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Per a aquesta ocasió l’artista Rubén Antón
ens presenta per primera vegada aquesta col·lecció
única de 15 retrats vectorials que enalteixen la memòria
històrica d’artistes i referents trans, de gran influència 
dins i fora de la nostra comunitat artística, i promou la
lluita per una Llei integral trans més que necessària.

Aquesta exposició celebra l’Alta tecnologia travestí
i ret homenatge a la trajectòria artística de personatges 
com Dolly Van Doll, empresària i creadora dels
espectacles de la Belle Époque de València i Barcelona. 
Bibi Andersen com a súper vedette de l’època daurada
dels music-halls i cabarets. Elsa Ruiz com youtuber,
humorista i monologuista. Yani Forner com la primera 
dona trans a protagonitzar una pel·lícula al cinema
espanyol.

Fotografia Olga de la Iglesia
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Carla Antonelli com la primera parlamentària que ens ha 
representat de veritat i com a col·lectiu a Espanya, a més 
va ser una de les dones que va protagonitzar el primer
documental sobre persones trans, frenat per la censura en 
1980 i finalment emès en obert en 1981 en la TVE1. Nico 
Elsker com a actor de burlesque. Valeria Vegas com a 
periodista i escriptora. Carmen de Mairena i Violeta la 
Burra per la seva originalitat i com a artistes
imprescindibles de la contracultura barcelonina.

Coccinelle com la primera vedette de París que es va 
guanyar el respecte d’Europa i de l’Espanya franquista. 
Amanda Araújo com performer i poeta visual migranta 
des de la nuesa i reafirmació del cos trans. Amanda Lear 
com musa de Dalí des de l’escena artística dels 60s i 70s. 
Daniela Santiago com a actriu internacional. Dana
International com la primera i única dona trans que va 
guanyar el festival d’Eurovisió i Translocura com a
cantant ravalera que en les seves lletres planta cara als
rols de gènere, l’estigma del consum de drogues
i la heteronorma des de la dissidència.

Exposició prorrogada fins al 27 novembre 2021
en les instal·lacions de MuchaMasia

L’autor proposa amb això cedir un espai a la reflexió sobre
l’ALTA TECNOLOGIA TRAVESTÍ i les necessitats de les
persones trans, com a part imprescindible del col·lectiu 
LGTBIQ+, que sempre, i només pel fet d’existir, estan
al capdavant d’aquesta la lluita feroç pels nostres drets.
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La meva trobada amb la història de 
Yani Forner ha estat un dels moments 
més bonics que m’ha donat aquest 
2021. Gràcies a la seva germana Paca, 
i a la seva parella Anna, he pogut
conèixer més a fons la història 
d’aquesta artista malaguenya que va 
venir a viure a Barcelona en els anys 
80 i va ser super vedette en la mítica 
Sala Barcelona de Noche, compartint 
escena amb les millors artistes del 
moment com Ana Lúpez, Manel Dalgó, 
Pierrot i Marvin Salas. Gràcies a Valeria 
Vegas vaig poder conèixer la fita

històrica que Yani Forner va ser la
primera dona trans a protagonitzar en 
una pel·lícula al cinema espanyol.
’Adela’ va ser dirigida pel director
Carles Balagué en i rodada a la
Barcelona de 1985. En el podcast de 
Drag is Burning tenim un programa en 
el qual parlo amb Virgínia Cartier sobre 
nostre primer visionat de la pel·lícula i 
sobre com el cinema ha tractat i tracta 
a les dones trans com a simples
objectes de desig i també com a
dones inestables que ‘només
et porten problemes’.

YANI FORNER
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La vida de Carmen de Mairena va
arribar al gran públic en els anys 90 a 
través de les seves aparicions en
televisió, però la seva trajectòria
artistítica va començar a la fi dels anys 
50 com Miguel de Mairena, cantant de 
cuplet. No va ser fins a la transició
espanyola que va canviar el seu nom 
pel de Carmen de Mairena i va
començar a imitar com a transformista 
a artistes com Sara Montiel i Marujita 
Díaz. Per a mi és un personatge
entranyable, una dona ben educada 

que va viure al carrer Sant Ramón del 
Raval barceloní i que sempre va
utilitzar la seva fama mediàtica per a 
fer visible la realitat que viuen moltes 
dones trans i la precarietat laboral de 
les treballadores sexuals. Per a mi més 
que un personatge és una icona del 
Raval que passejava amb orgull el nom 
del barri allà per on anava. Va morir al 
març de 2020 i espero que sigui
sempre recordada i adorada per la seva
descaradura i la seva sinceritat en la 
televisió pública espanyola.

CARMEN DE MAIRENA
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A la Felipa la vaig conèixer en el Raval 
fa tres anys i per a res m’anava a
imaginar que Translocura s’anava a 
convertir en una de les artistes que 
més admiro actualment en
l’underground barceloní. El seu pròxim 
projecte musical tindrà com a títol ‘De-
claración de privilegios’ i si tot surt
segons el que es preveu veurà la llum a 
la fi d’enguany. Com a tercer
avançament d’aquest treball ha
publicat recentment el single ‘Heterror’ 
que qüestiona de manera directa la 

seva experiència personal amb el
patriarcat i els rols de gènere. A més té 
dues cançons més publicades en el seu 
perfil de Spotify, el seu primer single 
‘Prekariedrag’ que parla de la
precarietat com a artista LGBTIQ+
migranta en una societat que sistemà-
ticament no ens deixa avançar i el
temazo ‘Politóxica’ que és una oda al 
consum controlat de les drogues. Un 
referent clau de la generació jove
d’artistes que ha molt soroll que fer, 
molt a revolucionar i molt a dir.

TRANSLOCURA
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La primera vegada que vaig veure a 
Elsa Ruiz va ser en televisió i temps 
després en un vídeo del seu canal de 
Youtube titulat ‘Com vaig saber que era 
trans?’. El que més valoro d’Elsa és la 
seva manera de crear contingut en
xarxes socials i en els més de 100 
vídeos en Youtube que realitza amb 
l’ajuda de la seva parella Emma, en 
els quals parla sense filtres, carregada 
d’ironia i en llenguatge inclusiu sobre 
les realitats del col·lectiu trans, la
falsedat cap al col·lectiu que hi ha

darrere de la política i la transfòbia. 
Veritablement considero que els seus 
vídeos són molt educatius i que real-
ment tenen un contingut valuosíssim 
altament recomanable per a qualsevol 
persona tant dins com fora de la nostra 
bombolla queer. Si a això li sumem que 
a més és il·lustradora, còmica i
monologuista (busqui’s ‘Elsa Ruiz. Pizza 
con Piña’ en Google), és clar que
disposa de tots els ingredients
necessaris perquè el seu activisme
sigui més que creatiu, imprescindible.

ELSA RUIZ
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Carla Follis, coneguda per ser
‘L’animal sagrat’ de l’espectacle i més 
coneguda pel nom artístic de Dolly Van 
Doll, és una artista i empresària
nascuda a Torí que va viatjar per tota 
Europa fins a arribar a Paris en els anys 
60 on va començar la teva transició. Va 
arribar a Espanya en 1971 i uns anys 
després va muntar la companyia
d’espectacles ‘Belle Epoque’:
Un fastuós i enlluernador espectacle de 
Music Hall” que després del seu èxit a 
València i Barcelona a principis dels 80 

va revolucionar el panorama artístic
espanyol. Parla perfectament 5
idiomes i a més de ser una llegenda 
viva del cabaret ha dedicat la seva vida 
‘a fer felices als altres’, com ella
mateixa diu. El que més m’emociona 
de Dolly és la seva proximitat, la seva 
elegància i la gran memòria que té per 
a recordar-se de dates concretes sobre 
la seva vida i detalls sobre la part
tècnica i humana dels espectacles que 
ha creat. Una genia.

DOLLY VAN DOLL
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Amanda Lear va començar la seva
carrera en els cabarets de Paris dels 
anys 60 i no va trigar molt de temps a 
convertir-se en la musa protegida de 
Dalí, amb qui es deia que tenia un
‘matrimoni espiritual’. En 1965 es va 
estrenar com a model per a Paco
Rabanne en Paris i va ser fotografia-
da pels millors fotògrafs de revistes de 
moda com Vogue i Elle doble sent el 
millor tret de sortida que podria tenir 
la seva carrera professional. La seva 
primera cançó ‘Star’ va ser registrada 
en els anys 70 juntament amb David 
Bowie però mai es va publicar. L’èxit 

internacional li vindria amb el single 
‘Queen of Chinatown’ extret del seu 
primer àlbum ‘I am a photograph’ en 
1977 i ‘Follow em’ en 1978.

Han estat moltes les vegades que s’ha
qüestionat la seva identitat trans en 
entrevistes i mitjans de comunicació al 
llarg de tota la seva carrera, però ella 
sempre ha preferit mantenir la llegenda 
del ‘ni confirma, ni desmenteix’. Per a 
mi és un referent de l’ambigüitat sexual 
i de com fer-se valer dels rumors que 
en molts casos beneficien la visibilitat 
de les artistes.

AMANDA LEAR



alta tecnología travestí
¡que lo trans sea ley! pER rubén antón

fins al 27 de novembre de 2021 en                        · CARRER jaume casanovas 55 · el prat de llobregat

DANIELA SANTIAGO
Retrat vectorial · Impressió digital · peça signada en
lona amb ollados 75 x 100cm · Barcelona 2021

500€ +iva



alta tecnología travestí
¡que lo trans sea ley! pER rubén antón

fins al 27 de novembre de 2021 en                        · CARRER jaume casanovas 55 · el prat de llobregat

Haig de reconèixer que durant l’últim 
any estava esperant que Daniela
Santiago em donés un moment icònic 
en la seva carrera com a actriu i aquest 
moment va arribar quan la vaig veure 
amb semblant lookazo en els Premis 
Feroç 2021. Cap rapat, vestida com 
una autèntica fera per la signatura
italiana Caballi i amb unes corbes
d’infart. Així si. Amb això no vull dir que 
tingui la responsabilitat d’estar
sempre divina, ni molt menys, però 
estava esperant aquest moment per a 
fer el retrat que mostro en aquesta ex-
posició i no volia conformar-me amb 
la seva majestuosa interpretació de 
Cristina Ortiz ‘La Veneno’. Volia veure 

qui hi havia darrere d’aquest cuerpazo 
i aquesta imatge tan increïble i aquest 
moment va arribar. En els Premis Goya 
2021 la seva presència va ser més que 
polèmica a més per uns periodistes de 
la catifa vermella que van deixar el mi-
cròfon obert mentre la insultaven sense 
pietat, uns diuen que eren comentaris 
masclistes, uns altres diuen que pels 
tatuatges… jo crec que va ser pura 
transfòbia i el cas és que va donar la 
cara demanant aquest respecte cap a 
les dones, totes les dones: trans i no 
trans, que hauria de ser LLEI en la so-
cietat cateta i absurda en la qual vivim. 
Gràcies Dana per mostrar i ser
excel·lència trans.

DANIELA SANTIAGO
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Vaig conèixer a l’artista vigués Nico 
Elsker a través d’Instagram, pel seu 
contingut com Drag King.
Instantàniament vaig entendre que la 
masculinitat es podia performar a la 
perfecció tant en un entorn artístic com 
en el dia a dia (aquí és on entraria el 
NEOTRAVESTISMO) i Nico va ser tan 
generós que ens va permetre seguir el 
seu procés de transició a través de les 
xarxes socials, del seu art i del seu per-
formance. Ha participat com a actor i 
transformista en nombrosos
esdeveniments de visibilitat trans

masculina i amb molt de coneixement 
de causa podria afirmar que és un dels 
artistes més visibles dins de la
comunitat LGBTIQ+. A més forma part 
d’una companyia de cabaret
underground que es diu ‘Marinita i els 
seus Maromas’ que ofereix espectacles 
amb números musicals coreografiados 
amb escenes de teatre entre els
mateixos i seguint la història de
Marinita Calleja, una de les majors
dives de Vigo, en la qual Nico fa el
personatge del ‘nuvi a la força’.

NICO ELSKER



alta tecnología travestí
¡que lo trans sea ley! pER rubén antón

fins al 27 de novembre de 2021 en                        · CARRER jaume casanovas 55 · el prat de llobregat

CARLA ANTONELLI
Retrat vectorial · Impressió digital · peça signada en
lona amb ollados 75 x 100cm · Barcelona 2021

500€ +iva



alta tecnología travestí
¡que lo trans sea ley! pER rubén antón

fins al 27 de novembre de 2021 en                        · CARRER jaume casanovas 55 · el prat de llobregat

Carla Antonelli és el nom artístic de 
l’activista i actriu de Tenerife Carla
Delgado Gómez, que en 2011 es va 
convertir en la primera i única política 
trans que hem tingut lluitant pels drets 
del col·lectiu LGBTIQ+ en el territori
espanyol.
Penso que Carla és conscient del seu 
activisme només pel fet d’existir. Des 
de la seva posició política com a
parlamentària en l’Assemblea de
Madrid, i per més d’una dècada en el 
socialisme, ha estat i és, una peça clau 
per la tan complexa i al seu torn tan 

necessària Llei Integral Trans i va parti-
cipar de manera directa en el programa
electoral on es va incloure el matrimoni 
entre persones del mateix sexe i la Llei 
d’Identitat de Gènere per a les
persones trans.

En les seves pròpies paraules: “Com és 
possible que algú hagi pensat per un 
minut que “homes” vagin a canviar de 
sexe per a entrar als banys per a poder 
violar a dones?. Quina barbaritat. Mira, 
un home quan ens vol violar o abusar 
el fa on li dóna la gana”. I té tota la raó.

CARLA ANTONELLI
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Amanda Araújo, artista originària
del Brasil, a més de ser una peça
imprescindible en el panorama
artístic dissident barceloní va ser
capaç d’emocionar-me fins a plorar fa 
un parell d’anys, llegint-me un poema 
seu a l’oïda, una nit en el Madame
Jasmine del Raval. En el mitjà que
millor es mou i expressa és en els
espais escènics i de la performance, 
utilitzant el seu cos nu com a element 
de denúncia cap a l’opressió històrica 

i fetitxització que reben les persones 
trans racializadas. S’exposa en cos i 
ànima en totes les seves aparicions i es 
maneja com a peix en l’aigua en l’estil 
lliure. Ja fa temps que espero i desitjo 
que surtin a la llum les cançons de
hip hop que ha escrit i que porta temps 
preparant. Us explico un secret, he
tingut el plaer d’escoltar-les en alguna 
ocasió ;-) i no tinc cap dubte que farà 
una cosa molt gran amb la seva carrera 
artística que acaba de començar.

AMANDA ARAÚJO
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Sharone Cohen, més coneguda com 
Dana International, va fer història per 
ser la primera artista trans guanyadora 
del festival d’Eurovisió l’any 1998 amb 
el exitazo musical ‘Diva’. No sols va ser 
l’assoliment de guanyar el primer lloc 
en Eurovision, es va entendre també 
com l’avanç d’una Europa de finals dels 
90s que havia triat com a guanyadora 
i per primera vegada en la història del 
festival a una dona trans de Tel Aviv 
que visibilitzava al col·lectiu trans i que 
instantàniament es va convertir en una 
referent internacional popularitzant i 
rejovenint la celebració del festival. A 

més, aquest èxit va crear molta
controvèrsia causant un gran impacte 
al seu país on la ultraortodoxia va
arribar a qualificar-la com “el dimoni” i 
va rebre amenaces de mort. 
Així i tot es va fer molt popular
dins i fora de la comunitat LGTBIQ+ 
convertint-se en la primera artista
israeliana a ser entrevistada per la
cadena musical americana MTV i a
actuar en el programa britànic ‘Top of 
the Pops’. ‘Diva’ és una oda a les dones 
poderoses, la reina Cleopatra i Victoria, 
la deessa romana de la victòria i
Afrodita, la deessa grega de la bellesa.

DANA INTERNATIONAL
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Moltes coses puc dir de Valeria Vegas: 
periodista, escriptora, amant de la
cultura i les paraules, hemeroteca amb 
potes… amb quatre llibres publicats 
i dos documentals, un sobre ‘Manoli-
ta, la Chen de Arcos’ i un altre titulat 
‘Ellas’ que recorre cinquanta anys de 
la història de la transsexualitat a través 
del relat de cinc dones, de diferents 
generacions però unides per moments 
i vivències comunes. Un documental 
important i necessari per a la visibilitat 
trans. A mes d’aquesta gran carrera es-
tel·lar, les seves aparicions en televisió 
són un luxe. El que més destaco d’ella 

és el seu lliurament i generositat. L’any
passat vam gravar un programa per al 
meu canal de podcast, (disponible en 
plataformes digitals com Drag is
Burning) i l’entrevista va ser un
autèntic plaer.
A més, gràcies a Valeria, la seva
recerca sobre referents LGBTIQ+
i el seu últim llibre publicat amb
Dos Bigotes titulat ‘Libérate’ em vaig
assabentar de la fita històrica de Yani 
Forner i de nombrosos detalls sobre 
gairebé un centenar de personalitats 
que com el seu títol indica “ens van 
obrir camí a Espanya”.

VALERIA VEGAS
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L’artista parisenca Jacqueline Charlotte 
Dufresnoy, coneguda des de 1953 sota 
el nom artístic de Coccinelle (marieta 
en francès) va ser la primera vedette 
trans de fama mundial a sotmetre’s a 
una cirurgia de reassignació genital a 
Casablanca, el Marroc pel ginecòleg 
Georges Burou, pioner europeu en 
aquesta tècnica de reassignació.
Abans de la seva transició va
pertànyer a l’artilleria militar francesa i 
com a dada imprescindible en la seva 
biografia va fundar l’associació
‘Esdevenir Femme’ per a ajudar a les 
dones que iniciaven la seva transició.

A Madrid va causar un gran impacte 
social a mitjans dels 60s, ja que totes 
les nits s’esgotaven les localitats per a 
veure els seus espectacles, treballats 
amb el mateix nivell d’exigència que
demanava el públic francès.

En els anys 70s va treballar amb èxit 
per tot Europa i Llatinoamèrica. I ja 
prop dels 80s va ser la figura estel·lar 
del cèlebre cabaret Chez Nous de
Berlín. A més, és la primera persona 
trans que té un carrer amb el seu nom 
a Europa ‘La Promenade de Coccinelle’ 
a París, des de l’any 2017.

COCCINELLE
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El 30 de gener de 2020 els periòdics 
titulaven: ‘Mor Violeta la Ruca, icona 
transformista durant el franquisme i 
símbol dels cabarets catalans on va
actuar sempre en clau de flamenc.’ 
Per a mi és un personatge irrepetible, 
icona del carrer i de la nit, que es va 
vestir de dona en els moments més 
difícils del franquisme i va treballar en 
els locals de moda d’aquella Barcelona 
pionera en les defenses LGTBQ+ per la 
diversitat d’identitat lliure. Va començar 
actuant com a travestí els caps de set-
mana i arriba a compartir escenari amb 

Antonio Machín i Estrellita Castro.

Anys més tard on va treballar a la Sala 
Barcelona de Noche on es va fer amiga 
de Salvador Dalí i posteriorment va tre-
ballar en el cos de ball dels espectacles 
de Lola Flores. El seu major èxit inter-
nacional va ser a la Sala Paradis de
París on treball durant dos anys fins 
que va decidir tornar a Espanya a
cuidar de la seva mare. Va publicar
diversos discos en format LP i cassette 
amb enregistraments de les seves
actuacions que venia a peu de carrer.

VIOLETA LA BURRA
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Bibiana Fernández, abans coneguda pel 
nom artístic Bibi Andersen, va arribar 
a la Ciutat Comdal i tres anys després 
es va convertir en la vedette i estrella 
principal de la cadena Ferrer, que en 
els anys 70 gestionava diferents locals 
d’espectacles a Barcelona. Uns anys 
més tard en 1977 va debutar al
cinema amb la pel·lícula ‘Canvio de 
Sexo’, protagonitzada per una jovenís-
sima Victoria Abril de tan sols 17 anys, 
que relata la història d’una noia trans 
que comença la seva transició a la
Barcelona dels anys 70 i el seu pare li 
porta a un espectacle de la sala ‘Star-
let’ on Bibi Andersen fa un nu integral 
al final del número. Aquesta pel·lícula i 
el misteri que generava la seva
identitat va fer que la seva fama 

creixés i que en 1980 publiqués el seu 
primer i únic projecte musical titulat 
‘Bibi Andersen’ que conté els èxits
‘Sálvame, ‘Call me Lady Champagne’
i ‘Ay - Ay - Ay’. Això li va permetre
presentar les cançons a TVE1 i mostrar 
que a mes de magnetisme, tenia una 
naturalitat especial per a la televisió.

Ja en els anys 80, i vivint al Madrid de 
la movida, va començar a treballar en 
les pel·lícules i produccions de Pedro 
Almodovar que la va impulsar com a 
artista a nivell internacional. En l’ac-
tualitat podem veure a Bibiana com a 
comentarista en programes de televi-
sió, com a concursant en programes de 
telerealidad i la podem escoltar en les 
seves col·laboracions de ràdio.

BIBI ANDERSEN
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“ c o n  e s ta  e x p o s i c i ó n  q u i e r o  r e n d i r
h o m e n a j e  a  t o d a s  l a s  a r t i s ta s  t r a n s

q u e  a  t r av é s  d e  s u  v i d a  y  a r t e  n o  s o l o
h a n  v i s i b i l i z a d o  h i s t ó r i c a m e n t e  t o d a s  l a s 
s i g l a s  d e l  c o l e c t i v o  l g t b i q + ,  ta m b i é n  h a n 
d e m o s t r a d o  a l  m u n d o  q u e  h ay  q u e  s e r  u n a 
g r a n  a r t i s ta  y  t e n e r  m u c h o  ta l e n t o  pa r a 

e n c o n t r a r s e  a  s i  m i s m a ,  s o b r e v i v i r
y  s e r  f e l i z  e n  e s t e  m u n d o  f e r o z

y  c a r e n t e  d e  e m pat í a .

s i n  d u d a  s o i s  d e  o t r o  p l a n e ta ,
l a  t i e r r a  n o  o s  m e r e c e ” .

g r a c i a s .  r u b é n  a n t ó n


