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Reinventar-nos
Fins fa poc temps, la principal i quasi única reivindicació de les associacions de gais, lesbianes i transsexuals era la pròpia visibilització,
la lluita contra l’homofòbia i la transfòbia, i la igualtat de drets amb
les persones heterosexuals (mitjançant lleis com la del matrimoni i
legislacions antidiscriminatòries), però ara, sense renunciar ni un mil·
límetre a aquestes exigències, i tenint en compte que, lentament però
de manera constant, cada cop hi ha més països que van reconeixent
aquests drets, és hora de plantejar noves fites.
Si observem com era el nostre món fa sols dues dècades, veiem que,
més enllà de la crisi, moltes coses estan canviant. Avui, ens agradi
o no, hem de replantejar-nos el tipus de societat en la qual volem
viure, doncs les maneres d’entendre les relacions entre nosaltres, com
poden ser els mateixos conceptes de família o de parella, estan evolucionant i s’obren nous horitzons. I aquí, les associacions LGTB cal, no
sols que hi diguem la nostra, sinó que també replantegem la nostra
pròpia funció i raó de ser.
Avui els col·lectius de transsexuals reclamen una identitat de gènere
sense el beneplàcit d’un jutge o un psiquiatra; avui es parla ja d’un
tercer sexe i les persones intersexuals exigeixen una identitat pròpia i
que se les deixi de considerar una «anomalia»; avui molts joves es pregunten per què han de definir-se com a heteros, homos o qualsevol
altra etiqueta permanent i inamovible; avui l’estructura tradicional de
família està fent aigües per tot arreu; i avui estan sorgint noves formes
de relacions afectives inimaginables fa pocs anys.
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Ja és hora que els col·lectius LGTB qüestionem la nostra funció, ultrapassem la necessitat d’igualar-nos en drets a les persones heterosexuals i comencem a pensar en una societat on les relacions afectives,
les identitats i l’orientació de gènere superin definitivament la societat
heteropatriarcal en la que vivim. (En aquest sentit us recomano la lectura del dossier sobre teoria queer que publiquem en aquest número
de COLORS.)
Si no ho fem, si no ens reinventem, correm el perill de convertir-nos
en eines obsoletes, peces de museu, i –com està passant amb molts
partits polítics i sindicats tradicionals– deixarem de ser elements dinamitzadors en la lluita per una societat més justa i igualitària.

Jordi Monner
director de COLORS
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Sonen campanes de casament, marxa
nupcial, vestits elegants, i tothom qui
estimes t’acompanya en «el dia més feliç
de la teva vida». El camí no ha estat fàcil,
però des de la llei catalana del 1998,
que reconeixia les parelles de fet, fins a
la situació actual, amb el matrimoni i les
adopcions conjuntes plenament legals,
s’ha fet un gran pas. A molts països,
però, encara és una utopia.

Sí, vull... i puc!

Evolució del matrimoni entre persones
del mateix sexe al món
per Humbert Brucet

Amb constants mobilitzacions arreu del planeta a
favor i en contra del matrimoni entre persones del
mateix sexe, aquest tema no deixa indiferent a ningú
i cada setmana rebem notícies sobre l’avanç (i també
el retrocés) dels drets de ciutadans arreu del món a
l’hora de donar el «sí vull».

Una de cal i una de sorra

Aquest 2013 començàvem l’any amb manifestacions
multitudinàries en contra del matrimoni homosexual
a França, encara més virulentes que les convocades a Espanya fa uns anys. A finals de gener va ser
contrarestat per desenes de milers de persones
abocades als carrers de París en favor de les unions
del mateix sexe amb lemes com «L’egalité n’attend
plus» (la igualtat ja no espera més). Amb el pas dels
mesos, l’ambient homòfob, encapçalat per l’ex còmica Frigide Barjot, es va anar radicalitzant fins arriba a
agressions a persones homosexuals i l’incendi d’un
bar d’ambient. Sortosament, el Govern de François
Hollande no va cedir a les amenaces i el passat 23
d’abril el Parlament convertia a França en el 14è Estat
del món en reconèixer la mateixa protecció al matri-

moni entre persones del mateix sexe que al celebrat
entre heterosexuals.
Al febrer, als Estats Units, l’exsecretària d’Estat Hillary
Clinton advocava per l’accés al matrimoni per tothom, i a l’altra punta del planeta, a Nova Zelanda,
es votava la segona volta a favor del Same-sex Bill. A
Alemanya, però, el partit d’Àngela Merkel va frenar
l’equiparació fiscal i familiar de les unions civils amb
les dels matrimonis tradicionals (formats entre un
home i una dona). I a dia d’avui l’Uruguai es planta a
un pas de legalitzar-lo.
En l’actualitat tenim una de cal i una de sorra en
l’avenç de drets igualitaris, però cada cop al món
occidental hi ha una tendència major cap a l’acceptació de l’equiparació de drets dels ciutadans, independentment de les seves preferències sexuals.

L’evolució del matrimoni igualitari

Els pioners en la legalització del matrimoni van ser
els Països Baixos l’any 2001, quan van reconèixer el
dret de les persones de casar-se amb cònjuges del

seu mateix sexe. Els van seguir els seus veïns belgues
l’any 2003 amb una emenda per ampliar la llei del
matrimoni als homosexuals. Aquesta situació va crear
certs buits legals, com el reconeixement d’aquests
matrimonis a països que el negaven, o el fet de que
al principi un/a belga no podia casar-se amb algú
d’un país on no es reconegués aquest dret, o el fet
que no podien adoptar (condicions sortosament ja
superades el 2004 i el 2006, respectivament).
Amb tot aquest caldo de cultiu, l’Estat espanyol
s’endú la medalla de bronze en la carrera pels drets
igualitaris del matrimoni, essent el tercer Estat que
els reconeixia, no sense l’oposició dels sectors més
conservadors, especialment el Partit Popular i la
Conferència Episcopal. La Llei va entrar en vigor el 3
de juliol del 2005, després de ser aprovada al Congrés
dels Diputats, vetada al Senat i tornada a aprovar al
Congrés. I encara ha tingut que salvar el recurs d’anticonstitucionalitat presentat pel PP, que finalment
va ser recusat pel Tribunal Constitucional a finals del
2012. Curiosament, Jorge Fernández Díaz, ministre
d’Interior, l’endemà va fer unes declaracions homòfobes en contra de la resolució constitucional sense que
el seu partit ni el Govern el desautoritzessin.
El mateix any 2005 van aprovar el matrimoni països
més enllà del continent europeu, com Canadà, on ja
algunes províncies el permetien, i Sudàfrica, on van
substituir a la llei les paraules «marit i esposa» per
«cònjuges». El 2009 es van legalitzar els matrimonis
igualitaris a Noruega i Suècia; el 2010 es van aprovar
a Portugal, Islàndia i Argentina, i finalment, el 2012, a
Dinamarca. Als països grans conformats per diferents
estats ja existien legislacions territorials que contemplaven aquesta modalitat de matrimoni: parlem del
Estats Units, Mèxic i Brasil, en aquest últim només a
l’estat d’Alagoas. És curiós el cas dels Estats Units, on

l’Administració de Bill Clinton va aprovar una llei el
1996 per blindar el matrimoni com un fet exclusivament heterosexual (la llei DOMA) i ara es vol revocar
per inconstitucional i discriminatòria. A Mèxic, només
al Districte Federal i als estats de Quintana Roo i
Oaxaca es poden casar persones del mateix sexe.

Buits legals i homofòbia judicial

Les diferències legislatives entre països han creat buits
legals que s’han hagut de superar cas per cas, com és
el cas de permisos de residència. El primer que es va
plantejar va ser a Barcelona, amb el matrimoni entre un
espanyol i un indi, on a aquest últim li va ser negada
la residència perquè a la Índia no existia aquest tipus
de matrimoni. Però el 2005 sí que es va concedir la
residència a una argentina casada amb una espanyola,
malgrat que aquell any encara no existia el matrimoni
per elles a l’Argentina. Avui, a efectes de la legislació
espanyola té validesa total, independentment de l’origen estranger d’un membre del matrimoni.
Però també s’han donat casos d’alguns jutges homòfobs que han intentat saltar-se la llei, com la jutgessa
de Dènia, que es va negar a casar dues dones el
2005 i finalment va ser sancionada per la Comissió
Disciplinària del Consell General del Poder Judicial el
2007 i a pagar una multa.

Haberlas haylas
Investigant sobre històries personals hi ha un cas
curiós a la Galícia de principis del segle xx. A La
Corunya l’any 1901 dues dones van casar-se... per
l’Església! Van ser dues mestres: la Marcela Gracia i
l’Elisa Sánchez, la qual va masculinitzar el seu aspecte
i es va fer passar per un home, aconseguint que el
mossèn de la parròquia les casés. Amb el temps van
ser descobertes i van haver de fugir a Porto, on van
ser jutjades, empresonades i alliberades.
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Dintre de la desconeixença general de la realitat
trans, la més coneguda i marcada pels clixés és
l’anomenada transsexualitat femenina,1 que és la
que compta amb més representacions al cel·luloide,
amb dones transsexuals com a protagonistes o en
papers secundaris. A més, en la majoria de casos, la
transsexualitat és representada i potser exigida amb
heterosexualitat, malgrat que l’orientació afectivosexual no afecta a la identitat de gènere.
Més enllà de la gastada, plena de tòpics i típica
comèdia on es produeix un (inter)canvi de cossos en
persones de diferent sexe, fet que provoca moltes
situacions compromeses i malentesos risibles, com
ocorre a la comèdia ¡Este cuerpo no es el mío! (Tom
Brady, 2002), que no les considerarem com a exemples de transsexualitat en el cinema, hi ha algunes
obres que tracten aquesta qüestió en les diferents
etapes de la vida: la infància, l’adolescència o joventut i en una edat més adulta.

Transsexualitat a la infància

She’s a Boy I Knew

per Sandra Marcos Bonet
http://lostamongthecrowd.wordpress.com/

La transsexualitat a la infància està força ben representada amb pel·lícules com Tomboy (2011), realitzada per Céline Sciamma, i Ma vie en rose (1997),
dirigida pel cineasta belga Alain Berliner.
Tomboy narra les peripècies de Laure (Zoé Héran),
una nena de 10 anys que es trasllada amb la seva
família a un nou barri i decideix presentar-se com

a Michäel davant dels nous companys de joc del
veïnatge. L’apel·latiu despectiu tomboy designa
una noia que mostra unes característiques i un comportament que es considerarien típics dels rols de
gènere d’un noi; el/la protagonista interpreta a la
perfecció el seu paper i fa de Tomboy una magnífica
pel·lícula que mostra amb molta sensibilitat el tema
de la transsexualitat masculina2 a la infància a través
de Laure, que en realitat es sent Michäel i tracta de
configurar el personatge que en realitat li permet ser
ell mateix i relacionar-se amb els altres nens. A més,
aquest film compta amb fantàstiques interpretacions, no només per part de Zoé Héran, sinó també
i molt especialment de la tendríssima, intel·ligent i
divertida Jeanne (Malonn Lévana), germana petita
del protagonista.
Per una altra banda, trobem reflectida la transsexualitat femenina a la infància en la pel·lícula
belga Ma vie en rose («Mi vida en rosa»). En
aquest cas, seguim l’experiència transgènere a través de Ludovic (Georges du Fresne), un jovenet que
comença a prendre el rol i expressió de la nena que
és, i de com afronten aquesta situació els seus pares,
així com la falta de comprensió dels seus veïns.
Aquesta pel·lícula fa referència a la patologització de
la transsexualitat, que consta com a trastorn mental
dins del DSM, el manual mèdic de salut mental a
càrrec de l’APA (American Psychiatric Association), ja
que els pares de Ludovic decideixen enviar-lo a una

psiquiatra amb l’esperança de «curar» el que consideren una malaltia, tal i com s’ha vingut fent fins ara.

Transsexualitat a l’adolescència/
joventut

També trobem obres que retraten la vivència de la
transsexualitat en la joventut. Destaca la pel·lícula
Boys don’t cry (1999), que relata la dura i tràgica
història, basada en fets reals, del jove de 21 anys
Brandon Teena. Dirigida per Kimberly Pierce i protagonitzada per Hilary Swank, va rebre diversos guardons, com l’Òscar a la millor actriu per a Swank, o un
Gobus d’Or com actriu de repartiment per a Chloë
Sevigny, que interpreta el paper de l’amiga i amant
de Brandon, Lana Tisdel.
Una altra obra força recent que tracta la transsexualitat masculina és l’alemanya Romeos (2011), opera
prima de Sabine Bernardi. El film ens transmet els
problemes de Lukas (Rick Okon), un jove de 19 anys
nascut dona que es troba en ple procés de transició
de dona a home sense gaire més suport que el de la
seva amiga lesbiana Ina, que l’introduirà en l’ambient gai de Colònia (Alemanya) on coneixerà a Fabio,
un gai italià del qual s’enamorarà i a qui amagarà la
veritat de la seva situació. Aquesta és una pel·lícula
innovadora en el sentit que no només tracta la transsexualitat masculina sinó també l’homosexualitat
del protagonista i ho fa de manera excel·lent i amb
molta sensibilitat.

1. MtF, Male to Female, és a dir, d’home a dona.
2. FtM: Female to Male, és a dir, de dona a home.

El cel·luloide TransLúcid

Cinema, transsexualitat, transgenerisme i intersexualitat

Des que l’any 1895 els germans Lumière inventaren le cinématographe, una
de les funcions principals del cinema ha estat fer de mirall de la realitat. I a
l’hora de reflectir la societat també ha inclòs, encara que de manera marginal,
la realitat trans a través d’algunes pel·lícules que miren d’apropar-s’hi o, fins i
tot, retratar-la basant-se en fets reals.

Ma vie en rose

Romeos
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Pel que fa a la transsexualitat femenina en la joventut, comptem amb la fantàstica i commovedora
Beautiful Boxer (2004), dirigida pel tailandès Ekachai
Uekrongtham i també basada en fets reals, que ens
explica la història de Parinya Charoenphol, més
coneguda com a Nong Thoom, un jove que des de
la seva infància té consciència de la seva identitat de
gènere femenina i decideix dominar el Muay Thai
(kickboxing tailandès) per a guanyar-se la vida i així
aconseguir més endavant realitzar la transició d’home a dona. Beautiful Boxer és una pel·lícula divertida
i emotiva que ens permet seguir els passos de la
valenta Parinya, interpretada per Asanee Suwan,
en diversos i impactants combats d’una de les arts
marcials més letals i que, alhora, reflecteixen la lluita
per viure i expressar la pròpia identitat de gènere.

Transsexualitat en adults

Però és amb protagonistes transsexuals ja en una
etapa adulta que podem trobar més representació
en el cinema. Aquest és el cas de Transamerica (2005),
dirigida per Duncan Tucker, i que compta amb Felicity
Huffman (actriu nord-americana coneguda especialment pel seu paper de Lynette Scavo a la popular sèrie
Mujeres desesperadas) en el paper protagonista de
Sabrina «Bree» Osbourne, una dona transsexual en
un moment crucial de la seva reassignació i que una
setmana abans de la seva vaginoplàstia rep la visita de
Toby Wilkins (Kevin Zegers), un jove de 17 anys que
afirma ser el seu fill i que el vol conèixer. A Bree li tocarà
assumir aquesta paternitat que li era desconeguda.

XXY

Tomboy

Hedwig and the Angry Inch (2001) és una original
pel·lícula dirigida i interpretada per John Cameron
Mitchell que adapta un cèlebre musical de rock de
la perifèria de Broadway en el qual es presenta la
història de Hansel/Hedwig, un noi de l’Alemanya
Oriental que, encara que de mala gana, decideix
sotmetre’s a una operació de canvi de sexe per tal
de casar-se amb el seu amor, un soldat nord-americà
i així poder viure en llibertat a l’altra banda del Mur
de Berlín. Malauradament, l’operació no surt massa
bé i es queda amb la «polzada enutjada» del títol.
D’aquesta manera, Hedwig decideix formar un grup
de rock per cantar la seva història junt a Tommy
Gnosis (Michael Pitt), que es converteix en el seu
amant i protegit, amb el grup The Angry Inch.
No menys original és el film Desayuno en Plutón
(2005), del cineasta Neil Jordan, en el qual explica
la vida de Patrick «Kitten» Braden (Cillian Murphy),
un jovenet irlandès amb identitat de gènere femenina que és abandonat per la seva mare davant de
la casa del seu pare biològic, el sacerdot Pare Liam
(Liam Neeson). Després d’una infància en un ambient
catòlic i estricte i un escrit que provoca un escàndol,
Patrick es veu obligat a marxar del seu poble. Fent
autoestop coneix un grup de glam rock al qual s’uneix
i manté una relació sentimental amb el seu cantant.
Molt més convencional és el cas de Normal (2003),
una pel·lícula de Jane Anderson, que relata la història d’en Roy Applewood (Tom Wilkinson), que

Hedwig and the Angry Inch

després de les noces d’argent decideix explicar-li a
la seva dona Irma (Jessica Lange) que en realitat es
sent dona i que pretén realitzar la seva transició per
poder viure plenament com a tal. El film mostra la
situació de Roy/Ruth, que s’enfronta a les reaccions
del seu entorn (família, feina, Església) i la lluita personal de tots, especialment dona i fills, per l’acceptació d’aquesta.
Tot i que no correspongui a un cas estricte de transsexualitat, també podem ressaltar com a transgènere el film Orlando (1992), de la coneguda directora
Sally Potter. En aquest llargmetratge, basat en l’obra
homònima de l’escriptora Virginia Woolf i protagonitzat per l’andrògina, polifacètica i peculiar actriu
Tilda Swilton, ens veiem immersos en un viatge a
través del temps durant quatre segles seguint la vida
d’Orlando, un jove anglès que viu primer com un
home i després com una dona).

Documentals trans

També hi ha interessants documentals que tracten la
transsexualitat. Aquest és el cas de Southern Comfort
(2001), dirigit per Kate Davis, que relata l’últim any de
vida del transsexual masculí Robert Eads, diagnosticat de càncer d’ovari (freqüent en homes transsexuals
si un cop, gràcies a l’hormonació, la transició es troba
en estat avançat i no s’ha realitzat l’extirpació d’ovaris), mostrant els prejudicis de la comunitat mèdica,
que rebutja tractar-lo ja que els metges tenen por de
perdre la seva reputació amb un cas així.

Beautiful Boxer

Menys dramàtics són els documentals She’s a
Boy I Knew (2007), dirigit per Gwen Haworth, que
mostra la transició d’home a dona de la pròpia
cineasta de Vancouver Gwen Haworth, o El camino de Moisés (2002), dirigit per Cecilia Barriga i
emès en el programa Documentos TV de TVE2,
que segueix els passos d’en Moisés i quatre altres
transsexuals masculins en les seves reflexions
sobre la vida, qüestionant els límits del gènere i
l’obligatorietat de l’operació de genitals.
I encara que no sigui un paper principal, també
destaca el personatge de Judy (Peter Outerbridge)
a la pel·lícula canadenca Mejor que el chocolate
(1999), dirigida per Anne Wheeler, com a exemple
de transsexualitat femenina amb orientació afectivosexual lèsbica.
Finalment, la intersexualitat també s’ha vist reflectida en el setè art gràcies a la interessant i dura
XXY (2007), obra de Lucía Puenzo, en la que
s’explica la història de l’Àlex (Inés Efron), una jove
intersexual de 15 anys i la manera com ella i la seva
família fan front a aquesta situació fins que trobi la
seva identitat de gènere o com vol expressar-se
realment.
Un cop més, el cinema es presenta com una via
important per apropar-nos a realitats menys conegudes, fent-les visibles, i permet comprendre-les
gràcies a les vivències dels seus protagonistes.
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DOSSIER QUEER
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Per Gerard Coll-Planas
www.gcollplanas.com

Q

de queer

En els darrers anys, molts col·lectius, especialment els d’homosexuals i transsexuals, estan replantejant-se els conceptes de gènere i identitat sexual, i defensen, més que el dret, la necessitat de superar la classificació dels individus
en categories suposadament universals i inamovibles, com «home», «dona»,
«heterosexual», «homosexual», etc., doncs entenen que aquesta classificació
constreny i amaga una amplíssima riquesa de possibilitats d’entendre el propi
cos i de relacionar-nos amb l’entorn sense necessitat de definir-nos amb una
etiqueta específica pel què fa al nostre gènere i la nostra orientació sexual.
Tot aquest moviment té un denominador comú: Teoria Queer, la qual, per la
seva pròpia voluntat de trencar dogmes i classificacions, és difícil de definir en
unes porques paraules. COLORS vol sumar-se a aquest debat públic a través
d’aquest petit dossier amb la voluntat d’acostar al gran públic què és això de
queer. El debat promet ser ric i interessant i, per entrar-hi, sols es necessita
capacitat de trencar vells i estereotipats esquemes.

«Què és queer?» Respondre aquesta pregunta no és fàcil perquè queer és concepte difícil de capturar. Si intentem fer-lo, si volem encapsular-lo, fixar-lo en
uns límits massa estrets i estables, probablement voldrà dir que no l’hem entès
del tot. Tot i així, val la pena fer una aproximació a aquesta paraula tan indefinible, d’estranya pronúncia [kuia], cada cop més imprescindible a l’hora de parlar
de gènere i de sexualitat.1
En anglès, «queer» és la reapropiació de l’insult «raret», utilitzat per escarnir
els nens efeminats i les nenes masculines. El fet de què en català i castellà
s’utilitzi la forma anglosaxona desvirtua la potència de la reapropiació, doncs
intents de buscar termes que mantinguin l’element de transgressió (com
«transmaricabollo») no han acabat de quallar.
Aquesta ressignificació de l’insult es produeix en l’activisme queer, que neix
a finals de la dècada de 1980 als Estats Units fruit de la confluència de la
crisis de la sida, el qüestionament del feminisme heterocentrat i colonial, i
la crítica a l’assimilació pel sistema capitalista de la incipient cultura gai. El
discurs d’aquest activisme es caracteritza per una voluntat de subversió de les
identitats, per una defensa de les formes de plaer i afecte minoritàries, i per
un rebuig a la demanda d’igualtat, ja que es considera que reforça els valors
socials que precisament es volen combatre.2

El sexe i el gènere com a construccions culturals
El discurs queer afirma que els nostres cossos i les nostres sexualitats i subjectivitats estan construïdes socialment, i sosté que la masculinitat i la feminitat
no són producte d’essències presocials. Considera que el gènere és un producte social que constitueix els éssers humans en homes i dones, no només
en el seu comportament i subjectivitat sinó també en la dimensió física.
A partir d’aquí es planteja una qüestió: en quin sentit podem afirmar que el
gènere crea el sexe?

1. Aquest reportatge es basa en part del llibre La carne y la metàfora. Una reflexión sobre el cuerpo en la teoría queer (Coll-Planas, 2012). Les
il·lustracions són de Maria Vidal i estan extretes del llibre Dibuixant el gènere (Coll-Planas i Vidal, 2013).
2. El 1991, Teresa de Lauretis encunya el terme «teoria queer», que fa fortuna i passa a designar un conjunt de reflexions molt influïdes pel
feminisme crític (per exemple, de Monique Wittig), la teoria postestructuralista (amb Foucault al capdavant), la psicoanàlisi lacaniana, i la
deconstrucció de Derrida. A partir d’aquí, hi ha una sèrie d’autores i autors que són ubicats en aquest corrent, essent Judith Butler la més
coneguda. A l’Estat espanyol, trobem a Beatriz/Beto Preciado, Javier Sáez, i obres col·lectives com El eje del mal es heterosexual i Teoría
queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas.
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D’una banda, perquè els imperatius culturals de gènere impliquen una sèrie
de tecnologies, d’ideals corporals i de formes de regulació a través dels quals
donem forma i gestionem els nostres cossos construint-los en femení o en
masculí. Hi ha tecnologies de gènere més evidents (operacions de cirurgia
estètica, tatuatges, reassignacions sexuals), però n’hi ha moltes més que practiquem de manera quotidiana (maquillar-nos, depilar-nos, fer activitat física
per promoure una determinada forma corporal, moure’ns d’unes maneres o
d’unes altres, l’alimentació...). Per tant, no podem considerar que el nostre
cos sigui purament natural sinó que el configurem socialment.
De l’altra, el gènere construeix el sexe perquè és la forma cultural d’entendre
el gènere allò que dóna significat a les diferències físiques entre mascles i
femelles, i que configura els ideals normatius de cos segons el sexe, assignant plaers i funcions a les diferents parts. És a dir, la forma en què llegim els
nostres cossos està permeada pels ideals de gènere.

Una societat sexista que marca normes
Així com una societat racista es fixa en el color de la pell per assignar valors,
destreses i formes de ser, una societat sexista estableix que hi ha una sèrie
trets en els nostres cossos (el què tenim entre les cames, per exemple) que
són determinants de la nostra forma de ser.

Qüestionar les identitats
Les identitats des de les quals ens representem són criticades des de la
perspectiva queer. I es vol combatre el caràcter identitari de gran part de
l’activisme i la cultura gai i lèsbica, en què les etiquetes com gai, lesbiana
o dona es donen per descomptades i es viuen com a realitats essencials i
immodificables. Es considera que polititzar-se com a lesbiana o com a gai
pot ser llegit com la reproducció d’unes categories creades en el marc d’unes
relacions de poder que ens oprimeixen.
En base a això, es proposa establir lluites antiidentitàries (que no tinguin com
a vincle el fet de ser dona, gai o transsexual) o hiperidentitàries, és a dir, que
es basin en l’ús d’unes etiquetes identitàries que siguin obertament artificials,
construïdes.
Dins del propi pensament queer s’ha alertat de què la renúncia a les etiquetes
que designen als grups exclosos pot resultar contraproduent políticament; per
això aposten per mantenir les etiquetes però fer-ne un ús antiessencialista i
estratègic. Defensen la utilitat de les etiquetes amb fins polítics, sense pressuposar que capten l’essència immodificable de la persona.

Butler, Judith (2006), Deshacer el
género, Paidós.

No hi ha res en els nostres cossos que ens porti a atorgar aquesta transcendència a les diferències sexuals. És el llenguatge el que estableix com a
definitoris els genitals, la càrrega hormonal o els cromosomes, i els designa
com a principis ordenadors de les relacions socials en el marc d’un determinat sistema d’organització desigual del treball, el poder, el plaer i les cures.

Coll-Planas, Gerard (2010), La
voluntad y el deseo. La construcción social del género y la
sexualidad. El caso de lesbianas,
gays y trans, Egales.
Coll-Planas, Gerard (2012), La
carne y la metáfora. Una reflexión
sobre el cuerpo en la teoría
queer. Egales.

Superar els binomis home/dona i hetero/homo
La teoria queer també posa en entredit que les persones siguem classificables
dins dels estrets marges que pressuposen categories socialment disponibles
per donar compte del nostre gènere i la nostra sexualitat (com «dona», «gai»,
«lesbiana», etc.). Les persones ens aferrem a aquestes categories perquè
necessitem reconèixer-nos i ser reconeguts pels altres, però en realitat som
molt més complexes que el que reflecteixen aquestes etiquetes.
El que passa és que, a nosaltres mateixos, ens fa por la nostra pròpia complexitat, i ens dóna seguretat poder aferrar-nos a categories que ens donin estabilitat, que ordenin la nostra experiència, que ens permetin ser reconeguts
per nosaltres i pels altres.

+ info
Butler, Judith (2001), «La cuestión
de la transformación social», a:
Elisabeth Beck-Gernsheeim, Judith
Butler i Lidia Puigvert: Mujeres
y transformaciones sociales, El
Roure.

Coll-Planas, Gerard i Vidal, Maria
(2013), Dibuixant el gènere.
Edicions 96.
Córdoba, David, Javier Sáez i
Paco Vidarte (eds.) (2005), Teoría
queer. Políticas bolleras, maricas,
trans, mestizas, Egales.

Per un món més obert
Des de l’univers queer s’ha criticat l’aspiració de part de les lesbianes i els
gais de ser «normals». Es considera que reivindicar la normalitat és reforçar
els valors establerts i que el que hem de fer és repensar-los per tal de construir
una societat menys excloent, més justa.
Així, es reivindica el potencial subversiu de les sexualitats marginals (com les
comunitats sadomasoquistes) per tal de qüestionar l’ordre social i polític, tot i
que en aquest aspecte, hi ha qui no posa límits a les sexualitats a reivindicar,
mentre que altres posen com a condició que les relacions es produeixin des
del consentiment de les persones implicades, per evitar així promoure relacions sexuals que es basin en l’abús de poder.
En definitiva, les aportacions queer són una crida a anar més enllà de les
categories socials que ens encotillen i una invitació a que ens atrevim a
redibuixar el nostre gènere i la nostra sexualitat per construir un món menys
violent, més obert i més lliure.

Llamas, Ricardo (1998), Teoría
torcida. Prejuicios y discursos
en torno a la “homosexualidad”,
Siglo XXI.
Preciado, Beatriz (2002), Manifiesto contra-sexual. Prácticas
subversivas de identidad sexual,
Editorial Opera Prima.
Preciado, Beatriz (2008), Testo
Yonqui, Espasa Calpe.
Romero Bachiller, Carmen, Silvia
García Dauder i Carlos Bargueiras
Martínez (eds.) (2005), El eje del
mal es heterosexual. Figuraciones,
movimientos y prácticas feministas queer, Traficantes de sueños.
Sáez, Javier (2004), Teoría Queer
y psicoanálisis, Editorial Síntesis.
Spargo, Tamsin (2007), Foucault y
la teoría queer , Gedisa.
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A la feminista que no és socialista li falta estratègia. A la socialista que no
és feminista li falta profunditat.
Rosa Luxemburg
Rosa Luxemburg ens mostrava fa gairebé un segle que el món no és unidimensional. De fet, seria ben estrany arribar a una conclusió semblant si
tenim en compte que, a banda de viure en comunitat i que cada persona és
diferent, també com a individualitats tenim les nostres pròpies contradiccions i multidimensionalitats. La filòsofa alemanya plantejava qüestions com
l’«estratègia» i la «profunditat», i aquí és inevitable escoltar «utopia» com a
resposta deslegitimadora.
La utopia és a l’horitzó. Camino dues passes, ella s’allunya dues passes, i
l’horitzó corre deu passes més enllà. Llavors, per a què serveix la utopia?
Per a això, serveix per a caminar.
Eduardo Galeano
En l’univers estrictament gai, és a dir, deixant apart lesbianes, bisexuals, trans
i intersex, hi ha una part del col·lectiu que no mira més enllà, ja sigui per
comoditat o per convenciment. No qüestiona els rols de gènere, diu avorrir
la ploma, és individualista i, evidentment, capitalista. Des d’aquesta posició
fins a la teoria queer i als moviments revolucionaris d’alliberament sexual
hi ha molts termes mitjos, blancs, grisos i negres, però és obvi que manca
«profunditat» en el gai, masculí, jove, de classe benestant i de raça blanca
que no es preocupa per cap altra dimensió del món que l’envolta i que, en
major o menor grau, oprimeix el seu desenvolupament personal i col·lectiu.
La teoria queer és interessant per tal d’avaluar fins a quin punt les generalitzacions són encertades i si és vigent o no parlar d’unitats quantioses com
ara «dones», «homes», «masses», «classe obrera», etc. L’essència del tan
criticat postmodernisme és acotar les mostres socials a l’individu. Cadascú es
construeix el seu gènere, sense cap mena d’obligació a seguir un model o un
altre. Això resoldria, per exemple, la mal anomenada disfòria de gènere. El
gènere ha esdevingut una malaltia que cal deconstruir, i aquesta és la utopia.
Ara bé, com aplicar en un entorn no cosmopolita, metropolità i de vegades
sectari aquesta idea? En entorns com podria ser el Camp de Tarragona –on
la discriminació per culpa de l’aposta política i personal de manifestar-se
com a gai, lesbiana o trans és ben patent en molts aspectes malgrat haver
millorat força la situació–, quina solució li donem a una lesbiana de família
conservadora? De la teoria passem a la pràctica i ens n’adonem que no tots
els entorns són els idonis per aplicar la mateixa praxi.
Per començar, tu, lesbiana, a partir d’ara Anna, no pots plantejar-te ni tan sols
construir-te el teu propi gènere quan la teva sexualitat i el teu gènere imposat
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es troben en un rol d’inferioritat davant d’altres. Si avui al nostre país entenem que per «ser» cal tindre, com a mínim, el mateix estatus nacional del
qui ens encadena, no podem dir el contrari amb el què fem al llit o al carrer
com a individus. Anna, primer de tot has de reafirmar-te com a dona contra
un món masclista. Reafirmar el gènere imposat per després deconstruir-lo? Si
la situació ho requereix, per què no? El mateix passa amb la sexualitat. En un
món eminentment heterosexista, cal esdevenir no tan sols una flama visible,
sinó il·luminadora del camí per sobreviure i permetre que altres sobrevisquin.
Dóna la mà a la teva companya, fes-l’hi un petó o més d’un, que sou més que
amigues, que us llepeu les figues, com tantes d’altres.
I tu, trans, a partir d’ara Sara, defensa el teu dret a adoptar el gènere que més
et plagui. Si pot ser, no sucumbeixis a les pressions que et deriven a comportar-te més femenina que les dones o més masculí que els homes. Sigues tu
mateixa i transvesteix-te, qüestiona la vida que t’ha tocat viure i gaudeix-la.
Encara que sigui reforçant els dos gèneres que ens volen imposar. No hi ha
res més queer que la reconstrucció del propi gènere. I lluita. Lluita perquè no
calgui passar pel quiròfan per reconèixer la teva nova identitat, et dius Sara i
ningú no et pot dir el contrari.
No esteu soles. Qüestionant-nos els gèneres arribarem a la utopia desitjada.
Mentrestant? Mentrestant haurem de «ser», i per a ser, cal treballar-se una
mateixa. És el mateix procés: pas 1 i pas 2. Les instruccions són ben clares,
cadascuna al seu ritme i tenint al cap que allò que volem assolir no és cap
caprici. És necessari.
Això no vol pas dir que la teoria queer sigui quelcom (irreal)itzable, sinó que,
de la mateixa manera que cal tindre ben present la utopia, també cal tocar
de peus a terra i palpar l’entorn per poder transformar-lo alhora que transformes la teva pròpia personalitat. És el qüestionament de tot des de la base.
Transvestir-se com a aposta política en instants en què ningú s’ho espera i fins
molesta: a l’aula/feina un dia qualsevol, en una vaga general... qüestionant
la masculinitat i, també, la feminitat. Agafant, si pot ser, les millors parts de
les dues.
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Ja era hora que algú fes aquesta denúncia
pública i avances 2 caselles.
Casella nº 14
Ja com a persona adulta, exigeixes el reconeixement de la intersexualitat no com un defecte
biològic sinó com un tercer sexe tant o més
complert que els altres.
La incomprensió de l’entorn, conservador
fins a la medul·la, és tan gran que et fa retrocedir 1 casella.
El Queerchís és un joc que et permet transitar
per tots els gèneres i orientacions.
Poden jugar de 2 a 4 persones.
Guanya la jugadora que abans ha transitat pels
quatre gèneres del taulell.

Regles del joc

A més del tauler de joc (les pàgines centrals
d’aquesta revista), es necessiten 16 fitxes (4 per
jugadora) i 2 daus.
El joc té 4 recorreguts consecutius amb una
casella de sortida cadascuna:
• Intersexual
• Transsexual

masculí i transsexual femenina
• No em dona la gana definir-me
• Gai i lesbiana
Cada jugadora haurà d’escollir una casella de
sortida i s’aniran tirant els daus de manera correlativa.
Tothom ha d’anar avançant pel tauler recorrent
els camins dels 4 gèneres, i després haurà d’anar
al centre seguint les mateixes regles que el parxís
(amb les variants que s’indiquen a continuació).
Guanya la jugadora que abans ha fet els quatre
recorreguts i arriba al centre del tauler amb les
seves 4 fitxes.
Quan un jugador cau en una casella on hi ha
la fitxa d’un altre jugador, aquest darrer haurà
de retrocedir 3 caselles (si en aquesta casella hi
ha una altra fitxa, tres quarts del mateix, i així
successivament).

Caselles amb premi o penalització
Recorregut «Intersexual»
Casella nº 5
Enhorabona! Formes part d’aquest 2,5% de
població més avançat que la resta, doncs has
nascut havent superat la dicotomia home/dona.
La teva singularitat et permet tenir una visió
més global del món i saltes directament a la
casella del mig del tauler.
Casella nº 8
Al néixer, al no veure’t uns genitals ben definits,
el metge de l’hospital ha decidit fer-te una operació de reassignació de sexe, amb el beneplàcit
dels teus desconcertats pares i, òbviament,
sense consultar-te res a tu.
Mentre assumeixes aquesta agressió al teu
cos, et quedes 1 tanda sense tirar.
Casella nº 10
Veus com tothom s’escandalitza de l’ablació
femenina que es practica a alguns països musulmans i denuncies que ningú qüestioni les operacions de reassignació de sexe a la nostra
occidental i civilitzadíssima societat, quan els
resultats són els mateixos.

Recorregut «Transsexual masculí
i Transsexual femenina»
Casella nº 18
El psiquiatra t’ha diagnosticat disfòria de gènere,
doncs considera que pateixes un trastorn psiquiàtric al tenir una contradicció entre la teva identitat sexual i el teu sexe biològic. Vols engegar-lo
a la merda i dir-li que aquí, el trastornat és ell,
però saps que necessites un ridícul i anacrònic
certificat psiquiàtric per poder anar a l’endocrí.
Tot i les ganes de cantar-li les quaranta a
aquest psiquiatra passat de voltes, has sigut
prudent i avances 1 casella.
Casella nº 20
Fa pocs mesos que has començat a prendre hormones i notes que el teu cos comença a canviar.
No pares de mirar-te al mirall.
Gaudeix del teu nou cos tanta estona com
vulguis i estigues 1 cop sense tirar.
Casella nº 22
El metge et diu que si realment vols canviar de
sexe, caldrà fer-te una operació, que et traurà un
tros del muscle del braç i te l’inserirà al pubis,
creant un penis molt bonic. Això sí, no tindràs
sensibilitat, però aquest aspecte per a ell no és
important.
Li dius al metge que el què cal operar és el
seu cervell, que tu no vols perdre ni un gram
de sensibilitat ni necessites les seves operacions protocol·làries per ser qui ets i tornes
a tirar els daus.
Casella nº 27
Ahir vas aconseguir finalment canviar el teu
nom al DNI. Per celebrar-ho muntes una gran
festa amb totes les teves amistats i família.
L’endemà tens tal ressaca que no saps cap
on vas i en comptes de tirar endavant retrocedeixes 2 caselles.
Recorregut
«No em dona la gana definir-me»
Casella nº 32
Has anat a unes jornades maribollotransinter i al
vespre heu muntat una festa privada amb quatre
persones més. Ja a altes hores de la matinada
t’ho passes bomba, doncs en un llit ben gran
esteu cinc persones amb... cinc sexes diferents!
Felicitats! La resta de jugadors es moren
d’enveja i tothom menys tu retrocedeix 1
casella.
Casella nº 35
Cansada de que et preguntin si el què t’agrada
son els nois o les noies, de si ets homosexual,
heterosexual o bisexual, dius que el què t’agrada
són els ossos de peluix.
Amb dir que no necessites etiquetes n’hi
havia prou; per sobrada, retrocedeixes 2
caselles.

Casella nº 38
Intentes explicar què és això del queer als teus
pares i els parles de la superació del sexe binari,
de l’engany de considerar com una realitat inamovible l’existència de dos únics tipus de cossos
possibles. El teu pare entén ben poca cosa però
et veu feliç i amb això ja en té prou. I la teva
mare, més llesta, es submergeix al Google intentant aclarir-se.
Poc a poc vas obrint ments i fronteres al teu
voltant i avances 1 casella.
Casella nº 41
Veus que tothom et critica per haver iniciat una
relació amb una persona bastant més gran que
tu. Aclaparat per les crítiques i la pressió, abandones la relació.
Mentre medites com fer-t’ho perquè l’entorn no et marqui tant, et passes 1 tanda
sense tirar.
Recorregut «Gai i Lesbiana»
Casella nº 44
A l’escola et van veure fen-te un petó amb una
altra noia i des d’aleshores notes la lesbofòbia
de les teves companyes de classe a través de
comentaris suposadament graciosos i menyspreadors.
Et plantes davant les teves companyes, proclames amb orgull que ets lesbiana i avances
2 caselles.
Casella nº 46
Tens moltes ganes de dir a la teva família i el
teu entorn que ets homosexual, però et fa por
la seva reacció i et quedes tancadet dins del teu
armari protector.
Per falta de valor, et quedes 1 cop sense
tirar.
Casella nº 49
Ets un gai tan especial i estupend que creus que
això de la sida no va amb tu i folles sense condó
amb aquell noi que, al ser tan guapo i fibrat,
segur que no té cap malaltia.
Per capullo i irresponsable, tornes a la teva
casella de sortida.
Casella nº 1
Estàs cansada de que la teva àvia, cada cop
que et veu, et digui: “Nena, ja tens nuvi?”, i li
contestes: “Mira àvia, a mi qui m’agrada és la
fornera de sota casa”.
Tot i el perill d’infart de la teva àvia, ho has
fet molt bé i tornes a tirar els daus.

Recomanacions per jugar

Aquest joc està pensat per a persones de qualsevol edat, condició, orientació, religió, creença,
ideari, color de pell, nacionalitat, tendència,
professió, estudis, aficions i gustos en general.
Pots jugar-hi amb els amics, la família o els
companys de feina al vespre a casa, durant un
viatge, a l’hora de l’entrepà o en qualsevol lloc i
moment que vulguis.
Pot ser un bon regal, si t’atreveixes, per al teu
pare, la teva mare, els avis, cosins, germans,
parentela en general, amigues de tot tipus i el
botiguer de sota casa teva. Si ho fas i aconsegueixes que hi juguin almenys un cop, contribuiràs a fer un planeta amb menys residus
toxicoheteropatriarcals, que bona falta fa.

COLORS autoritza de manera explícita la reproducció total o parcial d’aquest joc i convida a tothom a arrancar aquesta pàgina per fer-ne fotocòpies,
escanejar-la, plastificar-la i fer-ne la màxima difusió possible. Prometem solemnement que, com que el Queerchís és una creació de l’equip de redacció
de COLORS, la SGAE no hi té res a pelar.
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Què vol dir queer?
Literalment, és un adjectiu anglès que podria traduir-se com a «estrany»,
«bord», «aliè» o «divers».
A qualsevol diccionari actualitzat, si més no, ja hi apareix una segona acceptació que ho defineix com un substantiu equivalent a «gai», «lesbiana» o,
vulgarment, «maricón» (en les variants de l’espanyol llatinoamericà, també
«culero» o «puto»). En diccionaris relativament antics, aquesta segona acceptació no la trobarem: és un eufemisme modern.

Què ÉS queer?
Abans de complicar-nos la vida, buscarem una definició bàsica i senzilla.
Podem començar fent una vulgar busca en un lloc tan accessible com la
Wikipèdia. Qualsevol de nosaltres podrà llegir-hi:
És un terme global per designar a les minories sexuals que no són heterosexuals, heteronormades o de gènere binari.
Fins aquí, tot bé. Però continua...
En el context de la identitat política occidental, la gent que
s’identifica com a queer sol buscar el situar-se apart del discurs,
la ideologia i l’estil de vida que tipifiquen les grans corrents en
les comunitats LGBT (lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals),
que consideren opressives o amb tendència a l’assimilació.
Moltes de nosaltres tornem a estar com al principi.
Analitzem-ho de nou a través d’un exemple: resulta que jo
sóc gai. Si em quedo amb la primera part del discurs. em surt
una equació molt senzilla la qual em diu gai = queer, doncs
formo part d’una minoria sexual que no és heterosexual, heteronormada o de gènere binari. (Sense tenir massa clar què volen
dir les dues últimes paraules.)
Resulta, però, que la segona part de la definició m’especifica que per
ser concretament queer, m’haig d’adscriure en aquell grup de gent
que busca situar-se apart del discurs, la ideologia i l’estil de vida que
tipifiquen les grans corrents en les comunitats LGTB, que consideren
opressives o amb tendència a l’assimilació. Per tant, si sóc gai, no
puc ser queer.
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Quines són aquestes corrents? Com estan tipificades? I el més important…
QUI les tipifica?
La Teoria Queer (TQ) intenta definir, des de fa anys, què vol dir SER queer;
per tant, ens trobem davant d’un problema equivalent al de les matemàtiques: l’equació ens surt incorrecta perquè encara no està definitivament
formulada. Dit d’una altra manera: tenim més o menys clar què vol dir ser
queer, però no sabem qui pot entrar dins d’aquesta definició.

Principis del segle xx: gènesi i fonaments
de la teoria queer
Un dels primers en tractar el concepte de la teoria queer –sense ser-ne conscient, doncs encara no estava formulada– va ser el doctor alemany Magnus
Hirschfeld (més informació en el número 6 de la revista COLORS).
Hirschfeld va ser el primer en desenvolupar la teoria del «tercer sexe», un
estat intermedi que convivia al costat dels homes i les dones. També va ser el
creador de la paraula «transvestisme», per identificar a aquelles persones que
tenien un gènere sexual concret però es vestien amb roba del gènere contrari.
Mitjançant l’ús del prefix trans-, que significa «a l’altre costat» o «a través
de», van començar a desenvolupar-se una sèrie de conceptes com transvestisme, transsexualitat, transgènere, etc., que rebentaven completament el,
fins aleshores inamovible concepte d’home/dona entesos com una eterna i
insuperable dicotomia.

l’homosexualitat, per ser respectada, havia de ser entesa, i per fer-ho hi havia
dos camins:
1. L’homosexualitat explicada des d’un punt de vista científic pot ser compresa,
desmitificada del temors ridículs que en té la societat i, a poc a poc, acceptada. Tal teoria era la mateixa que havia emprat Hirschfeld 30 anys enrere.

De rebot, no només homes i dones quedaven tocats: també els homosexuals,
subdividits originalment entre gais i lesbianes, veien aparèixer «tercers sexes»
molt indefinits, que fugien dels codis binaris imperants des de sempre.

2. E l concepte de l’homosexual amanerat no correspon a la realitat, si més
no, al 100% de la realitat. Cal mostrar una imatge com a grup integrat i
«normal» a ulls de la societat heterosexista.

Així, Hirschfeld va aconseguir, de forma involuntària, exposar que els dos
«unics» rols sexuals ni son únics ni són estàtics, i no tenen un component
estrictament biològic: les persones poden definir la seva orientació, identitat
o gènere sexual de forma variable o sobreposada.

Una de les primeres regles va ser adoptar el terme «homòfil» (del grec homos,
igual, i filia, amor) per representar la importància de la paraula amor en
contraposició de la paraula sexe, present en el mot «homosexual». Les manifestaciones homòfiles eren sempre pacífiques, sense crits ni proclames, i els
integrants vestien amb absoluta correcció (vestit de dues peces elles; pantaló,
camisa i corbata ells), i eren molt minoritàries, doncs encara i havia risc de
ser atacats o anar a la presó. No cal afegir que de protecció policial ni n’hi
havia, ni se l’esperava.

Moviment homòfil: els gais som «bona» gent
Més tard, superada ja la segona guerra mundial, però encara lluny de la
revolució culutral dels anys seixanta, van sorgir a diverses parts del món
occidental els moviments homòfils, anomenats així en contraposició al mot
«homosexual». Eren uns grups tímids, fins i tot naif. Partien de la base que

La idea era transmetre al ciutadà que gais i lesbianes eren tan normals com el
propi espectador que els mirava i, sobretot, donar a entendre que no podien
ser etiquetats pel seu aspecte o gestos. Qualsevol persona que et rodejava,
amic, company, familiar o veí, podia ser-ho. I no passava res.
Paral·lelament, feministes i afroamericans, principalment, començaven les
seves pròpies lluites: la insubmissió de Rosa Parks dins d’un autobús va produir-se el 1955.

Feministes i lesbianes fan els primers passos
Les feministes eren les més organitzades i van muntar els primers grups i
congressos. Allà no es parlava de la diferència entre homes i dones, que
tothom coneixia ja de sobres, sinó del rol de les dones, com a objecte o com
a subjecte. I sorgiren una sèrie de discussions teòriques sobre què significava
ser una cosa o una altre, sobre l’absència de rols, de la volatilitat del gènere
o de la identitat. En definitiva, les bases de la teoria queer.
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Dins d’aquest grups, però, va sorgir un problema: les lesbianes van considerar-se excloses, doncs per a una part important de les feministes militants, era
inconcebible la presència de lesbianes dins el moviment feminista.
Si les feministes heterosexuals renegaven de les lesbianes, aquestes afirmàven que elles eren més feministes que les primeres, doncs en cap cas estarien
sotmeses a un home. I les primeres contraatacaven dient barbaritats com que
les relacions de parelles lèsbiques no deixen de seguir un patró heterosexual,
amb una persona interpretant el paper masculí i l’altre el femení.
Per rematar el tema, l’escriptora francesa (i lesbiana) Monique Wittig va
publicar l’obra El pensament heterosexual on atacava directament el concepte de gènere. En un discurs a Nova York l’any 1978, va deixar una audiència
al·lucinada al finalitzar la seva al·locució amb l’afirmació:
«Què és la dona? Francament, aquest és un problema que les lesbianes no
tenim, doncs hem fet un canvi de perspectiva i seria incorrecte dir que les
lesbianes ens relacionem, fem l’amor o vivim com dones, perquè el terme
“dona“ té sentit tan sols dins els sistemes econòmics i de pensament heterosexuals. Les lesbianes NO som dones, com tampoc no ho és cap dona que
no estigui en una relació de dependència personal amb un home.»
I es va quedar tan tranquil·la.
Què va suposar aquesta divisió entre feministes i lesbianes? Doncs un petit
detall que encara dura: el concepte queer ha quedat inevitablement més
adossat a la comunitat LGTBI+ que a la heterosexual, doncs les lesbianes
són les que van rebel·lar-se contra una visió tan immobilista i simple de les
feministes heterosexuals davant la revolució que suposava la lluita per l’alliberament de les dones.

Any 1969, els gais en munten una de grossa
Pel què fa als gais, vist que el positivisme emprat durant els anys cinquanta
pels grups autodenominats homòfils no servia de res, calia buscar un pla B.
Aquest pla, però, va néixer per sí sol l’any 1969 a Nova York, en un bar anomenat Stonewall. No cal recordar la història. Tan sols convé tenir clar que,
a diferència de les pacífiques marxes de gais i lesbianes vestits amb faldilles
tres quarts, jaquetes, pantalons i corbates, aquesta vegada van veure’s volar,
apart de totxos i envasos de vidre, bolsos, perruques i plataformes.
Eren molts els transvestits i transgènere que, al costat de gais i lesbianes,
van cabrejar-se a Stonewall, amb el que, a partir d’aquella data ja no va
ser mai més només una lluita «d’homes i dones» que estimen diferent.
Ara ja no n’hi havia prou amb això. A partir d’aleshores començava una
lluita per SER diferent, independentment del que un sigui i, sobretot,
del que un se senti. Era la lluita per la llibertat absoluta del propi cos,
dels propis desitjos i de la pròpia identificació. En definitva, la base
del moviment queer. De fet, la TQ desenvolupada a partir d’aleshores
refusa qualsevol definició com a homosexual o heterosexual, home o
dona, masculí o femení i, especialment, normal o anormal (diferent).
A diferència del moviment homòfils, la TQ ens diu que la lluita no
consisteix en modificar la pròpia forma de ser per tal de ser acceptat
en un món heterosexista, sinó en ser una mateixa, marcant la pròpia
diferència, i exigint el respecte aliè.
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Per Robert Bonet

En la busca de noves relacions sexuals i afectives que superin el tradicional
esquema monogàmic i heteropatriarcal, sorgeix la pansexualitat, una orientació
sexual caracteritzada per l’atracció per tot tipus de persones, independentment
de que aquestes s’identifiquin o no amb un gènere determinat.

L’amor és una construcció humana summament complexa amb una doble
dimensió sociobiològica i cultural, que ha anat evolucionant al llarg de la
història. Ambdues dimensions influeixen, modelen i determinen les relacions
eròtiques i afectivo-sexuals dels éssers humans, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere. Sexualitat i emocions, com a construccions socials, varien segons l›època històrica i les cultures, doncs avui ja està
demostrat que l’amor es construeix en base a un sistema social determinat i
les seves necessitats, i va canviant en el temps i la geografia.
L’«amor romàntic», que des de petits ens han instaurat en el nostre sistema
psíquic, no deixa de ser un model patriarcal i una meta utòpica prenyada
d’ideologia, tot i que s’ens vulgui presentar únicament com una emoció
individual i màgica, capaç de desenvolupar-se en l›interior de cadascú de
nosaltres; en aquest sentit, la moral cristiana ha jugat un paper fonamental en
definir les relacions heterosexuals i monogàmiques com les úniques naturals.

La monogamia, un mite occidental
La necessitat d’exclusivitat sexual ha estat mitificada per necessitats del sistema patriarcal, tot i que la monogàmia no sigui un estat natural i molt poques
espècies la practiquin. Barash i Lipton ja van demostrar l’any 2003
que la monogàmia no és més que un mite occidental; al cap i
a la fi, la doble moral sexual imposa la fidelitat per controlar la
sexualitat femenina, doncs avui encara queden reminiscències
de mites de l’època victoriana, quan les dones es consideraven
menys sexuals que els homes i suposadament tenien menys
necessitats eròtiques.
L’imaginari col·lectiu amorós occidental està format per parelles
d’adults de diferent identitat genèrica, unions de dos en dos, amb
la finalitat d›arribar al matrimoni i a la reproducció. I els sistemes
emocionals i sexuals alternatius son considerats desviacions de la
norma i, per tant, penalitzats socialment.

Atracció més enllà del sexe o el gènere
Dins d’aquest grup alternatiu a la norma imperant s’hi troba la pansexualitat (o omnisexualitat), una orientació sexual humana caracteritzada per l’atracció estètica, romàntica o sexual per altres persones,
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independentment del seu sexe o gènere. Les persones pansexuals es poden
sentir atretes per homes i dones com les persones bisexuals, però també per
aquelles persones que no se senten identificades amb la dicotomia dona/
home o amb la de gènere masculí/femení, incloent les persones intersexuals
o intergènere.
Cal no confondre la pansexualitat amb la teoria Queer, doncs la primera és
una orientació sexual, mentre que la segona, simplificant molt, explica que tant
l’orientació com la identitat sexual o de gènere de les persones son el resultat
de la construcció social que comentàvem i que, per tant, no existeixen papers
sexuals essencials o biològicament inscrits en la naturalesa humana, sinó
formes socialment variables de desenvolupar un o varis papers sexuals. Això,
evidentment, no invalida que la teoria Queer utilitzi la pansexualitat com una
eina per ajudar a acabar amb els mites imposats per l’heteropatriarcat.

La sexualitat del nou mil·lenni
Una de les primeres referències culturals de la pansexualitat la trobem en el
personatge Jack Harkness de la sèrie Doctor Who, emesa per la BBC el 2005,
que es desenvolupa l’any 5000, quan els humans s’han expandit per tot l’univers; en aquest món futur, Harkness no classifica les persones en funció del
seu gènere, i és capaç de sentir-se atret per qualsevol persona o inclús per
éssers d’altres planetes, degut al seu naixement en una estructura sociològica
diferent a la nostra. També trobem personatges pansexuals en series com
Will & Grace, La Casa de los Dibujos, Coupling, o la més que coneguda Sex
And The City (Sexo en Nueva York), on el personatge de Samantha proposa
la pansexualitat com «la sexualitat» del nou mil·lenni, assumint la possibilitat
de ser pansexual ella mateixa. En la música, cantants com Lady Gaga o Billie
Joe Armstrong també han posat el tema sobre la taula.
Més enllà de la hipòtesi que planteja la teoria Queer, en l’actualitat hi ha persones que se senten identificades amb el concepte d’amor postmodern, entès
com una utopia grupal que s’expressa des de la individualitat. Segons aquest
concepte, l’amor avui és un producte cultural que calma la set d’emocions
i entretén les audiències, immerses en un món que necessita emocions fortes, intenses i constants; en un moment en que els grans sistemes religiosos,
polítics i ideològics es descomponen i van caient, la llibertat fa por i l’amor
es situa com la solució total del problema de l’existència, el buit i la falta de
sentit de la pròpia vida. Així, lluny d’ésser un instrument d’alliberació col·
lectiva, la sexualitat serveix com anestèsia social. Per tant, moltes identitats
afectivo-sexuals es poden re-construir sense ser partidàries d’etiquetes patriarcals que les situïn en un tipus d’amor o un altre, en un tipus de sexualitat o
una altra, simplement per falta de preocupació, per imitació, per la rapidesa
del món actual o per l’obsolescència programada del producte sentimental.

Una utopia?
Avui, amb l’ajuda de l’impuls de les xarxes socials, s’està produint un
lent però inexorable canvi social, però encara que el heteropatriarcat està
en decadència tant a nivell legislatiu com polític, en l’àmbit emocional
i narratiu segueix tenint una molt bona salut. La seva fi a nivell simbòlic
encara queda lluny, doncs traspassa totes les relacions humanes i les organitzacions socials i polítiques, ja que amb el seu llenguatge ens imposa la
idea que un alliberament sexual i amorós col·lectiu, on hi tingui cabuda
la pansexualitat i totes les demés orientacions sexuals, sense jerarquies de
gènere ni lluites de poder, no deixa de ser una utopia emocional més de la
postmodernitat.

Ets més il·lustrador o pintor?
La diferència no es tant gran, doncs son dos termes que moltes vegades podrien anar lligats.
Principalment el que ho diferencia és el format.
La il·lustració acompanya un text, una història, i la
pintura és un art molt més obert que no necessita de cap altra cosa. Personalment treballo amb
ordinador, però una il·lustració amb aquarel·les em
sembla preciosa. A més, compagino la meva vocació amb altres feines per tal de pagar les factures!
Què trobem a l’obra de Francesc Escriché?
Per una banda faig dibuixos per il·lustrar literatura
infantil, amb una estètica dolça, adaptada als nens; per
l’altra, més personal, parlo de temes que m’agraden a
través de la simbologia, el surrealisme i la cultura pop.

Es diu que l’art es una visió particular de l’artista.
El significat de les meves obres només el sé jo i
no m’agrada massa explicar-lo. No suporto els discursos rimbombants d’il·lustradors i artistes que
parlen de la seva obra com si haguessin descobert
la cura de la sida. Em fa molta ràbia aquest tipus
de discurs perquè em sembla pedant: sóc molt
crític amb aquells que expliquen la seva exposició i comencen a anar-se’n del tema i a parlar de
metafísica i altres paranoies. Jo podria parlar de
la meva obra i dir que utilitzo molta iconografia
pop, que les meves obres son com petits poemes
il·lustrats sense text, ambigus, sarcàstics i irònics,
però no m’agrada. L’art és una cosa molt més senzilla que tot això.

Hi ha una empremta gai a la teva obra?
Sóc gai i això s’ha de veure reflectit d’alguna manera. A
la meva obra, d’una forma no explícita, hi ha una càrrega sexual; i aquesta càrrega parla sobre la meva sexualitat. A més, moltes obres meves tenen iconografia gai.

La teva parella, l’Óscar Carballo,
també és il·lustrador.
Per a mi és molt positiu! No treballem junts però
sempre ens donem consells. Sí que hem exposat
als mateixos llocs, però cadascú fa els seus treballs.
Tenim estils molt diferents, molt difícils de quallar.

Cal reivindicar aquesta empremta?
La meva obra no és reivindicativa, és més aviat poètica.
Parla de la sexualitat, però d’una manera més aviat
suggerida. Crec que molta gent és pot sentir molt
identificada amb el que faig, cadascú pot agafar les
meves obres i d’alguna manera fer-les seves. M’agrada
fer coses obertes i ambigües, perquè cadascú les
pugui interpretar una mica a la seva manera.

Ara fa un any es va publicar la primera boda
gai a un còmic de la Marvel
No m’ho esperava, però la veritat es que els
còmics de súper herois sempre m’han semblat molt
gais. Des de Batman & Robin fins a les malles de
Superman. Em sembla molt bé; de fet, és una cosa
normal. Però venint d’una producció americana ho
trobo atrevit i bastant valent.

«Els còmics de súper herois
sempre m’han semblat molt gais»
Entrevista amb Francesc Escriché
Francesc Escriché, autor del dibuix del Queerchís de les pàgines
centrals d’aquesta revista COLORS, és Il·lustrador freelance
i pintor. Nascut al Delta de l’Ebre, acaba d’il·lustrar el conte
infantil La princesa llesta, de la Rosa Queralt.

per Jose P. Cuadrado
+ info: facebook.com/home.php#!/fescriche
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La història de l’alliberament homosexual està plena de capítols, uns tràgics
d’altres més lúdics, que avui molts joves desconeixen. Amb nom i cognoms
és una secció de COLORS que vol acostar-nos a les biografies de personatges
poc coneguts pel gran públic, però que han estat claus en el món LGTB.

+ info:
Salomé (Estats Units, 1923) Pel·lícula
Return to Babylon (Estats Units, 2008)
Pel·lícula/documental
Alla Nazimova (1879-1945) fou una actriu, ballarina,
empresària i directora de cinema nascuda a Crimea
(dins l’actual Ucraïna). D’origen jueu, ja de petita va
demostrar les seves dots com a actriu i ben aviat,
després d’estudiar amb Stanislavski, era una personalitat reconeguda tant als teatres de Moscou com
als de Sant Petersburg. L’any 1905 va deixar Rússia
i es va establir a Nova York. Sense parlar anglès,
va estudiar-lo i va ser capaç de comunicar-se amb
fluïdesa sis mesos més tard. I no va tardar gaire
en donar-se a conèixer en l’escena teatral de
Manhattan.
Poc li va costar travessar el país i provar sort en el
cinema: a principis de la dècada de 1920 ja actuava
i dirigia, i va tenir molta influència en les carreres de
nous actors i actrius de Hollywood, la nova meca
del cel·luloide, amb moltes de les quals també
mantenia relacions afectives.

Personatges amb glamur massa
correctes

Nazimova va treballar sovint amb el director de
cinema Charles Bryant, obertament homosexual,
amb qui va casar-se per crear un «matrimoni de
conveniència» que fos útil als dos. La meitat de
Hollywood era gai o lesbiana i no hi havia masses

per Sergi Talló

problemes per parlar-ne obertament entre ells. Ben
diferent, però, eren la relació amb els productors
i la reacció dels espectadors. Aleshores tot just
començava a crear-se el concepte d’«estrella del
cinema», un producte dissenyat per agradar al gran
públic mostrant la suposada vida privada dels seus
actors preferits, sempre rodejats de glamur, però
també encarrilats en unes regles morals «purificades» de possibles escàndols.
Nazimova, una de les primeres estrelles de
Hollywood, coneixia molt bé el tema i sabia què
calia fer perquè el fort conservadorisme nord-americà no afectés la seva vida ni la seva feina. Tenia
un grup d’amistats sàfiques, el «sewing circle», i va
crear uns codis cinematogràfics que només podien
ser identificats per altres lesbianes; per exemple,
una flor violeta brodada al vestit d’una actriu donava a entendre que era lesbiana.

Els «matrimonis blancs»

Què fer amb tots els nouvinguts, gais o lesbianes, que
començaven a fer-se famosos? Nazimova va impulsar
els matrimonis de conveniència, anomenats «blancs»,
ajudant a desenes de companys a protagonitzar una
falsa vida pública amb parelles ideals, molt heterosexuals, per tal de donar carnassa i distracció a la

Alla Nazimova
Amb nom i cognoms

premsa, que d’aquesta manera els deixava tranquils
en la seva vida privada real. Així, tenim l’exemple del
famós latin lover per excel·lència, i el somni humit
de mitja Nord-Amèrica femenina, Rodolfo Valentino,
que va casar-se amb l‘actriu i dissenyadora de vestuari Natascha Rambova. La realitat del conte es que
Rambova era una de les col·laboradores i amants de
Nazimova, mentre que Valentino tontejava amb el no
menys cèlebre Ramon Novarro.
Aquesta pràctica dels «matrimonis blancs» va durar
fins fa ben poc (només cal recordar el matrimoni
prefabricat de Rock Hudson), i va ajudar a salvar
desenes de carreres que, d’altra banda, haurien
estat destapades per la premsa i destruïdes per el
conservadorisme imperant als Estat Units.

Dirigir «Salomé», apadrinar
una primera dama

Nazimova va perdre-ho gairebé tot en una obra
única, incompresa en aquella època i considerada
actualment una obra de culte, la pel·lícula Salomé,
basada en l’obra homònima d’Oscar Wilde, dirigida
i protagonitzada per ella mateixa. El vestuari, creat
per Natascha Rambova, s’inspirà en els treballs de
l’il·lustrador Aubrey Beardsley, amic de Wilde… i
les males llengües diuen que en tot l’equip tècnic,
actors secundaris, extres i ajudants, només hi havia
gais i lesbianes.
I el què són les coses, Alla Nazimova –lesbiana,
d’origen rus, nascuda jueva i posteriorment atea–
va apadrinar una nena l’any 1921, filla d’uns amics
seus, anomenada Anne Francis Robbins. Ja de
gran, aquesta nena va seguir la carrera d’actriu,
canviant-se el nom per el de Nancy Davis. Una anys
més tard, al casar-se amb un actor de segona fila,
va tornar a modificar el seu cognom, fent servir el
de casada. Aquesta nena encara és viva i es diu
Nancy Reagan.
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En un moment de crisi de valors com el que estem vivint, molts
col·lectius LGBTQI+ s’estan replantejant els seus principis, doncs
hi ha maneres de fer que comencen a quedar obsoletes. Amb
aquest esperit de renovació ha nascut l‘Assemblea Gai Triangle
Rosa, un grup que, observant la trajectòria dels seus membres
fundacionals, promet fer-se escoltar.

+ info:
www.facebook.com/agtr.assembleagaitrianglerosa
http://assembleagai.blogspot.com.es/
twitter: @TRIANGLE_ROSA

per Àlex Mont-roig

Assemblea Gai Triangle Rosa

La ploma com a eina de lluita
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Els activistes que han creat l’Assemblea Gai Triangle
Rosa ja han treballat en diferents grups de Catalunya,
com el Col·lectiu Gai de Barcelona, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, la Coordinadora GL,
el Grup de Transsexuals Masculins o la Guerrilla
Travolaka, inclús hi ha algun membre que manté una
doble militància amb H2O.
El Ferran, el Miquel i el Karles son membres d’aquest
grup que es declara Assemblea perquè, segons el
Ferran, «creiem que és possible una altra manera de
fer política i de lluitar davant d’un sistema capitalista
poc democràtic que no ens satisfà i per què assemblea ja descriu una determinada forma de treballar
no piramidal».
També son Gai perquè, valgui la redundància, es consideren gais, «però som moltes altres coses i volem
obrir la nostra lluita a tot el ventall de possibilitats
que l’opció i el gènere generen», afegeix el Karles.
I remarquen la seva filiació GLBTQI+, a l’hora que
insisteixen en el seu compromís amb la lluita per les
llibertats individuals. De fet, la seva feina és transversal i s’agermana amb moltes altres lluites com el
feminisme, l’ecologisme o les llibertats nacionals dels
Països Catalans.

Orgullosos del què son

Reivindiquen el Triangle Rosa invertit com un reconeixement als primers grups gais dels anys setanta
i vuitanta, i com un homenatge a totes les víctimes
de l’homofòbia, especialment als portadors d’aquest
triangle, mereixedors del pitjor menyspreu als camps
de concentració nazis. «És important assenyalar que
reivindiquem la memòria històrica com una eina bàsica en la nostra lluita», assevera el Miquel.

I finalment són Rosa «perquè estem molt orgulloses
del què som i com som», afegeix amb un somriure
el Ferran. Tot i que immediatament posa un to molt
seriós al denunciar el què considera l’actual «deficient
i excloent» Llei d’Identitat de Gènere.

Treballar a les escoles

Tot i reconèixer les conquestes a nivell legal, afirmen
que les persones homosexuals encara no han assolit
la plena igualtat legal ni social. Expliquen que l’homofòbia continua present a la nostra societat «i especialment a les escoles, on cal fer una feina permanent
per tal d’assegurar que les noves generacions siguin
plenament lliures i no tinguin comportaments homòfobs», remarca el Miquel.
Es reuneixen setmanalment a l’Ateneu Layret de
Barcelona i, entre altres projectes, volen participar en
els actes del Dia Internacional de l’Orgull LGTBQI+,
promoure xerrades sobre homosexualitat en instituts
de secundària, participar en la part rosa de la cadena
per la independència de Catalunya que s’organitzarà
el proper 11 de setembre «i moltes altres coses que
anirem definint pas a pas».

Cansats de l’autocomplaença

«Ara que estem donant les nostres primeres passes com a col·lectiu organitzat, a cada reunió hi
ha llargues converses i discussions sobre el paper
dels col·lectius “maribollotrans” al nostre país avui,
doncs estem cansades de l’autocomplaença que
envolta a molts gais pel fet de poder-nos casar en
un jutjat o per poder anar cada setmana al gueto
rosa a gastar-nos els diners», afirma amb contundència el Ferran, i acaba dient: «Si no vigilem, acabarem reproduint els mateixos esquemes i errors
de la societat heteropatriarcal i consumista que
estem patint».
I el Karles ho remata explicant que «inclús dins de
la comunitat gai hem trobat més d’un cop actituds
d’absoluta incomprensió cap a les persones transsexuals o intersexuals», i afegeix: «Ja és hora que
donem un pas endavant i superem la necessitat
d’igualar-nos en drets a les persones heterosexuals
i comencem a pensar en una societat diferent, on
les qüestions d’identitat i d’orientació de gènere
serveixin per assolir noves pautes de llibertat». Tota
una declaració de principis.
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Sempre s’ha dit que en un poble petit,
ser homosexual es més complex que en
una gran ciutat. Es comenta que la gent
es coneix més i la por a que et senyalin
amb el dit pot arribar a ser insuportable.
És això cert? És un tòpic sortosament ja
superat? L’Ignasi, el Cesc i el Fèlix son
tres gais adults que sempre han viscut
al camp i parlen de la seva realitat en
primera persona.

Ser gai a pagès

per Fèlix Rebollo

L’Ignasi esta jubilat. Va néixer en un poble molt
petit de muntanya i allà hi ha passat tota la seva
vida. Ha tingut diverses parelles, «però sempre
amb la por de que em descobrissin», afirma. És
una persona molt religiosa i darrerament ha fet un
grup d’amics gais de diferents llocs del Baix Camp.
Esta convençut que al seu poble ningú sap que
és homosexual, «tot i que els meus amics m’ho
intenten desmentir constantment», explica amb
resignació. En el seu dia va decidir no sortir de
l’armari i quan se li planteja la possibilitat de ferho, evoca amb un cert dolor els anys de repressió
franquista, quan ser gai implicava anar a la presó,
i acaba dient: «Veig que les coses estan canviant,
però encara que avui en dia la gent te la ment més
oberta, encara queden molts vestigis d’homofòbia
entre els meus veïns».

La por a ser descobert

El Cesc volta els 50 anys. Sempre ha treballat de
pagès a les terres de la família. Temps enrere anava
sovint els bars d’ambient de Salou, però com que
avui quasi tots han tancat, «vaig a lligar a la platja del Torn, doncs m’agrada el cruising». També
roman dins de l’armari i explica que l’educació
rebuda, així com les constants insinuacions de la
gent del poble l’acovardeixen. «Sempre vaig amb
la por al cos, doncs no vull que descobreixin que
sóc gai», explica, i afegeix que els seus amics més
íntims han intentat convèncer-lo diverses vegades

de que faci el pas de declarar públicament la seva
homosexualitat: «Em diuen que guanyaria tranquil·
litat i que evitaria ensurts. Jo els dono la raó, però
no acabo de trobar el moment de sortir de l’armari.
Ara que, per desgràcia, els meus pares ja no hi són,
potser em serà més fàcil fer-ho».

Gai i casteller

Per la seva banda, el Felix explica que ell sí ha
sortit de l’armari, que al poble tots saben que és
gai i que això no li comportat cap problema. Tot i
així, reconeix que, de jove, va trigar en assumir la
seva pròpia homosexualitat i després a dir-ho a la
família: «Jo tenia un pare molt dictatorial que considerava que aquesta ‘aberració’ no podia produir-se
a casa seva. Però, coses de la vida, un dia va ser ell
qui em va descobrir amb un altre noi», explica amb
un somriure. «A mi, el que em feia més por era que
ho sabessin els meus amics i la resta de la família,
doncs estava segur que em deixarien de costat.
Però va ser tot el contrari», explica, i continua dient
que «d’haver sabut la reacció del meu entorn, ho
hauria dit molt abans. Ara estic molt millor i em
sento tranquil. No hi ha cap problema amb la gent,
ni he notat cap rebuig». Casteller des de molt jove,
acaba dient, també amb un somrís: «Tota la colla
sap que sóc gai i, a l’aixecar un castell, quan estem
tots molt junts i atapeïts fent pinya, mai he notat
cap tipus de prevenció o rebuig, cosa que, si succeís, francament, em molestaria molt».
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Ian Bermúdez, nascut l’any 1979, és Llicenciat en Filologia Anglesa
i Màster en Traducció i Localització Angleses. Ser h(u)ome*∞(à)
(2012), el seu primer poemari, tracta sobre el fet de ser Trans; de
com es poden sentir les coses diferents des d’una altra sexualitat,
de la solitud, la necessitat de ser escoltat, la valentia, la perseverança i la importància de ser lleial a un mateix.

