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Viure és passar d’unes circumstàncies a unes altres 
i tot allò que fem per adaptar-nos-hi. “Tránsitos” 
s’endinsa en trànsits vitals tals com el càncer, l’amor
o la vellesa, a través de cinc personatges que 
conformen una família on dues dones trans, una 
persona no binària, un jove marica i una vella 
drag encarnaran, des dels seus cossos i identitats 
dissidents, històries humanes que escapen
dels seus trànsits de gènere.

Sovint, les persones trans o dissidents només són 
cridades per parlar com a objecte d’estudi de les 
seves identitats, com si la seva existència només 
es construís desde la curiositat cis envers la seva 
deconstrucció de gènere. “Tránsitos” no saciarà 
la curiositat cis envers les persones trans, sinó
que les fa protagonistes d’històries humanes que poc 
tenen a veure amb la seva identitat de gènere, “porque 
si sólo hablamos de eso, nos convertimos sólo en eso,
y somos mucho más”.

Però sembla injust parlar d’un espectacle sense donar 
importància al seu procés de creació de quasi
dos anys a cavall entre Catalunya, Argentina i Uruguai. 
Un procés fet a foc lent on l’empoderament i les cures 
han marcat les pautes de treball i d’investigació.
Un procés interromput, com tot, per una pandèmia 
que no afecta a tothom per igual i que amenaça
amb invisibilitzar encara més les persones que viuen 
als marges de la normativitat.
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Si t’ha agradat l’obra,
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#Tránsitos #LaCulturaÉsSegura #DeGrecaGrec


