
FORMACIÓ.
El col·lectiu LGBTQI +. mòdul 3.

simbologia LGBTQI.

Amb la història que té el col·lectiu i la repressió que ha patit durant anys, la comunitat  

lesbiana, gai, bisexual i transgènere ha adoptat certs símbols pels quals ens identifiquem 

i, al seu torn, demostrem la nostra unitat, el nostre orgull i els nostres valors. 

Els tres triangles; triangle rosa, triangle negre, i triangle rosa sobre groc.

• Triangle  rosa  → aquest  triangle  era  utilitzat  als  camps  de  concentració  de

l'Alemanya nazi per 'marcar' les persones homosexuals.

• Triangle negre → fou utilitzat en el mateix context que l'anterior, però per 'marcar'

lesbianes, prostitutes o dones que usaven mètodes anticonceptius.

• Triangle  rosa  sobre  groc  → el  mateix,  però  per  'marcar'  els  que,  a  part

d'homosexuals, eren jueus.

Aquestos tres triangles han pres una connotació completament diferent per a la que en un 

principi s'utilitzava. Abans eren símbols de vergonya; ara, s'han convertit en símbols de la 

lluita pels drets del col·lectiu LGBTQI i són utilitzats per nombroses associacions. 



Bandera de l'orgull.

És la bandera més coneguda i la més utilitzada en la nostra lluita. És moltes vegades 

anomenada com 'la bandera gai', però en realitat identifica a tot el col·lectiu LGBTQI, no 

només a les persones gais. 

Aquesta bandera fou dissenyada per Gilbert Baker el 1978 i onejà per primer cop 25 de 

juny d'aquell mateix any, durant la celebració del Festival de l'Orgull de San Francisco.

En la bandera, cada franja de color té el seu significat, essent el del roig la sensualitat, el  

del taronja la salut, el del groc el sol, el del verd la natura, el del blau la serenitat i el del  

morat l'esperit.

Altres banderes del col·lectiu.

El col·lectiu LGBTQI, però, té moltes més banderes, gairebé una per orientació sexual.  

Les més conegudes són les de la transsexualitat, la bisexualitat o la pansexualitat, però 

aquí en teniu algunes més:

sensualitat

salut

el sol

natura

serenitat

esperit

A la bandera original creada 
per Baker, però, hi havia 
dues franges més; una de 
color rosa i una altra de color 
turquesa, que simbolitzaven 
la sexualitat i la màgia o l'art, 
respectivament.

bisexualitatbisexualitat pansexualitatpansexualitat asexualitatasexualitat transgenerismetransgenerisme demisexualitatdemisexualitat



Símbols.

Existeixen quatre símbols que representen l'homosexualitat  masculina,  la femenina,  la 

bisexualitat  i  la  transsexualitat.  Aquestos  símbols  són  variants  o  combinacions  dels 

símbols dels hòmens i les dones. 

lesbianisme

homosexualisme 
masculí

transgenerisme o 
transsexualitat bisexualitat


