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Transgènere
Les persones transgènere són
persones que tenen una
identitat de gènere diferent del
seu gènere assignat al nàixer.
Per tant, les persones
transgènere inclouen tant
aquelles que són binàries com
les no-binàries.
Transsexual
Les persones transsexuals
experimenten una identitat de
gènere que és inconsistent o no
associada culturalment amb el
seu sexe assignat, i desitgen una
transició permanent al gènere
amb el qual s'identifiquen,
normalment mitjançant
assistència mèdica.

Disfòria de gènere
És el terme que fa referència a la
discordància entre la identitat de gènere i
sexe biològic assignat al nàixer. Causa
rebuig i incomoditat cap al propi cos,
creant un malestar psicològic i emocional
a la persona.

Identitat de gènere
És la vivència interna i individual del gènere tal
com cada persona la sent. Pot correspondre o no
amb el sexe biològic assignat al nàixer.

Expressió de gènere
És la forma en que manifestem el nostre gènere
mitjançant el nostre comportament i la nostra
apariència (forma de vestir, cabell, etc.). Pot ser
masculina, femenina o andrògina.

Sexe biològic
És el conjunt de característiques biològiques que
s'assignen al sexe masculí o femení. És a dir, els
cromosomes, hormones, genitals i, en general,
trets anatòmics.
Es tracta de tres conceptes independents que poden estar
o no relacionats, i que a més a més no són estàtics.

PEL·LÍCULES
DE TEMÀTICA
TRANS
Boys don't cry (1999)
Transamerica (2005)
Priscila reina del
desierto (1994)
Tomboy (2011)

SÈRIES
DE TEMÀTICA
TRANS
Pose
Veneno
Historias de San
Francisco
RuPaul's Drag Race

A QUI SEGUIM?
@lajedet
@hugoarquero
@elliotpage
@lavernecox

PERSONES TRANS
QUE HAN FET
HISTÒRIA
Lili Elbe
1882-1931
És considerada la primera dona trans. Va ser artista de
considerable èxit que va posar amb roba de dona per a la seua
esposa. Va ser la primera persona registrada en passar per un
procediment de reassignació de sexe, després de successives
cirugies va morir quan volia implantar-se un úter per a tindre fills.
La seua vida es va portar al cine amb la pel·lícula
"La chica danesa".

PERSONES TRANS
QUE HAN FET
HISTÒRIA
Christine
Jorgensen
1926-1989
Christine va ser una pionera perquè, en el seu cas, a més de sotmetre's
a l'operació de reassignació va provar també amb la teràpia hormonal.
Aquesta novaiorquesa va servir en l'exèrcit dels Estats Units durant la II
Guerra Mundial. Va tornar d'Europa transformat en dona i això la va
portar a la portada del Nova York Daily News en 1952. La fama li va
arribar ràpid i es va convertir en artista de cabaret. Va patir tot tipus de
vexacions com que un fan tirara del seu pèl per a veure si era una
perruca o que no li permitiren casar-se amb el seu promés.
Tot i això, va lluitar incansablement pels seus drets.

PERSONES TRANS
QUE HAN FET
HISTÒRIA
Carla
Antonelli
13 DE JULIOL DE
1959
Actriu, activista i la primera dona transsexual que ha arribat a diputada
al nostre país. La seua lluita pels drets d'aquest col·lectiu a Espanya ha
sigut incasable, en una època en la qual et podien ficar en la presó per
això. Ja en el món de la política al costat del PSOE, va arribar fins i tot a
defensar una vaga de fam en 2006 per a aconseguir l'aprovació de la
Llei d'Identitat de Gènere.

PERSONES TRANS
QUE HAN FET
HISTÒRIA
Cristina Ortiz
(La Veneno)
1964 - 2016
Cristina Ortiz es va convertir en una de les majors icones trans d'Espanya, encara
que mai va pretendre ser-ho. La seua desimboltura, el seu cridaner físic i la seua
manera de parlar tan descarada li van donar la fama en la televisió gràcies al
programa 'Aquesta nit creuem el Mississipí'. En aquest context va posar un dur tema
sobre la taula, el de la prostitució a la qual ella i moltes com ella es van veure
abocades. En 2016 va publicar la seua vida en un llibre pel qual va rebre amenaces
de mort si arribava a confessar els noms d'alguns dels seus famosos i importants
clients. S'ha plasmat la seua vida en la sèrie "Veneno".

PERSONES TRANS
QUE HAN FET
HISTÒRIA
Elliot Page

21 DE FEBRER DE
1987
Elliot Page és un actor, productor i activista canadenc. L'1 de desembre de 2020, va
declarar que era un home transgènere a les seues xarxes socials. Amb el seu
missatge venia una lliçó de coratge i valentia: “No puc expressar el bé que em sent,
sent per fi qui sóc, sent el meu autèntic jo”.
Ara el seu viatge continua, i de segur que servirà d'exemple a altres que veuran en
ell el reflex d'una persona que lluita per la seua llibertat més primària, la que
concerneix a la identitat.
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