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DIGNITAT TRANS*

És prou sabut que dins de l’acrònim LGTBI, la T ha estat sempre la germana 
pobra. Ridiculitzades, invisibilitzades, demonitzades, rebutjades i perse-
guides de manera sistemàtica al llarg de la història, les persones trans* han 

hagut de lluitar contra l’estigmatització de la societat en general, però també 
contra el menyspreu de bona part del col·lectiu LGTBI i, el més important, 
contra la negació de la seva pròpia identitat.

I si amb això no n’hi hagués prou, en els darrers anys, presumptes companyes 
de lluita s’han convertit en les seves principals detractores: les TERF, feministes 
trans excloents, intenten invalidar la identitat trans* en identif icar les dones 
cisgènere com les úniques i «verdaderes» dones. Per sort, tot i que fan molt de 
soroll, són un grup minoritari dins del moviment feminista. Després d’analitzar 
els seus arguments (en aquest sentit us recomano la relectura del reportatge 
No vull trans entre les dones del passat número d’aquesta revista, així com l’en-
trevista a l’Ana Valenzuela, presidenta de Chrisallys, i l’article Les TERF contra 
el moviment LGTBI, a les pàgines 6 i 16, respectivament, d’aquest número que 
teniu entre les mans), hem arribat a una conclusió: el seu feminisme, ancorat 
al segle xx i sense mostres d’evolució, no entén la f luïdesa del gènere –de fet, 
no distingeix entre sexe i gènere–, i és incapaç d’anar més enllà d’una societat 
binarista que, avui, precisament, el moviment LGTBI posa en qüestió. Allà elles 
amb el seu essencialisme.

Però tota lluita, si és persistent i constant i està carregada de sòlides raons, 
tard o d’hora acaba donant els seus fruits. I avui, en plena primavera del 2022, 
després de molts anys de batalla del col·lectiu trans*, tant al Parlament de Ca-
talunya com al Congrés dels Diputats hi ha en marxa dos projectes de llei per 
protegir els drets de les persones trans*. Confiem en que l’any 2023 no haguem 
de lamentar l’endarreriment d’alguna d’aquestes dues importants lleis que han 
de despatologitzar definitivament la realitat trans* i facilitar eines per tal de que 
tant l’administració com la societat en general tractin a les persones trans* com 
el que són i es mereixen: ciutadanes amb els mateixos drets que qualsevol altra 
persona. Ni més, ni menys.

(Finalment, en reconeixement d’aquesta lluita, volem obrir un parèntesi per 
retre un homenatge pòstum a la Mar C. Llop, coneguda activista trans i col-
laboradora de COLORS DEL TERRITORI, que massa aviat i de manera sobta-
da va deixar d’estar entre nosaltres.)

per Jordi Monner

director de COLORS DEL TERRITORIed
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COLORS DEL TERRITORI VULL EL MEU NOM A LA TARGETA SANITÀRIA • COLORS

Per a les persones trans*, canviar el 
nom oficial reconegut al DNI pel 
nom sentit a la Targeta Sanitària In-

dividual (TSI), adequant-lo a l’expressió 
real de gènere, és una eina d’integració 
i inclusió, però sobretot de seguretat i 
confort. 

El personal dels hospitals i centres d’aten-
ció primària coneix aquet mecanisme i no 
s’estranya quan atén a algú amb un nom a 
la TSI diferent del que hi ha al DNI, i per a 
una persona trans* significa una gran co-

moditat no haver de donar explicacions 
innecessàries, sovint sotmeses a judicis de 
valor culpatori, ja que el personal sanitari 
entenen ràpidament que a qui està ate-
nent és una persona trans* o no binària; 
si fa bé la seva feina, a partir d’aquest mo-
ment es dirigirà a ella utilitzant el pronom 
que corresponguí en funció de la TSI. Son 
moltes les persones del món sanitari que 
utilitzen aquesta eina integradora de bon 
grat, no per obligació, ja que cada vegada 
és més la informació que tenen del col-
lectiu trans*, tant pel què fa a qüestions 
generals com pel què té a veure amb els 
processos de transit.

Un tràmit senzill
Sol·licitar que figuri el nom sentit a la TSI 
es pot fer des de l’any 2015, i des d’alesho-
res s’han realitzat ja 1.394 canvis de nom 
oficial a Catalunya, 873 de persones ma-
jors d’edat, i 521 de menors.1 A l’analitzar 
la seva implementació, es pot veure que 
ha estat exponencial: el 2015 nomes 11 
persones van canviar el seu nom a la TSI, 
mentre que el 2021 el nombre va pujar 

fins a 437 cassos. Això dóna una idea de 
la utilitat d’aquesta eina en els seus sis anys 
de rodatge, que de forma senzilla, rapida 
i sense qüestionar la identitat de ningú, 
facilita la realització de qualsevol gestió a 
l’hora de cuidar la pròpia salut, assegurant 
que es rebrà un tracte correcte, educat, 
empàtic i sense cap mena de fòbia, sigui 
quina sigui l’expressió i condició de la per-
sona atesa.

Per fer la tramitació, sols cal adreçar-se 
al Departament d’Igualat i Feminismes 
de la Generalitat, o encara millor, a un 
dels mes de 100 SAI (Servei d’Atenció 
Integral) desplegats a tot Catalunya i fer 
la sol·licitud per escrit; en poc mes de 
35/40 dies, la persona sol·licitant el tindrà 
a la seva disposició, amb l’únic requisit de 
la seva voluntat escrita d’indicar quin vol 
que sigui el nom que consti a la TSI.

També a la biblioteca o la universitat
A més, al ser un document expedit per 
un organisme oficial, es pot exhibir i fer 
servir en altres àmbits i estaments més 

enllà de la sanitat, com poden ser la uni-
versitat, una biblioteca pública o qualse-
vol establiment o servei on es demani un 
document oficial acreditatiu per gaudir 
d’un descompte. Però no serveix per a 
tot, per exemple per obrir un compte 
bancari o per viatjar en avio; té les se-
ves limitacions, que potser algun dia de-
sapareixeran. En aquest sentit, la Mireia 
Mata, Secretaria General d’Igualtats, ho 
té clar: «Tant de bo algun dia puguem 
tenir el DNI català amb el nom que ens 
hem donat, d’una forma tan fàcil i rapida 
com la targeta sanitària, sense l’estigma 
d’informes psicològics, metges i jurídics».

Però, què passa quan en un lloc no en te-
nen prou al mostrar-los aquet document 
oficial i exigeixen el DNI, encara que 
aquest no estigui actualitzat o es tingui en 
tramitació el nou? L’experiència demos-
tra que la controvèrsia que es pot gene-
rar a l’existir noms diferents en dos do-
cuments oficials, generalment juga més a 
favor de la persona trans* que no pas en 
contra: en la majoria dels cassos, qui està 
darrere del taulell a l’hora de gestionar 

un tràmit és una persona sense perjudicis 
i oberta de mirada, que entendrà de for-
ma ràpida una senzilla explicació sobre la 
pròpia identitat i no posarà entrebancs, 
o intentarà buscar una solució que sigui 
la mes adequada i confortable per a qui 
te davant. 

Actuar davant d’una transfòbia 
administrativa
Ara bé, tot i tenir aquet document oficial, 
és fàcil que algú, de tant en tant, es topi 
amb persones intolerants, fòbiques i in-
segures, que poden descarregar la seva 
ràbia continguda menyspreant a la perso-
na trans* que tingui al davant, fent-li pas-
sar una mala estona. En aquests cassos hi 
ha tres consideracions a tenir presents: 
en primera instància, no hi ha res com un 
bon somriure i una sol·licitud d’empatia 
cap a l’altra persona; en segon lloc, si la 
resposta no és correcta o és vexatòria, 
és important presentar una queixa o un 
escrit de reclamació, ja que així es posa 
un gra de sorra per evitar que la situació 
es repeteixi en el futur; finalment, si hi 

Avui les persones trans* disposen d’una eina molt útil per fer servir el seu nom volgut als 
centres sanitaris i altres organisme molt abans de materialitzar el canvi de nom oficial al 
DNI. Es tracta de la Targeta Sanitaria Individual (TSI), que depèn de l’Institut Català de la 
Salut; amb una tramitació molt senzilla, qualsevol persona trans* pot demanar que a  
la targeta es substitueixi de manera immediata el seu nom legal pel nom sentit.

VULL EL MEU NOM  
A LA TARGETA SANITÀRIA
COM CANVIAR EL NOM LEGAL PEL NOM SENT IT A LA TSI

per Patricia Caballero

ha hagut un acte de transfòbia o qualse-
vol tipus d’LGTBI-fòbia, es pot denunciar 
el fet a un SAI o posar una denúncia als 
Mossos d’Esquadra. ja que la Llei Contra 
l'LGBTI-fòbia aprovada pel Parlament de 
Catalunya el 2014 empara les persones 
que han patit qualsevol tipus d’agressió, 
també la verbal, per qüestions d’identitat 
o orientació de gènere.

En definitiva, la TSI és un document que 
ha esdevingut un instrument molt eficaç 
a l’hora d’aconseguir que les persones 
trans* o no binàries se sentin còmodes 
i segures quan estiguin a la sala d’espera 
d’un CAP o d’un hospital de la Xarxa de 
Salut. Sentir que la criden pel seu nom i 
que aquet es correspon amb la seva ex-
pressió del gènere volgut més enllà del 
què pugui dir el DNI és un avenç que no 
té preu. ■

1. Dades de desembre de 2021, facilitades  
pel Departament d’Igualat i Feminismes  
de la Generalitat de Catalunya.
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Ara es parla molt de la realitat trans i als mitjans  
de comunicació ha deixat de ser un tema tabú.  
Hi ha menys rebuig que fa uns anys?
És cert que la realitat trans es visibilitza més, entre altres coses 
perquè, en el cas de menors i joves, les famílies acompanyen 
més, tenen una mirada més ampla; en contra del que algunes 
veus diuen, no hi ha més joves trans que abans ni és una moda, 
sinó que avui se’ls acompanya i es visibilitzen, i la societat va 
integrant aquesta realitat cada cop amb més naturalitat. Però 
d’altra banda, sabem que hi ha hagut un augment dels delictes 
d’odi per LGTBI-fòbia; una societat més oberta i la voluntat 
dels governs de legislar en favor dels drets de les persones 
LGTBI han anat paral·leles al ressorgiment de l’extrema dreta, 
formada per persones intolerants i LGTBI-fòbiques que s’han 
tret la màscara i ataquen de manera verbal o física allò que no 
toleren. 

Veuen amenaçada la societat binarista i masclista?
Sí, indubtablement, perquè es nodreixen d’una ideologia to-
talment patriarcal, cis-sexista, hetero, blanca... Tot el que sigui 
qüestionar el seu poder, intentar tocar el seu sistema, fa que 

reaccionin ràpidament i de manera violenta. Per sort, són mo-
viments minoritaris i tenim eines per erradicar-los.

La gent jove es comunica a través de les xarxes 
socials. Aquestes xarxes, juguen a favor  
o en contra de les persones trans? 
Majoritàriament en contra perquè per les xarxes corre molta 
informació negativa i menyspreativa envers les persones trans; 
hi ha moltes fake news, mentides. En aquests canals les persones 
assetjadores es creen falsos perfils i no mostren qui són, i els és 
molt fàcil localitzar i assetjar a la persona trans. Crec que avui les 
xarxes socials no s’utilitzen bé i això és un gran problema per al 
jovent en general, en especial per al jovent trans.

Però la participació a les xarxes, no serveix  
també per empoderar a les persones trans?
Sí, també, però se les ha d’ensenyar a navegar per les xarxes so-
cials. Si ets jove, has de saber com gestionar a qui et segueixi a 
les xarxes i com t’afecten els comentaris que reps. Això, que és 
aplicable a qualsevol persona jove, en el cas del jovent trans és es-
pecialment important perquè a Chrisallys hem detectat individus 

«CAL VALIDAR LA IDENTITAT DE LES CRIATURES TRANS» • COLORS

A l’Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, l’associació de famílies d’infància i joventut trans*, 
li ha tocat viure un any intens ja que tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels 
Diputats s’estan discutint  dues lleis de protecció de les persones trans, i va de reunió en reu-
nió per tal de millorar-ne els continguts i contrarestar les pressions de grups que volen impe-
dir que les dones trans adquireixin els mateixos drets que les dones cisgènere. Tot això mentre 
educa una filla trans que va tenir clara la seva identitat de gènere des del principi.

per Jordi Monner

A N A  V A L E N Z U E L A :

« C A L  VA L ID A R  L A  I D E N T I TAT  D E  L E S
CRIATURES TRANS»

L'Ana Valenzuela amb la seva filla Cora.
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adults que es fan passar per menors i intenten convèncer a joves 
trans que la seva identitat no és vàlida. Algunes famílies se n’han 
adonat que al seu fill o a la seva filla l’estaven seguint grups de 
persones TERF (feministes trans excloents) que intentaven con-
vèncer-la de que la seva identitat no és vàlida, fins i tot li deien que 
la seva família li estava «menjant el coco». S’ha d’ensenyar molt bé 
al jovent a utilitzar les xarxes socials. 

Algun consell pràctic?
Una cosa que està funcionant molt bé i que recomano a tot el 
jovent, en especial les persones trans, és que utilitzin les xarxes 
socials en grup, que creïn un grup amb el nom que vulguin, i que 
siguin varies les persones que gestionin el compte d’Instagram, 
Facebook o Twitter. En grup és molt més fàcil detectar agressors 
que si ets una persona solitària tancada a l’habitació de casa teva.

I a les escoles, sabeu si una persona trans 
és ben rebuda a l’aula?
En això hem avançat moltíssim. A Catalunya tenim un proto-
col d’acompanyament i acolliment de persones transgènere als 
centres educatius que és d’obligat acompliment. A més, en els 
darrers anys veiem cada cop més implicació per part dels equips 
directius i docents, que volen rebre informació, formació, eines 
i recursos per poder acompanyar bé a l’alumnat transgènere i 
incloure l’educació en la diversitat a les aules, tant a primària com 
a secundària. Avui els trànsits estan sent molt més segurs dins 
dels centres educatius que fa uns anys.

Existeix un debat públic sobre si és lícit que les 
persones trans joves actuïn sobre els seus cossos 
modificant-los, ja que, passada la pubertat potser 
algú voldria fer un procés de trànsit a la inversa.
Seria perfecte apostar per la diversitat de les corporalitats, eli-
minar la pressió social per adaptar el propi cos i la necessitat 
d’un cis-passing. Però no ens enganyem, estem educats en una 
societat hetero, cis, binària i patriarcal, una societat encara molt 
desinformada i amb forts prejudicis en quant a la realitat trans. 

Dit això, sobre aquest suposat debat públic hi ha discursos per-
versos que no diuen la veritat, i cal informar molt bé. La realitat 
és que la canalla petita mai està medicalitzada, i quan una persona 
adolescent inicia un procés d’hormonació, pren únicament un blo-
quejador hormonal. Això què vol dir? Que el procés és totalment 
reversible. En realitat passa el mateix quan un adolescent cissexu-
al té una pubertat precoç; també se li administren bloquejadors 
sense que ningú s’escandalitzi, i quan arriba al moment adequat 
deixa de prendre’ls i es desenvolupen els seus caràcters secunda-
ris. Exactament això és el que fa l’adolescència o la preadolescèn-
cia trans: durant uns dos anys, depenent de la persona, prenen 
aquests bloquejadors, precisament per tenir temps de madurar, 
perquè facin el seu procés i flueixin dins del gènere, perquè tinguin 
temps de pensar i d’explorar-se, i a partir d’aquí que decideixin 
lliurement. S’ha de ser molt curós en els missatges que enviem, 
si ho fem de forma pedagògica, les persones trans poden decidir 
sense pressió. 

«CAL VALIDAR LA IDENTITAT DE LES CRIATURES TRANS» • COLORSCOLORS • «CAL VALIDAR LA IDENTITAT DE LES CRIATURES TRANS»

Deixar el tractament significa renunciar  
a la identitat trans?
Ni molt menys. Hi ha joves trans que diuen: «Jo continuo sent 
el nen amb el que m’identifico, però deixo els bloquejadors i 
no m’hormonaré», i d’altres prefereixen seguir el procés d’hor-
monació; això al final és secundari, el més important és que no 
s’invalidi la seva identitat. Darrera del fals debat «hormonació 
si versus hormonació no», no es discuteix sobre si cal o no 
fer un tractament sinó que s’intenta invalidar una identitat. I 
això és preocupant. Si una persona jove trans femenina inicia 
un procés de transició física i en un moment determinat el vol 
deixar, significa que ja no és una nena? No. Deixarà el tracta-
ment, però no per això no invalidarem la seva identitat com 
a dona. Cal fer tot el que calgui per validar la identitat de les 
criatures trans.

Tu tens una filla, la Cora, d’11 anys, que en néixer  
li van assignar el sexe masculí. Quan va començar  
a dir que no s’identificava com a nen?
Des de les seves primeres formes d’expressió. Durant el meu 
embaràs, el metge ens va anunciar que tindríem un nen, amb 
el que ja abans de néixer li vam pressuposar una identitat 
de gènere masculina. Quan va néixer la tractàvem com un 
nen, i tots els imputs socials –anuncis de televisió, sèries de 
dibuixos, etc.– li deien com tenia que comportar-se en ser 
un nen. A més, té dos germans cis nois, bastant més grans 
que ella. Doncs bé, tot i aquest entorn masculí, en començar 
a gatejar sempre anava a buscar les meves sabates, cosa a la 
que no li donàvem importància, inclús ens feia gràcia, i quan 
va començar a parlar, encara amb aquella llengua de drap de 
les criatures, quan li dèiem: «Plores perquè estàs cansat», 
contestava: «No. Cansada». O en dir-li : «Que guapo estàs 
amb aquesta roba»,  responia: «No. Guapa». Per sort no la 
corregíem, i això que aleshores a casa no sabíem res sobre 
les identitats no normatives. Ella va continuar insistint i, per 
exemple, quan anàvem a comprar-li roba, buscava les faldilles 
mentre nosaltres li buscàvem pantaló texà i camisa de qua-
dres. De ben petita va insistir molt en el «jo sóc una nena, sóc 
una nena», i als 4 anys, un dia, molt seriosa, em va dir que ella 
no tenia sort, que les seves amigues eren nenes i tothom les 
veia com les nenes que eren i que ella era una nena però que 
ningú la veia. Aquell dia ens vam adonar de que aquí passava 
alguna cosa molt important.

Quins són els principals problemes que han 
d’afrontar els pares d’una criatura trans?  
Com viure aquesta realitat desconeguda per a ells?
En un primer moment, quasi tots els pares i mares entren en 
xoc. Però cal que escoltin amb molta atenció a les criatures. 
Que no les rectif iquin ni les castiguin i, sobre tot, que no 
invalidin el què diuen perquè això no és un joc; no es tracta 
de «m’agrada jugar amb nines o amb pilotes», es tracta de 
«qui soc». Cal saber diferenciar molt bé. Quan una criatura 
et diu: «Jo sóc...», t’està parlant de la seva identitat, cosa que 
no té res a veure amb que li agradi jugar amb unes coses 
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o unes altres. Des de Chrisallys convidem a aquests pares 
i mares a que es posin en contacte amb nosaltres; mai els 
diem que tenen una persona trans, el que fem és escoltar 
i ajudar a que la família s’observi, miri enrere els possibles 
senyals que la criatura hagi pogut enviar; que aprenguin a 
escoltar-la i a observar-la, i que aprenguin a donar-li la mà i 
a seguir el seu ritme. 

En aquests moments s’està tramitant al Parlament 
de Catalunya la Llei Integral de Reconeixement 
del Dret a la Identitat i Expressió de Gènere, més 
coneguda com la Llei Trans Catalana. Quin és el seu 
objectiu?
La Llei Trans pretén legislar específicament pels drets de les 
persones trans a Catalunya, elevant a la categoria de llei tots 
els protocols i instruccions que ja tenim per protegir els drets 
de les persones trans, millorant-los, en especial pel què fa al 
sistema educatiu i al model de salut.

No n’hi havia prou amb la llei de l’any 2014 que 
garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals? 
No, perquè aquesta llei engloba a tot el col·lectiu LGTBI i, tot i 
les eines que ens ha donat per avançar, com els protocols i ins-
truccions ja indicats, està més que demostrat que dins del col-
lectiu LGTBI, la T és la que més necessita té de que es prote-
geixin i s’impulsin els seus drets humans. Cal una llei específica.

Quan creus que s’aprovarà?
Amb deu mesos n’hi hauria d’haver suficient per aprovar-la, 
més havent-hi un govern que creiem no li posarà traves. Si 
es segueixen bé els terminis parlamentaris i no sorgeixen en-
trebancs polítics en el camí d’altra índole, a principis de l’any 
vinent hauria d’estar en vigor.

Paral·lelament a aquesta llei catalana, el juny del 
2021 el govern de l’estat va aprovar el projecte de la 
Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas 
Trans, però ara, 10 mesos després, segueix sense 
aprovar-se. Què ha provocat aquest endarreriment?
Va passar que, un cop aprovat l’avantprojecte de llei, es va 
produir un enfrontament entre les dues parts del govern de 
coalició, Unidas Podemos i el PSOE, que va provocar un blo-
queig. En aquest punt les entitats i associacions trans* vam 
començar a treballar per desbloquejar la llei i fer que les dues 
parts renegociessin de nou. 

Quin va ser l’escull?
Ens vam trobar que l’antiga vicepresidenta, Carmen Calvo, es 
negava a qualsevol mena d’avenç que impliqués l’autodeter-
minació de gènere sense cap procés administratiu qüestiona-
dor. I sabem perfectament que aquests processos, sempre 
llargs i farragosos, són degradants per a les persones trans. 
Ara, sense la Carmen Calvo al govern, sembla que tot s’agi-
litza bastant.

Aquest entrebanc té alguna relació amb la campanya 
que han fet les TERF (feministes trans excloents),  
en contra de donar el tractament de dona  
a les dones trans?
Sí. No oblidem que la passada primavera es va publicar una de-
claració signada per diverses personalitats, entre elles la pròpia 
Carmen Calvo, que anava en contra dels drets de les dones trans.

Les TERF diuen que els homes que es converteixen 
en dones trans ajuden a l’esborrat de les dones.  
Ho heu parlat amb elles?
Des de Chrisallys no debatem amb elles senzillament perquè elles 
no volen parlar amb nosaltres. Les hem convidat moltíssimes ve-
gades a apropar-se i viure i conèixer les nostres realitats, però 
sempre ho han defugit. Dit això, el debat amb les TERF no porta 
enlloc perquè, per sort, les dones trans porten molt de temps 
ocupant l’espai que les correspon, que són els espais per a les do-
nes en una societat binària com la que tenim. I no ens consta cap 
denúncia ni cap incidència que indiqui que una dona trans ha posat 
en risc o ha agredit a una dona cisgènere, a cap nivell, ni a banys ni 
a vestuaris, ni tan sols a les presons, on les dones trans compar-
teixen espai amb les dones cis, a cap lloc on les TERF diuen que 
una dona cis es pot sentir agredida o «esborrada» per una dona 
trans. Amb lo complicat que és a nivell social fer un transit, amb 
la discriminació que pateixen les dones trans, només falta que es 
digui que aquestes volen «esborrar» les dones cis. És un debat 
que està fora de qualsevol realitat, i totes les xifres que donen les 
TERF i tots els «estudis» que fan se’ls treuen de la màniga. 

Però aquesta gent té poder i fa pressió. No poden 
acabar condicionant la llei?
En general, les TERF fan molt de soroll perquè tenen posicions 
de poder i hi ha mitjans de comunicació que fan arribar el seu 
discurs fàcilment a la societat, però tot i el soroll, són una minoria 
dins del feminisme, són sorolloses però minoritàries. Només cal 
veure les dues manifestacions del passat 8 de març de Madrid, 
una feminista inclusiva amb més de 30.000 persones, i una altra 
trans excloent que amb prou feina en va aplegar 3.000. I per la 
informació que ens arriba, al govern de l’estat en aquests mo-
ments no hi ha entrebancs per tirar endavant la llei.

Al final, quina llei tindrem? 
Som conscients de que no és una llei de màxims i sabem que 
no acontentarà a tot el col·lectiu trans. Però aconsegueix una 
cosa molt important: despatologitzar a les persones trans. Un 
cop estigui aprovada, totes les persones podran anar al registre 
i demanar el seu canvi de nom i sexe sense cap requisit, ni testi-
monis, ni molt menys informes mèdics. 

A partir de quina edat es podrà fer el canvi de sexe?
Des dels 16 anys sense cap mena de restricció.

I les persones trans menors de 16 anys?
En aquest aspecte encara estem lluitant i discutint. En el primer 
esborrany de la llei es plantejava que les persones menors no-

més es poguessin canviar el nom, però des del 2018 tothom, 
també la canalla, se’l pot canviar independentment de la seva 
edat, per tant la llei no significava cap avenç, més aviat un retro-
cés. Des de Chrisallys vam plantejar que entre els 12 i els 16 anys 
es pugui canviar el nom i el sexe amb l’autorització dels pares o 
les persones tutores legals, però, de moment, l’actual projecte 
diu que entre els 12 i els 14 han de passar per jurisdicció voluntà-
ria. I això volem canviar-ho en el procés parlamentari.

¿Quan creus que s’aprovarà la llei?
Si tot va bé, crec que la intenció del govern és aprovar-la abans 
del 28-J, Dia de l’Orgull LGTBI, d’aquest 2022. Si no és així tin-
drem, i tindran, un problema, perquè el proper any hi ha elec-
cions generals i no podem permetre que aquesta llei es quedi 
en un calaix.

Tot i que tenen marcs competencials diferents, la 
llei catalana superarà l’estatal? O, pel contrari, pot 
passar que la llei estatal sigui més avançada que la 
catalana?
Això darrer és impossible perquè, en primer lloc, al nostre país 
portem moltíssim avantatge pel què fa a la sensibilització de la 
societat, i sé el què dic perquè, en gestionar la presidència a ni-
vell estatal de Chrisallys, a més de la de Catalunya, viatjo sovint 
per tot l’estat i conec el panorama a les diferents comunitats 
autònomes i quin és el pols de la societat. L’ampli recolzament 
social envers a la realitat trans que hi ha a Catalunya no es dóna 
ni molt menys a tot arreu. En segon lloc, el compromís de les 

institucions catalanes és ampli i reconegut. I en tercer lloc, te-
nim molta feina ja feta, com els protocols o les instruccions. Tot 
això fa impossible que la llei catalana es quedi curta. La llei es-
tatal la necessitem per qüestions competencials, com el tema 
del registre civil, però en la resta de qüestions, en tot el que 
des de Catalunya es pot legislar, som capdavanters en l’estat.

Hi ha hagut alguna comunitat autònoma interessada 
en copiar el model català pel què fa al reconeixement 
dels drets de les persones trans?
De moment no. A les Illes Balears, per exemple, han creat 
també els SAI (Servei d’Atenció Integral) i ho han fet millor 
que nosaltres, no en quant a la prestació del servei, sinó pel 
què fa a la informació cap a la societat i el públic en gene-
ral. Han donat molta importància a la difusió de l’existència 
d’aquest servei i ara sembla que siguin els primers en haver-lo 
creat, quan a Catalunya ja fa anys que tenim els SAI. Per con-
tra, a Andalusia encara tenen un model de salut basat en les 
UTIC (Unitats de Trastorn de la Identitat), molt patologit-
zant. A més, quan hi ha un govern conservador tot s’alenteix 
o s’atura i no hi ha implicació de les institucions en visibilitzar 
la realitat LGTBI. Per exemple, hi ha moltes comunitat autò-
nomes que tenen una llei específicament trans, però no la 
desenvolupen, no posen en marxa protocols per assegurar els 
drets d’aquestes persones. ■

+ info:
www.chrysallis.org
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La transformació dels hàbits de con-
sum i compra de la societat i els 
canvis socials, com la incorporació 

de les dones a llocs de lideratge, l’exis-
tència de famílies LGBTI o la incorpora-
ció de les persones trans al món laboral, 
requereix que les empreses repensin la 
seva manera de gestionar la diversitat, 
no sols entre els treballadors i treballa-
dores de la pròpia empresa sinó també 
la forma de relacionar-se amb els clients 
i proveïdors, i de comunicar-se amb la 
societat. En definitiva, operar en una 
societat diversa requereix saber com 
gestionar la diversitat. Per fer-ho, les 
empreses necessiten equips de direcció 
proactius amb la diversitat, perquè quan 
això succeeix, tota la cadena de valor de 
l’empresa en surt reforçada. 

Gestió de la diversitat
Moltes empreses es plantegen contínu-
ament qüestions del tipus: Com captar 
talent? Com retenir el talent que ja has 
format? Com augmentar la productivi-
tat? Què fer per millorar la competitivi-
tat? Què fer per avançar en responsabi-
litat social corporativa? Totes aquestes 

preguntes tenen resposta en la gestió de 
la diversitat, la disciplina empresarial que 
dissenya els processos necessaris per a 
garantir entorns segurs i d’igualtat efec-
tiva, personal i professional, per a tots 
els seus membres, amb independència 
de les creences individuals de cadascun.

Com tota disciplina nova, la gestió de 
la diversitat és un procés de prova i er-
ror en el qual és necessària una cons-

tant valoració de les fites aconseguides 
i dels objectius plantejats, un procés 
d’aprenentatge i revisió continu. Encara 
que la gestió de la diversitat pot sem-
blar intuïtiva, és necessari formar-se en 
la matèria. I la clau per a les empreses 
és la formació en gestió de la diversitat, 
perquè quan es treballa la gestió de la 
diversitat LGBTI s’obre la mirada a altres 
diversitats, d’origen, d’ètnia, religiosa, 
funcional, intel·lectual o cultural.

Microcursos sobre diversitat  
a la feina
Davant la situació on més del 60% de 
les persones asseguren tornar a l’armari 
al seu entorn de treball, el Departament 
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya ha creat una eina, basada 
en el microlearning, per combatre l’LGBTI-
fòbia a l’entorn laboral i que estarà a 
l’abast de totes les empreses de Cata-
lunya. 

Es tracta de dos microcursos sobre Di-
versitat LGBTI, que es podran fer cò-
modament a través del mòbil, tableta o 
ordinador, amb l’objectiu de fer reflexi-
onar i dotar d’eines per tal de prendre 
consciència de la importància d’incorpo-
rar la formació en diversitat LGBTI en 
l’entorn laboral, és a dir, ajudar a iden-
tificar les possibles situacions en què, 
de manera activa o passiva, es poden 
produir discriminacions en l’àmbit la-
boral per orientació sexual, identitat de 
gènere i expressió de gènere, dins de la 
pròpia empresa, i en la seva relació amb 
clients, proveïdors i persones consumi-
dores dels seus productes.1 

Els cursos sobre Diversitat LGBTI van 
adreçats a tot el personal de l’empresa: 
presidència, equips de direcció, recursos 
humans, representants sindicals, equips 
de vendes, comunicació, màrqueting, 
recepció, operaris i operaries, manteni-
ment, administració, etc. Seran gratuïts 
per a professionals autònoms i semi-
gratuïts per a les empreses, i es podrà 
accedir mitjançant inscripció a la plata-
forma de microlearning.2

ERRADICAR L'LGBTI-FÒBIA A LA FEINA
NOV E S  E INE S  PE R  A  L E S  E MPR E SE S  A  C ATA LUN YA

Els canvis socials requereixen que les empreses repensin la seva manera de gestionar la 
diversitat dins del seu entorn laboral i la manera de comunicar-se amb la societat. Per faci-
litar-ho s’han posat en marxa dos microcursos que es poden seguir a través del mòbil, la 
tableta o l’ordinador, dirigits a totes les empreses de Catalunya.

Sortir de l’armari a la feina
El primer microcurs, «Diversitat LGBTI, 
una oportunitat per millorar l’entorn 
laboral», serveix d’introducció a con-
ceptes bàsics sobre la construcció del 
gènere que permetin entendre i sensibi-
litzar dins del propi entorn laboral sobre 
la diversitat existent en relació amb la 
identitat de gènere, orientació sexual i 
expressió de gènere. 

El segon microcurs, «Gestió de la di-
versitat LGBTI a les empreses: beneficis 
i oportunitats», proporciona recursos 
com a punt de partida per a treballar un 
pla estratègic i accions tàctiques per a 
gestionar la diversitat LGBTI a l’empresa. 

Els microcursos en gestió de la Diversi-
tat LGBTI que el Departament d’Igualtat 
i Feminismes de la Generalitat posa a 
l’abast de les empreses, són en definiti-
va una porta d’entrada a la gestió de la 
diversitat dins l’empresa i esperem que 
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per Maria Giralt Castells

també sigui una porta de sortida de l’ar-
mari per a les persones LGBTI que tre-
ballen a les empreses del nostre país. ■

1. Aquests cursos donen compliment a la 
Llei 11/2014, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals (LGBTI), i a la Llei 19/2020, 
d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, 
aprovades pel Parlament de Catalunya, amb 
l’objectiu d’evitar i prevenir situacions de 
discriminació i violència, i per a assegurar 
que a Catalunya es pugui viure la diversitat 
sexual i afectiva en plena llibertat, també 
en l’àmbit laboral. Al mateix temps, les 
empreses compromeses amb el progrés de 
la societat, cada vegada més diversa, han 
d’explorar alternatives per a desenvolupar 
la seva estratègia de negoci en línia amb 
els ODS (Objectius de Desenvolupament 
Sostenible) i l’Agenda 2030.

2. Al web https://formaciodiversitat.cat/ hi ha 
tota la informació necessària.
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Un estereotip, segons la defini-
ció de l’IEC, consisteix en una 
imatge o idea acceptada per un 

grup o societat a partir de patrons cul-
turals prèviament establerts. Dit d’altra 
manera, és una percepció exagerada i 
generalitzada d’un grup de persones o 
coses. La formació dels estereotips for-
ma part d’un procés natural de la ment 
humana, en que és més fàcil entendre 
la realitat si ja hi ha unes connotacions 
establertes d’antuvi. Tot i això, els es-
tereotips s’aprenen al llarg de la vida, i 
són determinats per a la gent que ens 
envolta. Per aquesta raó, no els podem 
destruir, ja que en el moment que se 
n’elimini un, n’apareixerà un altre. Però 
el que sí podem fer és entendre que 
no cal viure seguint el patró d’un es-
tereotip. 

La societat ens ha imposat que l’estere-
otip de la feminitat és només per a no-
ies però, i per què no un noi? Les noves 

generacions són molt més obertes de 
ment, però encara queda molt camí per 
recórrer. Avui, una dona no té cap pro-
blema per sortir al carrer amb una ame-
ricana. En canvi, si un home surt amb un 
vestit es converteix en centre d’atenció, 
i no d’una manera agradable. Però, quina 
és la diferència? Per què una dona pot 
vestir amb roba més «masculina» però 
un home no pot fer-ho amb roba més 
«femenina»? Per què la roba té gènere?

Amb aquestes imatges, la fotògrafa Èlia 
Font Paez vol representar com, en la nos-
tra societat, els homes no tenen permès 
formar part de l’estereotip de la femini-
tat, ja sigui perquè no troben talles per 
ells o pels comentaris i mirades de la gent 
que els envolta. En aquestes fotografies 
representa la feminitat amb les sabates 
de taló, de tal manera que es pot veure 
clarament que són massa petites pel mo-
del: la feminitat és un món on la societat 
no permet a un home formar-ne part. ■

FotografiaFotografia Èlia Font Paez
 @font.primaria_photography

Model Model Oriol Guix Villegas

PODEM  TEN I R  U N PRÍ NC E P  ROSA ?
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Que les TERF són trànsfobes 
i posen en perill la integritat 
i seguretat de les persones 

trans (especialment les dones trans) 
amb els seus arguments és un fet in-
dubtable. Però quin impacte té la seva 
ideologia sobre la resta del col·lectiu? 
Si analitzem a fons la ideologia TERF, 
les persones trans són un clar focus 
dels seus atacs, però gais, lesbianes, bi-
sexuals... podríem ser la seva següent 
víctima.

Negar el gènere com a identitat
Tot es redueix a un punt clau: per a les 
TERF, el gènere no és una identitat, sinó 
una posició de classe, una conseqüència 
del sexe biològic. Aquest últim és, per a 
elles, un fet innegable i conclusiu a l’hora 
de determinar qui és home i qui és dona 

(podríem jugar a un joc de: ho han dit 
les TERF o l’extrema dreta?, amb lemes 
com «Los niños tienen pene. Las niñas tie-
nen vulva» i no seria gens fàcil de distingit 
entre els dos). Per tant, les TERF volen 
abolir el gènere, però no desmuntant el 
mite del binarisme i de l’essencialisme 
biològic com reivindica l’activisme trans 
i no binari, sinó retornant únicament al 
sexe biològic, una concepció idèntica als 
plantejaments patriarcals contra els que 
diuen estar lluitant.

La posició sobre les persones trans, se-
gons aquest tipus de raonament, és clar: 
les dones trans són realment homes que 
volen ocupar els espais de dones, els ho-
mes trans són dones en busca del privi-
legi dels homes, les persones no binàries 
simplement no existeixen. Ara bé, això 
no hauria d’afectar directament a les 

persones cisgènere que senten atracció 
pel mateix gènere, o sí?

Eliminar la T de l’acrònim LGTB
De la mateixa manera que ho fan amb 
el feminisme, les TERF han presentat la 
seva transfòbia com una suposada for-
ma de defensar els drets LGB (arribant 
a reclamar que s’abandoni la T de l’acrò-
nim). Un clar exemple és un tweet de ni 
més ni menys que J. K. Rowling, l’autora 
dels llibres de Harry Potter, que diu el 
següent: «Si el sexe no és real, no hi ha 
atracció cap al mateix sexe. Si el sexe no 
és real, la realitat viscuda per les dones 
globalment és esborrada. Conec i esti-
mo les persones trans, però esborrar el 
concepte de sexe elimina l’habilitat de 
discutir sobre les seves vides de forma 
significativa. Dir la veritat no és odi.»

En altres paraules, segons el pensament 
TERF, la mera existència de les perso-
nes trans és una forma d’homofòbia. Al 
posar a les persones trans en la posició 
d’opressores, s’instrumentalitzen les 
identitats gais, lesbianes i bisexuals per 
tal de validar els seus arguments trans-
fobs. Segons aquesta lògica, l’homose-
xualitat només pot existir entre perso-
nes cisgènere, ja que l’atracció sexual es 
basaria únicament en els genitals, i, per 
tant, estar amb una persona trans invali-
daria el fet de ser gai o lesbiana.

La reducció de la identitat  
al sexe biològic
Quan el més important a l’hora de de-
terminar la identitat d’una persona és el 
sexe biològic, es nega l’existència de les 
persones trans, però, a diferència del que 
intenten fer veure aquest tipus d’argu-

LES TERF CONTRA 
EL MOVIMENT LGTBI 
U N  ‘ F E M I N I S M E ’  E X C L O E N T  Q U E  N O  N O M É S 
V O L  E S B O R R A R  L E S  P E R S O N E S  T R A N S

Avui en dia, qualsevol persona que tingui un mínim coneixement de qüestions LGTBI i 
feministes haurà sentit a parlar de les TERF, les mal anomenades feministes radicals trans 
excloents, que justifiquen la seva transfòbia sota l’aparença de feminisme. Persones de 
gran renom, com J. K. Rowling, Margaret Atwood, les Devermut, Feminista Ilustrada... 
s’han declarat obertament trànsfobes en els últims anys, utilitzant la seva àmplia platafor-
ma per validar i difondre tant les seves idees com la seva toxicitat.

ments, també s’imposa l’heterosexualitat 
com a única opció natural. Si el que ens 
defineix com a homes o dones són els 
nostres òrgans reproductius i la capacitat 
o no de donar a llum (és a dir, la identitat 
ve determinada pel rol que una persona 
agafa dintre de la reproducció), les per-
sones amb vulva se sentirien atretes de 
forma innata per les persones amb penis 
i viceversa, ja que és l’única forma de re-
lació que portaria a la reproducció.

Però si una persona pot ser dona o home 
sense involucrar-se en la reproducció he-
terosexual, potser és que l’essència del 
que és ser una dona o un home i del que 
és sentir-se atreta per certes persones 
no recau necessàriament en la genitalitat. 
Per tant, com diu l’autori D. E. Anderson, 
«Tant l’homosexualitat com la identitat 
transgènere depenen del rebuig al deter-
minisme biològic»1.

Menyspreu a la resta d’identitats
Aquestes mateixes persones que diuen 
defensar les persones LGB amb la seva 
transfòbia són les mateixes que invaliden 
a gais i lesbianes en relacions amb homes 
i dones trans dient que, si senten atrac-
ció cap aquestes, són realment bisexuals. 
Les mateixes que condemnen els drag 
per ser «homes jugant amb una versió 
exageradament patriarcal del que és una 
dona», tot i el caràcter polític i reivindi-
catiu que aquest sovint té i de l’extensa 
cultura de dones i persones no binàries 
drag queens/kings. Alhora, critiquen a les 
dones bisexuals per mantenir relacions 
amb els homes, els opressors, en lloc de 
sortir de l’armari com a lesbianes i prou, 
ja que l’odi cap a les dones trans no és 
més que una conseqüència del seu odi 
cap als homes (perquè si la transfòbia i 
l’homofòbia no eren suficients, anem a 
afegir-hi misàndria i bifòbia).

per Marina Sendra Kastman
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El passat octubre ens assabentàvem de que el perso-
natge Jon Kent seria bisexual als còmics de la DC. Tot i 
que la vida amorosa del Superman original no fos gaire 

prolixa, dels còmics en trèiem que es va enamorar de Lois 
Lane i van tenir un f ill al que li van posar el nom de Jonathan 
Kent. El f ill, que relleva al seu pare en quasi bé tot com a 
defensor de la justícia, també s’enamora d’algú, però no és 
del gènere femení, és un noi i es diu Jay Nakamura. La his-
toria d’amor apareix a la cinquena entrega de la sèrie Son of 
Kal-El, que es va estrenar el 9 de novembre de 2021 i va pel 
seu número 7. El proper numero està anunciat pel proper 2 
d’agost de 2022.

Herois de còmic LGTBIQ+
«Després d’una escena en la que Superman està esgotat mental 
i físicament havent lliurat diverses batalles, Jay està allà per cui-
dar de l’home d’acer», així obria la DC un comunicat avançant 
una relació LGTBIQ+ després de que veiéssim en altres còmics 

alguns exemples també de di-
versitat com el nou Aquaman, 
negre i homosexual, anomenat 
Aqualad, i el nou Robin de Bat-
man, que es va declarar bisexu-
al l’agost de 2021.

I és que la comunitat del còmic 
sembla que sempre desperti 
abans. Tom Taylor, el creador 
de la sèrie explica: «Actual-
ment, cada vegada més gent 
pot identificar-se amb el més 
totpoderós superheroi dels cò-
mics». Totes som superwomen i 
supermen? Fou el pas del canvi 
de nom a New Mutants dels X-men una originalitat sobrera o és 
un gran pas inclusiu? Potser el millor sigui deixar enrere els gène-
res en els noms i deixar-ho en súpers, com els del Club Super 3.

SUPERMEN  
I HETEROALIADES

La lluita pels drets LGTBIQ+ no hauria de ser patrimoni exclusiu del col·lectiu. Cal buscar 
heteroaliades, persones que, sense formar part de la comunitat LGTBIQ+ saben que 
defensar aquests drets és una qüestió de justícia social i s’hi volen involucrar personal-
ment. Els superherois dels còmics ho han entès bé molt abans que els seus propis lectors.

«Considero que els meus poders són un do,  
no només meu, sinó de tots els que el necessitin.»

per Robert Bonet

Si les TERF tenen tants problemes per 
acceptar les dones trans per no encaixar 
en la seva definició del que realment és 
una dona, per no compartir les experi-
ències de la menstruació, l’embaràs, la 
menopausa... (fet que exclou a moltes 
més persones apart de les dones trans), 
què ens fa pensar que més endavant no 
tindran un problema amb dones que no 
tinguin una expressió de gènere no nor-
mativa, com les dones butch? Només cal 
recordar que, durant la dècada de 1970, 
una part important del feminisme radi-
cal del moment considerava, de manera 
similar a l’actual, que no totes les dones 
compartien les mateixes experiències, 
en aquest cas sent les lesbianes qui que-
daven excloses per no mantenir els seus 
ideals del què era una «dona de veritat».

El perill de la consolidació  
de les idees TERF
Però, irònicament, la ideologia TERF s’ha 
consolidat amb força entre moltes lesbi-
anes, especialment les més joves i amb 
poca xarxa LGTBI fora de les xarxes 
socials. El discurs TERF, de la mateixa 
manera que el discurs de l’extrema dre-

ta, es caracteritza per la seva simplicitat 
i, per tant, és molt fàcil de desmuntar 
si tens les eines i coneixements sufici-
ents. D’altra banda, aquests quatre ar-
guments simplistes, disfressats de falsa 
preocupació per les persones LGB, són 
fàcils de vendre a qui no tingui aquestes 
eines i coneixements. Però que no ens 
enganyin, les TERF no es preocupen per 
les persones LGB, només estan interes-
sades en el benefici que poden treure 
de donar-les-hi suport.

Si l’empatia cap a persones amb altres 
opressions que no ens afecten perso-

nalment no és suficient, després de re-
visar-nos els privilegis, potser toca fer 
un pensament sobre com, tot i semblar 
quatre senyores enfadades, però ino-
fensives, a Twitter, la ideologia TERF i 
la seva obsessió amb la genitalitat i la 
reproducció acaba afectant a tot el col-
lectiu, ja que no són més que els ma-
teixos arguments cisheteropatriarcals 
de sempre camuflats sota l’etiqueta de 
feminisme LGB-friendly. ■

1. https://twitter.com/diannaeanderson/
status/1441105160340586507
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Més enllà del món del còmic, és important que la comunitat 
LGTBIQ+ busqui les seves pròpies heteroaliades. Sense elles és 
més difícil lluitar contra l’LGTBI-fòbia imperant, que va avançant 
en la normalització dels atemptats contra el col·lectiu al consi-
derar els atacs verbals una simple opinió subjectiva que s’ha de 
respectar.

Què és una heteroaliada
Un/a heteroaliat/da es pot definir com una persona que, sense 
formar part de la comunitat LGTBIQ+, lluita per fer respectar 
els drets civils d’aquest col·lectiu. Òbviament, cal que aquesta 
persona assumeixi que l’odi envers les persones LGTBIQ+ és 
un problema de justícia social.

És molt important tenir heteroaliades, però aquestes han de sa-
ber quines accions poden dur a terme, sobretot en el llenguatge 
i en el judici, ja que, encara que la voluntat sigui la d’ajudar, una 
actuació sense coneixement pot crear més problemes a les per-
sones LGTBIQ+ que no pas ajudar a resoldre’ls. La Dra. Jennifer 
O’Brien enumera una sèrie d’eines per poder ser un/a bon/a 
heteroaliat/da: en primer lloc explica que és essencial crear 
un ambient de confiança i seguretat per tal de que la persona 
LGTBIQ+ es pugui sentir acompanyada i estimada. Qui es pre-
gunti com ser un bon suport per a una altra persona que està 
vivint un procés que és aliè al seu, ja està fent un pas important, 
és el detonant d’un procediment de comprensió, fonamental per 
ajudar a qualsevol comunitat que no sigui la pròpia.

A més, O’Brien ressalta la importància d’escoltar amb la ment 
oberta. Per crear un espai segur cal, en primer lloc, atendre 

els problemes de la persona propera i així desenvolupar la 
pròpia comprensió de la situació sense jutjar-la i, sobretot, 
sense intentar canviar-ne la perspectiva. Això no només im-
plica saber escoltar, sinó també preguntar qualsevol qüestió 
sense assumir res. És millor una actitud curiosa que donar una 
visió per feta.

Petits passos per canviar les coses
El món està ple d’estereotips equivocats sobre les persones 
LGTBIQ+. Si vols treballar pels drets d’aquest col·lectiu, és 
prioritari que creguis en la seva narrativa i l’assumeixis. Cada 
experiència és diferent i no és la teva feina intentar encaixar 
la història dins d’uns motlles preconcebuts que la societat ens 
imposa. Coneixent el seu camí comprendràs quin i com ha es-
tat el seu recorregut i podràs fer les paus amb la seva identitat 
i entendre-la millor. I tant important com això és acceptar i 
utilitzar els pronoms i termes d’una manera adequada: si una 
persona transsexual et demana que et refereixis a ella o a ell 
d’una manera específica, accepta-ho sense qüestionar-ho, in-
clús si al principi et costa una mica. Encara que les grans accions 
del col·lectiu siguin molt importants, el treballar la petitesa en 
la individualitat, fer petites coses des de la proximitat, és clau 
per canviar el dia a dia de moltes persones.

Però ull, l’interès per ajudar no sempre es tradueix en bones 
accions. Quan hi intervé un benefici personal propi sense que 
es comprenguin bé els problemes i les reivindicacions que té el 
col·lectiu, es pot diluir la idea de lluita. Un exemple pot ser fer 
un acomiadament de soltera dins d’un espai LGTBIQ+ buscant 
simplement un ambient de major protecció. 

La importància de tenir una aliada propera
Quan comencem a construir la nostra identitat en l’adolescèn-
cia, som víctimes dels estereotips que ens diuen què comporta 
ser lesbiana, homosexual, bisexual, transgènere, transsexual o 
no binari, i al buscar referents en el nostre entorn immediat, si 
no els trobem, hi ha un alt risc de que acabem tenint problemes 
psicològics. Entrem en conflicte amb nosaltres mateixos al viure 
la contradicció entre el què la societat ens ven del nostre perfil 
i el què sentim realment, i en aquest punt és de gran impor-
tància, més enllà de la comunicació amb la família, els amics i 
l’entorn social, tenir un/ aliat/da proper/a. Cal aconseguir que 
mentre jugues al FIFA a la PlayStation puguis dir obertament que 
un personatge està bo sense que algú deixi anar un comentari 
foteta. Cal convertir la sexualitat en un tema més del que totes 
puguem opinar entre iguals sense escandalitzar-nos, partint de la 
premissa de que cadascú té la seva pròpia identitat.

Aliances profitoses
Si mirem enrere, veiem que els primers grups d’aliances per la 
lluita van sorgir pels volts del 1988 en l’entorn estudiantil i uni-
versitari, com la Gay-Straight Alliance (GSA), nascuda de la ma 

de Meredith Sterling, que de vegades utilitzava una barra ( / ) 
en comptes d’un guió ( - ) entre les dues identitats. Una dècada 
després es creava a Californià la Network, per treballar transver-
salment les accions de la GSA. El nom va anar evolucionant cap 
a Gender and Sexualitu Alliances i després cap a l’actual Queer 
Sexuality Alliance (QSA) amb la voluntat de ser més inclusiva i no 
només incloure persones homosexuals. A The Power of Supporti-
ve Environments for LGBTQ Youth, la Dra. Michele Ybarra exposa 
algunes investigacions que mostren que en les escoles que tenen 
grups organitzats de la GSA els índex de bullying cap als joves 
LGTBIQ+ disminueixen i els adolescents que estan en procés 
d’autodescobriment poden sortir de l’armari amb més facilitat.

Estem en una època en la que l’assetjament a les xarxes soci-
als augmenta i on sembla que les opinions serveixen d’excusa 
per cometre atemptats de violència dialèctica que provoquen 
greus patologies psicològiques a les víctimes. Podem veure ca-
sos de suïcidi o d’aïllament social en joves i adults. Així que 
cal buscar aliades i enfrontar-nos com bones heroïnes i bons i 
herois als que pretenen fer mal per sentir-se algú, per sentir-se 
els malvats de l’escena mediàtica. Siguem Súpers i canviem el 
paradigma de la mà de les nostres aliades. ■
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Ser trans, travesti, travelo, no binà-
ria, bisexual, bollera o marieta no 
té només a veure amb qui t’esti-

mes, sinó amb tota una forma de ser i 
estar en aquest món. Recordem que el 
28 de juny es commemora una revolta 
iniciada al bar novaiorquès Stonewall 
contra la violència policial, contra 
l’opressió del sistema. I aquesta resis-
tència a ser absorbits pel sistema enca-
ra perdura avui i, per a la gran majoria 
del col·lectiu, és el principal objecte de 
lluita. La comunitat LGTBI no vol ser 
absorbida i adaptada al sistema, vol ser 
un subjecte més, de manera autònoma, 
al marge de les normes imposades.

Relacions més enllà  
de l’heteronorma
Eslògans del tipus «Estima com vulguis»  
se centren exclusivament en els vincles 
sexo-romàntics i, per sort, les vivències 

fora de l’heteronorma obren un ven-
tall molt més ampli de possibilitats de 
relacions: donar centralitat a les rela-
cions amb les amigues sense tenir-hi 
sexe; tenir sexe amb les amigues però 
no tenir una relació romàntica; tenir 
sexe amb persones que no t’estimes 
o, f ins i tot, que no coneixes; partici-
par de projectes de criança col·lectiva 
on la genètica i l’origen biològic de les 
criatures no és rellevant; crear comu-
nitats de convivents que s’allunyen de 
la idea de família tradicional nuclear...  
Son algunes de les moltes fórmules que 
estripen les costures del patriarcat i fan 
esclatar l’esquema tradicional de l’amor 
romàntic heterosexual i monògam.

Totes aquestes formes de viure, que 
són inherents a la vivència LGTBI, que-
den fora de l’imaginari col·lectiu sota 
proclames com «Love is love», ja que 
subtilment s’indica que només les re-

lacions homosexuals que s’assemblen 
el màxim possible a les relacions hete-
rosexuals son les que estan validades 
pel sistema. És més, en el cas concret 
de l’«Estima com vulguis», la frase està 
construïda en segona persona de l’im-
peratiu, cosa que fa pensar que el mis-
satge s’anuncia des de l’alteritat («nos-
altres, els heterosexuals t’ordenem i et 
permetem que estimis com vulguis») i 
enlloc de donar una idea de proximitat 
pot generar rebuig.

Apagar les veus  
i les expressions trans
De fet, qui s’estimi o es deixi d’estimar és 
el més irrellevant per algunes persones 
LGTBI. Les lluites del col·lectiu no només 
parlen de qui i com estimar, no només 
van sobre la orientació del desig sexo-
romàntic, sinó que fan una esmena a la 
totalitat a tot el sistema binari de sexe. La 

identitat de gènere ha estat sempre pre-
sent (recordem que qui van liderar la re-
volta de Stonewall no van ser nois blancs 
gais sinó dones trans racialitzades) i cada 
cop s’estan posant més en qüestió, pre-
cisament,  missatges com «Estima com 
vulguis» o «Love is love» perquè, enlloc de 
fer d’altaveu, apaguen i amaguen les veus 
trans, que queden solapades sota la idea 
genèrica de la lluita per l’amor lliure. Ser 
bollera, maricó o travelo també implica 
tenir una expressió i una performativitat 
del gènere fora de la norma i això té molt 
poc a veure amb qui s’estima o es deixa 
d’estimar. El 28 de juny també es crida 
per poder viure el gènere com cadascuna 
vulgui.

Models massa normatius
De ben segur que darrera d’aquests 
eslògans no hi ha una intencionalitat 
mesquina ni molt menys. És més, indub-

MÉ S  E NL L À  DE  L E S  R E L A C IO N S  B IN A R I S T E S

EL PARANY 
DE  L’« E S T IM A  C OM  V UL GU IS »

Quan s’apropa el mes de juny, s’enceten diferents campanyes al voltant de l’Orgull LGTBI 
i se’n poden veure, literalment, de tots colors. Ara bé, tots els missatges són encertats? 
Transmeten les reivindicacions del Dia de l’Orgull? Fan que les persones LGTBI s’hi sentin 
identificades? Missatges com «Estima com vulguis» o «Love is love» d’entrada tenen un bon 
ganxo, són atractius i alhora posen sobre la taula la idea que qui té conductes LGTBI-
fòbiques està, en última instància, en contra de l’amor. Però, no ens enganyem, també 
responen a una lectura ràpida i superficial del què són i han estat les diferents lluites d’alli-
berament sexual, afectiu i de gènere.

tablement la intenció d’aquestes campa-
nyes és protegir, recolzar i empoderar 
a la comunitat LGTBI. Però de vegades 
es nota massa que al cor de certes or-
ganitzacions LGTBI –en especial associ-
acions gais amb un llarg passat històric 
combatiu però que han anat quedant 
desfasades davant l’exigència de su-
perar la societat binarista–  i a algunes 
organitzacions polítiques d’esquerres, 
només hi ha representacions de models 
normatius que poc coneixen les realitats 
transmarikabibolleres i, en un intent de 
visibilització per a buscar possibles aliats 
de lluita, es cau en una simplificació poc 
encertada que crea una plena adaptació 
al sistema i provoca desencís i desconfi-
ança, precisament, en possibles aliats en 
la lluita contra el patriarcat.

Les persones LGTBI no només són 
persones que estimen com volen, 
també són persones que trenquen els 

esquemes del gènere i les relacions, 
que exigeixen no ser jutjades per ser 
qui són ni al carrer, ni a casa, ni a la 
feina, que reclamen una sistema de sa-
lut que no escruti la seva vida íntima 
cada cop que en fan ús, que volen no 
haver d’amagar-se a la feina per poder 
tenir-hi èxit, que volen ser acollides a 
casa nostra com ciutadanes de ple dret 
si als seus països d’origen no hi poden 
viure amb dignitat. En definitiva, volen 
estimar, però estimar amb drets i a par-
tir de la seva identitat. ■

per Dos*
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Mes de la Història LGTBI 
Dia contra l’LGTBI-fòbia a l’Esport  

(19 de febrer)

Dia per a la Visibilitat Lèsbica  
(26 d'abril)

Dia Internacional de la Sortida  
de l’Armari (11 d’octubre)

Dia per a la Visibilitat Intersexualitat 
(26 d’octubre)

Dia d’acció per a la despatologització  
trans* (penúltim dissabte d’octubre)

Dia Internacional per a la Visibilitat Trans*  
(31 de març)

Dia per a la Visibilitat Bisexual  
(23 de setembre)

Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia  
(17 de maig)

Dia Internacional de la Memòria Trans*  
(20 de novembre)

Dia de la Visibilitat Asexual  
(26 de novembre)

Dia per a l’Alliberament LGTBI 
(28 de juny)

Dia Mundial de Lluita contra la Sida 
(1 de desembre) 

Dia per a la Visibilitat No binària  
(14 de juliol)

CALENDARI  LGTBI

Dibuixos de Núria de la Torre
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Escriure una obra de teatre no és 
una tasca gaire difícil. Per les per-
sones que fan teatre des de petits, 

inventar-se un personatge o construir 
una història és quelcom que pot néixer 
amb certa facilitat, amb un parell de 
trucs bàsics –adquirits amb el consum 
habitual de relats–, desenvolupant una 
peça d’entreteniment senzilla i fins i tot 
aparent. 

Escriure una obra de teatre de qualitat, 
però, resulta molt complicat. Ha de con-
tenir tres elements essencials: uns per-
sonatges ben construïts, versemblants i 
vertaders; una història singular per algun 

motiu concret; i una narració coherent i 
rodona. Això, és clar, sobre el paper; la 
posada en escena d’un text de qualitat 
ha de tenir, a més, unes interpretaci-
ons que commoguin, una escenografia 
suggeridora i una producció eficient. 
No falten grans produccions que tenen 
aquests darrers elements però que no-
més serveixen per enaltir un text pobre 
o superficial, ple de tòpics i girs previ-
sibles.

Ocult entre metàfores
El col·lectiu LGTBI no està exempts 
d’aquests errors comuns. A principis del 

segle passat, les obres de teatre de te-
màtica LGTBI eren gairebé inexistents. 
Algunes eren realment profundes i ple-
nes de missatge, però aquest havia de 
mantenir-se dins d’un sub-text, amagat 
de la crítica mirada de la societat purita-
na, sempre jugant a la metàfora i al doble 
sentit. Dramaturgs com l’Óscar Wilde 
ja ho sabien; malgrat va atrevir-se a in-
sinuar romanços entre els protagonistes 
masculins als seus relats –no oblidem 
l’amor que el pintor de El retrat de Do-
rian Gray (1890) sentia pel seu model–, 
va ser durament jutjat per la moral de 
la seva època. Eren relats amb una gran 
quantitat de veritat; la veritat de l’autor. 

Però no van servir per visibilitzar la reali-
tat LGTBI ja que aquesta s’amagava rere 
altres etiquetes o jocs literaris.

Per sort, avui els personatges LGTBI són 
cada cop més presents en les producci-
ons audiovisuals, tot i que encara s’han 
de deslligar dels estigmes i etiquetes que 
el cistema els ha atorgat per tal d’encai-
xar en les seves històries normatives. Els 
gais, sovint escandalosos, vestits de for-
ma estrident i promiscus. Les lesbianes, 
aficionades als esports, masculines i ru-
des, quan no són híper-sexualitzades per 
benefici d’un personatge heterosexual 
masculí. Els transsexuals, confosos amb 
transvestits o drags, motiu de mofa o 
burla o com a punt còmic, interessant-se 
romànticament pel protagonista masculí 
independentment de l’atractiu d’aquest. 
I gairebé sempre oferint el punt humo-
rístic de la història; com si els membres 
del col·lectiu no ploressin o no patissin. 
La resta de sexualitats o expressions de 
gènere dissidents: inexistents. 

Teatre propi
No és estrany, doncs, que els dramaturgs 
LGTBI volguessin donar veu als seus pro-
pis personatges, explicar les seves pro-
blemàtiques o riure’s dels seus propis 
fracassos. Parlem d’autors com Guillem 
Clua, qui en la seva comèdia romàntica 
Smiley (2012) presenta dos personatges 
homosexuals que, sota la forma d’uns tò-
pics, expliquen realitats del col·lectiu de 
forma divertida. 

El problema de moltes obres LGTBI, 
però, és que estan condicionades pel ti-
pus de públic al que volen incitar. Si es 
pretén citar al teatre a un públic gai, per 
exemple, no és estrany trobar escenes 
molt sexualitzades sense cap justificació 
per tal d’escalfar l’espectador. Tampoc 
falten obres plenes de referents culturals 
queer, que semblen voler posar l’orienta-
ció en una escala de mesures on el públic 
és més o menys LGTBI depenent del nú-
mero de bromes que entén. 

D’altres autores, per contra, juguen a 
convertir el seu relat en quelcom sufi-
cientment universal per atraure un pú-

TEATRE LGTBI 
CONSTRUIR HISTÒR IES PER DE-CONSTRUIR TÒPICS

blic més ampli. Aquest és el cas d’Una 
llum tímida (Àfrica Alonso, 2021), on el 
públic escolta atentament el relat d’un 
romanç lèsbic sense limitar la història a 
l’orientació de les seves protagonistes, 
però entenent les implicacions de la 
seva sexualitat. Aquest tipus d’històries 
ajuden a donar visibilitat al col·lectiu, 
trencant amb el concepte de teatre 
queer com un teatre endogàmic i au-
tocomplaent.

BUP, BUP!, un romanç atípic
L’obra de teatre BUP, BUP! va néixer, 
com qualsevol història, per la voluntat 
del seu dramaturg d’explicar una expe-
riència personal i donar un missatge a la 
societat disfressant-lo de ficció.1 Narra 
el romanç entre la Clara, una adoles-
cent f illa d’un matrimoni gai, i en Bru-
tus, un gos. En una societat futura on 
s’ha desenvolupat un xip que permet 
als gossos parlar, descobrim que els 
gossos són molt més profunds i com-
plexos del que pensem, i el do de pa-
raula permet també el do del consen-
timent, quelcom essencial en qualsevol 
vincle afectiu. Malgrat aquest extrava-
gant romanç entre espècies, la relació 
protagonista no és la del Brutus i la 
Clara, sinó la d’ella amb els seus pares, 

que miren d’acceptar les preferències 
romàntiques de la seva f illa alhora que 
recorden els seus propis obstacles vi-
tals. El focus de l’argument està, doncs, 
en les relacions familiars, les grans obli-
dades quan s’aborda el teatre queer. 

Aquestes temàtiques són també ne-
cessàries, i donen visibilitat al col·lectiu 
LGTBI en la mesura en que atrauen al 
teatre a un públic més genèric. Es tracta 
de donar veu a l’entorn proper, i com-
prendre que el col·lectiu no són només 
les persones estrictament LGTBI sinó 
també la gent que les envolta i amb qui 
es relacionen. Evitar caure en clixés i tò-
pics també significa crear personatges 
més complexos i menys habituals en les 
peces teatrals. Això sí; no cal oblidar el 
missatge que es vol transmetre per tal de 
no desbarrar construint la pròpia histò-
ria. I és que escriure una obra de teatre 
és una tasca molt difícil. ■

1. L’obra BUP, BUP! es va estrenar al Teatre 
Tarragona (a la ciutat de Tarragona),  
el 19 de maig de 2021 de la mà  
de la companyia (H)istrionis Teatre.  
L’any 2022, passada la pandèmia, comença 
una gira per diferents teatres de Catalunya.

per Jorge Pérez de la Torre
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Com és fàcil suposar, les saunes no són un invent nou, tot 
i que cal aclarir que el concepte de «sauna gai» definit 
en aquest article gairebé no té res a veure amb els banys 

turcs, les termes romanes o altres espais històrics semblants.

Les primeres saunes romanes
Les termes romanes eren espais per a tot el poble on, per un 
modest preu d’entrada (costava uns pocs quadrans, la moneda 
de menys valor en el patró monetari romà), oferien higiene, re-
lax, xerrameca i un punt de trobada. No diferenciaven classes 
socials: un preu únic donava accés i serveis tant a rics com a po-
bres. En cap cas s’hi oferien racons destinats a practicar sexe o a 
tenir certa intimitat, però és sabut que s’hi lligava, i està clar que 
el flirteig era amb persones del mateix sexe si tenim en comp-
te que hi havia espais (o dies) separats per gènere. Ho sabem 
prou bé perquè diferents emperadors van publicar edictes per 

tal d’erradicar aquestes pràctiques, car la funció de les termes es 
basava, tal i com hem dit, en la higiene, el relax i la socialització.

La caiguda de l’Imperi romà i la imposició de la nova moral cristi-
ana van comportar la desaparició de les termes. Poques noticies 
es tenen d’elles fins un mil·lenni i mig més tard. En tot cas, hi ha 
constància d’un control que la policia de la Florència renaixentis-
ta, als voltants de l’any 1400, va fer sobre una «casa de banys» 
on homes realitzaven moviments «sospitosos». També, a Paris, a 
mitjans del segle xix, la policia va entrar a un «vapor» i va detenir 
a sis usuaris per «actes escandalosos».

Com podem veure, la història d’aquesta època de les saunes va 
anar lligada a la de la repressió. Si n’hi havia més o menys, més 
antigues o no, no en queda cap constància. Han quedat registra-
des, precisament, les que van estar esbombades i perseguides 
per les autoritats. 

Les saunes contemporànies
La primera referència que tenim, ara si, del concepte de sauna 
gai contemporània reconeguda com a tal, és la Everard Baths 
(Nova York, 1888), que va sobreviure a gairebé tot durant quasi 
100 anys, tancant al 1986. Tenint en compte que era una antiga 
església reformada, és lògic que gaudís d’un èxit tan perllongat, 
ja que... no deixava de ser un «espai de culte»! 

Al parlar de les saunes actuals l’error més gran ha estat i se-
gueix sent mal interpretar la típica definició de «local per a 
homes que poden tenir sexe amb altres homes», ja que aquest 
«poden» s’ha substituït en l’imaginari col·lectiu, sovint de for-
ma subconscient, per un «han de». I és que quan la visibilitat 
LGTBIQ+ era gairebé nul·la, les saunes tenien una funció més 

limitada a servir de refugi per trobades sexuals ràpides i anòni-
mes entre homes gais. 
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A Des de l’època que en que l’homosexualitat era perseguida, les sau-
nes d’homes es van convertir, a l’igual que les zones de cruising, en 
reductes on els gais podien tenir sexe esporàdic amb altres homes. 
El pas dels anys i la normalització de la realitat LGTBIQ+ va fer que 
aquestes anessin perdent el seu aire «clandestí» i recuperessin la 
seva idea original, es a dir, llocs d’esbarjo i relax, on gaudir d’un bon 
jacuzzi o una sauna finlandesa, i si es vol, encara que no necessària-
ment, tenir relacions sexuals amb altres homes. 

A l’entrar, a totes les saunes et donen una clau i una ta-
quilla on deixar la roba i les teves coses. Per motius òb-
vis, intenta no perdre la clau de la teva taquilla: si el que 
la troba té pocs escrúpols, pots tenir una mala sorpresa.

Deixa sempre el teu mòbil a la taquilla. Per dues raons: 
perquè has vingut a relaxar-te i per una qüestió de pri-
vadesa; no pots circular amb càmeres de fotos on hi ha 
gent despullada. 

Ja sabem que un «no» és un «no», però no te l’has 
d’agafar mai de forma personal. Potser aquest xicot 
que tant t’agrada acaba de tenir ja el seu moment de 
glòria, o potser no ha vingut a lligar, sinó a passar l’es-
tona amb amics. 

Si ets tu el que diu «no», sigues clar, concís i educat.

No practiquis sexe en espais públics (per exemple, dins 
el jacuzzi o al bar); ningú té perquè veure un show aliè.

Respecta les portes tancades. Si el noi que t’agrada es 
tanca en una cabina sol o acompanyat, no truquis, ni cri-
dis, ni molt menys intentis mirar per la cabina lateral. Si 
no t’han convidat significa alguna cosa. Tampoc vagis cri-
dant com una peixatera el nom dels teus amics; potser 
algun d’ells voldrà mantenir una certa privacitat.

I recorda: has vingut a divertir-te. No et prenguis la vida 
tan seriosament i gaudeix del moment. 

Regles de comportament  
bàsic en una sauna

per Sergi Talló

Antiga terma romana, en un òptim estat de conservació, a la ciutat de Bath, Regne Unit.

Probable caldarium (piscina d’aigua calenta) de les termes romanes de Caldes de Montbui, una de les considerades «terapèutiques».
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Els temps, però, canvien. Ara ja no cal amagar-se per segons 
quines coses i molts locals han entès que poden adaptar-se 
per esdevenir un espai on socialitzar, passar-s’ho bé, rela-
xar-se i, si et ve de gust, també gaudir del sexe. A més, cal 
considerar un altre detall, no menor: ara ja no s’hi va sempre 
sol, ja que molts queden amb amics per compartir l’estada 
junts a la sauna.

Saunes renovades
En el que portem del segle xxi , ja es pot observar el canvi de 
paradigma que l’evolució del col·lectiu LGTBIQ+ ha marcat 
sobre les saunes: renovar-se o morir. Les mes cutres han tan-
cat, les que podien han fet reformes integrals, i les de nova 
fornada són espais molt més diversos, no només orientats a 
satisfer emergències sexuals.

Cada país té els seus costums i normatives i en el cas de les 
saunes passa el mateix. En aquestes pàgines es donen algu-
nes claus de les saunes que molt probablement un trobarà si 
viatja per Europa o els Estats Units, més que a Catalunya. En 
tot cas, és important informar-se de les seves característi-
ques i singularitats a la porta, al web o a través d’amics abans 
d’anar-hi.

En alguns llocs, les saunes es configuren com a clubs privats, 
per tant és normal que et demanin la documentació per ins-
criure’t-hi la primera vegada que hi entris. És una pura for-
malitat legal. La normativa de protecció de dades hauria de 
treure la por a aquells que encara estàn dins l’armari o volen 
privacitat total (en aquest cas el que sí s’hauria d’evitar és 
pagar amb targeta).

Saunes netes?
Una altra particularitat és que la majoria del locals disposen de 
cabines de lliure us, però d’altres ofereixen també (o només) 
l’opció de tenir la pròpia cabina o habitació privada, pagant una 
mica més a l’entrada. És important preguntar abans d’entrar, o 
un es podrà trobar sense tenir privacitat si troba algun usuari 
amb qui practicar sexe.

Un tema recurrent sobre les saunes és el de la possible manca d’hi-
giene. Gran error, ja que, tot i que sempre es pot netejar malament 
(abusant del clor, per exemple), és difícil que no netegin a fons les 
instal·lacions. Un espai amb tanta humitat i calor es convertiria en 
una selva de molsa en menys de dos mesos si no fos tractat amb 
exigència sanitària. Al cap i a la fi, la sauna té exactament els matei-
xos riscos que una piscina pública. I si algú surt d’allà amb algun virus 
extra, que no en culpi a la netedat de les instal·lacions, sinó més 
aviat al què hagi fet i les prevencions profilàctiques que hagi pres.

Pel què fa al tema de les drogues, no se l’ha de subestimar. Tot 
espai públic té la lògica prohibició de consumir-les, però en una 
sauna hauria de ser especialment tingut en compte. L’efecte de 
la humitat, la calor i les variacions de pressió fan que un pugui 
caure planxat a terra sota els efectes de certes substàncies que, 
en altres entorns, no li haurien donat cap problema. Cal evitar 
prendre drogues, així com arribar a la sauna ja col·locat. Un mal 
viatge aquí dins pot acabar molt malament!

Molts més serveis del que un s’imagina
En la primera visita a un establiment, val la pena preguntar sem-
pre quines activitats tenen. Tot i que és gairebé segur que hi 
haurà bany de vapor, servei de massatges (seriós, no dels del 

tipus happy-end) i sauna finlandesa, i algunes poden sorprendre 
a l’usuari amb classes de ioga, infusions realitzades per profes-
sionals en dies concrets, sala de musculació, mini-cinema, etc. 
Un establiment decent també sol oferir preservatius de forma 
gratuïta i a vegades fins i tot lubricant.

I per acabar, que no per evident és menys important, cal 
no oblidar les normes del respecte als altres. No hi ha res 

més democràtic que una sauna, on tots es troben despu-
llats, coberts únicament per una minsa tovallola. Cada dia 
és diferent, les hores d’af luència també varien i per això 
joves, madurs, ossos, armaritzats, nois trans, heterosexuals 
amb amics..., tots tenen el seu dia i moment. Qui busqui una 
«fauna» concreta, sempre pot preguntar abans d’entrar. Cal 
recordar que algunes saunes tenen, f ins i tot, els seus dies 
hetero o bisex. ■

D'esquerra a dreta: Entrada i bar d’una sauna gai moderna a Berlin, Alemanya; jacuzzis en la zona «humida» d’una sauna gai a Eindhoven, Països Baixos;  
antic teatre reconvertit en sauna, psicodèlicament decorada com un temple hindú a Lió, França.

Unter der Dusche (Jürgen Wittdorf, 1963). 
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Qui és en Miquel Torres? Com et 
definiries des d’un punt de vista 
identitari?
Si et soc sincer, em sento en terra de nin-
gú. Per als paios sempre he estat el gitano 
graciós, que sap fer coses i que comunica 
bé; en canvi, per a molts gitanos he estat 
una mica apayao ja que no represento 
el prototip de gitano que encara moltes 
persones romanís tenen al cap sobre si 
mateixes. He pres consciència de que es-
tic a la frontera del que és identitari i he 
fet d’aquesta posició el meu punt d’anco-
ratge. Ser una persona de frontera vol dir 
que no tinc terra, no tinc llengua i no tinc 
país, però justament això em dóna una 
certa dimensió «universal», que em ser-
veix per connectar-me amb allò que po-
dríem anomenar espiritualitat, i aquesta 
forma de despossessió em permet sentir 
empatia amb aquelles part del món que 
més pateixen. Em ve al cap el paper de 
les i els màrtirs. Es creu que els màrtirs 

d’Església, però no parlem en nom seu ni 
ho fem, per descomptat, en nom de cap 
jerarca. A més, no som una única veu. Si 
vols, som veus diverses d’un cristianisme 
més transgressor. Denunciem un món 
que és injust amb la voluntat de trans-
formar-lo. A nivell pràctic desenvolupem 
quatre eixos d’actuació. Els dos primers 
estan completament arrelats a la missió i 
a la visió de l’entitat: la defensa de tots els 
drets humans i la promoció de la cultura 
de la pau i la reconciliació. D’aquí sor-
geixen dos eixos més que també tenen 
un important potencial transformador: 
la justícia restaurativa a les presons des 
d’un enfocament de rehumanització de 
les persones privades de llibertat i, fi-
nalment, l’ecologia i la justícia social, un 
eix que vincula la crisi climàtica amb les 
successives crisis socials. En aquest sen-
tit, tenim la sort de comptar amb el papa 
Francesc, que no prové del privilegi blanc 
europeu; la seva condició de jesuïta i 

M I QUE L  T OR R E S ,  D IR E C T OR  DE  JU S T Í C I A  I  PA U:

«LES IDENTITATS 
DE  F R ON T E R A  E T  FA N  UN I V E R S A L»

Miquel Torres, director de Justícia i Pau a Barcelona des del 2021, és un personatge franc i 
proper, que parla sense embuts sobre la relació de l’Església catòlica amb el col·lectiu 
LGTBIQ i altres col·lectius discriminats. Gai, gitano i cristià, galopa en un discurs intersec-
cional, ecofeminista i en favor de tots els drets humans que no deixa indiferent a ningú.

són els que van ser assassinats per la seva 
fe religiosa, però el vocable ve del ter-
me del grec antic martiría, que significa 
«qui denuncia allò que no funciona». És 
a dir, és qui ha tingut els ovaris de plan-
tar-se i per això precisament l’han matat. 
Les persones que hem hagut de lluitar la 
nostra pròpia construcció personal ens 
convertim en les «màrtirs» modernes al 
denunciar el què no funciona en tot allò 
que està establert i és normatiu.

Parles d’empatia. Creus que 
les persones de frontera podeu 
contribuir a incrementar 
l’empatia global?
Per descomptat que sí, però hem de 
practicar-la. No n’hi ha prou amb te-
nir-la. Primer hem de ser conscients de 
que ens cal allunyar-nos de qualsevol 
privilegi que puguem ostentar. Ser algú 
de frontera t’imposa autoqüestionar-te 
i revisar-te. Això és molt important per 

llatinoamericà el vincula a una forma de 
practicar l’evangeli lligat a les necessitats 
i el patiment de la gent. El seu discurs 
està sent molt transformador quan ens 
diu que no és tan important anar a missa 
com trobar al veritable Jesús en qui més 
està patint, en el migrant o en el gitano 
del mercat ambulant. És la Teologia de 
l’Alliberament, però ni més ni menys que 
dita des del Vaticà. Això és el que està 
molestant a certs bisbes, diòcesis, i a part 
de la cúria. Justícia i Pau entén que aquest 
missatge és completament actual i que 
cal ajudar-lo a desenvolupar. 

Tu ets gai, gitano i cristià, i 
habitualment els grups de 
defensa dels drets de les 
dissidències sexuals i de gènere 
no acaben d’entendre’s amb 
l’Església catòlica. 
A Justícia i Pau compartim el discurs que 
assegura que, siguis hetero, gai, trans, que-

no confondre’t. Per exemple, a les per-
sones que portem dècades d’activisme 
ens assignen un cert estatus, un nivell 
de relació social i una rellevància. Cal 
estar vigilants davant d’això. Hem nas-
cut sense veu i hem aconseguit tenir-la 
perquè ens l’hem currat. Si aquesta veu 
no es transforma en un instrument per 
a moltes causes, esdevindrà una eina de 
l’egoisme i la mentida. És molt fàcil caure 
en el creure’t que t’escolten, però això 
sol ser un miratge i, sovint, en realitat no 
t’escolta naide. No hem de perdre de 
vista la primera vocació.

Allunyar-se dels privilegis sona 
bé, però Justícia i Pau és una 
entitat cristiana i l’Església 
catòlica no s’ha caracteritzat 
precisament per renunciar als 
seus privilegis? 
És cert que Justícia i Pau som una orga-
nització d’arrel cristiana i ens sentim gent 

er o cis, totes pertanyem a un mateix eco-
sistema anomenat humanitat. Ens sentim 
obligades a treballar a favor de la justícia 
social, l’economia circular i solidària, la ban-
ca ètica, i en contra de la guerra, el canvi 
climàtic, la monarquia, etc. Actuem en pro 
de la defensa de tots els drets humans en-
viant missatges que sabem que molesten 
als diferents governs amb responsabilitats 
sobre pobles indígenes, afrodescendents, 
el Poble Gitano, col·lectius com l’LGTBIQ 
o les víctimes de les violències masclistes, 
perquè aquests drets que són sistemàti-
cament vulnerats han de ser respectats i 
reparats. Volem «aprendre» a tenir una 
mirada interseccional, sempre des de la 
nostra pròpia particularitat.

Què significa tenir una visió 
interseccional en la defensa dels 
drets humans?
Jo no puc interpretar una vulneració 
dels drets humans sense contemplar el 

per Iñaki Vázquez
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prisma de la intersecció. Cal abandonar 
la comoditat de veure i analitzar la re-
alitat només des del que em travessa a 
mi mateix per afrontar els reptes de la 
diversitat. Jo soc alhora gitano, cristià i 
gai, i és en primera persona que cal as-
sumir la interseccionalitat si volem as-
solir els objectius que ens proposem. És 
cert que incorporar aquest prisma ens 
suposa una feina impressionant; no es-
tem educades per afrontar aquest tipus 
de reptes. Haurem de transformar-nos 
necessàriament perquè aquest no és 
un tema prescindible. La visió i l’acció 
interseccional és un compromís inelu-
dible, des del personal f ins al col·lectiu.

Creus que les organitzacions 
religioses poden jugar un paper 
en la defensa dels drets de la 
dissidència sexual i de gènere?
La meva elecció com a director de 
Justícia i Pau Barcelona és un senyal, 
ni més, però tampoc ni menys. És un 
gest d’acostament a realitats d’injustí-
cia i patiment, com ho són el col·lectiu 
LGTBIQ i el Poble Gitano, als què les 

persones cristianes de base s’hi han 
d’acostar per entrellaçar lluites i co-
neixements. Des de la nostra mira-
da cristiana, crec que el rol que ens 
correspon és posar-nos en la pell de 
qui pateix. Entendre la seva situació, 
patiments, motivacions i aspiracions. 
Es tracta de poder donar-nos la mà, 
entendre les nostres diferències com 
un valor positiu entre nosaltres i les 
lluites juntes. Acompanyar-nos en el 
nostre camí.

Tenim la voluntat d’actualitzar les nos-
tres formes i coneixements per pro-
vocar la trobada amb altres col·lectius 
amb els què encara no hem treballat. 
Es tracta de conèixer-nos més, esta-
blir dinàmiques d’aprenentatge, col-
laboració i suport mutu. La nostra in-
tenció és acompanyar, sense suplantar, 
lluites que conflueixin en la defensa 
dels drets humans. Justícia i Pau no es 
pot permetre deixar de banda un col-
lectiu tan important com l’LGTBIQ. Ens 
sentim interpel·lades a que això no si-
gui així des de ja.

Pel què dius, no només parles 
del col·lectiu LGTBIQ.
La nostra posició dins de l’Església 
catòlica, amb veu pròpia, crítica i 
transgressora, no només ha d’inten-
tar provocar debats al voltant dels 
innegables drets de les persones 
LGTBIQ sinó sobre moltes altres 
situacions que f ins i tot puguin con-
traposar-se amb els nostres propis 
conceptes morals. Val a dir que estem 
en un procés de ref lexió en què va-
lidarem un pla estratègic de l’entitat 
que inclogui, entre altres coses, trans-
formar la nostra entitat perquè passi 
de ser femenina (per composició) a 
eco-feminista. Aquests són debats 
molt profunds que necessiten temps 
i processos d’escolta i desenvolupa-
ment d’empatia, que probablement 
implicaran un canvi en el nostre enfo-
cament. L’ecologia i el feminisme han 
de formar par t de l’ideari que promo-
gui Justícia i Pau perquè torni a jugar 
un paper fonamental dins la societat 
civil catalana, com el que va fer anys 
enrere.

Quin és l’estat de la defensa dels 
drets humans a la Catalunya del 
2022?
Estem vivint una tragèdia des del punt 
de vista de la defensa dels drets hu-
mans. Per un cantó es redacten lleis i 
es creen institucions en pro dels drets 
humans, i hi ha un moviment social 
cada cop més ampli i divers en aquest 
camp, però per una altra banda, l’au-
ge dels discursos d’odi a les xarxes 
socials i als mitjans de comunicació o 
en declaracions de responsables polí-
tics, que semblen més comentaris de 
tavernes, inciten i promouen estere-
otips i mites contra determinats col-
lectius d’éssers humans. Aquest soroll 
constant silencia l’immens treball que 
fem la societat civil en la defensa dels 
drets humans, que per def inició sem-
pre és un tipus d’activitat discreta, as-
sossegada i des de la curta distància 
amb les persones afectades i els seus 
entorns. Ens preocupa, per exemple, 
el menyspreu a la pobresa que s’està 
instal·lant a la societat majoritària, o 
l’odi cap a les minories ètniques, com 
el Poble Gitano i la violència contra les 
dones o les persones LGTBIQ. S’estan 
instal·lant a l’opinió pública de manera 
generalitzada idees que considerem 
molt perilloses. Com a societat, cada 
cop ens oblidem més que aquestes 
persones tenen famílies i éssers esti-
mats, que tenen sentiments i somnis. 
Ens oblidem que són persones i que 
com a tals tenen drets. Ens hem fo-
calitzat en l’aspecte més institucional, 
però estem retrocedint en la batalla 
de les idees en molts sectors de la 
nostra ciutadania. I, com sempre, les 
autoritats no concreten partides pres-
supostàries prou dimensionades per 
treballar aquest terrible fenomen.

Tots els experts ens alerten que 
el racisme té conseqüències 
nefastes per a milions de 
persones. Aquesta podria ser 
una de les principals fonts 
actuals de vulneració dels drets 
humans?
Sens dubte el racisme és un dels eixos 
que provoca més dolor i injustícia al 
món actual. En aquest sentit, inclourem 

un pla d’interculturalitat que abordi des 
de com redactem els nostres docu-
ments a com desenvolupem projectes 
de cooperació amb països de Llatino-
amèrica, per exemple. Per això serà 
necessari deconstruir-nos i abandonar 
la «blanquitud» en què probablement 
haguem pogut estar instal·lades. Identi-
f icar la font de com s’articula el privilegi 
ètnic ha de suposar un canvi de pensa-
ment i acció.
En el cas concret de l’antigitanisme, 
des del meu punt de vista, el combat 
no està assumit per la societat civil 
catalana, ni tan sols per una minoria 
qualif icada. Fa més de 600 anys que 
els gitanos estem aquí i hem contri-
buït indubtablement al cabal cultural 
català, però no en tenim el reconei-
xement. No hem estat un poble es-
coltat i tractat amb equitat. Continuen 
existint situacions de discriminació en 
l’àmbit del treball, o de l’accés al mer-
cat d’habitatge només pel fet de ser o 
semblar gitano, pels teus cognoms, pel 
teu color de pell. De fet, hi ha mol-
ta hipocresia en tot això. La societat 
catalana té un compte pendent amb 
el Poble Gitano. Hem vist com hi ha 
hagut una forta inversió social amb el 
Poble Gitano des de la transició f ins 
als nostres dies, però no ha provocat 
els canvis necessaris, establint-se com 
l’eina idònia per a la integració de tot 
un poble que manté una actitud de re-
sistència i una voluntat clara de ser i 
de romandre malgrat que això suposi 
estar en inferioritat d’oportunitats.

En aquestes circumstàncies, per 
on ha de passar el futur?
He de dir que tinc molta esperan-
ça en les dones gitanes joves. Són la 
llum del Poble Gitano i la sortida de 
la situació d’ostracisme que es viu ac-
tualment, sense perdre la identitat, 
però incorporant nous valors plens de 
dignitat. L’auge del feminisme romaní i 
dels activismes de la dissidència sexual 
i de gènere, el combat contra l’emer-
gència climàtica i contra l’antigitanisme 
són algunes de les idees que, amb veus 
diverses, les dones gitanes joves estan 
incorporant entre elles i en el conjunt 
del Poble Gitano. ■
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A
AFAB
Prové de l’acrònim en anglès de Assigned 
Female At Birth, és a dir, serveix per refe-
rir-se a aquelles persones que en néixer 
se’ls assigna sexe femella i, per tant, iden-
titat de gènere dona. En català a vegades 
s’utilitza ADEN.

AMAB
Prové de l’acrònim en anglès de Assigned 
Male At Birth, és a dir, serveix per refe-
rir-se a aquelles persones que en néixer 
se’ls assigna sexe mascle i, per tant, iden-
titat de gènere home. En català a vegades 
s’utilitza AHEN.

B
Binarisme
Estructura social que exclou les realitats 
que van més enllà dels conceptes tradi-
cionals d’home i dona i les invisibilitza. El 
binarisme ens fa pensar que només hi ca-
ben dues categories de sexe (mascle i fe-

mella), dues identitats de gènere (home 
i dona), dues expressions de gènere 
(masculina i femenina) i dues orientaci-
ons sexuals (heterosexual i homosexual). 
A vegades s’utilitza també com a sinònim 
de sistema sexe-gènere.

C
Cissexisme
Estructura social que exclou la realitat de 
les persones trans* i les invisibilitza. Són 
les actituds que no tenen en compte 
l’existència de persones trans* i que com-

porten que determinats serveis o actes 
no siguin inclusius. Per exemple, la legis-
lació no contempla la possibilitat que una 
persona de sexe legal home pugui que-
dar-se embarassada; això provoca que so-
vint s’exclogui a les persones trans* amb 
capacitat gestant de serveis reproductius.

Cisgènere
Persona en què la seva identitat de gène-
re coincideix amb la que se li va assignar 
en néixer en funció de les seves caracte-
rístiques sexuals. Col·loquialment s’utilit-
za l’abreviatura cis per referir-se a elles.

Cisheterosexisme
Estructura social que exclou la realitat 
de les persones LGTBI+ i les invisibilitza. 
Quan pensem en una dona imaginem una 
persona de sexe assignat femella, expres-
sió femenina i que sent atracció romànti-
ca, afectiva i sexual només cap a homes. 
De la mateixa manera, quan pensem en 
un home imaginem una persona de sexe 
assignat mascle, expressió masculina i que 
sent atracció romàntica, afectiva i sexual 
només cap a dones. El cissexisme fa que 
sovint no ens plantegem que una persona 
pot ser LGTBI+ i que, per tant, no es tin-
guin en compte les seves necessitats.

Crossdresser/crossdressing
Pràctica de les persones assignades i so-
cialitzades com a homes que consisteix 
en expressar el gènere femení mitjan-

GLOSSARI  
DE TERMES TRANS*
N O  C O NF O NG UE M  L E S  PA R A UL E S

Quan es parla de la realitat trans*, de vegades s’utilitzen paraules que algunes persones no 
acaben de conèixer i expressions que sovint moltíssimes persones confonen, com pot ser, 
per exemple, expressió de gènere versus identitat de gènere. El conegut activista trans Àlex 
Bixquert, amb la col·laboració de la investigadora i també activista trans Judith Juanhuix, ha 
elaborat aquest glossari, que pretén recollir els usos més comuns d’un cert vocabulari 
emprat per les persones trans* amb l’objectiu de fer-lo intel·ligible a tota la població.

çant la roba, les maneres o les actituds 
tradicionalment assignades a les dones. 
Habitualment es realitza en la intimitat. El 
crossdressing és una pràctica que fa refe-
rència a l’expressió de gènere, les perso-
nes crossdressers (s’anomena crossdresser 
a la persona que practica crossdressing) 
poden tenir una identitat de gènere d’ho-
me, dona o persona no-binaria. 
Donat l’estigma social negatiu i la declina-
ció de gènere de la paraula transvestit/
da, es prefereix aquest anglicisme al seu 
homòleg en català.

D
Discriminació
Distinció i pràctica social arbitrària i de-
sigual cap a una persona o un col·lectiu 
per motius de sexe, ètnia, ideologia, edat, 

identitat de gènere, orientació afectivo-
sexual, expressió de gènere o qualsevol 
altre que atorgui identitat. La discrimina-
ció específica cap a les persones trans* 
és la transfòbia.

E
Estereotip de gènere
Els estereotips són conjunts de creences 
o imatges mentals molt simplificades i 
amb pocs detalls sobre un grup deter-
minat de gent que són generalitzats a la 
totalitat dels membres del grup. Es trac-
ta de definicions simplistes usades per a 
designar a les persones a partir de con-
vencionalismes que no tenen en comp-
te les seves característiques, capacitats i 
sentiments de manera analítica. També 
es refereix com a estereotips de gènere 
les creences populars sobre les activitats, 
els rols, trets, característiques o atributs 
que caracteritzen i distingeixen les dones 
dels homes.

Expressió de gènere
Aparença, comportaments i estètica en 
que una persona es mostra en el gène-
re: manera de vestir, gestualitat, gustos, 
etc. La considerem femenina si encaixa 
en aquells comportaments i estètica que 
la societat associa a les dones, masculi-
na si encaixa en els associats als homes, 
andrògina si és a la vegada masculina i fe-
menina, i neutra si no és gaire femenina 
ni masculina.
L’expressió de gènere és independent del 
sexe, del sexe assignat, de la identitat de 
gènere i de l’orientació afectivo-sexual. 
Per exemple, una dona (trans* o cisgène-

per Àlex Bixquert i Judith Juanhuix
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re) no necessàriament ha de tenir una 
expressió de gènere femenina.

G
Gènere
Les categories de gènere tradicionals 
(home i dona) i d’altres existents en al-
gunes cultures generen uns models que 
atribueixen un conjunt de rols, caracte-
rístiques i oportunitats que s’assignen a 
cada categoria. 
Els conceptes home, dona i altres exis-
tents en moltes cultures relacionen les 
característiques socials (gènere) amb 
les característiques biològiques (sexe). 
D’aquesta manera, en néixer se’ns as-
signa una categoria en funció del nostre 
sexe que determina les expectatives 

sobre la nostra vida. La categoria social 
que se’ns assigna porta implícits aquests 
rols, característiques i oportunitats as-
signats al model.
Una persona que sigui socialment perce-
buda com a home, dona o en una altra 
categoria de gènere pateix pressió so-
cial per adaptar-se als rols i estereotips 
associats a aquella categoria, coincideixi 
o no amb la seva identitat de gènere. 
Tanmateix, totes les persones inconsci-
entment rebem pressió per adaptar-nos 
al model de la categoria amb la que ens 
identifiquem. 
D’aquesta manera, quan en un context 
cultural concret pensem en un home, en 
una dona o en una persona no binaria, 
li atribuïm un sexe i un gènere. Aquests 

conceptes varien en funció de la societat 
en la que ens trobem.

Gènere assignat en néixer
Pràctica cissexista que consisteix en que 
quan una persona neix se li assigna un 
gènere en funció del seu sexe assignat. 
Als mascles se’ls assigna el gènere home, 
a les femelles se’ls assigna el gènere dona 
i a les persones intersexuals se’ls pot as-
signar el gènere home o dona en funció 
de les seves característiques sexuals.

I
Identitat de gènere
Autopercepció o vivència de la perso-
na sobre el seu propi gènere, és a dir, 
identificació d’una persona com a home, 
dona, un altre gènere, més d’un o cap. 
És independent del sexe, del sexe as-
signat, de l’expressió de gènere i de 
l’orientació afectivo-sexual. En algunes 
persones la identitat pot fluir al llarg del 
temps. La identitat de gènere determina 
si una persona és home, dona o persona 
no-binària. 
Totes les persones reben pressió de gè-
nere per tal d’adaptar-se als rols assig-
nats a la seva identitat, en el cas de les 
persones trans*, a més, el no encaix en 
aquests rols s’utilitza per negar la seva 
identitat.

Igualtat de gènere
Principi que reconeix les persones de 
tots els gèneres com a iguals en els seus 
drets, responsabilitats, oportunitats i 

distribució de recursos, beneficis i accés 
als serveis sense les limitacions imposa-
des pels rols de gènere tradicionals.

Interseccionalitat
L’aproximació interseccional és un nivell 
de més complexitat en la identificació 
de les desigualtats, que aborda múltiples 
discriminacions, en tant que permet 
comprendre a través de les diferents 
relacions que s’estableixen entre si, quin 
és l’espai social que ocupen, quines són 
les seves possibilitats de reacció i si els 
recursos de les administracions poten-
cien la igualtat o, per contra, perpetuen 
la desigualtat. Aquest principi assumeix 
que el gènere no opera de forma aïlla-
da, sinó en relació amb altres factors i 

marcadors socials com l’etnicitat, el ni-
vell socioeconòmic, l’edat, l’educació, 
l’orientació sexual, la situació familiar, la 
localització geogràfica, etc.

Intersexualitat
És la condició innata de les persones 
que, pels seus caràcters sexuals o fe-
notip (anatòmics i f isiològics), no es 
poden classif icar clarament amb el 
model mèdic com a mascle ni femella 
ja que presenten característiques in-
termèdies entre els dos sexes. Existeix 
un espectre molt divers de persones 
intersexuals que pot anar des d’un fe-
notip que s’acosta més a un dels dos 
sexes f ins qualsevol possible estadi 
intermedi.

O
Orientació afectivo-sexual o 
orientació del desig
Capacitat de sentir atracció emocional, 
romàntica, i/o sexual cap a les persones 
del mateix gènere, cap a les persones 
del gènere binari oposat, cap a més d’un 
gènere de persones o la incapacitat de 
sentir-la cap a cap gènere de persones. 
El terme orientació afectivo-sexual bar-
reja tres orientacions del desig diferents 
i independents entre si: l’afectiva, la ro-
màntica i la sexual, que fan referència, 
respectivament, a la capacitat d’establir 
relacions afectives, d’enamorar-se i de 
sentir atracció sexual cap a les persones 
en funció del seu gènere.
Segons la seva orientació sexual, la soci-
etat classifica les persones en heterose-
xuals/heterorromàntiques, homosexu-
als/homorromàntiques, bisexuals/birro-
màntiques i asexuals/arromàntiques. La 
grissexualitat fa referència a la capacitat 
de sentir atracció només sota unes cir-
cumstàncies determinades i es conside-
ra part de l’espectre asexual. 
Les orientacions del desig son indepen-
dents del sexe, del sexe assignat, de 
la identitat de gènere i de l’expressió 
de gènere. Per exemple, una persona 
trans* pot ser heterosexual, homose-
xual, bisexual o asexual. Hi ha consens 
en què l’orientació del desig està influïda 
tant per factors biològics com culturals, 
per aquest motiu es parla d’orientació i 
no d’opció ni de condició.
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P
Passing o cispassing
Es considera que una persona trans* té 
passing quan, per la seva aparença, no és 
reconeguda com a trans* i no és distin-
gible d’una persona cis amb la mateixa 
identitat de gènere.

Persona no-binària
Persona amb una identitat de gènere 
que no coincideix amb els conceptes 
tradicionals d’home i dona. Les identi-
tats no-binàries són molt diverses i les 
persones no-binàries poden identifi-
car-se amb un tercer gènere diferent 
(neutre, demiboy, demigirl, intergènere, 
etc.), amb més d’un gènere a la vegada 
(bigènere, trigènere, etc.), amb cap gè-
nere (agènere), o bé tenir una identitat 
que varia en el temps (gènere fluid).

R
Rols de gènere
Comportaments assignats a homes o 
dones i apresos a través del procés de 
socialització que es desplega en la famí-
lia, la comunitat, el grup d’iguals, la insti-
tució escolar i en general en tot l’entorn 
normatiu i cultural. Poden ser flexibles o 
rígids, similars o diferents, i complemen-
taris o conflictius. De manera inconsci-
ent tendim a reproduir els rols assignats 
a la nostra identitat de gènere ja que 
son els models d’home i dona que apre-
nem del nostre entorn.

S
Sexe biològic
El sexe és la funció reproductora mit-
jançant la qual un individu d’una espècie 
amb reproducció sexual fabrica un tipus 
de gàmeta. En les espècies oogàmiques 
dioiques, com l’espècie humana, s’ano-
mena mascles als individus que fabri-
quen els gàmetes més petits i mòbils, i 
femelles als que fabriquen els gàmetes 
més grans i immòbils. En les espècies 
oogàmiques monoiques, enlloc de mas-
cles i femelles, existeixen individus her-
mafrodites que fabriquen els dos tipus 
de gàmetes. En les espècies amb repro-
ducció sexual no oogàmica, els sexes 
no s’anomenen mascles o femelles per-
què no és possible establir cap analogia 
(per exemple: en alguns fongs els sexes 
s’anomenen “+” i “–”).

Sexe assignat
Categoria de mascle o femella assigna-
da a una persona en funció de les seves 
característiques observades i el model 
de sexe en l’espècie humana. És a dir, és 
el procés mitjançant el qual, a partir de 
l’observació, s’intenta inferir el sexe bio-
lògic de la persona. Aquest model està 
basat en aquelles característiques ana-
tòmiques, fisiològiques i genètiques més 
comuns en mascles i femelles, donant 
més importància als caràcters sexuals 
primaris i en particular a les gònades. 
Les persones intersex són aquelles a les 
que el sistema mèdic no pot encaixar en 

el model de mascle ni el de femella. 
El sexe assignat en néixer és inde-
pendent de la identitat de gènere, de 
l’expressió de gènere i de l’orientació 
afectivo-sexual. Per exemple, un home 
pot néixer amb la condició de mascle, 
de femella o d’intersexual.

Sexisme
Actituds i comportaments diferenciats 
de la societat cap a una persona en fun-
ció del seu
gènere. El sexisme discriminatori contra 
les dones s’anomena masclisme. 
Si bé etimològicament el terme prové 
de «sexe», la paraula sexisme s’utilitza 
per referir-se a les expectatives dife-
rents que es tenen per als homes i les 
dones. Això es deu a que vivim en una 
societat cissexista que confon contínua-
ment sexe i gènere, ja que pressuposa 
que han d’anar necessàriament lligats.

Sistema de sexe-gènere
Estructura social que assigna una de-
terminada identitat de sexe, expressió 
de gènere i orientació afectivo-sexual a 
les persones en funció del seu sexe. El 
sistema de sexe-gènere és essencial per 
mantenir i justificar la subdivisió de rols 
del sistema patriarcal. Quan una per-
sona no encaixa en aquest sistema rep 
pressió social, discriminació i violències 
LGTBI-fòbiques.
El sistema de sexe-gènere patriarcal és, 
a més, jeràrquic, ja que menysprea totes 

aquelles característiques associades al 
concepte dona tant en la categoria de 
sexe com en la d’identitat de gènere, en 
la d’expressió de gènere i en la d’orien-
tació sexual. També és binarista forçant 
a les persones a encaixar en una de les 
dues categories previstes: home o dona.

T
Trans*
Terme paraigua utilitzat per referir-se 
de manera inclusiva a totes persones 
que viuen (contínua o temporalment) 
en una categoria de gènere que dife-
reix de la que se’ls va assignar al néixer. 
Aquest terme inclou realitats tan diver-
ses com: persones transgènere, trans-
sexuals, crossdressers, genderqueer, agè-

nere, no-binàries, fluides, transvestides 
i tantes altres.

Transfòbia
Discriminació que pateixen les persones 
trans* pel fet de ser-ho. També pot re-
ferir l’odi o aversió cap a elles. Es poden 
tenir actituds trànsfobes de manera in-
conscient encara que la persona no sigui 
ideològicament trànsfoba.

Transgènere
Persona en què la seva identitat de gè-
nere no coincideix amb la categoria de 
gènere que se li va assignar en néixer, bé 
perquè s’identifica amb l’altre gènere bi-
nari tradicional o perquè té una identitat 
de gènere no-binària.

Transsexual
Persona transgènere que ha modificat 
o té la necessitat de modificar les se-
ves característiques sexuals. Tot i que 
hi ha persones trans que s’identifiquen 
plenament amb aquest terme, està ca-
ient progressivament en desús ja que 
fa èmfasi en el sexe assignat i no en el 
gènere i a més no hi ha consens sobre el 
límit entre transsexual i transgènere. És 
un concepte d’origen psiquiàtric sovint 
associat a una visió patologitzant de les 
realitats trans*.

Transversalització de gènere
Incorporació de la perspectiva de gè-
nere en totes les polítiques i actuacions 
d’un govern, una entitat o una institució, 
i no només d’un departament específic, 
tenint en compte sistemàticament les 
situacions, prioritats i necessitats de les 
persones de tots els gèneres amb vista a 
promoure la igualtat entre gèneres.

V
Vulnerabilitat
Risc que corre una determinada perso-
na o població de patir situacions de dis-
criminació o d’exclusió, que inclou el risc 
de no tenir capacitat per a fer-hi front i 
el grau de dificultat per sortir-se’n. Des 
del punt de vista dels drets humans, és 
preferible usar la denominació població 
o persona vulnerabilitzada o en situació 
de vulnerabilitat en lloc de població o 
persona vulnerable. ■
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En fer una mirada enrere per veure com vivien les perso-
nes LGTBI durant la dictadura franquista, el primer que 
destaca és una data: 1954. Aquest any es va modificar 

la tristament cèlebre Ley de Vagos y Maleantes, de manera 
que l’homosexualitat va passar a ser considerada un delicte, i 
l’homosexual, catalogat com a malalt o viciós. A partir d’ales-
hores, la presó de Huelva, encara avui de memòria infausta 
per a molts gais d’edat avançada, es va convertir en un penal 
on eren reclosos aquests suposats delinqüents.

Subjectes a rehabilitar
La llei, que no la presó, va ser substituïda el 1970 per la nova 
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que amb prou feines 
va modificar la qualificació de l’homosexualitat; a partir d’aquell 
moment, en lloc de vagos i maleantes, els gais eren, per llei, 

perillosos subjectes a rehabilitar, als quals s’havia d’internar en 
centres de reeducació. Cal tenir present que en la mentalitat 
masclista del règim franquista, les lesbianes, simplement no 
existien, i els transsexuals eren un càncer que havia d’extirpar, i 
pel què fa a paraules com intersexual, transgènere o queer, no 
se sabia ni què volien dir.

Tota aquesta legislació, a més, no només castigava les pràcti-
ques homosexuals, sinó també l’orientació sexual, per la qual 
cosa qualsevol persona sospitosa de tendències «anormals» 
podia ser detinguda sense necessitat que realitzés cap acte ni 
pràctica determinats. I pel què fa a la identitat de gènere, era 
un concepte que a la majoria els sonava d’un altre planeta.

Aquesta situació es va perllongar durant tota una dècada, 
ja que, tot i que Franco va morir el novembre del 1975, va 

caldre esperar f ins al gener del 1979 perquè l’homosexualitat 
deixés de ser considerada un delicte. Tot i que no hi ha un 
cens f idedigne, se sap que més de 600 homosexuals van ser 
detinguts en aplicació de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social.

El rebuig d’una societat LGTBI-fòbica
Aquesta era l’actitud del règim, però, mentrestant, què 
feia el col·lectiu LGTBI? De fet, f ins a principis de la dècada 
de 1970 no es pot parlar de col·lectiu com a tal, almenys 
de manera organitzada. En ple apogeu del franquisme, les 
persones LGTBI vivien la seva realitat de manera individual, 
sense atrevir-se a compartir-la ; procuraven passar desaper-
cebudes, ja que, no només podien ser detingudes, sinó que 
també havien d’enfrontar-se al rebuig d’una societat LGTBI-
fòbica, que considerava el «maricón» o «invertit» com 
una aberració del sexe masculí, i la lesbiana –millor dit, la 
«bollera» o «marimacho»–, una dona desgraciada que, per 
lletja, no havia aconseguit caçar un marit. I si les persones 
homosexuals patien aquesta realitat, les transsexuals encara 
ho tenien pitjor: persecucions, teràpies aversives mitjançant 
electroxocs, maltractaments físics, violència i f ins i tot as-
sassinats eren el pa de cada dia, en especial per a aquelles 
transsexuals femenines que s’atrevien a mostrar-se tal com 
eren en públic.

Però el 28 de juny de 1969, un succés ocorregut a milers de 
quilòmetres del nostre país va marcar un canvi radical en l’acti-
tud del col·lectiu LGTBI. Aquest dia, a la ciutat de Nova York, 
quan la policia feia una batuda al bar Stonewall, freqüentat per 
un públic LGTBI, en comptes d’intentar escapolir-se com havi-
en fet sempre, les persones que estaven al local, liderades per 
les transsexuals Marsha P. Johnson i Sylvia Rivera, van iniciar 
una revolta que es va perllongar tres dies i que aviat es van 
estendre per tot el país, reclamant els seus drets. Aquell dia, 
les persones LGTBI, en sortir al carrer i protestar juntes, van 
convertir la seva identitat i/o orientació sexual, reprimida fins 
aleshores sense contemplacions pels poders polítics i la socie-
tat, en quelcom a defensar pública i col·lectivament; o el que 
és el mateix, en un element de consciència política, de lluita per 
la igualtat i la llibertat.

Les primeres associacions LGTBI
Aquest moviment, que aviat es va estendre per Europa, es-
pecialment a Holanda, i que es va plasmar en el naixement de 
diverses associacions d’homosexuals, va ser totalment ignorat 
per la premsa del nostre país durant molts anys. Però el 1970, 
un grup de gais catalans, entre els quals hi havia l’Armand de 
Fluvià, van fundar el clandestí Movimiento Español de Libera-
ción Homosexual, el primer embrió organitzatiu del col·lectiu 
LGTBI a l’estat, perseguit de manera contundent per la policia.

EL COL·LECTIU LGTBI 
E N  E L S  DA R R E R S  A N YS  DE L  F R A NQUISME

Un dels moviments socials que més ha evolucionat en els darrers cinquanta anys és, sens 
dubte, el del col·lectiu LGTBI tant a Catalunya com a la resta del món. Antigament perse-
guides, avui les persones LGTBI poden expressar lliurement la seva identitat i la seva ori-
entació de gènere i hi ha lleis que emparen els seus drets. Però, com era la realitat del 
col·lectiu fa unes quantes dècades?

per Toni Serra
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Cinc anys més tard va néixer el Front d’Allliberament Gai de 
Catalunya, hereu de l’assetjat MELH. El FAGC va ser la primera 
organització amb una estructura permanent i es va convertir 
en l’eix central del moviment reivindicatiu del col·lectiu LGTBI 
a Catalunya, així com un referent a la resta de l’estat fins a mit-
jans de la dècada del 1980 –el 26 de juny del 1977 es va cele-
brar a Barcelona la primera manifestació en favor dels drets de 
les persones homosexuals de tot l’estat–. A partir d’aleshores 
es van crear altres associacions, com el Front d’Alliberament 
Homosexual del País Valencià, el Front d’Alliberament Gai de 
les Illes Balears, el madrileny Frente Homosexual de Acción 
Revolucionaria, l’Euskal Erico Gay Askapen Mugimendua, el 
Movimiento Homosexual Aragonés, el Frente de Liberación 
Homosexual Galego i molts d’altres. Tots aquests moviments 
van lluitar des del primer moment per la derogació de les lleis 
discriminatòries, però també per erradicar l’LGTBI-fòbia de la 
societat i oferir plataformes de suport a les persones del col-
lectiu.

Lesbianes invisibilitzades
En general, els primers capítols d’aquest moviment, des de 
la protesta de Nova York f ins a la creació del FAGC a Bar-
celona,   van ser encapçalats per homes gais (de fet, inici-
alment van ser moviments majoritàriament d’homes gais, 

D’on venim?
Les persones de la meva generació, som nenes i nens de 
la postguerra. Jo vaig néixer l’any 1949 dins una societat 
destrossada, aïllada i empobrida. Els efectes perversos de la 
guerra eren per tot arreu: la por, la sospita, la intransigència, 
la manca de llibertats, el silenci…

La forta repressió contra les dissidències era el mecanisme 
que el règim feia servir per tal de mantenir el control del 
poder, el qual era a les mans dels militars, jutges, eclesiàstics… 
El nacionalcatolicisme es convertia en la norma pública  
i privada de conducta per a tota la societat.

Passant per alt que l’any 1948 es va aprovar la Declaració 
dels Drets Humans, que al seu article 1 diu: «Tots els éssers 
humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets», el règim 
dictatorial l’any 1954 modificava la Ley de Vagos y Maleantes 
de l’any 1933 per tal de poder perseguir als homosexuals 
i transsexuals, que van ser enviats a presó, desterrats i/o 
vigilats.

D’altra banda, el règim tenia els seus ideòlegs, psiquiatres 
molt reconeguts. com el Dr. Vallejo Nájera, que es referia  
als homosexuals («invertidos») com a deficients mentals,  

o el Dr. Pérez Argilés, qui declarava que la raó de 
l’homosexualitat femenina era una mala experiència  
amb el sexe oposat. 

La Ley de Vagos i Maleantes es va derogar l’any 1970 al temps 
que es va aprovar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, 
amb la qual els homosexuals i transsexuals van ser internats 
en camps de treball per a la seva reeducació i tenien 
prohibida la residència a determinades localitats. 

Lleis injustes, repressió, arbitrarietat, aïllament, pallisses, 
vexacions, comissaries, jutjats, pors, presons, menyspreu, 
indignitat, suïcidis, mort… D’aquí venim!

Qui som?
Som persones amb la mateixa dignitat que la resta de 
la societat. Hem hagut de lluitar per tal d’aconseguir els 
drets que ens van ser negats. Les dones lesbianes hem 
hagut de superar el càstig de la invisibilitat, imposat pel 
règim franquista. Moltes companyes van haver de casar-se 
per fugir del control del pare, del convent o del psiquiàtric. 

Homes i dones homosexuals i transsexuals hem hagut de 
fer front a d’altres entrebancs familiars, laborals, socials…

Sabent les dificultats que hem hagut de superar, lesbianes, 
gais i transgèneres vam crear la Fundació Enllaç, l’any 2008 
per fer costat a les persones grans del col·lectiu i oferir 
espais segurs. Ens sentim orgulloses dels avenços a la societat 
perquè gaudim d’un nou marc legislatiu des de l’any 1978, any 
en que es va aprovar la Constitució i es va modificar la Ley 
de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Aquest és un altre món. 
Juntament amb la Constitució, tenim altres lleis que ens han 
atorgat els drets que mai no ens haurien d’haver estat negats.

Que volem?
Volem la protecció de les administracions públiques, 
mitjançant lleis que ens afavoreixin, i dotades amb recursos, 
ara que ens fem grans.

Volem reparació al dany patit, amb el retorn dels estalvis 
generats a l’erari públic per dècades, en no haver tingut drets: 
casament, permisos, herències de la parella…

Volem justícia i que se sàpiga la veritat, tot recordant que la 
nostra existència ha estat negada durant dècades.

Volem viure amb respecte, en espais segurs, en habitatges 
adients, amb personal qualificat i ben remunerat.

Volem fer memòria i explicar les nostres històries al jovent, 
que ha d’aprendre a valorar els drets dels que gaudim i 
defensar-los perquè sempre hi ha el risc de perdre’ls.

Paulina Blanco Muñoz 
Patrona fundadora de la Fundació Enllaç

Les persones grans LGBTIQ+ d’on venim, qui som, què volem?

sovint amb certs graus de misogínia, que menyspreaven les 
lesbianes i les persones trans). Les lesbianes van haver de 
recórrer un camí molt més llarg i difícil, entre d’altres coses 
perquè la imperant moral derivada del nacionalcatolicisme 
considerava el plaer sexual com un patrimoni exclusiu dels 
homes; mentre que als gais se’ls perseguia i ridiculitzava, 
les lesbianes eren completament ignorades, i encara que 
algú pugui pensar que l’absència d’assetjament policial les 
permetia crear petits espais de llibertat, aquest ambient de 
negació de la seva realitat va propiciar que moltes d’elles 
visquessin la seva orientació com un drama, com una cosa 
inconfessable.
 
De fet, la lluita pel reconeixement dels drets de les lesbianes 
va molt lligat a l’aparició del moviment feminista a mitjans de 
la dècada de 1970. Aquest col·lectiu, en lluitar contra els clixés 
d’una societat masclista i patriarcal, va estendre la idea d’una 
sexualitat femenina lliure, legítima i sense prejudicis, que va 
permetre a moltes dones heterosexuals gaudir per fi de la seva 
pròpia sexualitat, però també a les dones lesbianes, reconèixer 
i reivindicar el seu lesbianisme. 

Cal dir que, abans de l’aparició de l’actual moviment LGTBI, 
amb una cultura rància d’arrels profundament catòliques que 
ho impregnava tot, la no acceptació de la pròpia orientació 
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o identitat sexual, o LGTBI-fòbia interior, la van patir moltes 
persones del propi col·lectiu.

Les persones trans a la cua dels drets LGTBI
Pel què fa a les persones trans, menyspreades durant molts 
anys i envoltades de clixés que les ridiculitzaven, van haver de 
picar molta pedra per tal de que, inclús dins del col·lectiu, se les 
tingués en consideració. Després de la mort del dictador Fran-
co, la primera organització trans fou el Colectivo de Travestis y 
Transexuales, fundada l’any 1976 i vinculada a la CCAG, en fun-
cionament fins els primers anys dels anys vuitanta. Més tard, el 
1987, es va crear a Madrid l’Asociación Estatal de Transexuales 
(Transexualia), liderada principalment per dones transsexuals 
treballadores del sexe que lluitaven contra l’assetjament polici-
al i l’estigmatització del sida i la prostitució.

Amb el mateix esperit, l’any 1992 va néixer a Barcelona el Col-
lectiu de Transsexuals de Catalunya (CTC) arran de la repres-
sió a treballadores del sexe amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics. Reclamava el dret a canviar-se de nom i sexe sense 
l’obligatorietat d’operacions genitals, l’eliminació de la menció 
del sexe al DNI i la inclusió dels tractament hormonals i quirúr-
gics dins la sanitat pública. Una de les seves primeres lluites va 
ser denunciar l’assassinat de la Sònia per part d’uns skinheads 
al Parc de la Ciutadella de Barcelona. I el 2000 es va crear el 
Grup de Transsexuals Masculins de Barcelona (GTMB), molts 

d’ells provinents del CTC, amb l’ objectiu principal de donar 
visibilitat, lluitar per uns tractaments hormonals i quirúrgics de 
qualitat i dotar d’empoderament i cohesió al col·lectiu.

Activistes que s’han fet grans
Avui, recorregut quasi un quart del segle xxi , el col·lectiu 
LGTBI poc té a veure amb aquelles persones homosexuals o 
transsexuals que havien d’amagar la seva identitat o orientació 
sexual per no ser detingudes ni insultades per la societat, però 
aquesta conquesta de llibertats no ha caigut del cel sinó que 
és fruit de molts anys de lluita per part d’un munt de persones 
activistes, avui ja grans, moltes de les quals ja no estan entre 
nosaltres o s’han retirat de la primera línia pública. Cal reco-
nèixer i no oblidar el seu esforç, dut a terme en condicions 
duríssimes, i preservar i ampliar el seu legat, en especial en 
aquests moments de rearmament de l’extrema dreta a tot el 
món occidental, tremendament LGTBI-fòbica, que intenta re-
tallar els drets del col·lectiu allà on influeix de manera directa 
o indirecta en les polítiques públiques.

S’ha de tenir present, per exemple, que malgrat els avenços, en 
l’actualitat encara existeixen àmbits de repressió o discrimina-
ció per a persones LGTBI d’edat avançada. De fet, a l’entrar en 
residències per a la gent gran o centres de dia, molts i moltes 
han tornat a amagar-se dins de l’armari per tal de no sentir-se 
discriminades. ■

El passat mes de febrer ens va deixar la coneguda fotògrafa i activista trans* Mar C. Llop, que havia iniciat diversos projectes de visibilització del col·lectiu trans*. En el moment del 
seu traspàs, estava treballant en el projecte Famílies Trans - Construccions identitàries, que va deixar a mitges. Des de COLORS DEL TERRITORI volem retre un homenatge a 
aquesta lluitadora incansable i vital reproduint una de les imatges d’aquest projecte inconclús. 

Mar, que la terra et sigui lleu.




