicas Marcianas. Font: Vertele 

 
 

Així doncs, mites i prototips culturals han contribuït que el cinema, també, reflectís 
comportaments homosexuals que han acabat per considerar-se habituals i provocant 
una càrrega negativa sobre el gènere. La situació política i social en la qual es van 
produir molts d’aquests films, van provocar que els gais fossin vistos com a malalts, 
antisocials, pedòfils, i una gran varietat de prototips que no podrien allunyar-se més 
de la norma. 
 
 
 
 
 

Jorge Javier Vázquez a Sálvame.          
Font: Marujeo 
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V. Breu introducció a la història del cinema homosexual 
 
Durant més del seu segle i poc més de vida, fer cinema de temàtica gai ha estat un 
intent perillós. En els seus primers anys, per a la majoria de la població, 
l’homosexualitat no existia o era un tema tan greu que no mereixia ésser tractat ni 
mostrat en públic. No s’ha d’oblidar que, durant molt de temps i en moltes parts del 
món, la pràctica de l’homosexualitat constituïa un delicte castigat amb penes molt 
dures: presó, tortura o fins i tot mort. A tot això, encara hi ha països que condemnen 
gais i lesbianes simplement per ser qui són.  
 
Dues de les primeres pel·lícules de temàtica homosexual en la història del cinema van 
ser, òbviament estatunidenques. Com també és obvi, quasi immediatament després de 
finalitzar-ne el muntatge, van ser retirades del circuit comercial. Parlem de Lot en 
Sodoma (1933) de James Sibley Watson i Melville Webber, i La caixa de Pandora 
(1929) de G. W. Pabst. Aquests fets mostren com de maltractada estava 
l’homosexualitat per la societat dels anys trenta dels Estats Units d’Amèrica. Quan el 
públic no arriba a veure determinada pel·lícula, es deixa molt clara la repressió sota la 
qual el poder ha governat sempre la manifestació artística. Les classes dominants 
tenen por de tots els tipus de manifestacions artístiques pel que aquestes suposen i la 
capacitat que tenen d’escampar idees, la seva funció educativa. Així doncs, una 
vegada més, l’homosexualitat es veu atacada i penalitzada.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pitjor ho va tenir el film alemany Distinto a los demás (1919) de Richard Oswald. 
Aquesta pel·lícula tracta d’un músic homosexual extorsionat, com no, per la seva 
condició sexual.  Aquesta pel·lícula mostra una clara defensa del protagonista gai i, 
cosa més important, mostra una postura decidida en contra de l’article 175 del Codi 
Penal alemany, el qual castiga l’homosexualitat amb la presó. 
 

																																																								
9	CRISTOBAL, Ramiro (2011). La homosexualidad en el cine, Irreverentes, p. 13-17	

Cartell de La caixa de Pandora.          
Font: Wikimedia 

Cartell de Lot en Sodoma.                  
Font: FilmAffinity 
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Òbviament, la pel·lícula va ésser prohibida i totes les seves 
còpies, cremades. Afortunadament, set dècades més tard, 
l’any 1979, una còpia que va aconseguir escapar del foc es 
va trobar a Ucraïna.  
 
A Anglaterra, per exemple, es considera que la primera 
pel·lícula de temàtica homosexual és Victim (1961) de 
Basil Dearden. Això marca un gran fet, ja que fins al 1967, 
al Regne Unit, la presó era la condemna dels gais i 
lesbianes. 
 
Seguint aquesta línia, a França trobem Orfeo (1949) del 
cèlebre Jean Cocteau. Protagonitzada pel seu amant, Jean 
Marais, aquesta pel·lícula és l’excepció que confirma la 
norma: el rebuig i el silenci general francès al voltant de 
l’homosexualitat. Orfeo denota un cert surrealisme on les situacions mostrades poden 
tenir diverses interpretacions. Crida l’atenció que les qualificacions d’aquesta 
pel·lícula van des de la simple curiositat a la més àmplia fascinació, cosa que denota 
les múltiples interpretacions de les quals es parlava abans.10 Aquest film mostra 
visions amb tanta profunditat intel·lectual que eleven Cocteau al nivell de Kurosawa 
o, fins i tot, al de Méliès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tenir un exemple de la increïble repressió homosexual del cinema francès, trobem 
Un Chant d’Amour, de Jean Genet, on l’homosexualitat és mostrada d’una forma ben 
explícita. De manera òbvia, no tan sols va ésser perseguida i prohibida a França, sinó 
també a quasi tota la resta de països del món. 
 
Per altra banda, a Itàlia, Luchino Visconti va trencar el gel amb Obsesión (1943), 
basada en El cartero siempre llama dos veces, del nord-amercià James Cain. Hi 
trobem certs aspectes homosexuals, sense que aquest en sigui el tema principal. El 
mateix passa amb les estatunidenques Espartaco (1960), d’Stanley Kubrik, o 
Lawrence d’Aràbia (1962), de David Lean. Les escenes susceptibles de tenir 

																																																								
10	FILMAFFINITY. Críticas de El Testamento de Orfeo [en línia]. 
 <http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/698214.html> [Consulta: 9/8/15] 
	

Cartell de Distinto a los demás. 
Font: Wikipedia 

Font: Wikipedia Font: FilmAffinity 
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contingut homosexual11 van ésser censurades en molts països, incloent-hi Espanya. 
Aquestes pel·lícules es van reestrenar sense censura als nostres cinemes dècades 
després de la seva estrena als EUA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així doncs, com s’ha anat mencionant, si els gais eren 
representats en films, era per donar la pitjor imatge de 
l’ésser humà que hom pugui imaginar. Normalment 
apareixien com a persones perilloses, delinqüents o 
persones abocades a la mort. L’exemple més aclaridor el 
trobem en la pel·lícula El halcón maltés (1941) de John 
Huston, on el personatge de Peter Lorre és un degenerat 
delinqüent, traïdor i covard, encara que no tan obertament 
gai en la pel·lícula com en la novel·la original.12 Per mala 
sort, aquesta relació entre homosexualitat i delinqüència 
seguirà estant present fins ben entrada l’etapa moderna de 
la història del cinema.  

 
 

																																																								
11	ROGER EBERT. Lawrence of Arabia Review [en línia]. 
 <http://www.ebertfest.com/six/lawrence_of_arabia_review.htm> [Consulta: 9/8/15] 
	
12	CINE GAY. Historia del cine gay [en línia]. 
 <http://www.cinegay.org/p/historia-cine-gay-homosexual.html> [Consulta: 9/8/15] 
	

Escena censurada d’Espartaco.                  
Font: HistorSex 

Escena considerada estereotip gai de Lawrence 
de Arabia. Font: Planet Pooks 

Cartell promocional de Obsesión.                    
Font: FilmAffinity 

Font: Wikipedia 
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En les primeres pel·lícules del cinema mut i sonor, els homosexuals apareixien com a 
objecte de burla del protagonista. Segons Ramiro Cristobal en el seu important llibre 
La homosexualidad en el cine español, al qual ja he fet referència abans:  
 

[…] ja en les primeres pel·lícules comercials, l’homosexualitat era 
contemplada de forma humorística, emprada freqüentment als 
personatges homosexuals per fer gags burletes... Durant aquest 
període es tractava els homosexuals de forma estereotipada, 
exagerant la gestualitat efeminada perquè el públic en general 
pogués distingir sense necessitat de paraules els personatges gais.  
 
[…] El públic els podia identificar fàcilment com a homosexuals per 
reflectir  els estereotips existents cap als homosexuals. Això consistia 
a mostrar-los com a personatges amanerats, amb bigotis molt fins i 
maquillatges exagerats. Psicològicament els personatges marietes 
(sissy) resultaven molt divertits als espectadors, ja que els 
heterosexuals podien sentir-se i identificar-se com a més masculins i 
les dones més femenines. No hi ha res com veure reflectit en una 
pantalla un homosexual ridiculitzat perquè els altres se sentin 
superiors i més “homes”. 

 
Així doncs, cap als anys trenta, la indústria de Hollywood es va veure obligada pel 
gran poder de l’Església catòlica a instaurar l’anomenat codi Hays, el qual obligava les 
productores a evitar temes de caire indecent en les seves pel·lícules. Per exemple, es 
van prohibir temes com l’avortament, la prostitució, l’adulteri, despullar-se, petons 
massa explícits, i entre un gegant etcètera, òbviament, l’homosexualitat.13  
 
Podríem dir que una excepció bastant curiosa van 
ésser els còmics Stan Laurel i Oliver Hardy, 
coneguts dins les nostres fronteres com El gordo y 
el flaco. Ambdós eren oficialment heterosexuals, 
tant en les seves pel·lícules com en la vida privada. 
Així doncs, interpretaven dos companys de pis 
solters en diverses pel·lícules curtes i algun 
llargmetratge. Laurel solia portar davantal i 
s’ocupava de les feines de casa, mentre que Hardy, 
arribava d’allà on fos i s’asseia a la taula tot 
esperant el menjar. El seu comportament era 
freqüentment matrimonial, amb discussions i 
plors. 14  No obstant això, mai no tingueren 
problemes davant la gran censura a la qual estaven 
exposats, possiblement el seu comportament 
còmic dissimulava el rerefons. 
 

																																																								
13	ARTS REFORMATION. The Motion Picture Prodcution Code of 1930 [en línia]. 
 <http://www.artsreformation.com/a001/hays-code.html> [Consulta: 11/8/15] 
	
14	CRISTOBAL, Ramiro (2011). La homosexualidad en el cine. Irreverentes, p. 14 
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A tot això, es va haver d’esperar fins a la dècada dels seixanta perquè sortís de 
l’armari l’homosexualitat com a temàtica digna per fer cinema. Durant aquells anys es 
va produir un moviment de revolució intel·lectual i social que es va reflectir en les 
pel·lícules de l’època. Així doncs, el moviment estudiantil es va rebel·lar contra 
l’autoritat de la burgesia, essent aquests revolucionaris els mateixos fills de burgesos. 
D’aquesta manera, el cinema també es va veure implicat en una revolució d’ideals, 
oferint un canvi de pensament i aportant idees més modernes. Per la banda que ens 
interessa, es va aconseguir una mica de visibilitat i bastants canvis en el tractament de 
l’homosexualitat en el cinema.  
 
Aquest fet es fa palès en tres dels cineastes més significatius en tractar aquest gènere 
en les grans pantalles. Parlem de Visconti, Pasolini i Fassbinder, els quals van 
contribuir  a la normalització de la temàtica homosexual en el cinema d’una manera 
sublim.  
 
Visconti va ser un aristòcrata comunista mentre que Fassbinder i Pasolini venien de 
classes mitjanes. Tots tres van mantenir una relació estreta amb l’esquerra, comunista 
o no, i van ser grans cineastes que van aportar un gran canvi a la història del cinema. 
Van obrir les portes de la temàtica homosexual al cinema europeu, tal com més tard 
ho farien Eloy de la Iglesia i Pedro Almodóvar a Espanya.  
 

 
Als anys noranta, la SIDA esdevé el nou factor del cinema homosexual, cosa que 
marca un abans i un després en la seva història. A partir del descobriment d’aquesta 
malaltia, el cinema es va fer ressò del problema perquè la gent en fos conscient, 
encara que a Hollywood van tractar la síndrome com un element comercial, com 
quasi tot el que toca aquesta recentment denominada indústria.  
 
El cas més extrem, segurament, és el de Rock Hudson, qui va morir de SIDA l’any 
1985. Durant tota la seva vida va amagar la seva sexualitat, interpretant paper 
d’homes heterosexuals en totes les seves pel·lícules. Molts actors com ell van haver 
d’amagar per complet la seva homosexualitat, per por de perdre la seva imatge. 
Encara que últimament, molts actors i actrius reconeguts mundialment han fet el gran 
pas sortint de l’armari, l’últim cas que trobem és de la genial Jodie Foster que, amb 50 

Visconti                              
Font: MoviePilot 

Fassbinder                           
Font: Valdellos 

Pasolini                                                    
Font: Salon Kitik 
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anys i una carrera fascinant a les espatlles, va sortir de l’armari ara farà dos anys a la 
gala dels Golden Globes.  
 
Ja entrat el segle XXI, la relació entre el cinema i l’homosexualitat va esdevenir 
menys conflictiva. El cinema no és més que un dels camps de batalla on es sol lluitar 
a favor de la representació homosexual. A mesura que creix l’acceptació social de 
l’homosexualitat, més se’n repercuteix el cinema, però encara queda un dur i llarg 
camí. En definitiva, el cinema, després de tot, no és més que la reflexió dels pols de 
l’homosexualitat. 
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I. Context ideològic del franquisme 
 
Parlar d’homosexualitat en el context de l’Espanya franquista és parlar d’homofòbia, 
promoguda sobretot per l’Estat. El lloc més alt d’aquest ocupat per la dictadura de 
Francisco Franco, la qual es caracteritza pel seu fanatisme catòlic i la seva devoció 
per la unió familiar. Així doncs, és obvi que la llibertat sexual en aquesta època de 
repressió era absolutament nul·la.  
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Com en tota dictadura, el primer que va fer Franco va ser perseguir i assassinar tots 
aquells que no combregaven amb la seva manera de pensar. Així doncs, es va formar 
una repressió brutal en la qual pocs eren els que s’atrevien a expressar les seves idees. 
Amb aquesta autorepressió a la qual es veia abocada la ciutadania, Franco va obtenir 
via lliure per perseguir gais i lesbianes de manera total. Molts homosexuals van ésser 
detinguts per la seva tendència sexual sota l’excusa de la prostitució o l’escàndol 
públic.  
 
La moral catòlica de l’exèrcit guanyador i l’Església van esdevenir les bases del règim 
franquista. Aquesta religió era l’única i exclusiva forma de religió possible dins la 
nació espanyola, comptant amb la màxima protecció per part de l’Estat. Així doncs la 
moral que imperava sobre el matrimoni i la família era, òbviament, la catòlica.  
 
D’aquesta manera, l’homosexualitat va passar a ser una aberració, ja que l’única 
finalitat del sexe era procrear i ensenyar als fills quin era el seu deure: ser fidel a 
l’Església i al règim. La idea que es va estendre era clara i senzilla, les relacions 
sexuals entre persones del mateix sexe estaven completament fora de la llei de Déu. 
Així doncs, a partir de 1954, l’homosexualitat era percebuda com un delicte i 
constava associada a la llei de Vagos y Maleantes,15 la qual condemnava vagabunds, 
explotadors, malalts mentals i homosexuals, de manera que acabaven en camps de 
treball o colònies agrícoles.  
 

																																																								
15	FÈLIX ESTEVE. La homosexualidad en la España de Franco [en línia]. 
<http://minimosymaximos.blogspot.com.es/2012/06/la-homosexualidad-en-la-
espana-de.html> [Consulta: 13/8/15] 

Font: Clases de Religión 
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Anys més tard, entrada la dècada dels setanta, va sorgir una nova llei anomenada Ley 
de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que oferia una nova visió dels homosexuals. 
Així doncs, aquesta llei, la qual substituïa l’anteriorment nomenada, establia penes 
des de multes fins a condemnes de cinc anys de presó o ser enviats a centres de 
rehabilitació.  
 
D’aquesta manera, la visió de gais i lesbianes va passar d’un extrem a un altre: ja no 
eren vistos com a delinqüents, sinó que ara eren malalts mentals que necessitaven 
rehabilitació, és a dir, calia atendre’ls. Amb aquesta llei, la dictadura intentava rentar-
se’n una mica les mans i donar una visió més humana de la persecució que sofrien els 
homosexuals. Així doncs, a Badajoz i a Huelva, s’obren dos centres, l’objectiu dels 
quals era tractar i intentar curar gais. Tan curiós com estúpid és el fet que al primer 
centre, a Badajoz, s’enviaven els passius, mentre que a Huelva, al segon centre, 
rebien els actius.  
 
És important clarificar que aquests centres no oferien teràpies de rehabilitació ni res 
per l’estil: el règim considerava rehabilitar una persona a partir de fer-los la vida 
impossible i tractar-los de la forma més inhumana possible. Així doncs, més aviat que 
centres, eren presons. Les vivències eren com a poc dures, hi havia casos de 
violacions per part de les mateixes persones que condemnaven les pràctiques 
homosexuals, i no només això: les persones que entraven en aquestes presons 
acabaven ridiculitzades de per vida, no podien tornar a casa seva i molt menys trobar 
feina. Així doncs, la majoria d’homes optaven pel suïcidi pocs dies després de deixar 
la presó. 
 
En aquesta part del treball, veurem com, a través del cinema, l’homosexualitat trobava 
dues percepcions contradictòries dins del franquisme. D’una banda, la repressió més 
brutal, i per altra banda, l’acceptació del fet gai com una conducta anormal, des de la 
condescendència més perversa, tot comprovant si el cinema espanyol de temàtica 
homosexual reflecteix els canvis socials, culturals i polítics del nostre país.  
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II. Primera visió de l’homosexualitat durant la dictadura: 
condemna i repressió 

 
Com ja s’ha dit abans, durant l’època franquista, els homosexuals eren considerats 
perillosos, reduïts a pederastes, pervertits, invertits, anòmals, contranaturals. El 
franquisme oferia un règim que relegava la dona a la reproducció, en una espantosa 
metàfora d’un estat que produïa súbdits. Així doncs, no els quedava res més que 
perseguir l’homosexualitat, ja que, separant sexe de reproducció, introduïa un element 
de llibertat i qüestionament religiós que no era pas acceptable. 
 
D’aquesta manera, l’Estat imposava la llei de la naturalesa, és a dir, sexe entre un 
home i una dona, no per gust, sinó per reproduir-se. Com que els homosexuals 
actuaven en contra d’aquesta llei, se’ls considerava delinqüents, violents, la púrria de 
la societat, bruts. Així doncs, i com tothom esperava, no tenien altre destí que la 
presó. 
 
Aquesta absoluta repressió va fer que molts d’ells haguessin d’amagar el que realment 
eren, tancar-se a l’armari, cosa que va provocar gran quantitat de solters i solteres. 
Molts d’aquests, se’ls considerava, dins de la família, les ovelles negres, i produïen un 
sentiment de llàstima. Si es tenia la sort de tenir una família no gaire franquista, 
ajudaven amb el problema de l’homosexualitat, intentant amagar-ho o arreglar-ho en 
la màxima intimitat de la família. Però si el veí se n’adonava, podia denunciar-ho 
fàcilment i cap a la presó.16 
 
Més de cinc mil persones van ésser detingudes i  processades per cometre actes o tenir 
actituds gais, lesbianes o transsexuals durant l’època de Franco. Però és obvi que van 
ser molts més els condemnats, ja que qui escrivia aquesta història, en el fons, no era 
més que el règim franquista. Així doncs, no és cap bogeria creure que aquestes dades 
van ser manipulades de la mateixa manera que manipulaven la vida dels espanyols 
sense donar explicacions a ningú. Possiblement van ésser molts i molts més els 
castigats per les injustícies d’un governant que ningú no havia escollit, molts més els 
que van acabar a la presó pel sol fet d’estimar persones del seu mateix sexe, i molts 
més els que van patir teràpies de xoc amb la finalitat de recuperar la virilitat perduda.  
 
Els gais van estar perseguits durant tota la dictadura, ja fos perquè els consideraven 
perillosos o malalts mentals. Atemptaven contra els costums i la moral del moment, i 
per això eren condemnats. Aquests fets demostren la dura realitat que els va tocar 
viure, essent considerats indignes per una Espanya negra i fosca. Recuperar aquesta 
dignitat que tan fàcilment els van extirpar segurament és una de les millors coses que 
s’han produït en la nostra societat. 
 
 
 

																																																								
16	FÈLIX ESTEVE. La homosexualidad en la España de Franco [en línia]. 
<http://minimosymaximos.blogspot.com.es/2012/06/la-homosexualidad-en-la-
espana-de.html>	[Consulta: 13/8/15]	
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II. I.  El darrer franquisme i la violència respecte 
l’homosexualitat: Ocaña, retrat intermitent (1978) de 
Ventura Pons 

 
La primera pel·lícula de temàtica homosexual del cinema espanyol és el musical 
Diferente (1961) de Luis María Delgado. És un cas curiós, ja que va aconseguir burlar 
l’autoritat franquista, segurament per la seva estructura surrealista la censura no en va 
entendre l’argument. A pesar d’això, el film que millor ens pot ajudar a entendre com 
la societat franquista tractava els gais és el documental Ocaña, retrat intermitent 
(1978), del director català Ventura Pons. 
 

Títol original Ocaña, retrat intermitent 
Any 1978 
Duració 85 minuts 
País Espanya 
Director Ventura Pons 
Guió Ventura Pons 
Música Aurelio Villa 
Fotografia Lucho Poirot 
Repartiment José Pérez Ocaña, Paco de Alcoy 
Gènere Documental, Biografia 
Sinopsis Visió intimista del pintor andalús José 
Pérez Ocaña, un personatge que va marcar la vida 
de la Rambla i la plaça Reial de Barcelona de 
finals dels setanta. Ocaña és un retrat intermitent 
trencat per la provocació del record. Ocaña ens 
parla, a casa seva, de la seva vida i, al mateix 
temps, veiem el món que sorgeix del seu 
subconscient.17  

 
José Pérez Ocaña va ésser un pintor i transvestit andalús, que va viure quan la Ley de 
Peligrosidad Social encara era vigent. Així doncs, podríem utilitzar-lo com a exemple 
del que va passar a milers de gais i lesbianes durant la dècada dels anys setanta. 
Artista, militant anarquista de la CNT, va morir poc després de l’estrena del film que 
mostrava la seva forma de vida alternativa, al 1983, en un carnestoltes del seu poble 
de Sevilla, quan la seva disfressa de sol, feta amb bengales i tela, es va incendiar.18 
Alguns van atrevir-se a dir que va ésser assassinat. 
 
A través d’aquest controvertit personatge, podem fer un retrat de la vida de milers 
d’homosexuals i de com van ser tractats per la llavors hipòcrita i falsa societat 
espanyola. Gràcies a aquest film documental, es fa visible tota aquesta repressió. En 
el documental es veu una persona homosexual orgullosa de ser-ho, i per tant, es 
mostra clarament tota una vida de maltractaments i insults fins al punt d’haver de 
																																																								
17	FILMAFFINITY. Ocaña, retrato intermitente [en línia]. 
 <http://www.filmaffinity.com/es/film790647.html> [Consulta: 14/8/15] 
	
18	ANTONIO ÁLVAREZ SOLÍS i FERNANDO TRUEBA. José Pérez Ocaña [en línia]. 
<http://elpais.com/diario/1983/09/05/ultima/431560803_850215.html> [Consulta: 
14/8/15] 
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fugir del seu poble natal andalús i residir en una gran ciutat com és Barcelona. 
Aquesta ciutat va permetre a Ocaña viure la seva sexualitat d’una manera més lliure.  
 

Això no vol dir que els gais poguessin 
viure en llibertat a Barcelona ni que fos 
un lloc ideal. Però és cert que aquesta 
ciutat sempre s’ha caracteritzat per una 
modernitat que l’acosta més a Europa 
que no pas a Espanya. D’aquesta 
manera, es remarca com Ocaña podia 
viure gràcies a la mentalitat barcelonina 
de caire més obert. Cal destacar la frase 
que diu: No superé la palabra 
homosexual hasta que llegué aquí, a 
Barcelona. Però aquesta ciutat no va pas 
evitar que Ocaña es veiés dins les 
drogues i la marginalitat. Que no és pas 
una cara gaire amable de la vida. 

 
Veient el documental, de seguida s’aprecia la repressió que va viure Ocaña durant la 
seva infància, i de fet es pot extrapolar a tants altres homosexuals que van viure en 
aquella època. Ens parla de com havia de viure entre falangistes i capellans, on es 
mostra la manipulació ideològica i política a mans de la repressió de l’Església, que, 
com el mateix Ocaña explica, veia inacceptable el sexe entre dos homes. Així doncs, 
Ocaña ens explica la falsa moral cristina i els privilegis de la gent amb diners: En los 
entierros de ricos iban tres curas. En los entierros de pobre solo uno.  
 
Ocaña explica en el documental com, tan 
sols amb 10 anys, era maltractat per la 
gent del poble, que hi veien 
comportaments anormals. Ens fa saber 
com de malament ho passava amb aquest 
maltractament. En un moment que, per 
mi, resumeix tota la lluita pels drets dels 
homosexuals, diu: Yo lucho por ser yo, 
por ser una persona, por ser yo mismo. 
Tan sols aquesta frase resumeix tota la 
força que Ocaña tenia.  
 
Aquest documental resumeix els primers 
moments del darrer franquisme, on 
l’homosexualitat va ésser visible per primera vegada durant molts anys. El que 
reclamava Ocaña, exposat a tota condemna, era ser considerat i valorat pels seus 
actes, no per la seva condició sexual. Ens mostra que no tot el que feia tenia a veure 
amb la seva sexualitat, com aleshores tothom creia, sinó que va més enllà.  
 
Queda reflectida, així doncs, la situació política i social que el nostre país estava 
vivint: La represión me ha puesto estos cuatro trapos sucios. Amb la publicació 
d’aquest documental, tot sortint de la més extrema repressió, s’iniciava un cant a la 
vida i a la llibertat que, en realitat, tardarà anys en aconseguir-se.  

Ocaña vestit de dona a Barcelona.                               
Font: Chueca.com 

Font: YouTube 
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III. Segona visió de l’homosexualitat durant el franquisme: 
condescendència i opressió 

 
A la crueltat de la qual parlava anteriorment s’hi oposa una visió falsament amable 
del gai, però no per això menys perversa, ja que el relega a la inferioritat. Es tracta de 
l’acceptació de l’homosexualitat no des de la normalitat, sinó des de la marginalitat: 
el marica, aquell a qui li agrada vestir-se de dona, que és considerat retardat o malalt 
mental per la societat, l’estat i el cos judicial, però ja no és tan perillós.  
 
Aquesta visió d’inferioritat provocava una reacció de burla, de manera que, només 
així, es produïa una certa acceptació condescendent: el marica de qui parlàvem abans, 
acceptat en els pobles de l’Espanya no tan profunda com a objecte de burla; un 
estereotip al qual es recorria si es volia la supervivència. Aquests eren convidats a 
enterraments i banquets per explicar acudits i relativitzar el fet. Aquests personatges 
s’acceptaven sempre des de la superioritat, amb poca estima.19 
 
El substrat ideològic d’aquesta realitat afectava tant a nivell quotidià, com acabem de 
veure, com a nivell polític. Trobem una figura similar a la del marica dins del règim 
franquista, com podrem veure en l’anàlisi de la pel·lícula de Ramón Fernández, No 
desearás al vecino del quinto (1970). 
 
Aquesta presència homosexual era tolerada i acceptada per les lleis franquistes perquè 
la societat en general també els acceptava. Això sí, no s’ha de confondre l’acceptació 
que es produïa amb quelcom bo, ja que per l’únic que es volia era per fer-ne burla i 
riure, com expressa la pel·lícula esmentada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
19	VÍCTOR MANUEL BEDOYA.Mecanismos represivos contra los homosexuales en 
la Barcelona franquista [en línia]. 
<http://www.ahistcon.org/docs/Santiago/pdfs/s4b.pdf> [Consulta: 15/8/15]	
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III. I.  El darrer franquisme i la visió amable (i perversa) de 
l’homosexualitat: No desearás al vecino del quinto (1970) 
de Ramón Fernández 

 
Títol original No desearás al vecino del quinto 
Any 1970 
Duració 83 minuts 
País Espanya 
Director Ramón Fernández 
Guió Sandro Continenza, Juan Alonso Millán 
Música Piero Umiliani 
Fotografia Hans Burman 
Repartiment Alfredo Landa, Jean Sorel 
Productora Ízaro Films, Atlántida Films 
Gènere Comèdia 
Sinopsis En una ciutat de províncies, un guapo 
ginecòleg no te gairebé clients per culpa de la 
gelosia de marits i parelles. En un viatge a 
Madrid per assistir a unes conferències, es 
troba amb Antón, el seu veí del cinquè, la 
boutique del qual segueix endavant gràcies a 
la seva fama d’efeminat.20   
 

Una de les primeres escenes de la pel·lícula ja ens mostra de què anirà tot: les noies 
de la botiga d’Antón no el veuen com un home, ja que és efeminat. Així doncs, el 
deixen entrar als emprovadors i li diuen que es quedi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mentalitat heterosexista divideix el gènere en dos: el masculí i el femení. Sempre 
s’ha considerat que les persones homosexuals estaven al mig, cosa que ha estat 
objecte de reivindicació durant molt de temps, ja que és obvi que es pot ser tan gai 
com home i tan lesbiana com dona a la vegada. Aquest film, com s’ha començat a 
anticipar prèviament, no canvia cap visió, sinó que reprodueix molts estereotips. 
 
Actualment sembla que l’homosexualitat hagi aconseguit sortir una mica d’aquest 
estereotip de binomi masculí-femení. Per exemple trobem una representació més 
recent en el cinema amb el film Cachorro (2005) de Miguel Albadalejo, en la qual el 
personatge principal, gai, s’ha de fer càrrec del seu nebot, i es veu immers en una 
normalitat molt masculinitzada. L’univers gai que envolta aquesta història és als 
antípodes de la pel·lícula de Ramón Fernández.  
																																																								
20	FILMAFFINITY. No desearás al vecino del quinto [en línia]. 
 <http://www.filmaffinity.com/en/film140296.html> [Consulta: 15/8/15] 
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Una altra escena que cal destacar en la cinta de Fernández és la de la conferència de 
Madrid. Allà, el ginecòleg Andreu, sense cap èxit en la seva consulta, es troba amb 
Antón. El que cal destacar és que de cop apareix un Antón totalment diferent al que 
fins ara coneixíem, no va maquillat, no porta perruca, no hi ha gosset, va de la mà de 
dues dones, etc. Això crea un xoc tan gran en l’espectador com en Andreu, qui 
decideix unir-se a la festa d’Antón. Un cop al lavabo del cinquè pis, Andreu, pregunta 
a Antón pel gran canvi, òbviament, adonant-se que actua de manera femenina per 
mantenir el seu negoci. Antón es defensa dient que actua així per culpa de la societat 
en què viuen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tenim com el cinema plasma la societat de poc després de Franco, la segona 
visió del gai. Antón s’aprofita de la imatge del marica perquè els marits i parelles de 
les dones que van a la seva botiga no sentin gelosia i així el seu negoci pugui anar bé, 
no com el d’Andreu. D’aquesta manera, la visió homòfoba de la societat queda molt 
ben representada: que la meva dona vagi al ginecòleg amb un noi guapo, ni pensar-ho, 
però que vagi a comprar-se roba a la botiga d’un maricón m’és igual perquè és 
inofensiu. Aquí veiem com la societat de l’època relegava els homosexuals a res. Com 
és obvi, cap al final de la pel·lícula, Andreu optarà per fer-se passar per homosexual, 
també, per així poder recuperar la seva clientela. 
 
Tot això que la pel·lícula planteja com a un fet normal, no fa més que mostrar una 
situació còmoda d’acceptació de l’homosexualitat com una forma de vida inferior a 
l’heterosexualitat. 
 
Mentrestant, al poble d’Antón i Andreu comencen a escampar-se rumors de possibles 
relacions homosexuals entre ells. Així doncs, el pare de Jacinta, la novia d’Andreu, es 
troba amb aquest, i el tracta de degenerat. Un altre cop, la visió de l’homosexualitat 
com una conducta perillosa i poc aconsellable. Tot i que acaben tots dos amb les 
seves respectives dones, la seva fama de gais mai no desapareixerà. Fins i tot els fills 
del mateix Andreu l’anomenen mariquita, cosa que prolongarà en el futur la visió tan 
estereotipada de l’homosexualitat.  
 
Tot i que aquesta pel·lícula representa molt bé la societat de l’època, no aporta gaire 
res quant a superació d’estigmes. El fet que aquesta pel·lícula fos vista per més de 
quatre milions d’espectadors mostra la complaença popular amb què comptava 
l’homosexualitat. 
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IV. Context ideològic de la transició 
 
Després de la mort de Franco l’any 1975, el país va començar a experimentar canvis 
en tots els aspectes polítics, socials, culturals i també artístics. El cinema, també, va 
ésser una de les activitats artístiques que va notar un canvi més notable. Tots els grups 
que fins ara havien actuat en la clandestinitat, des de sindicalistes fins a feministes, 
van començar a fer campanyes per fer-se un forat en l’espai polític que s’estava 
obrint. Gais, lesbianes i transsexuals van veure com se’ls descloïa una porta per fer-se 
sentir lliurement per primera vegada en la història i de manera molt ràpida es van 
organitzar en grups i col·lectius, intentant lluitar contra la repressió franquista que 
quedava, començant per abolir la Ley de Peligrosidad que va estar vigent fins l’any 
setanta-nou.21 
 

L’arribada de la democràcia l’any 1977 va originar 
noves formes d’enfocar el cinema, cosa que també 
va notar la temàtica homosexual. Des de la pel·lícula 
de Fernández de l’apartat anterior, cap al final del 
franquisme, on ja es podia fer cinema homosexual 
sempre que la imatge donada fos fidel a la seva 
realitat (la ridiculització i el tractament de malalts), 
fins a arribar al tractament del mateix tema que es fa 
amb la democràcia, trobem un exemple molt 
interessant: El Diputado (1978) de Eloy de la Iglesia. 
En aquesta, s’hi planteja l’homosexualitat dins el 
món de la política. La trama es basa en una història 
real d’un diputat del Partit Socialista Popular (PSP), 
partit que més tard acabaria dins el PSOE. 
Òbviament, aquesta pel·lícula ja va generar conflicte 
fins i tot abans del rodatge.  
 
 

Com ja s’ha dit, aquesta va originar certes controvèrsies dins l’Estat espanyol. A 
Itàlia, però, en això sempre han anat un pas endavant, ja que el polític Enrico 
Berlinguer va assistir al funeral de Pasolini en un acte de reivindicació a favor dels 
homosexuals. 
 
Tot i que el cinema hagués tractat el tema de l’homosexualitat dins de la política, no 
es van originar gaires canvis quant a aquest aspecte, ja que la societat espanyola 
seguia tenint la mateixa ment tancada de sempre, i no tolerava que candidats 
homosexuals els representessin en el seu govern. Per tant, els partits polítics de 
l’esquerra havien de prescindir dels aspirants que fossin gais o amagar-ne la condició 
sexual, ja que, d’altra manera, no tenien camí per accedir al govern. 
 

																																																								
21	ALEJANDRO MELERO. Liberación homosexual en el cine [en línia]. 
<http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/248762/333008> [Consulta: 
19/8/15] 

Font: FilmAffinity 
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En aquest apartat, cal citar un altre film: La muerte de 
Mikel (1984) d’Imanol Uribe. Aquesta també incideix en 
el tema de la militància política i l’homosexualitat. En 
aquest cas, trobem un militant de l’esquerra Abertzale del 
País Basc. Aquest film retrata el canvi social que 
representa pel protagonista el fet de fer pública la seva 
homosexualitat. Es veu despullat de família, amics, i fins 
i tot arriba a ser expulsat del seu partit, fet que torna a 
remarcar que gais i lesbianes no tenien cabuda dins la 
política. Un acte més de discriminació. 
 
No cal oblidar, però, les presons de la transició eren quasi 
tan temudes com les del franquisme per les persones 
homosexuals. Encara al 1976, 698 homes gais 
continuaven a la presó per perillositat. La repressió contra els gais no va descansar 
gaire una vegada mort Franco.22 
 
Des d’aquell temps fins ara, la situació del col·lectiu ha anat millorant. La Constitució 
espanyola de 1978 va ésser un pas fonamental en la democràcia espanyola. Gràcies a 
aquesta, va ser possible la formació d’un Estat Social. Tot i que cal agafar aquesta 
frase amb moltes pinces. Ara bé, la nostra constitució, com qualsevol altra llei, té 
diferents interpretacions. El fet que l’article es pugui veure des de diferents òptiques, 
fa que la seva aplicació sigui igual de susceptible.  
 
Al cap de molts anys de lluita per una causa justa, al juliol de 2005, el govern 
socialista de Rodríguez Zapatero va promulgar una llei que reconeixia el matrimoni 
entre dues persones del mateix sexe. En total es van canviar divuit paraules del codi 
civil espanyol: “El matrimoni tindrà els mateixos requisits i afectes quan ambdós 
contraents siguin del mateix o de diferent sexe”. Des que existeix aquest canvi en la 
llei, s’han celebrat més de trenta mil matrimonis entre persones del mateix sexe dins 
les nostres fronteres. 
 
El fet és que la nostra constitució sempre ha contemplat el matrimoni homosexual, ja 
que, primer de tot, una constitució atorga drets als ciutadans, no limitacions de drets. 
En segon lloc, l’article de la constitució (32) que parla de matrimoni diu: “L’home i la 
dona tenen dret a contraure matrimoni amb plena igualtat jurídica”. En cap moment 
diu que una dona s’ha de casar amb un home i viceversa, simplement, no especifica. 
Per tant, que el matrimoni homosexual és tan vàlid com l’heterosexual és la lectura 
més adequada de l’article.23 
 
 
 

																																																								
22	VERÓNICA RAMÍREZ. La pluma que sobrevivió al Franquismo [en línia]. 
<http://www.elconfidencial.com/cultura/2013-07-14/la-pluma-que-sobrevivio-al-
franquismo-y-la-transicion_495769/> [Consulta: 19/8/15] 
 
23	HANDYFLOSS. Sobre la constitucionalidad del matrimonio homosexual [en línia]. 
<http://handyfloss.net/2012.02/sobre-la-constitucionalidad-del-matrimonio-
homosexual/> [Consulta: 19/8/15] 

Font: FilmAffinity 
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IV. I.  L’homosexualitat i transició: Los Placeres Ocultos (1977) 
de Eloy de la Iglesia 

 
Títol original Los placeres ocultos 
Any 1977 
Duració 98 minuts 
País Espanya 
Director Eloy de la Iglesia 
Guió Eloy de la Iglesia, Sánchez Campoy 
Música Carmelo A. Bernaola 
Fotografia Carlos Suárez 
Repartiment Simón Andreu, Charo López 
Productora Alborada P.C. 
Gènere Drama, Homosexualitat 
Sinopsis Eduardo, un important banquer, 
s’enamora de Miguel, un atractiu jove dels 
barris baixos. Tèrbols personatges com Rosa, 
una dona casada que enganya el seu marit amb 
els nois del barri, les prostitutes, els 
xantatgistes, seran determinants en els destí 
dels protagonistes.24 
 

Immediatament després de l’abolició de la censura prèvia, s’inicia la que serà, d’una 
vegada per totes, la primera producció espanyola que tracti obertament i directa 
l’homosexualitat. Los placeres ocultos s’estrena a Madrid el 26 de maig de 1977.  
 
Les pel·lícules de De la Iglesia solen ser bastant representatives de l’època en la qual 
estan fetes, i això també passa en el nostre cas. La major importància d’aquesta 
pel·lícula són les moltes connexions que guarda amb l’activisme gai de l’època de la 
transició. Eduardo i Miguel esdevenen amics tot conscienciant-se dels problemes 
d’opressió que tenen molts ciutadans que són com ells, víctimes d’un sistema injust.  
 
Així doncs, Eduardo, un director de banc a qui li agrada sortir amb nois més joves, 
s’enamora de Miguel i intenta fer el millor per a ell i la seva xicota Carmen. L’afecte 
sincer que Eduardo té per Miguel i, com es veurà després, també per Carmen, passa 
per una sèrie d’obstacles. Aquests són producte de la gelosia de Rosa, una dona més 
gran que manté relacions amb Miguel, a causa de l’estima que aquest té per Eduardo. 
Aquesta gelosia es veurà ben definida en el xantatge al qual Eduardo no decideix 
cedir. Quan l’amenaça es compleix, Miguel fa mofa pública d’Eduardo en la sucursal 
del banc on aquest últim treballa. Tot i que, ja al final de la pel·lícula, Eduardo sembla 
superar la situació i podem creure que l’amistat ressorgirà.  
 
“Los homosexuales tienen que conquistar un puesto en la sociedad” és la frase que 
resumeix les reivindicacions gais de les quals es fa eco aquesta cinta. Amb un to 
clarament pamfletari i didàctic, la pel·lícula mostra la necessitat d’educació 
democràtica de la societat espanyola de la transició, creant un nou discurs 
cinematogràfic sobre la homosexualitat.  
																																																								
24	FILMAFFINITY. Los placeres ocultos [en línia]. 
 <http://www.filmaffinity.com/es/film119591.html> [Consulta: 20/8/15] 
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Veiem com un dels personatges principals, Miguel, passa de sentir-se fastiguejat per 
l’homosexualitat a comprendre-la i acceptar-la. De la mateixa manera, Eduardo, veu 
que la bombolla en la qual ha viscut com a gai no compromès amb la causa 
homosexual no és suficient. Veu, així doncs, que la seva relació amb Miguel li 
aportarà molts punts bons. Cal destacar una conversació que funciona molt bé per 
veure els rols del que ensenya i el que necessita ser ensenyat: 
 

Miguel: Ya lo sé, tú no tienes la culpa de ser así. Tú tienes dinero y a lo 
mejor podrías encontrar un médico que te curase.  

Eduardo: Esto no es una enfermedad, Miguel. M: Pero tampoco es 
natural.  

E: Es natural todo lo que da la naturaleza. Y te advierto que esto no ha 
sido de una pedrada.  

M: ¿Pero tú nunca te has fijado en lo buenas que están las mujeres?  

E: Mira, cada uno busca las satisfacciones donde las encuentra. Sin 
más.  

 

	
Miguel i Eduardo. Font: FilmoTech 

D’aquesta manera es veu clarament el didactisme de la pel·lícula. S’expliquen les 
dificultats del dia a dia d’una persona gai, verbalitzant qüestions que mai abans 
s’havien plantejat. Així doncs, aquesta cinta posarà en circulació moltes de les 
respostes que la societat necessitarà saber per a poder entrar en un altre tipus de cine, 
com el que ara veurem d’Almodóvar. Los placeres ocultos pavimenta el camí de 
futures generacions de cinema homosexual. 
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IV. I.  Almodóvar i la transició: La ley del deseo (1987) 
 

 
Títol original La ley del deseo 
Any 1987 
Duració 100 minuts 
País Espanya 
Director Pedro Almodóvar 
Guió Pedro Almodóvar 
Música Bernardo Bonazzi 
Fotografia Ángel Luis Fernández 
Repartiment Eusebio Poncela, Carmen Maura, 
Antonio Banderas, Miguel Molina 
Productora El Deseo S.A. 
Gènere Drama, Thriller, Homosexualitat 
Sinopsis Pablo i Tina són dos germans marcats 
per sempre per un secret de Tina. Pablo, qui 
malviu enamorat de Juan, coneix a Antonio. 
Però llavors la seva vida es complicarà encara 
més.25 
 

 
Aquest film d’Almodóvar, juntament amb Laberinto de Pasiones, consolida una 
tendència del tractament de l’homosexualitat al cinema: la normalització d’aquesta 
condició. És la pel·lícula espanyola que més s’ha acostat a tractar el fet gai d’una 
manera increïblement profunda, en la línia de les de Fassbinder. El que passa és que 
aquesta cinta es basa més en l’especificitat de l’experiència gai, tot i que és l’única 
que ofereix tants detalls determinats del model de quotidianitat homosexual. Marca la 
primera vegada que una pel·lícula homosexual va més enllà de la visió del gai clixé i 
la gran quantitat de morbo d’altres pel·lícules del mateix tema. Almodóvar ofereix la 
peculiaritat d’entrar en l’àmbit de la vida privada d’uns personatges protagonistes que 
són homosexuals. 
 
Fins aquest moment, les relacions homosexuals mai no havien estat descrites des de la 
normalitat, des de l’àmbit de la vida diària. Com ja sabem, abans es veien com a 
amenaces per a la quotidianitat. Pertanyien a aparcaments, a discoteques, a festes, a 
espectacles grotescs, però mai a casa, al sofà amb una manta.  
 
Així doncs, l’argument d’aquesta pel·lícula no és tan important com el contingut 
normalitzat: els gais del film viuen junts, dormen, es desperten, discuteixen, fan 
l’amor, mengen, es dutxen... en la més explícita quotidianitat. La seva homosexualitat 
no afecta el desenvolupament del fets que protagonitzaten. Segurament el personatge 
de Tina és l’únic personatge la circumstancia del qual es pot veure en les barreres de 
la frustració sexual. Però aquestes frustracions, en el seu cas, no són culpa de 
l’homosexualitat, sinó de les institucions que constitueixen la norma com l’educació 
catòlica i la família tradicional.  

																																																								
25	FILMAFFINITY. La ley del deseo [en línia]. 
 <http://www.filmaffinity.com/es/film858909.html> [Consulta: 23/8/15] 
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El desig, no l’homosexualitat, és el veritable motor de la trama. En cap moment 
s’utilitza com a excusa o com a recolzament sinó que apareix disminuïda a fets 
circumstancials. El triangle amorós de Juan, Antonio i Pablo es podria convertir 
fàcilment en un triangle heterosexual. La cinta, probablement, perdria originalitat, 
però els fets que s’hi expliquen, com la trama, no es veuria compromesa.  
 
Aquesta cinta, també, fa de mare a un fet molt important: la primera escena bella des 
del punt de vista plàstic de l’homosexualitat en l’expressió del setè art espanyol. La 
càrrega que té l’escena que mostra Juan i Pablo despullats al llit sense haver fet 
l’amor, tan sols abraçats, és purament reivindicativa, encara que aquest no fos 
l’objectiu del cineasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així doncs, som davant d’un moment molt important per a la història del fet gai com 
a temàtica de cine a Espanya. Està profundament endinsada en la pel·lícula i, d’alguna 
manera, en gran part de la societat. La transició d’Almodóvar provocarà que 
moltíssima gent comenci a veure l’homosexualitat com un fet normal i natural i no 
una aberració.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Cinemarama 
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V. Divuit anys de democràcia. Entrada a la Unió Europea 
 
La modernització definitiva d’Espanya no s’assoleix fins ben entrada la dècada dels 
anys vuitanta. De manera simbòlica, aquest pas es considera la majoria d’edat de la 
democràcia, ja que just en aquest punt, el nostre país entra dins la Comunitat 
Econòmica Europea. Aquest fet se suposa que ha de marcar la vinculació d’Espanya, 
d’una vegada per totes, amb els països més avançats. Amb les ajudes de cohesió que 
es van rebre de la UE per a modernitzar les infraestructures i potenciar un Estat de 
benestar, Espanya va intentar programar una ràpida transició per assolir la democràcia 
tan desitjada pel poble. 
 
Un bon indicador d’aquests fets és el creixement demogràfic. Es va passar d’un model 
d’explosió típic de la transició dels països menys desenvolupats a finals dels anys 
seixanta, a un model de moderació als vuitanta, fins a un creixement vegetatiu negatiu 
a finals del segle XX. Així doncs, la separació entre sexe i reproducció, l’alliberament 
dels costums sexuals, la consolidació dels anticonceptius i les noves llibertats de la 
dona, hi van intervenir.  
 
Tot i que aquests fets semblaven flors i violes, la societat del benestar a Europa 
començava a entrar en crisi quan el nostre país hi va entrar. És fàcil arribar a la 
conclusió que tot i els grans avenços que han ocorregut, mai no s’ha participat de ple 
en un Estat del benestar en la seva plenitud, tal com altres països (com Dinamarca i 
Suècia) sí que han fet. 
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V. I.  Superació d’estereotips: Kràmpack (2000), de Cesc Gay 
 

 
Títol original Kràmpack 
Any 2000 
Duració 92 minuts 
País Espanya 
Director Cesc Gay 
Guió Cesc Gay, Jordi Sànchez 
Música Joan Quilis 
Fotografia Andreu Rebes 
Repartiment Fernando Ramallo, Jordi Vilches 
Productora Messidor Films 
Gènere Drama, Romàntic, Homosexualitat 
Sinopsis Dani passa les vacances d’estiu en 
una casa de la costa amb Nico. Com que els 
seus pares els deixen sols, els nois aprofiten 
per endinsar-se en la vida del poble. Així 
coneixen dues noies amb qui faran els primers 
passos cap a la vida adulta.26 
 

Ens trobem dos adolescents que compartiran tot un estiu junts. En una de les primeres 
escenes, els dos amics comparteixen un moment clau: es donen plaer l’un a l’altre 
amb el que, entre ells, anomenen un kràmpack. Tot i que no coneixem gaire bé la seva 
relació i tampoc no sabem si són homosexuals o no, els dos amics estan compartint un 
moment de caire molt íntim.  
 
Els prejudicis de la nostra societat vers el fet de donar-se paler l’un a l’altre són 
bastants profunds. No se sap si és un joc que ells mantenen o una relació sexual 
pròpiament dita. El que sí que es pot afirmar és que en aquest film trobem la història 
d’un amor no correspost, i aquesta escena serveix de transició entre un mer joc sexual 
relativament ben vist a una relació d’amor homoeròtic molt potent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
26	FILMAFFINITY. Kràmpack [en línia]. 
 <http://www.filmaffinity.com/es/film667420.html> [Consulta: 29/8/15]	

Nico donant plaer a Dani. Font: Visionado Ecléctico 
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Els dos protagonistes, de la mà de Nico, aconsegueixen una cita doble amb dues noies 
del poble on estiuegen. Aquest, no és conscient que cada cop Nico exigeix més de la 
relació que tenen. D’aquesta manera podem saber que Dani està començant a 
descobrir sentiments que mai no havia sentit per Nico, una espècie d’amor amagat. 
Se’ns mostra la imatge molt recorrent de l’homosexual que descobreix la seva 
condició sexual i no sap ben bé què vol dir. 
 
A mesura que anem avançant, descobrim cada cop trobades sexuals més profundes 
entre els dos protagonistes, cosa que fa augmentar la tensió entre les dues cares de la 
moneda: mantenir relacions homosexuals i ser-ho, fets que es mostren diferenciats.  
El problema és que Dani cada cop s’enamora més de Nico, comença a fer-li petons 
quan aquest dorm i a voler tenir quelcom més. Aquí és on s’encenen totes les alarmes. 
El fet de mantenir relacions sexuals és una cosa, però que un d’ells sigui gai n’és una 
altra.  
 
Davant de la negativa de Nico a mantenir una relació homosexual, Dani es veu forçat 
a indagar en la seva condició. Ho fa sortint amb un amic del seu pare, homosexual 
sortit de l’armari, molt més gran que ell. Aquest li fa veure que alguna cosa va 
malament, els seus sentiments entren en conflicte amb la societat en la qual viu. Obre 
els ulls. No pot expressar-se de la manera que voldria perquè quelcom de la societat el 
fa ser reticent.  
 
Així doncs, aquesta pel·lícula s’utilitza per mostrar aquesta mena d’impàs que es va 
provocar en l’entrada del segle XX. L’homosexualitat gaudia d’una millor posició al 
cinema de la mà d’Almodóvar però a la vida real molts adolescents segueixen lluitant 
contra ells mateixos per combatre, al cap i a la fi, problemes creats per la societat.  
 
D’aquesta manera el que es pretén es intentar superar els estereotips que uneixen les 
relacions homosexuals amb el fet de ser-ho, el poc coneixement que podem arribar a 
tenir sobre nosaltres mateixos quan tot el que tenim al voltant falla. Quan resultem no 
ser qui crèiem ser. La forma de tractar el gènere homosexual en aquesta pel·lícula 
esdevé coetània amb el que succeirà al cinema gai del nou segle: el tema principal 
serà la lluita interna del personatge principal en adonar-se de la seva homosexualitat i 
intentar viure i comprendre-la, no saber què vol ni com ho vol.  
 

	
Escena del final de la pel·lícula en què Dani es mira un grup de nois i un grup de noies sense saber ben bé què és el 

que sent. Font: Filmotech 
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V. II.  Representació lèsbica: A mi madre le gustan las mujeres 
(2001), de Inés París i Daniela Féjerman 

 
Títol original A mi madre le gustan las mujeres 
Any 2001 
Duració 99 minuts 
País Espanya 
Director Inés París, Daniela Féjerman 
Guió Inés París, Daniela Féjerman 
Música Juan Bardem 
Fotografia David Omedes 
Repartiment Leonor Watling, Rosa Ma Sardá 
Productora Fernando Colomo P.C. 
Gènere Drama, Comèdia, Homosexualitat 
Sinopsis Elvira, tan guapa com insegura, 
coincideix amb les seves germanes Jimena i 
Sol a casa de la seva mare. Una vegada allà, la 
mare els explica que té una relació amb una 
dona. Elvira entra en una crisi d’identitat 
sexual i les germanes intenten separar la mare 
de la seva parella.27 
 

Partint del títol d’aquest film, l’espectador ja rep una quantitat molt gran d’informació 
sobre el que hi veurà. No només trobem que la cinta té un personatge lèsbic, sinó que, 
a més a més, aquest personatge és una mare. Les noves relacions sexuals, afectives i 
familiars de principis de segle poden plantejar situacions tan poc convencionals com 
aquesta: una mare que decideix reunir a tota la seva família per comunicar-los que 
està enamorada d’una dona amb la qual manté una relació estable. La família deixa de 
ser el que era.  
 
Sens dubte la importància d’aquesta pel·lícula rau en la mostra del nou panorama de 
cinema lèsbic espanyol. Se centra de manera total en aquest tema i presenta de forma 
actual i lliure les implicacions familiars i social que un esdeveniment d’aquest caire 
pot comportar.  
 
Sofía, una coneguda pianista que està separada, té tres filles: Elvira, Maribel i Jimena. 
Decideix reunir a les seves filles en una data simbòlica, el dia del seu aniversari, per 
presentar el nou amor de la seva vida. Aquesta resultar ser una pianista txeca 
anomenada Eliska.  
 
Les filles, cada una de les quals representa un mode de viure diferent, tenen 
problemes per entendre la nova situació i durant tota la pel·lícula ideen plans per 
aconseguir separar la parella. D’aquesta manera, aconsegueixen el deteriorament i la 
ruptura entre Sofía i Eliska, fet provocat per elles, del qual es penediran més tard. Una 
curiositat molt gran és el contrast de les reaccions contràries entre les filles i l’exmarit 
de Sofía. Aquest últim accepta la notícia sense problemes. 

																																																								
27	FILMAFFINITY. A mi madre le gustan las mujeres [en línia]. 
 <http://www.filmaffinity.com/es/film924041.html> [Consulta: 13/9/15] 
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Tot i la categorització de comèdia totalment clàssica, les directores d’aquesta cinta fan 
una reflexió molt profunda sobre els valors de la família tradicional, les relacions 
interpersonals i la recerca de la identitat pròpia, tant professional com personal. Així 
doncs, mostren, sota la capa de l’humor, el gran canvi que s’ha produït durant els 
últims anys en el tema del lesbianisme dins de la societat espanyola. S’ensenya que la 
família ja no és el que era. Ni pares, ni filles, ni xicots, ni els amants d’una nit 
segueixen els esquemes tradicionals i no hi ha camí per seguir davant de tant de canvi.  
 
El que sembla totalment estrambòtic del film és que, ja a l’any 2001, la manera de 
manifestar el lesbianisme de les protagonistes és totalment a través de la paraula, i no 
físicament. L’única mostra física és un petó totalment circumstancial que no gaudeix 
de cap importància dins l’escena, cosa molt significativa. Aquests fets ens poden fer 
pensar que les directores han volgut fer la pel·lícula més atractiva per l’audiència 
heterosexual. L’escena lèsbica en què més es centra la pel·lícula és un petó apassionat  
entre Elvira i Eliska, les dues molt més joves que Sofía, cosa que provoca més 
atracció al públic heterosexual. És una mica un prejudici social de la societat davant la 
possibilitat que una dona madura pugui tenir sexualitat pròpia i explícita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofia i Eliska en primer pla, amb les filles de la primera al 
darrere. Font: The Ranking 
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D. CONCLUSIONS 
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Al llarg d’aquestes pàgines hem estat capaços d’anar veient com les diverses 
representacions de l’homosexualitat en el cinema espanyol s’han anat desenvolupant 
de manera diversa, d’acord amb els avenços tant de la pròpia comunitat gai com de la 
societat en general. Aquests avenços, però, no sempre han estat progressius, sinó que 
han viscut una sèrie d’alts i baixos.  
 
Així doncs, es veu com l’opressió total de la dictadura únicament permetia 
l’estereotip de l’homosexual efeminat en ràncies comèdies sexuals, mentre que 
l’apassionat i intens desig de llibertat de la Transició portava amb ell, en canvi, un 
gran nombre de pel·lícules d’honorable consciència homosexual. Aquestes 
dramatitzaven amb gran contundència la lluita dels gais contra els discursos i les 
estructures homòfobes, moltes vegades utilitzant-ho com a símbol de lluita 
antifranquista. 
 
No obstant això, i a pesar d’alguns avenços com la descriminalització en termes 
legals, la consolidació de la democràcia als anys vuitanta no va portar l’equiparació 
dels drets de gais i lesbianes. Durant aquesta dècada i la següent, els discursos 
homòfobs seguien vigents quant a l’homosexualitat. Aquesta es tolerava sempre que 
no s’expressés més enllà d’unes barreres, negant la identitat gai. Conseqüentment, són 
molt escassos els exemples d’un cinema produït des d’una tradició cultural 
homosexual i desapareixen quasi per complet de les pantalles la reflexió sobre la 
condició gai i les seves circumstàncies.  
 
La representació de l’homosexualitat lliure d’estereotips fàcils heterosexistes o, si més 
no, la utilització d’un discurs de tradició clarament homosexual continua estant 
present quasi exclusivament en els films d’Almodóvar. Especialment en la seva obra 
mestra La ley del deseo. D’aquesta manera, podem constatar com el cinema, encara 
que no en tota la seva extensió, ha contribuït en certa manera a la normalització i 
acceptació de l’homosexualitat a Espanya, ja que, si no fos per pel·lícules com Los 
placeres ocultos, amb un clar enfocament didàctic, moltes de les qüestions entorn de 
l’homosexualitat seguirien sense resposta. Per tant, la primera hipòtesi que dóna lloc a 
aquesta investigació es compleix. 
 
Des del punt de vista del discurs fílmic en torn a l’homosexualitat, és evident que s’ha 
produït un canvi important de perspectiva. Aquest canvi ha transportat la 
representació de l’homosexualitat des de les ombres de la culpa a la llum de 
l’autoacceptació. Des del món gai torturat i efímer de les primeres representacions 
dels anys setanta (Ocaña, retrat intermitent (1978) de Ventura Pons) fins al món 
d’aquests últims anys, on el turment recau sobre la imatge de l’adolescent perdut, i no 
sobre la seva homosexualitat. Així doncs, sembla correcte afirmar que la 
representació de l’homosexualitat en el nostre cinema és una molt bona eina reflectora 
dels canvis socials, culturals i polítics del país, confirmant la segona hipòtesis.  
 
D’aquesta manera, el cinema comercial espanyol segueix essent, en general, reticent a 
l’hora de fer afirmacions categòriques i d’aproximar-se amb decisió al tema. Només 
es limita a utilitzar l’homosexualitat com a condiment per enriquir els seus discursos. 
El que s’entreveu a la pantalla es, com ja s’ha dit, el reflex del canvi de mentalitat de 
la societat espanyola vers aquest gènere. 
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No obstant això, aquests fets no volen pas dir que l’homosexualitat no hagi estat un 
dels temes preferits per produir representacions fílmiques. Els exemples que hem 
trobat al llarg de la investigació no fan més que donar peu a l’acceptació d’una realitat 
que no ha vist amb gaire bons ulls les condicions sexuals menors. Per desgràcia, el 
tractament que es fa del fet gai en pel·lícules com No desearás al vecino del quinto 
(Ramón Fernández, 1970) és el que impera en grans quantitats de films de l’època. 
L’homosexualitat turbulenta, allunyada dels bons aspectes de la vida, abocada a la 
delinqüència, les burles... cosa que ens deixa amb una visió clara pel que fa a la 
tercera hipòtesi. No obstant això, en els últims anys s’han produït pel·lícules molt 
rellevants que han començat a donar una visió no tan positiva sinó neutra del fet gai. 
Com no, tot comença amb La ley del deseo (Pedro Almodóvar, 1987). Però si hi ha un 
intent d’abordar, sense cap coartada i amb valentia i sinceritat, la qüestió homosexual 
dels últims anys, ha estat el cas de Kràmpack (Cesc Gay, 2000). 
 
Amb A mi madre le gustan las mujeres (Inés París i Daniela Féjerman, 2001) podem 
constatar la quarta i última hipòtesi: el cinema espanyol ha afavorit clarament la 
representació de l’homosexualitat i bisexualitat masculines en detriment de les 
femenines. El panorama homosexual masculí ha gaudit d’un pla de visió més extens 
segurament a causa que la major part de cineastes han sigut homes que parlaven 
d’homes. El simple fet de veure els exemples representatius a nivell històric de 
pel·lícules amb homosexualitat masculina en contrast la femenina ens deixa aquesta 
qüestió ben clara des del principi.  
 
Però, què passarà a partir d’ara? És difícil saber-ho, però sí que sabem el que falta per 
explicar sobre la qüestió homosexual. Fins ara el cinema espanyol s’ha conformat 
amb discursos buits i fàcils, i és molt probable que el final arribi abans que el nus i 
ens quedem sense conèixer com acaben tots els temes, com l’homosexualitat, sobre 
els quals el cinema espanyol es nega a parlar a fons avui en dia, però que 
constitueixen poderoses raons per les quals viure i lluitar. 
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