
HISTÒRIES DE L’ART DES DE BARCELONA

DOSSIERS PER A ACTIVACIÓ DE LA SÈRIE AMB GRUPS



Partint d’aquesta idea, en el projecte que presen-
tem aquí ens hem preguntat quantes històries 
de l’art cohabiten dins de la història de l’art amb 
l’objectiu de fer-les visibles. El programa consta 
de vídeos en obert i compta amb la col·laboració 
de diversos artistes, teòrics i activistes que oferei-
xen la seva lectura d’un episodi concret de la his-
tòria de l’art.
El programa es planteja com un recurs educatiu 
per treballar a l’institut que es pugui enfocar d’una 
manera transversal en múltiples assignatures, i 
que permeti aprofundir en molts temes que habi-
tualment s’han mantingut fora del discurs oficial. 
Aquest dossier presenta alguns d’aquests temes, 
així com propostes per treballar-los a l’aula. Unes 
propostes que són tan sols una entre moltes apro-
ximacions a cada capítol de la sèrie i que es poden 
plantejar des d’assignatures com ara Tutoria, Edu-
cació Visual i Plàstica, Ciències Socials, Geografia 
i Història o Cultura i Valors Ètics.
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INTRODUCCIÓ
 

El 1983, Marta Traba, crítica argentina exiliada a 
Colòmbia, es va embarcar en el projecte d’enregis-
trar per a la televisió colombiana una sèrie de vint 
episodis de trenta minuts amb el títol de La his-
toria del arte moderno contada desde Bogotá, que 
en l’actualitat es pot trobar a internet. Aquesta 
història de l’art de Traba estava situada i pensa-
da per arribar a grans audiències. Històries de l’art 
des de Barcelona, a més de retre homenatge a la 
proposta de Traba, comparteix amb el projecte de 
la historiadora argentina la intenció de difondre 
uns altres relats de la història de l’art i situar-los 
en una geografia concreta. En el nostre cas és la 
Barcelona del darrer segle, amb l’objectiu d’obrir 
a l’aula uns espais des dels quals plantejar fissu-
res en el discurs hegemònic de l’art. L’educació és 
l’acte de pensar, d’interrogar i interrogar-se, d’ac-
tivar, de crear i de sentir, i la nostra intenció és 
aproximar-nos a les possibilitats de la pedagogia 
com a pràctica política i d’alliberament.

Al llarg d’aquests dossiers fem servir llenguatge inclusiu com a 
exemples d’incorporacions no-normatives i d’un llenguatge que no 
estigui marcat pel binarisme de gènere. El llenguatge produeix i 
construeix realitat. Ens entenem i comprenem el nostre món a tra-
vés del llenguatge que utilitzem, i per això us animem a imaginar 
totxs plegadxs, a classe, altres llenguatges possibles que transfor-
min el món i que ens incloguin a totes.
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LA BARCELONA SEXI

Per Equipo Palomar

 

En aquest capítol es revisen algunes de les pràc-
tiques artístiques que s’han desenvolupat en el 
darrer segle a la ciutat de Barcelona. Els seus pro-
tagonistes s’han mantingut en els marges de la 
història de l’art pel fet d’haver integrat l’erotisme 
i la seducció en la seva obra, en el mateix moment 
en què l’art espanyol era conegut internacional-
ment per les obres d’artistes com ara Pablo Picas-
so i Joan Miró.

A començaments del segle xx, la zona del Raval 
inclosa entre la Rambla, el Paral·lel i el carrer 
Hospital era coneguda com el Barri Xino. Aquest 
nom no venia d’una gran presència de població 
oriental migrada, sinó que el va encunyar Paco 
Madrid el 1925 tot fent al·lusió al Chinatown no-
vaiorquès. També hi ha qui diu que el nom es 
refereix a l’hampa que habitava i circulava per 
aquells carrers: els carteristes dels anys trenta, 
del seu ofici en deien xinar, ja que utilitzaven una 
navalla (que anomenaven xino) per foradar les 
americanes dels vianants i robar-los la cartera. En 
aquella època Jean Genet estava recorrent Europa 
i sobrevivia fent petits furts i prostituint-se. En el 
llibre Diari del lladre manifesta la seva fascinació 
per la Barcelona d’aquells anys, i hi explica el seu 
pas per La Criolla, un antre que hi havia a tocar 
del Paral·lel freqüentat per travestis, immigrants, 
mariners i contrabandistes, i pel Madame Petit, 
un prostíbul on va treballar. Els relats de Genet 
sobre Barcelona també descriuen la processó que 
van fer Las Carolinas (un grup de marietes i tra-
vestis) per expressar el seu dol per la desaparició 
dels banys públics del Raval, on havien tingut tan-
tes trobades sexuals amb mariners i que acabaven 
de ser l’objectiu d’una de moltes bombes que els 
anarquistes posaven en aquells anys.

En aquest capítol, el col·lectiu El Palomar reac-
tiva la processó de Las Carolinas per celebrar la 

reobertura dels banys públics del Raval, en una 
acció conjunta amb Chava Guerrilla i prenent com 
a punt de partida el seu projecte Crapulismo ilus-
trado. En aquells mateixos anys narrats per Genet 
i en el mateix bar La Criolla, Lluiset Serracant, un 
travesti afeminat, advocat i pistoler conegut com 
a Flor de Otoño, es reunia amb els anarquistes 
que van defensar la ciutat en els darrers dies de la 
República. Sobre la vida de Serracant, Rodríguez 
Méndez va escriure una obra de teatre que es va 
adaptar al cinema el 1978 (Un hombre llamado Flor 
de Otoño). Fou una de les tres primeres pel·lícules 
espanyoles que van parlar sobre l’homosexualitat, 
juntament amb Ocaña, retrat intermitent (Ventura 
Pons) i El diputado (Eloy de la Iglesia), totes tres 
estrenades el mateix any.

Durant la dictadura del general Franco era patent 
la persecució de qualsevol activitat que no seguís 
les conductes dictades per la moral cristiana, la 
qual cosa va afavorir que molts artistes s’exiliessin 
a l’estranger o bé que simplement es veiessin obli-
gats a aturar la seva producció. Gradualment es 
va censurar tot reducte artístic llibertari, i aquells 
que havien format part de l’exuberant bohèmia 
dels anys vint i trenta van caure en l’oblit. Fins 
ben entrada la dècada dels setanta no tornarem 
a trobar artistes que treballin des de les dissidèn-
cies sexuals.

Després de la mort de Franco, les demandes per les 
llibertats es van desfermar. El 1977 el Front d’Alli-
berament Gai va organitzar la seva primera marxa 
a Barcelona. Al capdavant de la manifestació hi 
havia les més discriminades: prostitutes, tran-
sexuals i travestis; entre elles, Ocaña, un pintor, 
performer i activista sevillà que es va instal·lar a 
la plaça Reial de Barcelona juntament amb altres 
artistes, boges i intel·lectuals com ara Camilo, 
Nazario i Alberto Cardín, els quals van treballar 

https://www.youtube.com/watch?v=pVu1Fp2RJaw&feature=youtu.be
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per accelerar els processos de regeneració de les 
desobediències sexuals i de gènere. Són ben cone-
gudes les aparicions d’Ocaña a la Rambla vestit 
de dona, passejant-se coqueta i cridanera mentre 
els floristes l’obsequiaven amb flors. Ocaña es pre-
nia el seu gènere com un material amb què jugar 
i provocar la societat, ja fos vestint-se de dona o 
despullant-se. Tant la seva pintura com les seves 
grans instal·lacions –amb marcades influències 
del folklore andalús– es consideraven naïfs, i avui 
la seva obra continua fora de les col·leccions dels 
museus espanyols. Va morir el 1983, als 36 anys, 
a Cantillana, el seu poble natal, on havia tornat 
per celebrar el carnaval: es va disfressar de sol, 
amb un vestit de paper maixé, tela i bengales fet 
per ell mateix que, en encendre’s, li va provocar 
unes cremades mortals.

En aquella època, a l’estranger ja es feien opera-
cions de reassignació de gènere, però a Espanya 
no es van començar a practicar fins entrats els 
noranta. Durant la dictadura de Franco i ens els 
anys posteriors era molt arriscat sotmetre’s a can-
vis físics permanents sense despertar sospites 
i rebre denúncies. Per això moltes persones van 
adoptar el transformisme com a via plausible per 
desfogar-se, sobretot en els darrers anys de la dic-
tadura, en què les influències que arribaven de 
l’estranger van forçar un relaxament dels costums 
tan estrictes que el govern imposava. Als setanta 
es van començar a veure espectacles de cuplets i 
varietats en què actuaven transformistes, en lo-
cals i teatres com ara el Teatre Arnau, El Molino, 
el Gambrinus, el Copacabana i el Barcelona de 
Noche. Figures mítiques d’aquells escenaris, per 
esmentar-ne algunes, són Madame Arthur, Viole-
ta la Burra, Pavlosky, Pierrot... D’altres, com ara 
Carmen de Mairena, es van injectar silicona a casa 
seva amb l’eufòria de la Transició.

El 1992 Bibi Andersen anuncià a la premsa que 
havia canviat de sexe. Era l’any de la celebració 
dels Jocs Olímpics de Barcelona, així com dels 
Jocs Paralímpics, celebrats setmanes més tard, la 
mascota dels quals, Petra, va dissenyar Mariscal 
inspirant-se en Lorenza Böttner, a qui havia cone-
gut feia uns anys a Barcelona. Lorenza va perdre 
els braços en electrocutar-se a Punta Arenas (Xile) 

quan tenia vuit anys; en aquella època es deia Lo-
renzo. La seva mare va treballar de valent per po-
der pagar-li l’operació, que es va portar a terme a 
Alemanya, on van anar a viure, i des de llavors va 
créixer havent de fer servir els peus com si fossin 
les mans. Va iniciar la seva trajectòria com a ar-
tista –la seva mare li feia de mànager– i, quan es 
va declarar homosexual, es va canviar el nom pel 
de Lorenza. Va viatjar per tot el món fotografiant-
se, dibuixant, pintant i fent performances. L’any 
1992 va suposar per a Barcelona un canvi d’imat-
ge a marxes forçades: a fi de presentar-la com «la 
ciutat del disseny», l’Ajuntament va iniciar un pla 
de desallotjament dels barris de barraques, fet que 
va comportar l’expulsió de famílies humils i de co-
munitats gitanes de zones com ara el Poblenou. 
Amb motiu de la inauguració dels Paralímpics van 
cridar Böttner perquè interpretés el personatge de 
Petra, cosa que va fer, tot i que la premsa nacional 
el va anomenar Lorenzo i no Lorenza. Un any més 
tard va morir a causa de la sida.

A començaments del segle xxi, el 2003, Paul B. 
Preciado va organitzar el cicle Marató postporno 
al MACBA, amb Annie Sprinkle com a convida-
da. Sprinkle fou actriu porno durant la joventut, 
però en un moment determinat va voler integrar 
el seu treball en el camp de la pornografia amb 
els corrents feministes, i es va filmar a si matei-
xa prioritzant el seu propi plaer per damunt de la 
satisfacció de l’espectador. A més, va començar a 
fer performances artístiques i tallers d’educació 
i d’autoexploració sexual. La seva visita a Barce-
lona va tenir un gran impacte entre nombroses 
lesbianes, marimachos, trans i marietes que bus-
caven altres vies d’exploració del plaer a través 
del sexe. Alguns dels grups que després es van or-
ganitzar a l’entorn del postporno a la ciutat són 
Kimera Rosa, PostOp, Gynepunk, Girls Who Like 
Porno, Ex-dones o Perrxs Horizontales. La majo-
ria eren grups fluids que sovint col·laboraven en-
tre si i n’hi ha que continuen en actiu. Com Annie 
Sprinkle, van fer performances, vídeos i tallers, però 
també llibres, fanzins, taules rodones i mostres, com 
ara la Muestra marrana, per desconstruir el gènere i 
la sexualitat; cada participant va aportar la seva vi-
sió, el seu desig i la seva experiència i es va generar 
un context molt ric, experimental i plural.
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El 2013 les artistes Mariokissme i R. Marcos Mota 
(directores d’aquest capítol) van fundar El Palo-
mar amb l’objectiu de revaloritzar els treballs ar-
tístics que parteixen d’experiències subjectives en 
les dissidències de gènere i sexualitat. Hibridant 
la seva tasca entre l’acte artístic i el comissariat, 
han realitzat nombroses exposicions, investiga-
cions, xerrades, edicions, tallers, festes, projec-
cions i fins i tot manifestacions, amb l’objectiu de 
pedagogitzar i remarcar el valor polític d’aquestes 
dissidències en pro d’un acceleracionisme queer 
en l’àmbit de la cultura. Treballen connectant i 
activant artistes que, a causa d’un context hostil, 
moltes vegades es queden als marges, però també 
reactivant artistes que ja no es troben entre nosal-
tres i que, com ara els d’aquest capítol, desitgen 
que no caiguin en l’oblit.

ESTRATÈGIES I MATERIALS 
PER TREBALLAR EL CAPÍTOL 
A L’AULA
 
1. Tórtola Valencia i Álvaro 
Retana

Filla de català i andalusa, budista, vegetariana i 
afiliada al moviment feminista, Tórtola Valencia 

GLOSSARI DE CONCEPTES

Artistes decadentistes
Censura
Feminismes
Gènere
Alliberament sexual
Postporno
Subcultura
Queer
Transexualitat
Transgressió

fou una famosa ballarina exòtica que, fascinada 
per les cultures antigues, va cercar referents en 
l’antropologia per tal de reinterpretar-les amb els 
seus balls. Entre 1910 i 1930 va actuar a Espanya i 
a l’Amèrica del Sud; llavors, acabada de proclamar 
la Segona República, es va instal·lar a Barcelona, 
on va passar la resta de la seva vida.
Durant la dictadura franquista, malgrat que ja no 
treballava i que es mantenia al marge de la vida 
pública, va haver de prendre certes precaucions 
perquè no l’empresonessin: va adoptar la seva pa-
rella, Ángeles, per poder viure amb ella sense des-
pertar sospites. Sens dubte, Tórtola va pertànyer 
al cercle llibertí i progressista de la bohèmia dels 
anys vint, caracteritzats per una llibertat i una de-
simboltura que a Espanya no es tornarien a veure 
fins ben avançat el segle xx. No va tenir tanta sort 
el seu amic Álvaro Retana, escriptor de cuplets i 
de novel·les eròtiques d’un gran èxit en la sego-
na dècada del segle passat, bisexual i empresonat 
diverses vegades durant la dictadura. El 1954 va 
escriure un testament que és irònic i alhora una 
crítica política i que diu, entre altres coses:

Deseo que no se guarde luto por mi muer-
te; que no se me hagan funerales, pues 
no preciso recomendaciones cotizadas ni 
pantomimas de ninguna clase para pre-
sentarme ante la justicia divina […]. A mis 
pies se colocará una cinta con los colores 
de la bandera española y un cartelito que 
diga: MIERDA PARA LOS QUE QUEDAN. [...] 
Ello me induce a redactar mi testamento 
[...] para que en mi fallecimiento lo hagan 
público, haciendo constar que muero sin 
perdonar a cuantos elementos del régimen 
de FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE se 
han complacido en perseguirme, difamar-
me, y desdeñarme, con ese implacable 
rencor que distingue a tantos titulados 
católicos, apostólicos, romanos, composte-
lanos y hasta del puente de Vallecas, parti-
darios de restaurar la siniestra España de 
Felipe II. 
Si es verdad que existe el Infierno, como 
allí nos encontraremos todos procuraré 

https://www.macba.cat/media/Histories-art-Barcelona/1-Tortola-Valencia.pdf


dels locals més polèmics va ser La Criolla, situat 
en allò que avui es coneix com el barri del Raval, 
esmentat en aquest capítol.
Per entendre què va succeir allà dins, proposem 
la lectura de fragments de Diari del lladre (1949), 
el llibre de Jean Genet ambientat en bona part al 
Barri Xino i amb una trama que es desenvolupa al 
local esmentat, entre d’altres, així com la lectu-
ra de La Criolla. La puerta dorada del Barrio Chino 
(2017), de Paco Villar, o el visionat de la pel·lícula 
Un hombre llamado Flor de Otoño (1978), de Pedro 
Olea.
Després podeu parlar sobre els canvis que ha expe-
rimentat la ciutat. Reconeixen la Barcelona d’avui 
en els relats proposats? Es pot crear un debat so-
bre les diferències d’època.

3. Ruta per la Barcelona del ca-
pítol

El capítol se centra en diversos moments i llocs de 
la ciutat de Barcelona, mots d’ells ja desapareguts 
o invisibilitzats però fàcilment localitzables. Pro-
posem organitzar un recorregut per aquests llocs, 
des de la visita al número 10 del carrer Cid, al Ra-
val, on entre 1925 i 1938 hi va haver La Criolla, 
fins als cabarets, teatres i altres llocs que s’esmen-
ten al capítol.
Buscarem a la xarxa o en biblioteques fotografies 
d’aquests espais per comparar-les amb l’actualitat 
i ser conscients d’aquest canvi. També pensarem 
estratègies per posar en valor aquests llocs: de 
quina manera els podem fer visibles?, com podem 
ajudar a fer que la gent no els oblidi?

4. Postporno. Què es?

Partirem de dos referents, El postporno era eso 
(Melusina, 2010) de María Llopis i Mi sexualidad 
es una creación artística (2011) de Lucía Egaña, per 
aprofundir en el concepte de postporno i també en 
què el diferencia del porno comercial.
També proposem analitzar el porno en clau d’es-
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hacerles imposible la vida eterna, con la 
colaboración especial de Satanás, que se-
guramente será conmigo menos infame y 
rencoroso que ellos, a quienes me gustará 
ver cómo les queman los cuernos.

Per poder entendre aquests dos personatges, com 
tants d’altres de l’època, és important entendre 
també el context en què inscriuen les seves pràcti-
ques durant la Segona República, així com els can-
vis que es van instaurar amb l’inici de la Guerra 
Civil i què van suposar per a tots ells.
Proposem veure a classe una o més pel·lícules que 
reflecteixen el context sociopolític d’aquells anys, 
com per exemple Belle Époque (1992) de Fernan-
do Trueba, La lengua de las mariposas (1999) de 
José Luis Cuerda o Tierra y libertad (1995) de Ken 
Loach.
En grup o per equips es pot buscar informació, 
textos o assajos sobre la Segona República i so-
bre les pràctiques artístiques de Tórtola Valencia i 
Álvaro Retana. Es pot proposar la lectura d’algun 
fragment dels llibres de Retana, com per exemple 
Mi novia y mi novio (1923) o El crepúsculo de las 
diosas (1922), tots dos ambientats a la Barcelona 
del moment.
Un cop tingueu prou informació sobre el moment, 
podeu pensar a l’aula referents contemporanis 
que puguin considerar-se equivalents en l’actua-
litat.

2. Jean Genet, La Criolla  i el 
Barri Xino

La Barcelona que coneixem avui dia no té res a 
veure amb la que presentem en aquest capítol. 
La Barcelona canalla i insubmisa de fa cent anys, 
avui és un escenari de visita obligada en les ru-
tes del turisme internacional. El Barri Xino va ser 
un lloc de trobada ampli i divers que acollia tant 
el món mariner com fugats i contrabandistes. Un 

https://www.macba.cat/media/Histories-art-Barcelona/2-La-Criolla.pdf
https://www.macba.cat/media/Histories-art-Barcelona/3-Postporno-para-principiantes-referentes.pdf
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tereotip i veurem com n’és, de constrictor, el seu 
propi format. El postporno apareix a finals del 
segle xx com un moviment que busca apropar a 
tothom la possibilitat de veure i de ser part d’uns 
continguts audiovisuals provocatius, no tan sols 
amb propòsits masturbatoris sinó també, i fona-
mentalment, polítics.
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https://www.macba.cat/media/Histories-art-Barcelona/6-Recurso-pedagogico-Universitat-Lleida-para-trabajar-en-clave-literaria-en-torno-a-las-disidencias-sexuales-en-Barcelona-previas-a-la-guerra-civil.pdf
https://www.macba.cat/media/Histories-art-Barcelona/5-Bibliografia-para-entender-que-es-el-Posporno-en-Culturacolectiva.pdf
https://archivoqueer.tumblr.com/


finades, però no per això menys acres i atroces, 
d’homofòbia, transfòbia, sexisme i racisme. Per 
això creuen oportú incidir des de la radicalitat 
d’un projecte independent per actualitzar certs 
discursos que avui s’estan institucionalitzant. El 
Palomar presenta, doncs, més que un arxiu, una 
fórmula regeneradora de discurs.

DIEGO DEL POZO BARRIUSO

Artista i professor de la Facultat de Belles Arts de 
la Universitat de Salamanca. El seu treball està 
motivat per les polítiques de les emocions, les eco-
nomies afectives i per com es produeixen social-
ment i culturalment els afectes. És membre dels 
col·lectius artístics Subtramas, C.A.S.I.T.A. i Decli-
nación Magnética. Va rebre la beca Leonardo BBVA 
2019 d’Arts Plàstiques i Art Digital. Ha fet nombro-
ses exposicions, tant individuals com col·lectives, 
i programes de vídeo en diverses galeries i centre 
d’art contemporani com ara la XIII Biennal de 
l’Havana (2019), II BIENALSUR (2019), Atlas de las 
ruinas de Europa a CentroCentro Cibeles de Madrid 
(2016-2017), Anarchivo Sida a Tabakalera (Sant Se-
bastià, 2016), X Biennal Centreamericana (2016), 
Un saber realmente útil al Museo Reina Sofía (Ma-
drid, 2014-2015), Colonia apócrifa al MUSAC (Lleó, 
2014-2015) o Hasta que los leones no tengan histo-
riadores… a Matadero Madrid (2014-2015). També 
ha participat en exposicions i programes a La Casa 
Encendida de Madrid, CAB de Burgos, DA2 de Sala-
manca, Centro Cultural Montehermoso de Vitòria, 
Nikolaj Kunsthal de Copenhaguen, Haus der Kul-
turen der Welt de Berlín i, a París, Jeu de Paume, 
Théâtre Chatelet, Centre Pompidou i el Palais de 
Tokyo, entre d’altres.
Les seves obres d’art es troben en col·leccions com 
les de Comunidad de Madrid - CA2M de Móstoles, 
MUSAC de Lleó, CDAN d’Osca, DA2, Fundación 
Martínez Guerricabeitia, Diputación de Huesca, 
Fundación Díaz Caneja, Junta de Castilla y León, 
Diputación de Valladolid i Caja Burgos.

Archivo de Creadores
Hamacaonline
Ganarse la Vida
Anagrama
Declinacion Magnetica
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BIOGRAFIES

EQUIPO PALOMAR
Un projecte de Mariokissme i 
R. Marcos Mota i viceversa
 
El Palomar neix en un àtic com a espai overground 
i horitzontal des d’on estendre línies de vol. Lloc 
des d’on defensen que «toda casa tiene su Palo-
mar». És un lloc (sense ànim de lucre) de trobada, 
d’exhibició i de diàleg. S’incrusta com a reducte de 
discursos, subjectes i pràctiques que tenen dificul-
tats a penetrar en l’esfera artística contemporània 
oficial. El Palomar vol revisitar aquest material 
i defensar-lo com a motor crític i com a part del 
corpus teòric i imaginari visual. És un projecte de 
col·laboració entre artistes que persegueix gene-
rar un context a la ciutat de Barcelona.
El Palomar té com a objectiu veure repetides les se-
ves accions periòdicament. Consideren aquest pro-
jecte com un procés que es revisita contínuament 
a si mateix. S’hi poden veure treballs exempts 
de visibilitat als arxius i a les seleccions oficials, 
així com treballs que ja han estat integrats en al-
tres contextos artístics internacionals però sense 
presència en el context espanyol. Així mateix, El 
Palomar pretén convertir-se en una eina vertebra-
dora de context i en una xarxa d’agents crítics.
El Palomar és deutor d’això que acabem de dir. 
Reclamen el trans i l’inter del queer, parlen de 
les complexitats i contradiccions de les identitats 
múltiples des d’una visió politicoartística parti-
cular. Defensen que estan cansats que se’ls acusi 
pel vessant merament cultural, estètic i el teatral 
de la sexualitat en l’art. Volen reparar el desfasa-
ment discursiu de les pràctiques i teories que, pel 
fet de considerar-se «massa avançades» i al ma-
teix temps «passades de moda», acaben sent mar-
ginals respecte del discurs oficial. Hi creuen com 
a reivindicació política i creuen en el component 
polític dels nostres propis cossos abjectes. Més 
enllà de mirar de ser integrades en una etiqueta, 
pretenen ser inflexió i diàspora de l’etiquetatge i 
de les nocions normalitzadores en si mateixes.
Sota el suposat triomf de la llibertat (ara, més que 
mai, amenaçada), s’amaguen les formes més re-

http://www.archivodecreadores.es/creadores/diego-del-pozo-2015
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=355
http://www.ganarselavida.net/
http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama
http://declinacionmagnetica.wordpress.com


Amb el suport de:


