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 INTRODUCCIÓ 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

In Medias Res. Transfigurant el gènere, subvertint la realitat és un documental unitari 

de 50 minuts que parla sobre el transgènere, aquest tema de candent actualitat que 

genera molta controvèrsia i confusió i que, tot i parlar-ne tant últimament, es té en 

gran desconeixença. Però tot i així, el cert és que estem en un moment de canvi de 

paradigma vers el món trans, de canvi de visió, d’increment de l’interès i de 

visibilització i de reclam de drets. In Medias Res no parla del transgènere en general, 

sinó que parla de persones trans reals, de totes les edats, identitats i classes, que són 

actives, activistes, que no es conformen amb un sistema de gènere binari que no les 

inclou; persones que treballen per canviar una realitat que les mira des de la patologia 

i per construir un futur que té possibilitats de ser prometedor.  

In Medias Res és un documental optimista i amb una mirada concreta i diferent a la 

que se li ha donat fins ara al transgènere: tracta el fenomen des d’un punt de vista 

social, des de tot allò que envolta les persones trans, posant el punt d’interès en la 

cultura i societat en la que es desenvolupen i en el sistema de gènere que ens divideix 

en una cosa o altra. Perquè no és possible concebre el transgènere en una societat 

diferent a la nostra, una societat on el gènere –els atributs, rols i activitats concretes 

que s’associen a un sexe determinat, a uns genitals i no als altres– és present en tot.  

In Medias Res es centra en uns determinats aspectes que han tendit a obviar-se 

sempre que es parla de transgènere o de transsexualitat: 

Mostra el transgènere com a altres maneres d’entendre el gènere més enllà de la 

classificació binària masculí-femení, home-dona. Com a quelcom “in medias res”, en 

mig de les coses, que pren aspectes del que s’associa a allò femení i altres del que 

s’associa a allò masculí, o que simplement fuig d’identificar-se amb cap de les dues 

possibilitats. A més a més, desconstrueix la idea generalitzada entorn a la 

transsexualitat, trencant tòpics com per exemple que són persones atrapades en el cos 

equivocat, o persones que porten la seva homosexualitat a l’extrem, o que estan 

vinculades a l’espectacle i a la prostitució. I presenta a persones trans reals que 

s’identifiquen i es senten de maneres diferents, i que tenen la intenció de fer-se 

visibles a la societat. 

I és optimista perquè no tracta d’explicar el perquè de la transsexualitat des d’un punt 

de vista mèdic ni patologizant, sinó que té la voluntat de contribuir a l’afany de les 

persones trans de canviar una societat que els estigmatitza i els rebutja, que els 

diagnostica i els hi posa traves en el camí del seu propi benestar.  
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In Medias Res és testimoni de com les persones trans no es donen per vençudes i 

avancen en la construcció d’una realitat mèdica, educativa i social que els empari.   

 

OBJECTIUS 

Aquest documental te com a objectiu transmetre uns missatges clars i concrets amb 

els quals l’espectador pugui ampliar el seu coneixement i reflexionar sobre el tema 

trans. Aquests missatges són els següents:  

- Mostrar altres possibles identitats de gènere, amb les que molta gent 

s’identifica, més enllà del binarisme home-dona que impera a la nostra societat 

occidental. 

 

- Reflexionar sobre el gènere com a constructe social. Si el sistema de gènere no 

funcionés de la forma que ho fa avui en dia, no hi hauria tants casos de 

disconformitat envers els rols i maneres de fer que s’hi atribueixen a un i altre.  

 

- Desconstruir la imatge estigmatitzada associada a la transsexualitat com a 

homes que fan gala d’una feminitat extrema i estan vinculats a l’espectacle i a 

la prostitució. Mostrar la realitat de les persones transgènere de Barcelona i 

Catalunya. 

 

- Donar una visió empoderada de les persones trans que, tot i rebre un rebuig o 

una incomprensió generalitzada per part de la societat, no es rendeixen i 

subverteixen la realitat, mitjançant manifestacions, xerrades informatives i 

demandes –com és el cas de la plataforma Trans*forma la Salut, que s’explicarà 

més endavant–, per tal de guanyar en matèria de drets i poder viure millor. 

 

JUSTIFICACIÓ I POSICIONAMENT PERSONAL 

Com a persona cisgènere, és a dir que no sent una disconformitat amb el gènere que li 

van assignar en néixer, és complex parlar en boca d’un nombre tan gran de gent que sí 

que ho sent i que des de fa segles transgredeixen la norma d’un sistema de gènere que 

ens constreny la llibertat de ser. I és cert que estic conforme amb el meu gènere, però 

no ho estic amb la diferenciació educativa i de tracte que rebem segons naixem amb 

uns genitals o uns altres, que s’ha establert cultural i socialment en la nostra societat 

occidental, i tampoc amb les atribucions, rols i aspecte que s’imposen sobre un gènere 

i l’altre. 
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Vaig arribar a topar amb el transgènere arran d’un amic d’una amiga meva. Vaig entrar 

al seu compte de facebook per veure un tatuatge que duu a l’esquena i em vaig topar 

amb algú molt diferent a com jo la recordava –doncs abans es feia dir en femení i duia 

una aspecte diferent–. Vaig preguntar-li a la meva amiga què li havia passat i ella em va 

respondre que feia un temps que estava “experimentant amb el seu gènere”. Tot i així, 

pel meu cap ja rondava des de sempre el pensament innocent que no podia ser que 

existissin al món només dues maneres de fer. No podia ser que amb tanta diversitat i 

amb tantes cultures, només poguessim ser d’una manera o d’una altra, sense més 

opcions. I així va ser com vaig començar a endinsar-me en el món del gènere, 

d’aquesta construcció que divideix a les persones segons els seus genitals i ens diu com 

hem de ser i que ens han fet creure que és quelcom biològic i immutable. I a partir 

d’aquí m’he anat endinsant cada cop més al món trans, des de la curiositat i, també és 

cert, una mica de puntetes, fins a descobrir idees d’allò més interessants que han fet 

trontollar les que jo tenia força ben arrelades al meu cap. 

És per això que em sembla necessari dur a terme aquest documental, en un moment 

de canvi social, per fer trontollar els esquemes mentals de més gent. És un moment en 

què s’està ampliant la informació i el coneixement sobre la temàtica trans, però que 

encara és quelcom complex d’entendre, que quan ens hi trobem no sabem com 

reaccionar, què pensar, on catalogar la persona o com anomenar-la. O més que 

entendre, el que encara és complicat és d’acceptar.  

Així doncs, com deia Susan Stryker, “cada alè que pren una persona trans és un acte 

revolucionari”, i confio que aquest documental pugui aportar un granet de sorra a fer 

avançar aquesta revolució del gènere.  

 

PERTINENÇA PROFESSIONAL 

És pertinent que realitzi aquest documental, o si més no la preproducció i presentació 

d’aquest, per diversos motius. Per una banda, perquè el tema és suficientment 

interessant i necessari com perquè se’n parli des d’un punt de vista que no s’ha 

acostumat a fer fins ara, deixant que siguin les pròpies persones que han de parlar les 

que ho facin. Per mostrar la seva realitat, que no ha sigut mirada amb bons ulls durant 

molt temps, i per mostrar-se tal i com són: clares, actives, activistes, transgressores, 

lluitadores i reals.  

D’altra banda, és pertinent que ideï, guionitzi i realitzi el teaser d’un documental com a 

culminació de quatre anys d’estudi i aprenentatge de comunicació audiovisual, un 

semestre de formació en cinema documental a Buenos Aires, i unes pràctiques en una 

productora de documentals de Barcelona. És a dir, que tot i que la meva primera idea 

de treball de fi de grau era una altra, una sèrie documental per a televisió, tot encarava 
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a que havia de realitzar una peça documental, format que trobo útil, enriquidor i bonic 

per a transmetre idees, sobretot si és de forma crítica.  

 

CRITERIS METODOLÒGICS 

En primer lloc, i un cop decidit i consolidat el tema del documental, un tema del que en 

sabia ben poca cosa al començar, he fet una recerca i documentació exhaustiva en 

llibres de text, recursos audiovisuals, pàgines web, notícies i conferències sobre la 

temàtica del transgènere. Paral·lelament, he fet també una recerca sobre les 

possibilitats del documental i les seves modalitats de representació, per acotar quina 

seria la meva. 

A continuació o al mateix temps, he entrat en contacte amb gent trans a través de 

trucar i enviar correus electrònics i fer trobades posteriors amb pràcticament totes les 

associacions transgèneres i transsexuals de Barcelona. Des del principi tenia clar el 

punt de vista no-binari, de trencar amb la dicotomia home-dona, però a mesura que 

he anat fent més entrevistes he anat perfilant aquesta idea i explorant d’altres igual 

d’interessants per al documental. 

Posteriorment, he anat elaborant el dossier del documental, la part escrita del treball, i 

he anat definint els temes a tractar i els personatges del documental, trobant-me amb 

persones i noticies noves pràcticament cada dia. A més a més, he anat definint el 

tractament que li vull donar, l’estètica, el discurs narratiu, la modalitat de 

representació, així com la sinopsi, el target, els canals de distribució i el pla de 

finançament. Després, i amb l’ajuda de l’ajudant de producció de la productora on he 

estat fent les pràctiques, he elaborat el pressupost del documental. 

Un cop seleccionats els personatges, reunit un mínim d’equip i llogat un espai, he 

concertat unes segones entrevistes, aquest cop gravant imatge i so, per a la realització 

del teaser del documental. Després de gravar les entrevistes durant tot un matí, i 

coincidint amb la celebració de l’orgull LGTBI, he gravat imatges recurs de dues 

manifestacions, una xerrada sobre diversitat trans i, més tard, unes altres imatges 

recurs de gent del carrer, que serveixen per a donar inici al teaser. La localització on 

s’han gravat les entrevistes no té una bona acústica i els àudios han quedat amb molta 

reverberació, és per això que he hagut de demanar a un enginyer en màstering que 

m’equialitzi el so i em tregui la reverberació que tenen. 

Un cop transcrites totes les entrevistes realitzades, tant les gravades amb imatge com 

les que no, he elaborat el guió durant tot el mes de juliol. Ha sigut una de les feines 

més costoses, alhora que enriquidores, perquè volia que quedés clar el punt de vista i 

que s’entengués tot bé, a més a més de ser atractiu i interessant. És per això que he 
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realitzat una última entrevista, després de gravar el teaser, perquè creia que aportaria 

una visió que no m’havia donat cap altre entrevistat.  

Després d’escriure el guió, he escrit tota la recerca bibliogràfica que havia fet en un 

inici a mode de marc teòric de referència de la temàtica, per tal de fer cinc cèntims a 

aquell qui llegeixi el treball escrit i no sàpiga de què va el tema. Simultàniament a 

aquesta última fase, i per últim, he muntat, buscat una música i retocat el color del 

teaser. 

 

PUNT DE VISTA: COMPARACIÓ AMB ALTRES DOCUMENTALS 

El transgènere i la transsexualitat són temes complexos que inclouen molts aspectes a 

tenir en compte, a més a més de ser encara ara en certa mesura desconeguts. En els 

últims anys s’han fet forces documentals que han tractat la temàtica de diferents 

maneres, però pocs, per no dir cap, des del punt de vista que ho fa In Medias Res. A 

continuació analitzo quatre documentals sobre transsexualitat i transgènere que s’han 

dut a terme recentment:  

 

 El Camino de Moisés és un retrat documental de Moisés en la seva diària 

reconstrucció individual del gènere, realitzat el 2003 per Cecilia Barriga i emès 

per La2 al programa DocumentosTV.  

El documental fa un seguiment de la vida quotidiana de Moisés en relació a la 

seva reconstrucció del gènere, on la decisió de dur a terme una operació de 

reassignació de sexe és molt present, mostrant diverses reunions amb 

cirurgians o escenes on el Moisés està decidint quina fal·loplàstia li agradaria 

més. Les imatges van acompanyades d’una narració en veu en off del propi 

Moisès i s’intercalen amb entrevistes a familiars o amics, en què podem 

escoltar frases com “yo tuve la sensación de que Ana se murió, dejó de ser Ana 

y empezó a ser Moisés”. El trànsit es mostra amb fotos antigues de quan el 

Moisés era l’Ana i d’una forma normativa, reforçant estereotips de gènere, com 

podem veure amb el comentari del propi Moisés “iba con la corbata, la 

camisa... súper masculino”.  

 

 El Test de la Vida Real, és un documental realitzat per Florencia P. Marano l’any 

2009 que parla de com la teoria queer dinamita els ciments del dualisme 

predominant a la societat, la dicotomia home-dona, a través d’entrevistes a 
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cinc joves trans que ens parlen de les seves sensacions i pensaments, des d’un 

punt de vista crític.  

El format es basa en entrevistes, talking heads, a aquestes cinc persones que 

s’intercalen amb imatges recurs d’elles caminant pel carrer. Les cinc entrevistes 

estan separades amb una pregunta d’aquest “test de la vida real” que han de 

respondre les persones trans quan recorren a la seguretat social per tal 

d’obtenir hormones o poder-se operar. 

 

 Call me Marianna és una peça documental d’autor de la República Txeca 

realitzada per Karolina Bielawska l’any 2015. El documental tracta la vida de 

Marianna, una dona transsexual de 40 anys que es veu rebutjada per la seva 

família i amics després de fer el trànsit. Busca refugi en un grup de teatre amb 

el qual assaja una obra que parla de la seva vida passada, algun nou amic trans i 

un senyor més gran amb el qual comença una relació afectiva, tot això mentre 

es decideix a fer-se una operació de reassignació de sexe. Més tard pateix una 

paràlisi que la obligarà a restar en cadira de rodes, cosa que se sumarà a la seva 

batalla personal i diària.  

El fil conductor del documental és el dia a dia de la Marianna, al seu pis, al 

carrer, a l’autobús, mostrant el rebuig de la seva mare amb una trucada, l’inici 

de la relació amb un home més gran que ella, les activitats que duen a terme 

junts, xerrades amb el metge cirurgià a la seva consulta, sales de quiròfan, etc. 

També apareixen fotografies que mostren la persona que era Marianna abans 

de dur a terme el trànsit, com a home, i totes aquestes imatges van 

intercalades amb escenes de dos actors i la pròpia Marianna asseguts en una 

taula al teatre assajant l’obra de la seva vida.  

 

 Trànsit, menors transsexuals és l’últim documental sobre temàtica trans, en 

concret sobre infants i joves transsexuals, que s’ha emès a nivell nacional per 

televisió. Es tracta d’un 30 Minuts realitzat per Roser Oliver i Lluís Montserrat, 

l’abril de 2016. El documental analitzat és la primera versió que es va emetre el 

10 d’abril, ja que es va emetre una segona, una mica ampliada, el 31 de juliol 

del mateix any. 

La narració del documental està conformada per entrevistes, talking heads, a 

cinc menors transsexuals de diferents edats (6, 11, 14, 17 i una jove de 23 anys) 

que estan reforçades per entrevistes als pares i mares que expliquen la seva 

experiència envers el procés de trànsit del seus fill/es i el procés mental que 
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van haver de dur a terme per entendre-ho i acceptar-ho, amb frases com “a mí 

me costó un proceso querer a David” o “se te’n va una persona”, entre 

sanglots. Aquestes entrevistes van intercalades amb altres a la psicòloga i a 

l’endocrinòloga de la Unitat de Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic de 

Barcelona, que donen una única visió biologista de la transsexualitat: “sembla 

ser que és una anomalia que es dóna durant el primer trimestre de la gestació, 

quan es fa la sexualització del cos i del cervell”, una hipòtesi que no està 

científicament demostrada. També és recurrent l’ús de fotografies de quan 

eren més petits, on apareixen amb l’aspecte que s’associa al gènere amb què 

van néixer, i a més a més reforça estereotips socials amb frases dels 

entrevistats com “me gustan las chicas, pero porque yo soy un hombre y me 

gustan las chicas”. 

  

Sí bé amb aquests quatre exemples queda demostrat que és un tema de molt interès i 

sobre el que ja s’han realitzat molts documentals, com deia, cap ho ha fet amb un 

format semblant al de In Medias Res i, sobretot, cap des del mateix punt de vista de 

col·lectiu activista i que subverteix la seva realitat.  

In Medias Res no segueix a les persones trans com a individuals en el seu dia a dia, no 

les acompanya a consultes mèdiques i no mostra fotografies de com eren abans de fer 

el trànsit, sinó que trenca amb els estereotips i la idea generalitzada associada a la 

transsexualitat. No tracta d’explicar el per què del transgènere des d’un argument 

biologista, sinó que tracta de disseccionar el sistema de gènere i de posar sobre la 

taula el seu caràcter sociocultural i la relació d’aquest sistema amb les persones trans, 

que el transgredeixen i el remouen, exposant altres i diverses possibilitats que ofereix 

el gènere si sortim del binarisme home-dona i tot que el que s’associa a un i altre. No 

mostra a famílies i entorns que no entenen el que els passa, sinó que posa el 

protagonisme en les persones trans i les seves ganes de fer-se veure tal i com són i 

d’anar endavant. Es dóna rellevància als canvis que ja han dut a terme, o que estan 

planejant de fer en un futur, per tal de construir un terreny que els concebi i els 

accepti i acabar amb les traves que els impossibiliten viure una vida corrent.   
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 MARC TEÒRIC DE REFERÈNCIA 

 

o GÈNERE I FORMAT 

EL DOCUMENTAL 

És difícil fer una bona definició del que és un documental. Diferenciar-lo d’un 

reportatge, desestigmatitzar-lo de la idea que són únicament observacionals i 

despullar-lo de l’embolcall de versemblança absoluta que se’ls hi atribueix. 

 

Podríem definir un documental com una peça audiovisual que explica i ensenya una 

història, un fet o una realitat com un document, és a dir recollint la informació de 

manera verídica i autèntica. Betsy A. McLane, al seu llibre A New History of 

Documentary diu “documentary has its root word document, which comes from Latin 

docere, to teach.” (McLane, 2012), és a dir que la base etimològica de la paraula 

documental és docere, que en llatí vol dir “ensenyar”.  

El gènere documental neix al mateix moment que el cinema, l’any 1895, tot i que 

l’obra de Robert Flaherty –qui John Grierson anomenaria pare del documental– 

“Nanook of The North”, de l’any 1922, és el que es considera avui en dia com el primer 

documental de la història. 

 

La idea essencial del documental no és ficcionada, és verídica, però això no vol dir que 

tot el que veurem en pantalla hagi succeït sense una planificació i, a vegades, posada 

en escena. Tampoc vol dir que sigui cent per cent objectiu i que el director o la 

directora no intervingui en el punt de vista, el què mostrar, què no mostrar i com fer-

ho. Mai no és una reproducció de la realitat, sinó que és una representació d’aquesta. 

Un documental, a diferència d’un reportatge, és una peça autoral creativa, tal com el 

definia John Grierson, un documental és “the creative treatment of actuality” (el 

tractament creatiu de l’actualitat) (McLane, 2012).  

 

Bill Nichols al seu llibre La representación de la realidad, cuestiones y conceptos sobre 

el documental defineix el documental des del punt de vista del realitzador, basant la 

seva definició en termes de control: “els realitzadors de documentals exerceixen menys 

control sobre el seu tema que els seus homòlegs de ficció” (Nichols, 2001). Tot i que, 

més endavant, amplia la definició referint-se a que sovint el no tenir un gran control de 

el que succeirà davant de càmera ni del tema central del documental, és a dir la 
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història, requereix tenir més controlades altres situacions com l’autocontrol de l’equip 

de rodatge, per exemple, per saber com actuar per tal de no intervenir en els fets. 

 

Betsy A. McLane defineix el documental en base a cinc aspectes: el tema, els objectius i 

punt de vista, la forma, els mètodes i tècniques de producció, i la resposta de 

l’audiència.  

Pel que fa al tema, durant molts anys, els documentals s’han centrat en explicar altres 

assumptes que no estaven relacionats amb la condició humana, els sentiments o les 

relacions interpersonals, sinó que generalment han volgut parlar sobre fets específics i 

temes públics, més que privats. Tot i que això està canviant, és interessant veure quin 

són els orígens del documental.  

Quant als objectius i el punt de vista, que vindria a ser la intenció que tenen els 

documentalistes en explicar una història o un fet, acostuma a ser el de fer entendre, 

conscienciar o generar interès en l’espectador sobre el tema tractat, per tal de crear-li 

una opinió o, fins i tot, modificar les seves accions futures.  

La forma va des de la idea original del o de la cineasta fins a la estructura que escull, 

però els documentalistes es limiten a extreure i composar a partir d’allò que ja existeix, 

en comptes de crear contingut nou a partir de la seva imaginació; la forma dels 

documentals tendeix a ser funcional i a vegades no té perquè ser narrativa, ni utilitzar 

l’estructura de tres actes típica de la narrativa de ficció, tot i que cada cop més 

documentals estan trencant aquestes barreres.  

Pel que fa als mètodes de producció, un requeriment bàsic per als documentals és 

gravar persones reals i no actors que estan representant un paper. També és comú 

gravar en localitzacions, que poden tenir significat o no, abans que en estudis o sets de 

rodatge, i la il·luminació acostuma a ser la llum natural, reforçada si cal per aconseguir 

una exposició adequada. No és habitual utilitzar efectes especials. 

I per últim, pel que fa a la resposta de l’audiència, els documentalistes cerquen una 

doble resposta: una experiència estètica i un efecte en l’actitud de l’espectador. 

Normalment, els documentals solen ser més funcionals que estètics i busquen la 

comunicació més que l’expressió. És per això que l’audiència tendeix a tenir una 

resposta sobre el tema, més que sobre l’autor/a. La millor manera d’entendre la 

intenció dels documentalistes és seguir el precepte del poeta romà Horaci, que deia 

que “l’art hauria de agradar i instruir en igual mesura”. (McLane, 2012) 

 



 

10 

  

Així doncs, i segons explica Bill Nichols al seu llibre, un documental compta amb els 

següents trets característics:  

- Mostra la realitat a través de tècniques cinematogràfiques. 

- Observa o fa afirmacions sobre algun aspecte del món real. 

- Tracta de donar una imatge d’autenticitat. 

- Parla de persones reals, no de personatges. 

- Les temàtiques tractades acostumen a tenir un compromís social i no tenen 

perquè ser de rigorosa actualitat. 

- El muntatge acostuma a ser més lliure que el de les pel·lícules de ficció. 

 

De tota manera, com ja s’ha dit, actualment les directrius i les normes que seguien els 

documentals fins ara s’estan difuminant i s’estan creant molts híbrids: documentals 

ficcionats, factuals, mockumentarys, etc. És per això que, per a mi, a part d’altres 

aspectes primordials com per exemple que el guió no hagi estat creat o modifiqui la 

realitat a partir de la imaginació de l’autor/a, una de les bases que diferència una 

pel·lícula de ficció d’una pel·lícula documental és el seu format.  

 

MODALITATS DOCUMENTALS DE REPRESENTACIÓ  

Segons Bill Nichols, hi ha sis modalitats de documental. Aquestes modalitats són les 

següents (Nichols, 2001): 

 

La modalitat expositiva neix als anys 20. Es caracteritza perquè es dirigeix directament 

a l’espectador, exposa una argumentació i vol donar una sensació d’objectivitat. 

Normalment el seu objectiu és informar i aportar una mirada alternativa, tenir un cert 

impacte. 

Acostuma a utilitzar una veu en off com a discurs dominant, així com entrevistes i 

material d’arxiu, i les imatges serveixen per il·lustrar el que es diu. Les entrevistes que 

hi puguin aparèixer solen ser-hi per aportar proves o per reforçar l’argumentació de la 

veu en off. L’edició acostuma a ser en continuïtat, lligant imatges que ajudin a 

construir el discurs. 

L’espectador entendrà les causes o efectes del tema tractat i se li presentarà una 

solució. És adient per a tractar temes històrics, de divulgació o educatius, és per això 

que la majoria de gent associa el terme “documental” amb aquesta modalitat.   
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Exemples de documentals expositius són Le Sang des Bêtes (Georges Franju, 1949) o 

San Pietro (John Huston, 1945). 

 

La modalitat d’observació neix als anys 60, amb el cinema verité francès i el direct 

cinema dels Estats Units, en què el realitzador/a enregistra els esdeveniments tal com 

succeeixen davant de càmera, mantenint sempre la discreció, com si fos invisible. Els 

nous equips tecnològics molt més lleugers que fins aleshores feien possible una més 

gran mobilitat, així com també permetien gravar el so de manera senzilla i sincrònica a 

la imatge.  

L’objectiu de la modalitat observacional és fer una descripció exhaustiva de la 

quotidianitat i convertir l’espectador en còmplice del que succeeix, com si estigués allà 

mateix, en el lloc dels fets. Els actors socials no interactuen amb el/la realitzador/a, no 

s’acostumen a fer entrevistes i tampoc hi ha veu en off.  

En la modalitat observacional són habituals les preses llargues, com els plans 

seqüència, i és degut a això que en el moment de l’edició s’acostuma a tenir moltes 

hores de material gravat que s’hauran d’estructurar de manera coherent a la sala de 

muntatge. D’altra banda, la localització pren molta rellevància i es converteix en un 

personatge més. Els documentals observacionals contraresten la voluntat 

moralitzadora dels expositius, i proclamen la neutralitat moral. Volen servir com a 

testimoni d’un fet. 

Exemples de documentals observacionals són High School (Frederick Wiseman, 1968) o 

Être et Avoir (Nicholas Philibert, 2002). 

 

La modalitat interactiva o participativa es caracteritza perquè el/la realitzador/a 

intervé al documental, la seva veu es pot sentir i fins i tot hi pot aparèixer. Com els 

documentals observacionals, també es beneficien d’una tecnologia lleugera que 

permet moure’s fàcilment –és habitual l’ús de càmera a l’espatlla– i gravar el so de 

manera sincrònica. De la mateixa manera, els anys 60 són l’època en què aquest tipus 

de documental es posa de moda, arran que les entrevistes es convertissin en converses 

entre diverses persones.  

En aquesta modalitat, el discurs el formen els comentaris dels actors socials i les 

entrevistes solen ser més aviat una conversa entre ells i el realitzador, qui provoca els 

temes o les situacions.  

Aquesta modalitat està a mig camí entre la llibertat nul·la de la modalitat expositiva i la 

total llibertat de la modalitat d’observació: a vegades s’usen pseudodiàlegs o 
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declaracions pactaves prèviament a mode de conversa espontània. Sovint inclou 

material d’arxiu i, com a la modalitat expositiva, s’utilitzen imatges recurs o d’arxiu per 

a il·lustrar l’argumentació de l’autor/a. El muntatge acostuma a servir per donar una 

continuïtat lògica i no és necessària una continuïtat espacial, tot i que el control 

existeix des del moment de la gravació, ja que sol ser la veu del documentalista la que 

fa avançar els fets. 

Exemples de documentals interactius són Cronique d’un été (Jean Rouch, 1961) o els 

documentals de Michael Moore.  

 

La modalitat poètica neix als anys 20, lligada a les avantguardes. Emfatitza en 

l’associació d’imatges i aposta per un treball de textures tant en el so com en la 

imatge. Experimenta amb la forma i sacrifica les convencions de la continuïtat en el 

muntatge, a canvi de convidar a la reflexió sobre aspectes més abstractes.  

En els documentals poètics, l’expressió inspirada per una realitat és més forta que la 

voluntat de retratar aquella realitat. Té una finalitat descriptiva i subratlla la manera 

com el realitzador o la realitzadora doten de coherència formal i estètica les realitats 

representades. La modalitat poètica és molt propera al cinema experimental i d’autor, 

i tracta de fer ús de les figures retòriques per comunicar un significat de manera 

afectiva. 

Exemples de documentals poètics són Sans Soleil (Chris Marker, 1982), Berlín, simfonia 

d’una gran ciutat (Walter Ruttman, 1927) o els documentals de John Grierson.  

 

La modalitat reflexiva té com a objectiu la presa de consciència, per part de 

l’espectador, del seu propi mitjà de representació. Busca incomodar-lo, fer-lo pensar 

sobre la realitat d’allò que es representa. És a dir, centra l’atenció en les convencions 

associades al documental i els propis mecanismes de representació d’aquest, la 

perspectiva des de la qual s’ha observat la realitat o el propi concepte de realisme. Si la 

majoria de tipologies de documental estan pensades per parlar del món de diferents 

maneres, la modalitat reflexiva està enfocada en parlar de com parlem del món. 

Va sorgir del desig de fer que les pròpies convencions de la representació fossin més 

evidents i per a posar a prova la impressió de realitat que les altres modalitats 

transmetien sense cap problema, sobretot l’expositiva. Es tracta de la modalitat més 

introspectiva, ja que emfatitza la implicació i visió personal del cineasta en la història 

que representa. Utilitza molts dels recursos dels altres tipus de documental, però els 

porta al límit per tal que l’espectador es centri tant en el recurs com en l’efecte.  



 

13 

  

Hi ha dos tipus de reflexivitat: la política i la formal, que al seu temps pot ser 

reflexivitat estilística, desconstructiva, interactivitat, ironia, parodia i sàtira. 

Exemples de documental reflexiu són L’home de la càmera (Dziga Vertov, 1929) o The 

Battle of Orgreave (Mike Figgis, 2001). 

 

I la modalitat performativa, en què ressalta la implicació del documentalista amb la 

història que presenta. Qüestiona la base del cine documental tradicional i dubta de les 

fronteres que sempre s’hi ha establert amb el cinema de ficció. L’èmfasi es desplaça 

cap a les qualitats evocadores del text i no tant cap a la seva capacitat 

representacional. Es troba a mig camí entre la modalitat poètica i la reflexiva, afegint-li 

un to autobiogràfic de l’autor/a.  

La modalitat performativa no busca la representació realista de la realitat i dóna 

possibilitat a formes de representació properes a la ficció, i la seva estructura narrativa 

no sol ser convencional.  

Exemples de documental performatiu són Waltz with Bashir (Ari Folman, 2008) o Les 

glaneurs et la glaneuse (Agnès Vardà, 2000).  

 

o TEMÀTICA I CONTINGUT 

El sexe i el gènere 

“Sexe” i “gènere” són dos conceptes que tothom coneix, però no tothom els entén ni 

els utilitza de la mateixa manera, hi ha divergències a l’hora de dir què representen i a 

què fan referència. Es tendeix a pensar, generalment, que el gènere és a la cultura el 

que el sexe és a la biologia, i que, per tant, existeix una clara separació entre un i altre 

concepte, posicionant el sexe com a producte biològic i immutable, i el gènere com a 

quelcom canviant i subjecte a la cultura. Un altre tendència de pensament és que el 

gènere és la conseqüència natural, i per tant una prolongació, del sexe –els genitals–, 

és a dir que una persona, per haver nascut amb uns genitals determinats, representarà 

naturalment una manera de ser i de fer que és conseqüència d’aquest sexe, però en 

qualsevol cas, el sexe seria anterior a aquesta cultura i, per tant, únicament pertanyent 

a l’àmbit de la biologia.  

Aquesta última vessant fa referència a la corrent essencialista o biologista de concebre 

el dimorfisme sexual, és a dir la divisió en dos sexes, amb argumentacions biològiques. 

La seva posició és que “les diferencies entre dones i homes responen a propietats 

bioquímiques de les cèl·lules les característiques de les quals estan determinades pels 

gens” (Lewontin et al. a Coll-Planas, 2009). I l’altra concepció és la construccionista, 
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que defensa que “la masculinitat i la feminitat no són producte d’essències presocials, 

sinó de pràctiques discursives” (Fuss a Coll-Planas, 2009).  

No obstant, cal tenir en compte que l’ésser humà social ha tingut la necessitat 

ancestral de definir, catalogar i categoritzar tot el que estava al seu abast per tal de 

fer-lo intel·ligible. És per això que, com diu Judith Butler al seu llibre El gènere en 

disputa, “no es pot al·ludir a un cos que no hagi sigut des de sempre interpretat 

mitjançant significats culturals, per tant, el sexe podria no complir els requisits d’una 

facticitat anatòmica prediscursiva. De fet, (...) el sexe sempre ha sigut gènere” (Butler, 

1990). Amb aquesta afirmació, Butler es refereix a que el sexe no és quelcom 

immanent a la biologia i absent a la resignificació cultural, sinó que la interpretació i 

divisió dels genitals és quelcom, també, construït per l’home. És a dir que, “potser 

aquesta construcció denominada “sexe” està tan culturalment construïda com el 

gènere; de fet, potser sempre ha sigut gènere, amb el resultat que la distinció entre 

sexe i gènere no existeix com a tal” (Butler, 1990). Això portaria a pensar que un cos 

esdevé sexe i, per tant, gènere, en tant que se’l pensa i se li atribueixen històrica i 

culturalment uns significats concrets. Tal com diu Silvia Tubert al seu llibre Del sexe al 

gènere, “la genealogia de la ontologia del gènere mostra com és el gènere el que 

produeix la dualitat del sexe com a un camp prediscursiu” (Tubert, 2003). Entenent 

aquí el gènere com a la pròpia mirada de l’home social.  

Partint, aleshores, de la idea que sexe i gènere són la mateixa cosa, és a dir la 

interpretació dels cossos i els genitals per l’home, un home cultural i social, atribuint-

los unes característiques personals, uns adjectius, un aspecte, uns gustos i uns rols, 

que tendeixen a ser oposats entre un i altre, es creen dos ideals antagònics, arquetípics 

i únics els quals hem d’esforçar-nos per assolir, construir i representar. Diu Judith 

Butler que “convertir-se en un gènere és un procediment laboriós de naturalitzar-se” 

(Butler, 1990), i molt abans Simone de Beauvoir havia dit quelcom similar a la seva 

coneguda obra El segon sexe, “no es neix dona, s’arriba a ser-ho. Cap destí biològic, 

psíquic o econòmic defineix la figura que revesteix en el si de la societat la femella 

humana; és el conjunt de la civilització el que elabora aquest producte intermedi entre 

el mascle i el castrat al qual es qualifica de femení”. (Beauvoir, 2005). I tant és vàlida 

aquesta afirmació per a la dona com per a l’home, en tant que els individus han d’anar 

modelant-se, definint-se i construint-se en base a unes normes rígides que marquen 

un camí determinat. Així doncs, és a través de les identificacions que fem dels nostres 

genitals i de l’educació que rebem que anem construint-nos a nosaltres mateixos per 

tal d’arribar a acomplir el màxim possible aquesta norma: “a través de (...) la 

socialització a la infància, dels rols a la família i la divisió sexual del treball, les persones 

es divideixen en dos grups que queden diferenciats pels seus comportaments, actituds 

i emocions” (Tubert, 2003).  
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Aquesta construcció contínua és antagònica (“un és el seu propi gènere en la mesura 

en que un no és l’altre gènere” (Butler, 1990)); és arquetípica, en tant que estem 

disposats a modificar-nos i ens esforcem en fer-ho, no només conformant la nostra 

manera de ser, sinó canviant el nostre cos per acomplir l’ideal; i és única perquè no es 

concep res que sigui diferent d’aquestes dues classificacions, tant a nivell corporal, per 

una banda, com passa amb les persones intersexuals, que són “aquelles persones els 

cossos de les quals no són classificables segons el model vigent de divisió 

mascle/femella” (Platero, 2012). És a dir, persones que, generalment, arran d’alguna 

anomalia, neixen amb genitals ambigus, i són els metges els quals s’encarreguen de 

modificar els seus genitals en néixer per tal de fer-los el més semblants possible a 

l’arquetip, altre vegada, d’un sexe o l’altre, causant problemes posteriors en la 

persona. Idea que també expressa Michel Foucault al dir que “(...) els éssers humans 

posseeixen una identitat sexual primària, profunda, determinada i dominant, i si 

presenten elements de l’altre sexe, aquests només poden ser accidentals, superficials 

o senzillament il·lusoris. Des del punt de vista de la medicina, en presència d’un 

hermafrodita, el metge no té per què reconèixer l’existència de dos sexes, (...) sinó 

descobrir l’autèntic sexe amagat rere l’ambigüitat de l’aparença.” (Foucault, a Tubert, 

2003). I d’altra banda, tampoc es concep cap altre comportament o manera de fer que 

no sigui l’associada amb els genitals que la persona té, excloent tota aquella gent que 

no se sent a gust amb aquesta 

imposició, generant-los una 

confusió innecessària.  

Aquesta gent són les persones 

transgènere, que van més enllà 

dels gèneres imposats. Persones 

que no s’inclouen dins les 

definicions normatives –i 

heteronormatives– del sexe i el 

gènere, i que, com diu Butler, 

són concebudes com “identitats 

(que) no poden “existir”: 

aquelles en les quals el gènere 

no és conseqüència del sexe i 

altres en les que les pràctiques 

del desig no són “conseqüència” 

ni del sexe ni del gènere” 

(Butler, 1990). Aquestes 

identitats i pràctiques que “no 

poden existir” i que estan mal 

vistes i castigades per la 

                                    Il·lustració 1: "The Charmed Circle", Gayle Rubin 
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societat, però que de fet existeixen, no són poques, tot i estar pràcticament 

invisibilitzades a ulls generals. Gayle Rubin, en el seu segon assaig Thinking Sex: Notes 

for a Radical Theory of the Politics of Sexuality, fa un recull que anomena “The 

Charmed Circle” on s’inclouen totes les identitats, orientacions i pràctiques sexuals 

considerades “bones”, “normals” i “naturals”, i situa les que són considerades 

“dolentes”, “anormals” i “innaturals” als límits de fora (“outer límits”). “The Charmed 

Circle” parla de la idea hieràtica dels valors del sexe, de com el sexe és vist com 

quelcom negatiu i perillós si es dóna fora del matrimoni, de l’amor i de la reproducció, 

però també de les identitats i orientacions sexuals, que també són vistes com quelcom 

estrany i fora de lloc si surten de la heterosexualitat i la heteronormativitat binària. 

 

El sistema de sexe/gènere 

En aquest context d’entendre el sexe i el gènere com el resultat de l’activitat humana 

sobre allò biològic, apareix per primera vegada el concepte de sistema de sexe/gènere. 

L’introdueix Gayle Rubin, a l’assaig publicat el 1975 El tràfic de dones: notes sobre 

l’”economia política” del sexe. En aquest article, Rubin defineix el sistema de 

sexe/gènere i afirma que tota societat funciona amb un: 

“tota societat té un sistema de sexe/gènere –un conjunt de disposicions pel 

qual la matèria prima biològica del sexe i la procreació humanes és 

conformada per la intervenció humana i social i satisfeta en una forma 

convencional, per estranyes que siguin algunes convencions. El regne del 

sexe, el gènere i la procreació humanes ha estat sotmès a, i ha sigut 

modificat per, una incessant activitat humana durant mil·lennis. El sexe tal 

com el coneixem –identitat de gèneres, desig i fantasies sexuals, conceptes 

de la infància– és en sí un producte social.” (Rubin, 1975).  

Així doncs, amb aquesta nova definició, Rubin estaria corroborant que la idea que 

tenim del sexe, tal com l’entenem, no pertany a un terreny únicament genètic i 

cromosòmic, sinó a un domini igual de plenament social que el gènere.  

A més a més, el sistema de sexe/gènere planteja un ordre social, una forma 

d’estructurar els éssers humans individuals i situar-los en una posició social 

determinada de poder i dominació, d’un dominador sobre l’altre, dominat. Quan Gayle 

Rubin diu que “l’organització social del sexe es basa en el gènere, la heterosexualitat 

obligatòria i la constricció de la sexualitat femenina” (Rubin, 1975) es refereix a què la 

orientació sexual i els rols que exercirà cada persona també van implícits en el gènere i 

el sexe. I aquests impliquen una heterosexualitat generalitzada, en tant que s’entén 

que tothom és –o ha de ser–  heterosexual, si no hi ha una manifestació expressa 

d’homosexualitat o de qualsevol altra orientació sexual; i que el gènere masculí haurà 

de dur a terme uns rols i tindrà uns drets i deures més privilegiats en relació al gènere 
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femení i que suposen la subordinació de les dones en certs aspectes de la vida social. 

Tal com diu Beatriz Preciado, “els rols i pràctiques sexuals, que naturalment 

s’atribueixen als gèneres masculí i femení, són un conjunt arbitrari de regulacions 

inscrites en els cossos que asseguren l’explotació material d’un sexe sobre l’altre.” 

(Preciado, 2011). Aquests rols impliquen la divisió del treball, les relacions socials 

diferenciades, l’educació rebuda, la pressió estètica sobre un i no l’altre, i un llarg 

etcètera.     

Aquest patró permet que funcioni el sistema establert, degut a la perpetuació i la falta 

de qüestionament d’aquests rols, que duu la societat a immergir-se en un sexisme 

profund i interioritzat que constreny no només a les dones, sinó a tot aquell que no 

s’acoti a la norma imperant. 

 

De la transsexualitat al transgènere 

Malgrat el terme ‘transsexualitat’ apareix en el context del segle XX, la sensació de no 

estar conforme amb el propi cos, o amb la sèrie d’imposicions que ja hem dit que són 

el sexe i el gènere, és paral·lela al desenvolupament sociocultural de l’ésser humà. Així, 

en un pla essencialista “(...) en què la dualitat de gènere és entesa com la prolongació 

natural del dimorfisme sexual, les persones transsexuals senten que la seva identitat 

de gènere no es correspon amb la seva morfologia corporal, per això volen adaptar el 

seu cos i aparença als estàndards associats al gènere que senten com a propi” (Mas 

Grau, 2014). La idea acceptada a principis del segle XX era l’essencialista, és a dir que 

uns genitals determinaven un gènere concret, que és d’una determinada manera i no 

d’una altra, i per això les persones transsexuals, com tota la resta, no tenien més 

opcions a contemplar, i si sentien una disconformitat aguda amb allò que se suposava 

que havien de representar segons la seva corporalitat, voldria dir que pertanyien a 

l’altre i que haurien de canviar el seu cos per aconseguir així una certa “harmonia”. 

Però si anem una mica més enrere, abans del segle XIX es concebia com una “inversió” 

del sexe i el gènere el fet que un home se sentís atret per altres homes i que de tant en 

tant es vestís de dona, dotant-se així de tints de feminitat, i no és fins a partir de 

principis del segle XIX quan autors com Hirschfeld i Ellis comencen a veure la necessitat 

de discernir en el concepte d’“invertit” i fer una diferència entre els homes que 

demostren una homosexualitat i aquells que gaudeixen o necessiten vestir-se com ho 

fa l’altre gènere. És per això que encunyen els termes de “transvestisme” (Hirschfeld) i 

“eonisme” (Ellis). Hirschfeld diu que el transvestisme “no és l’expressió d’un caprici 

arbitrari, sinó més aviat una forma d’expressió de la personalitat interior” (Hirschfeld, 
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1991 a Mas Grau, 2014). Ellis, per la seva banda, definia dos tipus d’eonisme1: “Al 

primer, i més comú, la inversió es limita a la vestimenta; a l’altre, menys comú però 

més complert, el canvi de vestimenta sembla tenir escassa importància, però el 

subjecte s’identifica de tal manera amb els trets físics i psíquics de l’altre sexe que 

arriba a creure que pertany a l’altre sexe, encara que no es fa cap il·lusió respecte la 

seva conformació anatòmica” (Ellis, 1933 a Mas Grau, 2014). En aquests dos conceptes 

podem trobar clares resquícies del que esdevindrà una definició de la transsexualitat.  

En aquest context, i a pesar que Ellis i Hirschfeld defugien d’anomenar aquest fenomen 

com a psicopatologia, tal com feia la medicina i el psicoanàlisi de la època, a mitjan 

segle XX, David Cauldwell, sexòleg, diagnostica una “psycopathia transsexualis” a una 

dona que mostrava un alt desig de convertir-se en un home. No obstant, el terme no 

gaudeix de popularitat i no és fins el 1953 que l’endocrinòleg Harry Benjamin encunya 

per primera vegada el terme “transsexualitat” i el difon per tot el món amb la 

publicació del llibre The Transsexual Phenomenon, el 1966 (Mas Grau, 2014). El terme 

‘transsexual’ és definit com “aquella persona que se sent del sexe contrari i desitja 

modificar el seu cos quirúrgicament per a assemblar-se a les persones del sexe oposat” 

(King, 1998 a Coll-Planas, 2009). Amb l’obra de Benjamin, la transsexualitat queda 

abraçada per la biomedicina i de seguida es posen en marxa els tractaments 

hormonals i la cirurgia de reassignació sexual. És així com John Money inicia el mateix 

1966 un programa destinat a la realització de cirurgies genitals per a persones 

transsexuals a l’Hospital Johns Hopkins de Baltimore, que es converteix als anys 70 en 

centre de referència a nivell mundial en el tractament de la transsexualitat. Tal com 

explica Jordi Mas a la seva tesi, Benjamin va pensar que ja que les demandes havien 

incrementat i que la cirurgia era una operació irreversible, valia assegurar-se que la 

persona que requeria el servei estava certament convençuda de voler viure com l’altre 

sexe, i per això va definir el terme de “transsexual vertader”, que Robert Stoller definia 

com a “homes que des de sempre han sigut molt efeminats, mai han viscut de forma 

satisfactòria en el rol de gènere masculí –per això no poden estar casats ni tenir fills– i 

el penis dels quals no ha sigut font de plaer sexual.” (Stoller a Mas Grau, 2014). (Cal 

remarcar la total exclusió de transsexuals masculins, dels que ni tan sols se’n parlava, 

fent referència a la submissió de tots els àmbits de la vida, fins i tot de l’expressió del 

desig, de la dona). 

És així com en aquest pla apareix per primera vegada, l’any 1980, a la tercera versió del 

DSM, el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals, elaborat per l’Associació 

Nord-americana de Psiquiatria (APA, per les seves sigles en anglès) la transsexualitat 

                                                                 

1 Havelock Ellis escull el terme ‘eonisme’ fent referencia al Caballer d’Eon, que va ser un noble de la 
França del segle XVIII que es vestia i actuava com una dona. Va adquirir fama i reconeixement 
internacional per la seva tasca diplomática. (Mas Grau, 2014).  
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com a ‘trastorn de la identitat de gènere’. Per establir aquest diagnòstic, el pacient ha 

de complir els següents aspectes: 

- Una forta i persistent identificació amb l’altre gènere (...). 

-  Una disconformitat persistent amb el seu sexe i sentir com a aliè el rol de 

gènere d’aquest sexe (...). 

- La disconformitat no és concurrent amb una condició física d’intersexual. 

- La disconformitat causa una angoixa o incapacitat provades clínicament en 

l’àmbit social, laboral o en altres àrees importants del funcionament. (APA, 

1994 a Coll-Planas, 2009). 

Més tard, a la cinquena versió del DSM, i degut a la forta crítica social, es canvia el 

terme pel de ‘disfòria de gènere’. En aquesta nova versió es diferencia el trastorn si el 

pateixen nens o bé adolescents i adults: 

 

 

Benjamin, que era del parer que calia molta més tolerància amb totes les variacions 

sexuals i d’orientació de gènere, era partidari ja a mitjan segle XX d’“elaborar 

certificats mèdics per a que transsexuals i transvestits evitessin ser detinguts per 

transvestir-se a la via pública” (Mas Grau, 2014). És a dir que el fet de ser considerat un 

trastorn mental, quelcom que la persona no ha pogut escollir sinó que li és innat, ha 

estat històricament una via per a la inclusió i consideració de la transsexualitat, tot i 

American Psychiatric Association, Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-V 
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que mitjançant la denominació de patologia del que és una diversitat sexual i de 

gènere.  

De manera coetània, a la dècada de 1970, sorgeix el terme ‘transgènere’ que 

inicialment serveix per descriure “la gent que opta per viure com l’altre gènere sense 

sotmetre’s a la operació de reassignació sexual” (Coll-Planas, 2009). Tanmateix, vint 

anys més tard, al 1990, el terme adopta un significat molt més polític, recolzat per 

l’activisme i l’entorn acadèmic, per denominar aquelles persones que qüestionen el 

sistema binari de gènere, es resisteixen a adoptar un dels dos rols, no volen identificar-

se plena i únicament amb un dels dos gèneres i rebutgen la reivindicació de la 

normalitat. A més a més, el terme ‘transgènere’ serveix com a paraigua per a referir-se 

a qualsevol persona que no té una identitat de gènere normativa (transsexuals, 

transgèneres, transvestits, genderqueers, etc), terme que actualment s’ha substituït 

per el mot trans* (amb asterisc).  

Com explica Norma Mejía, antropòloga transsexual, en el llibre Transexualidad, 

intersexualidad y dualidad de género de Nieto Piñeroba: 

“La transsexual que es pren per dona creu que sempre ho ha sigut, que 

aquesta és la seva essència eterna, però que per un error de la naturalesa 

ha nascut, ha sigut atrapada, en un cos equivocat. Per a corregir aquest 

terrible error passa per aquest període molest i dur que és la 

transsexualitat, accepta ser transsexual durant un temps, passat el qual 

esdevé el que sempre ha sigut: una dona. (...) La transsexual que es 

considera simplement una transsexual, d’entrada rebutja, generalment 

només interiorment doncs de cara a l’exterior cal fer concessions per tal de 

sobreviure, el binarisme que li imposa la societat. No accepta haver 

d’escollir entre ser home i ser dona, ja que sap, perquè sent, que ella no és 

ni una cosa ni una altra i li sembla evident que les etiquetes no es 

corresponguin amb les realitats.” (Nieto, 2008)  

Quan Mejía diu que “de cara a l’exterior cal fer concessions per sobreviure” està fent 

referència a la intel·ligibilitat obligatòria que es requereix per part de tot ésser humà, 

per a poder-nos relacionar els uns amb els altres i ser identificats en societat. “El 

reconeixement dels altres, éssers humans lliures com jo mateixa, fa que jo sigui 

possible com a transcendència” (Tubert, 2003). És a dir que les persones necessitem 

ser llegides d’una manera o d’una altra per tal de veure’ns incloses en l’ordre social, 

necessitem ser reconegudes per existir. Com diu Judith Butler, “la mateixa noció de 

“persona” es posa en dubte per l’aparició cultural d’aquests éssers amb gènere 

“incoherent” o “discontinu” que aparentment són persones, però que no es 

corresponen amb les normes de gènere culturalment intel·ligibles mitjançant les quals 

es defineixen les persones.” (Butler, 1990). 
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Altrament, el concepte de “persona” es posa en dubte quan apareixen aquests 

individus “incoherents” que trenquen amb el binarisme de gènere en tant que les 

identitats sexuals de totes les persones es produeixen en el si d’un marc normatiu. El 

procés de producció de les identitats és controlat per un sistema de recompenses i 

càstigs que promou i legitima uns actes i sanciona i exclou uns altres. Aquesta 

producció d’indentitats, Judith Butler la va anomenar com a la “performativitat del 

gènere”.  Butler defineix el gènere com a “(...) una complexitat la totalitat de la qual es 

posterga de manera permanent, mai apareix completa en una determinada conjuntura 

en el temps” (Butler, 1990). Amb aquesta afirmació planteja la idea que el gènere és 

una “actuació”, un “fer” per part d’un subjecte que no és preexistent a aquesta 

actuació. De la mateixa manera que Simone de Beauvoir amb la seva famosa frase ve a 

dir que no es neix d’un gènere, sinó que un es forma i es construeix com a tal, la teoria 

de la performativitat del gènere formula la concepció que el gènere no és quelcom que 

vingui donat per naturalesa, ni que sigui innat i inherent al subjecte: 

“No existeix una identitat de gènere rere les expressions de gènere; 

aquesta identitat es construeix performativament per les mateixes 

“expressions” que, sembla ser, són el resultat d’aquesta.” (Butler, 1990) 

Aquest performar el gènere és una expressió reiterada i constant, a més d’obligatòria, 

que s’encarna en funció d’unes normes socials determinades i que no es pot aïllar del 

seu context social. Tanmateix, el subjecte no decideix performar aquelles expressions 

que més li satisfan en tant que no és preexistent a aquestes, sinó que es veu portat per 

inèrcia a “actuar” segons aquesta normativa social. 

 

La Teoria Queer  

En aquest context de qüestionament del binarisme de gènere i de rebuig del 

constrenyiment que aquest suposa, neix als anys 80, als Estats Units i alguns països 

d’Europa, el concepte queer com a terme que engloba totes aquelles diversitats 

sexuals i identitàries subversives, és a dir que es troben fora dels límits del que s’entén 

i s’accepta com a normal, com a normatiu, i que havien estat estigmatitzades des de 

sempre: 

“‘Queer’ es presenta com una etiqueta oberta, inclusiva i antiessencialista 

que agrupa les persones amb sexe, gènere o sexualitat no normativa 

(trans, intersexuals, treballadores sexuals, pedòfils, sadomasoquistes, etc).” 

(Coll-Planas, 2009) 

I junt amb el concepte apareix l’activisme queer, en una època de confluència de tres 

crisis: la crisi del sida, la crisi del feminisme i la crisi cultural derivada de l’assimilació 
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del sistema capitalista. Però la conformació d’una teoria respecte aquest mode de 

pensament actiu no apareix fins anys després: 

“Només anys després que s’iniciessin les revoltes socials queer, algunes 

intel·lectuals nord-americanes lesbianes, que havien estat compromeses en 

moviments feministes i de lluita contra l’homofòbia (Teresa de Lauretis, Judith 

Butler, Eve Kosofsky, entre d’altres) iniciaran una reflexió més teòrica sobre 

l’abast dels qüestionaments que s’havien estat produint socialment sobre les 

polítiques identitàries de la “dona” i “allò gai”, reflexió que es coneixerà com a 

“teoria queer””. (Córdoba, Sáez, Vidarte, 2005). 

La paraula queer, que en anglès significa literalment “rar, estrany” o “malament, 

desestabilitzat”, s’utilitzava recurrentment i de forma pejorativa per a referir-se als 

gais o als nois efeminats i a les noies masculines, evidenciant el fet que les persones de 

gènere “incoherent o discontinu” i que surten del camp de la normativitat, han sigut 

des de sempre estigmatitzades i insultades per la massa social.  

En base a això, el que proposa i dóna nom a la pròpia teoria queer és agafar els insults 

que s’han utilitzat –i s’utilitzen– per a condemnar les identitats i sexualitats 

transgressores, i descontextualitzar-los i ressignificar-los en una apropiació positiva i 

en clau política que serveixi com a empoderament d’aquestes mateixes identitats. 

“Així, per exemple, bollo passa de ser un insult pronunciat pels subjectes heterosexuals 

per a marcar les lesbianes com a “abjectes”, a convertir-se posteriorment en una 

autodenominació contestatària i productiva d’un grup de “cossos abjectes” que per 

primera vegada prenen la paraula i reclamen la seva pròpia identitat.” (Preciado, 2011)  

L’eina conceptual de la teoria queer, que alhora beu de la concepció que tant sexe com 

gènere, tal com els entenem avui, són construccions producte de la mirada i l’activitat 

humana, és la desconstrucció, és a dir que “tota identitat és contingent i inestable i, 

per això, tota identitat és una no-identitat” (Kubissa, 2014). En línia amb 

l’antiessencialisme, la teoria queer qüestiona la pretesa identitat dels subjectes, tant 

dels heterosexuals com dels homosexuals, que sobretot en les campanyes contra el 

sida dels anys 80 havien generat una forta política identitària. “Factors com la etnicitat, 

la classe o la religió col·laboren, a més a més, a desestabilitzar la idea d’una identitat 

definida en raó d’una sola variable. Tampoc la diferència sexual pot definir una 

identitat masculina-femenina, doncs és una més de les múltiples diferències que 

travessen els subjectes i els construeixen transversalment en tant que eixos de poder” 

(Kubissa, 2014). Amb això, una identitat no és producte ni es construeix en base a un 

únic factor o en una única direcció, sinó que s’han de tenir en compte totes les 

interseccions que conflueixen en un subjecte, un espai i un temps determinats. La 

teoria queer es lliura doncs com una clara crítica al saber tradicional i a la concepció 

natural del sexe i del gènere. 
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Una de les principals fonamentadores de les bases de la teoria queer és Judith Butler 

en el seu llibre El gènere en disputa. En aquesta obra presenta les idees base de la 

teoria, estretament lligades amb la també seva teoria sobre la performativitat del 

gènere, com per exemple la consideració d’una disposició social i cultural que ella 

anomena “matriu heterosexual”, que és una interrelació entre el cos sexuat, els rols 

socials de gènere i el desig sexual. La relació d’aquestes tres dimensions és la matriu 

que alhora exigeix que s’ajustin a la normativa de la pròpia matriu, amb el resultat 

d’obtenir una divisió dels éssers humans en dos gèneres –és a dir que esdevé producte 

cultural el que es concebia com a natural– i sota un ordre categoritzat en termes d’una 

heterosexualitat obligatòria.   

Les dimensions de cos sexuat, gènere i desig ja es tenien en compte des del feminisme 

dels anys 70 i 80, però Butler va més enllà i defensa que “aquestes tres categories no 

són dades autoevidents i essencials, sinó un efecte performatiu de la posada en acte 

de les normes de la matriu heterosexual” (Kubissa, 2014). Però pel que realment 

s’interessa Butler en estudiar aquesta disposició social és per les fissures i les 

divergències que es puguin donar, ja que és en aquests errors de l’acte performatiu en 

què es dóna la opció d’un desordre del gènere que posa en perill el propi ordre de la 

normativitat. Si existeix una disconformitat o un comportament que no s’ajusta als rols 

establerts, es possibilita una subversió de la norma que es vol imposar com a 

obligatòria i que reprimeix tota transgressió. Butler aposta per “un subjecte en 

coalició, que traspassa les fronteres convencionals de la identitat i que té com a meta 

política la subversió de les normes de gènere. (...) Travessar aquest ordre simbòlic i 

real, detectar-lo i treure a la llum la seva càrrega normativa és ja part de la feina de 

desconstrucció que la teoria queer proposa” (Butler a Kubissa, 2014).  

I és precisament sobre les bases d’aquesta teoria, i de les corrents de les que beu, en 

les que recolzo la mirada i objectiu del present projecte documental: la crítica i 

qüestionament d’un sistema de gènere binari que marca a tota persona i que regeix les 

relacions interpersonals en base a un sistema de poders. I de com les persones amb 

identitats transgressores proposen una subversió a aquest paradigma que seria 

necessari dissipar. “Per a Monique Wittig, la restricció binària del sexe està supeditada 

als objectius reproductius d’un sistema d’heterosexualitat obligatòria. (...) Afirma que 

el derrocament d’aquesta donarà peu a un veritable humanisme de “la persona” 

alliberada dels grillons del sexe” (Butler, 1990).  

 

Glossari trans 

Amb l’objectiu de reiterar els conceptes nous que hagin pogut aparèixer en la 

descripció d’aquest marc teòric i per tal d’aclarir-ne d’altres que en puguin venir al 

llarg del treball, he cregut pertinent elaborar un glossari de conceptes: 
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Gènere 

1. m. [LC] [SO] Històricament el gènere ha estat considerat com una prolongació natural del sexe, 

l’expressió social conseqüent d’ésser un mascle o una femella, afirmant l’existència d’una 

essència autèntica i immutable, constitutiva de ser home o dona. Altres punts de vista conceben 

el gènere com una construcció social i cultural que forma una sèrie de rols, expressions i 

expectatives determinades que són associades a un sexe i a l’altre. Aquestes associacions 

marquen com han de ser els subjectes pertanyents a un i altre gènere i no poden ser contestades, 

donat que desestructurarien tot un sistema de relacions socials i de poder, i impossibilitarien la 

intel·ligibilitat dels subjectes. Tot i així, Judith Butler, teòrica i filòsofa del gènere, amb la seva 

teoria de la performativitat del gènere, diu que aquestes associacions no són preexistents a la 

persona, sinó que és la persona qui va performant unes determinades expressions que 

aparentment conformaran el seu gènere.  

 

Sexe 

1. m. [LC] [ZOA] [BI] “Conjunt de les peculiaritats bioquímiques, fisiològiques i orgàniques que 

divideixen els individus d’una espècie en mascles i femelles i fan possible entre ells, mitjançant 

els adequats processos de conjugació o fecundació, una periòdica modificació de la informació 

genètica”. Allò més comú és concebre el sexe com a quelcom biològic i natural. Però el sexe 

dels éssers humans, tal com l’entenem avui en dia, com a sexe masculí o sexe femení, és també 

un producte de la mirada humana. La materialitat dels cossos es divideix en dues úniques 

possibilitats paradigmàtiques de sexes i s’entén que tot ésser humà forma part d’una o de l’altre, 

amb totes les característiques que això implica. 

 

Sistema de sexe/gènere 

1. m. El sistema de sexe/gènere apareix com a concepte per primera vegada el 1975 a l’assaig The 

Traffic in Women, Notes on the‘Political Economy’of Sex de Gayle Rubin, qui ajunta els dos 

conceptes pel fet que cap dels dos és aliè a la mirada i interpretació humana. El sistema de 

sexe/gènere posa de manifest una organització social en base a la jerarquia i poder d’un sexe i 

gènere sobre l’altre –en aquest cas és el masculí sobre el femení– i una necessària intel·ligibilitat 

per a fer possible les relacions socials entre persones, el tracte i l’educació a donar.  

 

Heteronormativitat 

1. f. [LC] [PO] Règim social, polític i econòmic que presenta a la heterosexualitat com a natural i 

necessària per al funcionament de la societat i com a l’únic model vàlid de la relació 

sexeafectiva i de parentesc, basat en la reproducció com a principal funció de les relacions. 

L’heterosexualitat deixa de ser únicament una orientació i pràctica sexual, i passa a ser un 

sistema d’organització social que manté la seva hegemonia en base a un doble mecanisme: la 

legitimació i privilegi institucional de l’heterosexualitat, i la invisibilització, exclusió i 

penalització de les orientacions i identitats divergents a aquest ordre.   

 

Disfòria de gènere 

1. f. [PS] Trastorn de l’humor que es caracteritza per la depressió, un malestar físic o psíquic i un 

sentiment general d’insatisfacció d’un mateix i al propi gènere. Als anys 70, el metge Robert 
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Fisk encunya el terme ‘disfòria de gènere’ per a fer referencia al malestar i ansietat produïts a 

causa de tenir un cos que no s’ajusta a la identitat de gènere que se li associa. La disfòria de 

gènere, a més a més, és el diagnòstic que han de rebre les persones trans per a poder accedir a un 

tractament hormonal i a la cirurgia de reassignació de sexe –si ho desitgen–, i que va aparèixer 

per primera vegada a la cinquena edició del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns 

Mentals (DSM), substituint l’anterior patologia anomenada ‘trastorn de la identitat de gènere’.  

 

Identitat de gènere 

1. f. [PS] Gènere amb el que una persona s’identifica, independentment dels genitals amb els que 

hagi nascut. Acostuma a ser una identificació pròpia i interior de la persona.  

 

Expressió de gènere 

1. f. [LC] Forma amb la que cada persona expressa el seu gènere, a través dels gustos, les afinitats, 

el comportament i l’aspecte. Acostuma a ser binària, o femenina o masculina, i exterior, degut al 

requeriment social de que tota persona pugui ser identificada fàcilment amb un gènere o l’altre. 

 

Orientació sexual 

1. f. [LC] Patró d’atracció sexual, eròtica i amorosa envers un determinat grup de persones 

definides, majoritàriament pel seu sexe (entès com, també, a les característiques que s’hi 

associen). Si bé avui en dia el concepte es considerat com independent de les expressions de 

identitat de la persona, històricament ha estat relacionat amb la identitat de gènere. Quan es va 

establir la definició de persona homosexual, al segle XVIII, es descrivia en termes de “inversió 

de gènere”, és a dir, un home homosexual es deia que presentava trets del comportament femení 

i que quan se sentia atret per un altre home, ho feia des d’una posició femenina, fent mantenir 

així l’ordre hegemònic de la heterosexualitat. 

 

Transsexual 

1. m./f. [PS] Que se sent del sexe oposat a aquell al qual pertany biològicament. A mitjan segle 

passat, el sexòleg Harry Benjamin va popularitzar el terme ‘transsexual’ per a referir-se a les 

persones que se sentien identificades amb el sexe i el gènere oposat, implicant un rebuig al propi 

cos, i que tenien la necessitat de fer un tractament hormonal i l’objectiu últim de dur a terme una 

operació de reconstrucció genital. Aquesta visió pressuposava la definició del gènere com a 

conseqüència directa i natural del sexe. 

 

Transgènere 

1. m. [PS] [SO] Concepte autoreferencial utilitzat per aquelles persones que deliberadament 

decideixen viure expressant-se com l’altre gènere o com a un gènere alternatiu i/o plural. Les 

persones transgèneres senten una disconformitat amb el gènere que se’ls va assignar en néixer, 

però no tenen perquè voler operar-se o fins i tot hormonar-se. No obstant, qüestionen de forma 

explícita el sistema de sexe/gènere coercitiu i jeràrquic que construeix les identitats dicotòmiques 

d’home i dona, i defugen d’identificar-se amb el que correspondria normativament a ser home o 
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ser dona, defugen dels rols associats a un i altre, i s’identifiquen amb quelcom divers, subvertint 

així, des de dins, les normes del sistema de sexe/gènere. 

 

Trans* 

1. f./m. [PS] [SO] Terme paraigües que engloba totes les identitats alternatives al cisgenerisme. 

Això són la identitat transsexual, transgènere, cross-dresser, genderqueer, drag queen, etc. 

 

Cisgènere 

1. f./m. [LC] Es refereix a la coincidència o alineació de la pròpia identitat de la persona amb el 

gènere assignat. Les persones que no són trans, són cissexuals o cisgènere. El terme ‘cis’ 

significa “deçà, ençà, del costat d’aquí”.    

 

Queer 

1. f./m. [SO] Queer és un terme pejoratiu que es tradueix literalment de l'anglès com a “estrany, 

desviat, rar, invertit”, i era usat de manera comuna per referir-se a les persones com a 

“anormals”, sobretot a aquells caracteritzats per la seva sexualitat “anormal”. Queer és una 

paraula que en l'ús de la llengua anglesa pot referir-se tant a subjectes masculins com a femenins, 

i per extensió a totes i cadascuna de les expressions de gènere, d'identitat i d'orientació sexual. 

En aquest sentit, queer és més que la suma de gais i lesbianes, sinó que inclou a aquestes i a 

moltes altres figures identitàries construïdes en aquest espai marginal (transsexuals, transgèneres, 

bisexuals, etc.) alhora que s'obre a la inclusió de totes aquelles que puguin proliferar en el seu si. 

A finals dels anys 80 i durant la dècada dels noranta, el terme viu un procés de ressignificació 

quan, el subjecte marcat, sabedor de la càrrega despectiva del terme, decideix apoderar-se del 

concepte i revertir-lo en el seu significat i fer de la injuria bandera. Queer deixa de ser un insult 

per ser una identitat i una forma d'aproximació al món fora del sistema de la sexualitat dominant 

emparada en categories binàries i excloents, així una persona que es defineixi com a ‘queer’ serà 

aquella que estigui fora del que es concep normal quant a sexualitat i identitat sexual es refereix. 

 

Genderqueer 

1. f./m. [SO] Terme que es refereix a totes aquelles persones el gènere de les quals no s'inclou dins 

del sistema binari home-dona i/o que demostren la seva no conformitat de gènere a través de 

comportaments, rols socials o identitats. 

 

Intersexualitat 

1. f. [BI] Fenomen biològic que consisteix en una variació orgànica de l’individu que fa que presenti 

característiques genètiques i fenotípiques pròpies del sexe masculí i del femení, en grau divers. 

Per exemple, pot presentar una morfologia femenina i cromosomes XY, o una obertura vaginal, 

la qual pot estar parcialment fusionada, amb un òrgan erèctil (entre penis i clítoris) més o menys 

desenvolupat i ovaris o testicles, els quals solen ser interns. El que succeeix amb les persones 

intersexuals es que entren en contradicció amb el sistema de sexes binari que regeix l’ordre 

social establert, posant en dubte la sentència de que només hi ha dos sexes possibles. És per això 
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que el que s’acostuma a fer amb bebès que neixen amb genitals ambigus és adaptar els seus 

genitals per mitjà d’operacions per tal que s’assemblin el màxim possible als d’un o altre sexe. 

 

Cross-dresser 

1. f./m. [PS] [LC] El terme anglès es refereix a aquelles persones que sovint – i normalment en 

secret– alternen el seu aspecte i comportament amb les expressions de gènere (roba, accessoris, 

manera d’expressar-se, etc.) que s’associen amb el gènere oposat. És un sinònim del mot 

“transvestit”, però amb la intenció de distanciar-se de l’estigma excèntric i espectacular associat 

a aquestes terme. 

 

Passing 

1. m. Terme anglès que s’utilitza en el món trans per a referir-se a l’habilitat d’una persona trans de 

“passar per” algú del gènere oposat al seu. És a dir, que a ulls aliens no és llegit com a trans o 

com algú ambigu, sinó com una persona d’un dels dos gèneres.  

 

Misgender 

1. m. Terme que es refereix al fet que una persona trans sigui tractada amb els pronoms referents al 

seu gènere de naixement i no als referents al gènere del qual se sent. Quan una persona tracta 

algú trans amb uns pronoms que no són els que el representen (tractar en masculí a una dona 

trans, per exemple), a més a més de faltar-li al respecte, està sent exemple d’un sistema que està 

molt ben arrelat en tota la societat, que fa que sigui difícil d'entendre que una persona pugui 

discrepar i no sentir-se a gust amb el tracte que rep, en relació al seu gènere. 

 

Transfeminisme 

2. m. [SO] [PO] Ideologia i moviment social i teòric que va més enllà de la defensa de la igualtat de 

gènere. Des d'una òptica transfeminista el gènere és concebut com una eina d'opressió d'un 

sistema de poder que afecta a tots els individus en comptes d'únicament les dones. La perspectiva 

transfeminista s'allunya de la visió restringida que considera a la dona com una categoria 

universal i homogènia donant compte de la pluralitat d'interseccions i opressions que conformen 

a l'individu: la raça, la classe, la nacionalitat, l'orientació sexual, etc. La necessitat de tenir en 

compte aquestes interseccions es fa patent en les paraules de l'escriptora feminista Audrie Lorde; 

“si la teoria feminista nord-americana no necessita explicar les diferències que hi ha entre 

nosaltres, (...) llavors com expliqueu el fet que les dones que us netegen la casa i cuiden als 

vostres fills mentre vosaltres assistiu a congressos sobre teoria feminista siguin, en la seva 

majoria, dones pobres i de color?” Dins del context espanyol, el terme transfeminisme és 

pronunciat per primera vegada l'any 2000, en el marc de les Jornades Feministes Estatals. Nou 

anys més tard, el mateix espai és testimoni del seu punt d'inflexió, quan col·lectius activistes 

feministes arribats de diferents punts de la geografia ibèrica van redactar el Manifest per a la 

Insurrecció Transfeminista. Al crit insolent i provocador d'”aquí està la resistència trans” van 

declarar que el subjecte ‘dona’ se'ls havia quedat petit i que els semblava excloent en si mateix, 

al deixar fora moltes coses que parlaven d'elles, de les seves vides, dels seus desitjos i pràctiques, 

comunitats i subcultures. 
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Transfòbia 

1. f. [PS] [SO] És una forma de penalització i exclusió vers les persones amb expressions no 

normatives de la identitat de gènere, específicament la no correspondència entre sexe i gènere, el 

transgènere. Coll-Planas considera que en l'arrel de la transfòbia i la homofòbia es troba al 

sexisme, que juga la funció de policia de la sexualitat, reprimint qualsevol comportament, gest o 

desig que desbordi les fronteres dels gèneres. 

 

UTIG 

1. m. Literalment, UTIG vol dir Unitat de Identitat de Trastorn de Gènere. Les UTIG, que a partir 

de 2011 es diuen Unitat de Identitat de Gènere, arran les múltiples crítiques rebudes, són unitats 

mèdiques que es troben en alguns hospitals de l’Estat Espanyol. La primera va aparèixer a 

Màlaga l’any 1999 –i va desaparèixer el 2015, arran de la pressió dels col·lectius–, i també n’hi 

ha dues a Madrid, un a Bilbao, cinc a la Comunitat Valenciana, una a Zaragoza, una a Tenerife, 

una a Pamplona i una altra a Barcelona, a l’Hospital Clínic. Si es vol accedir al tractament 

hormonal i a la cirurgia de reassignació de sexe per la via de la sanitat pública, s’ha d’acudir a 

aquestes unitats i s’ha de ser diagnosticat pels seus professionals de disfòria de gènere. 

Diagnòstic que també se’ls demana si volen canviar-se el nom al DNI, a més a més de demostrar 

que porten dos anys hormonant-se. Els professionals de les UTIG donen el diagnòstic de disfòria 

de gènere segons les experiències i biografies que la persona trans els dóna, i ells determinen si 

aquella persona és realment trans o es tracta d’un “transvestisme fetitxista”. És per això que són 

òrgans generadors i perpetuadors dels estereotips de gènere.  
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 PRESENTACIÓ FORMAL DEL PROJECTE DOCUMENTAL 

 

LOG LINE 

In Medias Res és un documental sobre persones trans, reals i actives que treballen per 

canviar una societat que els rebutja i estigmatitza.  

 

 

STORY LINE 

El gènere és una convenció sociocultural que ens cataloga, ens marca i ens constreny 

amb la finalitat d’organitzar-nos i d’establir unes normes relacionals entre nosaltres. Hi 

ha gent que no s’identifica amb el que suposen els gèneres, gent trans que viu i lluita 

per canviar una societat que els rebutja, els estigmatitza i els patologitza.  

 

SINOPSIS 

El gènere, segons la Organització Mundial de la Salut (OMS) és “els conceptes socials 

de les funcions, comportaments, activitats i atributs que cada societat considera 

apropiats per als homes i les dones”. El sistema de gènere és una norma social i 

cultural que ens serveix per organitzar-nos i per establir unes pautes que ens dicten 

com relacionar-nos entre homes i dones, éssers masculins i éssers femenins, i establir 

una relació de poder. Sovint aquesta estructura ens constreny en una dicotomia i ens 

marca uns ideals arquetípics que ens esforcem per perpetuar.  

Si més no, aquesta convenció que ens cataloga i ens oprimeix no és acceptada per 

tothom en igual mesura. Hi ha gent que trenca amb aquesta norma i que sent una 

disconformitat envers allò que se’ls ha assignat en néixer: una educació, una manera 

de ser, uns gustos, unes idees, unes afeccions i una funció determinades. Parlo de 

transsexualitat i transgenerisme.  

La transsexualitat ha estat sempre dins l’imaginari de la gent com a quelcom 

extravagant, vinculat a l’espectacle i a la prostitució. Tanmateix, res més lluny de la 

realitat, existeix un gran ventall de possibilitats de com una persona pot transitar d’un 

gènere a un altre o bé, i sobretot, tractar de sortir d’aquesta dualitat. Fer trontollar el 

sistema de gènere binari.  

Els protagonistes ens expliquen com la nostra societat occidental no està gens 

preparada per entendre aquest fet i com se’ls patologitza i medicalitza. El Jordi Mas, 

doctor en antropologia social i especialitzat en transgenerisme, i el Gerard Coll-Planas, 

doctor en sociologia enfocat en estudis de gènere, ens donen una base teòrica sobre la 
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societat sexista en la que vivim i ens parlen de la connotació patologitzant que tenen 

els diagnòstics psiquiàtrics pels quals s’obliga a passar a les persones trans. Idea que 

corrobora la Soraya Vega, la psicòloga de Trànsit, un servei d’assessorament i 

acompanyament a les persones trans, que funciona a base de consentiment informat, 

com a alternativa a les Unitats d’Identitat de Gènere, que cataloguen el trangenerisme 

de trastorn mental i que són un aparell de consolidació dels estereotips de gènere.  

A més a més, i el que és més important, comptem amb persones trans que ens 

expliquen les seves vivències de primera mà i la seva perspectiva, que no es queda en 

les sensacions corporals, sinó que qüestiona tot un sistema de gènere ancestral i que 

no funciona. Parlen de l’activisme que duen a terme per confrontar les grans dificultats 

amb què es troben per tal de poder viure bé i la importància de tenir en compte la 

relació del trànsit amb l’època en què vivim i la pròpia situació social. 

Si és cert que en els últims anys se’n parla més i de més maneres, segueix sent 

quelcom que costa d’entendre, amb el que no sabem lidiar quan ens hi trobem i amb 

què la majoria se sent incòmode. Aquest documental dóna veu a les persones trans 

des d’una visió diferent a la que els mitjans de comunicació, malauradament, han 

donat fins ara. Els escolto i transmeto el que em diuen sense embuts. I no em parlen 

de persones en cossos equivocats, d’anomalies provocades en la fase intrauterina, de 

trastorns, d’homosexualitat portada a l’extrem ni de perpetuació dels estereotips, sinó 

d’alliberació, de sentiment, de decisió, i de l’ànim de modelar la societat per tal de 

poder-s’hi fer un lloc, per tal de poder viure. És per això que em sembla necessari 

escoltar el que ens han de dir, fent l’acte d’obrir la ment i tractar de comprendre.   

  

TRACTAMENT AUDIOVISUAL I FORMAT 

El format del documental és senzill i força televisiu. Utilitza la tècnica narrativa dels 

talking heads, gravació de diversos entrevistats, per a conformar l’argument del 

documental, i afegeix imatges recurs a mode observacional que serveixen per il·lustrar 

el discurs, com per exemple de les accions que duen a terme com a col·lectiu trans. 

D’aquesta manera permet a l’espectador centrar-se en el contingut: el punt de vista i 

les accions dels entrevistats, sobretot de les persones trans, que és el punt fort de la 

pel·lícula.  

Totes aquestes entrevistes, testimonials i d’experts, estan gravades en un mateixa 

localització: un espai blanc i neutral des d’on entra llum natural, que representa la 

identitat abans que hagi estat recoberta del llarg seguit d’atribucions culturals que és 

el gènere. També és una metàfora de l’aïllament i desorientació que senten les 

persones trans abans de fer el trànsit. 
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                Localització. Foto: Pat Díaz  

La fotografia està molt cuidada, propera al preciosisme, tant a les entrevistes com a les 

imatges recurs. La composició depèn de l’escena: quant a les entrevistes, generalment 

és un pla mig del rostre, per donar èmfasi a l’expressió de la persona quan ens parla 

del que sent i del que creu. Per donar-li un toc modern, l’angle del pla varia des de 

perfil a frontal, passant per totes les possibilitats de ¾, sempre respectant l’eix de 

gravació. Pel que fa a la resta d’imatges, el tipus de pla i la profunditat de camp 

depenen d’on es vulgui centrar l’interès de l’espectador i de les característiques de 

l’escena. El pla de les entrevistes és fixe i les imatges recurs són gravades amb càmera 

en mà, amb l’ajuda d’un estabilitzador. 

Pel que fa a les imatges recurs, serviran per il·lustrar el discurs del documental i hi 

haurà per una banda imatges gravades de manifestacions, reunions dels col·lectius 

trans, xerrades sobre temàtica trans, plans de gent per mostrar els estereotips d’un 

gènere i de l’altre; i per altra banda, imatges d’arxiu d’anuncis de televisió que fan una 

clara distinció de gènere, fragments de pel·lícules i sèries en què apareix el tema trans, 

i vídeos de Youtube.  

            

 

 

 

 

 

 

Exemple d'entrevista. Foto: Pat Díaz 
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         Exemple d’imatge recurs. Foto: Gala Díaz 

També cal destacar que s’utilitza grafisme, principalment text que se sobreposa a la 

imatge, per a escriure cites de personatges reconeguts en l’àmbit del transgènere i la 

teoria queer, com Judith Butler, Beatriz Preciado o Gayle Rubin. També per a definir 

conceptes sobre la temàtica com ‘cisgènere’ o ‘passing’, que estan descrits al glossari, 

dins l’apartat del marc teòric. El text és estètic i dinàmic, s’integra dins les línies i el 

moviment de la imatge, donant una sensació d’unitat. 

Predomina la il·luminació natural, tant en les escenes observacionals com en les 

entrevistes. No sempre, però, és només llum natural, sobretot en interiors: es tracta 

d’aconseguir una sensació de llum totalment blanca i el més natural possible, però per 

això és probable que calgui afegir focus o bé contrarestar la dominant de la llum de 

l’espai amb filtres o altres recursos. La sensació de llum natural és la desitjada degut a 

la intenció de naturalitat i de dissipació de les polaritats que es vol transmetre amb el 

documental: la llum blanca és aquella que conté tots els colors possibles. 

Quant al tractament sonor, la captació del so és directe mitjançant micròfons de 

corbata per a les entrevistes i micròfons de perxa per als recursos, tot i que algunes 

imatges recurs fan ús del silenci i d’altres no tenen un ràcord sonor sinó que van 

acompanyades de la veu dels entrevistats en off.  

El muntatge és dinàmic, i el ritme varia depenent de l’efecte que es vulgui causar en 

l’espectador: si s’està parlant de quelcom profund i que requereix atenció, serà més 

lent, però si es vol mostrar un muntatge d’imatges que il·lustren quelcom i que tindrà 

més efecte si es passen seguides, aniran al compàs dinàmic de la música. El 

documental no està estructurat en capítols dividits per intertítols, és per això que el 

que marca la introducció d’un nou tema a tractar acostuma a ser un seguit d’imatges 

recurs que anuncien allò del que parlaran els entrevistats.   

La postproducció és important, tant sonora com de vídeo. Pel que fa al retoc sonor, els 

àudios requereixen ser netejats i equalitzats per eliminar tot rastre de sons o 
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reverberacions indesitjades. I pel que fa a la imatge, sobretot les d’arxiu, necessitaran 

un tractament específic per tal d’assemblar-les a la resta i, per últim, s’etalonarà per 

tal que tot quedi d’un color uniforme i viu.  

La música, per una banda és original, amb cançons composada expressament per al 

documental amb unes lletres carregades de significat, i per una altra són cançons 

instrumentals de les quals se’n fa un ús com a recer per a estructurar els actes 

narratius, per acompanyar la imatge o la paraula i per aportar dinamisme al muntatge.  

 

MODE DE REPRESENTACIÓ 

Segons la divisió en modalitats documentals que fa Bill Nichols explicada al marc 

teòric, In Medias Res s’inclouria dins la modalitat expositiva amb trets observacionals, 

tot i que amb algunes variacions, a més a més d’un format original: 

Les entrevistes individuals seran les que constituiran el discurs del documental, que 

tant seran veus en qualitat d’experts, que aporten una visió objectiva –si cap–, com 

testimonis vivencials en primera persona, que a més a més donaran la seva opinió al 

respecte. De la modalitat d’observació es nodreixen les imatges recurs que capten els 

esdeveniments tal qual estan succeint davant de càmera, similar al cine directe, quan 

es tracta d’enregistrar manifestacions, accions reivindicatives, reunions, xerrades o 

moments quotidians dels entrevistats. Tot i ser un documental expositiu, no compta 

amb una veu en off d’un narrador. 

D’altres modalitats, podríem dir que de la modalitat reflexiva n’opté el grau de 

consciència sobre la temàtica al que es vol que arribi l’espectador al veure el 

documental. L’objectiu d’interpel·lar-lo i que canviïn les seves estructures mentals en 

relació al sexe i el gènere després de veure’l. 

La proposta formal és que totes les entrevistes testimonials es realitzin en un mateix 

espai neutral, de color blanc i amb llum natural, per tal de crear un espai metafòric que 

faci referència a un lloc sense atributs, sense condicionants, sense gènere. 

 

PERSONATGES  

Hi ha 12 personatges que seran els que conformaran el discurs i l’argumentació del 

documental. Els personatges es podrien dividir en dos blocs: un és el dels entrevistats 

amb categoria d’experts, que són el Jordi Mas, doctor en antropologia social, el Gerard 

Coll-Planas, sociòleg, i la Soraya Vega, psicòloga i terapeuta; i l’altre són les persones 
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trans entrevistades de diferents edats i àmbits, que són la Noa, el Leo, la Mar, l’Ian, 

l’Erik, La Joana i la Gina i una mare de l’Associació Chrysallis amb la seva filla trans. 

 

Jordi Mas Grau és doctor en antropologia 

social per la Universitat Autònoma de 

Barcelona i autor de la tesi Subjectivitats i 

cossos gestionats, sobre la patologització i 

medicalització del transgenerisme. Va formar 

part de l’equip investigador d’una recerca, 

finançada per l’Instituto de la Mujer, sobre 

les representacions i pràctiques en el procés 

de feminització de les dones transsexuals. 

 

Gerard Coll-Planas és doctor en sociologia per la 

Universitat Autònoma de Barcelona i professor a la 

Universitat de Vic, on dirigeix el Centre d’Estudis 

Interdisciplinaris de Gènere. Ha publicat la seva tesi 

doctoral La voluntat y el deseo. La construcción social 

del género y la sexualidad, junt amb tres llibres més 

relacionats amb la temàtica: Dibuixant el gènere, La 

carne y la metàfora i El género desordenado, aquest 

últim editat junt amb Miquel Missé.  

Soraya Vega és la psicòloga de Trànsit, un servei 

mèdic i públic d’informació i assessorament de la 

salut per a persones trans, que depèn de l’Institut 

Català de la Salut i el porten junt amb la 

endocrinòloga Rosa Almirall i una altra psicòloga. 

També és conductora de grups terapèutics per a 

persones trans a EnFemme, un espai per a 

persones cross-dressers i transsexuals.  

 

El Noa és un dels dos fundadors de Joves Trans de 

Barcelona, una organització de joves trans que té 

com a objectiu l’activisme, la formació i el suport 

mutu. Va néixer l’any 2015 com a resultat de la 

necessitat del Noa i l’Àlex de crear un espai on 
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sentir-se a gust i poder ser ells mateixos, i estar en contacte amb altra gent que se 

sentia com ells. 

 

Mar Llop és una publicista i fotògrafa trans, 

autora del treball fotogràfic “Work in 

progress”, que retrata el procés de 

transició de diverses persones trans. És 

presidenta de l’Associació Trans Generem, 

que treballa des de l’activisme i l’educació. 

Va fer el trànsit als 45 anys, cosa que va 

resultar difícil a la seva família -que encara 

avui no ho ha acceptat-, però ara se sent 

més tranquil·la. Assegura que si hagués tingut la informació que té ara, l’hauria fet 

molt abans.  

 

Erik Ortiz és un noi trans de Barcelona, tot i que viu a 

Madrid. No concep el trànsit sense estar lligat a una posició 

i lluita política. De moment no s’ha hormonat perquè el seu 

cos ja té unes característiques concretes que fan que per ell 

no sigui necessari, a més a més, viu el seu trànsit de manera 

fluïda. Recentment, ha començat un cana de Youtube on 

explica les seves experiències.  

 

Joana López i Gina Serra són les 

fundadores de l’Associació de Transsexuals 

de Catalunya (ATC Llibertat). Des de 

l’associació lluiten perquè es despatologitzi 

la transsexualitat i desaparegui del Manual 

diagnòstic i estadístic de trastorns mentals 

(DSM). 

 

Ian Garrido és un director i guionista novell que 

va ser premiat a Cannes pel seu curtmetratge 

Victor XX, que tracta sobre una noia que s’està 

qüestionant la seva identitat de gènere. Diu que 
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transitar és el millor que ha fet a la vida i li ha obert moltes portes. 

 

Leo Kulisevsky, de vint-i-dos anys, forma part 

del col·lectiu de dones, lesbianes i trans 

Degenerades de l’Eixample i fa un parell 

d’anys va començar un procés de 

qüestionament del seu gènere. Malgrat va 

iniciar un tractament d’hormonació, està 

vivint el seu trànsit d’una manera fluida fugint 

de la pressió que li suposa el binarisme. 

 

Chrysallis. Cristina i Erica. La Cristina és la mare de l'Erica, una nena trans de vuit anys. 

Quan tenia aproximadament dos anys, va ser ella mateixa qui va començar a 

anomenar-se en femení. Fa dos anys que va fer el trànsit i va començar a anomenar-se 

com a Èrica amb la família, a l'escola, i en tots els àmbits de la seva vida. La Cristina és 

membre de l’Associació Chrysallis, de mares i pares de menors trans, i al documental 

apareixen com a representants de les més de 140 famílies que hi formen part. (La 

Cristina i l’Èrica són un exemple, però podrien valer també altres mares o pares de 

l’associació amb el seu fill/a. És per això que al guió, el seu testimoni apareix 

simplement com a “Chrysallis”). 

 

 

ESCALETA 

 

SEQÜÈNCIA 0 (PRÒLEG) 

Muntatge dinàmic de plans detall de trets característics estereotípics d’homes i dones: 

barba, cabell curt, maquillatge, cabell llarg, faldilla o vestit, etc. Seguit de plans de 

joguines, botigues, anuncis, mitjans de comunicació que mostrin una diferència de 

gènere. Les imatges van acompanyades d’algunes frases dels entrevistats, dites en veu 

en off, sobre el gènere. 

 

NOTA DE L’AUTORA 

Sobre la pantalla en negre se sobreposa: “Com a persona cisgènere, és a dir que no 

sent una disconformitat amb el gènere que li van assignar en néixer, és complicat 
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poder parlar en boca d’un nombre gran de gent que sí que ho fa. Si bé em sento a gust 

amb el meu gènere, no estic d’acord amb la pressió normativa que tota persona pateix 

per tal d’ajustar-se a un ideal, i que sobretot pateixen les persones que des de fa segles 

transgredeixen la norma d’un sistema de gènere que ens constreny la llibertat de ser. 

És per això que trobo necessari donar-los veu, deixar que s’expressin i que mostrin al 

món el seu desig de portar les regnes de la seva vida i de la seva realitat.” 

 

TÍTOL: “IN MEDIAS RES. TRANSFIGURANT EL GÈNERE, SUBVERTINT LA REALITAT” 

 

SEQÜÈNCIA 1 (EL GÈNERE) 

Muntatge d’imatges en què es fa evident la diferenciació per gènere, seguint el fil del 

pròleg, però els plans són més llargs. Sobre les imatges se sobreposen cites de Judith 

Butler i altres autors/es. Entra al mateix temps la veu en off d’algun dels experts i 

testimonis que parla sobre el que significa el gènere en la nostra cultura i societat. Les 

últimes imatges recurs s’encavalquen amb els entrevistats (talking heads) en un espai 

blanc i neutral.   

 

SEQÜÈNCIA 2 (TRÀNSIT I IDENTITAT DE GÈNERE) 

Els testimonis parlen breument sobre la seva experiència personal. Sobre com van 

trobar la seva identitat de gènere, què sentien quan van decidir fer el trànsit, com ha 

sigut el procés de reconstrucció, quan i com van fer-ho públic, etc.  

 

 

SEQÜÈNCIA 3 (REPRESENTACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ) 

Un entrevistat parlant sobre com es representa el món trans als mitjans de 

comunicació i a les pel·lícules, il·lustrat amb muntatge de talls de notícies i pel·lícules 

on es mostri allò trans de manera denigrant. 

 

SEQÜÈNCIA 4 (TRANSITAR COM A POSICIÓ POLÍTICA) 

S’exposa la idea que el fet de ser trans està qüestionant i fent trontollar una de les 

estructures més fermes de la nostra societat, que és el sistema de sexe/gènere, la 

concepció generalitzada que existeix una correlació entre els genitals amb què naixem 

i el gènere que representem. 
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SEQÜÈNCIA 5 (COL·LECTIU TRANS) 

Muntatge de reunions, trobades, manifestacions i festes de diferents col·lectius trans 

en paral·lel amb els entrevistats que parlen de com s’organitzen. Les imatges 

s’encavalquen amb un muntatge de diversos vídeos de youtubers trans que parlen de 

la seva experiència, que alhora s’encavalquen amb els testimonis que parlen sobre la 

visibilització i l’eina d’unió que ha suposat Internet.  

 

SEQÜÈNCIA 6 (ACCEPTACIÓ SOCIAL) 

Els entrevistats parlen de la seva experiència envers l’acceptació rebuda en tres 

àmbits: social, institucional i mèdica. El discurs dels testimonis s’il·lustra amb imatges 

recurs, imatges de mitjans de comunicació, notícies en paper, lleis, etc. que demostren 

el que diuen. En el cas de les lleis i les noticies, ressaltant allò important amb grafisme. 

Pel que fa a l’acceptació social, els entrevistats parlen de la seva vivència personal, 

com també de casos de pallisses, assetjament i fins i tot suïcidis. 

Quant a les traves institucionals amb què es troben, explicaran com de difícil és 

canviar-se el nom al registre civil i al DNI, i altres inconveniències amb les que es 

troben a nivell d’administració. 

I pel que fa a la qüestió mèdica i patologitzadora, la Soraya Vega, els altres experts i els 

testimonis parlaran de la disfòria de gènere catalogada al DSM com a trastorn mental, 

de la vulneració que suposa el “test de la vida real” i de les Unitats d’Identitat de 

Gènere (UTIG) com a òrgan perpetuador dels estereotips de gènere. En contraposició a 

les UTIG, existeix Trànsit, un servei per a persones trans on faciliten informació i 

assessorament i funcionen per mitjà del consentiment informat de la persona. També 

es parlarà de la plataforma ‘Trans*forma la salut’, que demana un canvi en el model de 

salut trans.   

 

SEQÜÈNCIA 7 (VIURE EN SOCIETAT) 

Es parla del transgènere com a fenomen socials. Els testimonis parlen sobre la 

importància de que et reconeguin socialment, del passing, i de les diferències que han 

percebut en relació amb l’altre gent des que són llegits des d’un altre gènere, pel que 

fa al guany i la pèrdua de privilegis, el respecte, com s’hi dirigeixen, les converses que 

hi entaulen, etc. Relacionen aquest fet amb la societat patriarcal i capitalista en la que 

vivim.  
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SEQÜÈNCIA 8 (SOLUCIÓ: EDUCACIÓ) 

L’última seqüència acabarà amb un entrevistat que introdueixi la pregunta de com es 

podria canviar aquesta idea generalitzada envers el transgenerisme, que s’encavalcarà 

amb imatges recurs d’escoles i infants aprenent. Algun entrevistat parlarà de la 

importància d’ensenyar la diversitat des de ben petits, perquè després no ens sobti o 

no entenguem. L’Eugeni, de l’Observatori Contra l’Homofòbia, parlarà del protocol que 

s’està establint a les escoles quan hi ha casos d’assetjament a infants transsexuals. 

 

SEQÜÈNCIA 9 (UN SISTEMA IDEAL. FINAL) 

Successió de reflexions dels testimonis sobre el que els agradaria que canviés de la 

societat o el que suposaria una conquesta de tot un moviment. Els talking heads 

s’encavalquen amb imatges recurs de manifestacions, accions, gent trans reunida, etc., 

reivindicant els seus drets i fent una crida al canvi necessari que ha de veure la 

societat. Els entrevistats s’aixequen i escriuen a la paret blanca estereotips associats al 

gènere masculí i al gènere femení i a les persones trans. En gran, cada un escriu una 

part de la frase “transfigurem el gènere, subvertim la realitat”. 

 

GUIÓ SEQÜENCIAT 

El guió del documental In Medias Res. Transfigurant el gènere, subvertint la realitat 

està fet per seqüències, donat que és complicat fer un guió literari o tècnic d’un 

documental, perquè el més probable és que canviï alguna declaració dels entrevistats 

o bé que es decideixi canviar l’estructura arran de tenir més o menys material 

enregistrat. El que es fa normalment amb els documentals és fer un guió de muntatge 

posterior als rodatges, però com en aquest cas no s’ha arribat a la fase de rodatge, és 

per això que he cregut convenient elaborar un guió per seqüències, per tenir una idea 

de quina seria l’estructura narrativa del documental, què diran aproximadament els 

entrevistats i quines seran les imatges que acompanyaran el discurs.  

He utilitzat colors per diferenciar el que són explicacions i imatges recurs (color negre), 

el que són les declaracions dels entrevistats, que poden ser a càmera o en off (color 

blau), i el que és text imprès sobre la imatge, que està escrit en color gris: 

 

SEQÜÈNCIA 0 (PRÒLEG) 

Muntatge de plans detall, amb una estètica preciosista, de 

parts del cos d’un home i una dona que són similars o 
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iguals (mans, peus, nas, ulls, orelles...). Pla detall 

obert dels genitals de cada un.  

Muntatge dinàmic de plans dels trets característics 

estereotípics dels homes i les dones: barba, cabell curt,  

maquillatge, cabell llarg, faldilla, vestit, tacons, etc. 

Acompanyant a les imatges sentim la veu en off de diferents 

entrevistats.  

Jordi Mas, sociòleg que va realitzar una tesi doctoral 

sobre la patologització i medicalització de les persones 

trans:  

“El sistema de gènere és un univers de significats que fa 

que totes les persones ens haguem d’ajustar a un ideal 

masculí o a un ideal femení”.  

Mar Llop, fotògrafa i activista trans, presidenta de 

l’Associació Generem: 

“El gènere al final són els rols i les maneres de funcionar 

de les persones, i és una construcció social, és una 

educació i una manera de sentir-se”.  

Soraya Vega, psicòloga de Trànsit, servei que es dedica a 

informar i assessorar a persones trans: 

“És la pròpia persona la que es construeix la seva 

identitat de gènere en funció del que li funciona, li va bé 

i entén que és.” 

Noa Delclòs, jove trans creador de Joves Trans Barcelona: 

“Des de petites se’ns ensenya això són les dones, això són 

els homes, tu ets tal, i aleshores a partir d’aquí tu et 

pots relacionar acceptant aquesta imposició, i dius “vale, 

sí, jo sóc tal”, que seria el cas de les persones que no 

són trans, o et pots relacionar amb aquesta imposició i amb 

aquesta construcció dient “no, jo sóc una altra cosa”, 

llavors aquest seria el cas de les persones trans.” 

 

Sobre la pantalla en negre se sobreposa el text següent, la 

nota de l’autora: 

“Com a persona cisgènere, és a dir que no sent una 

disconformitat amb el gènere que li van assignar en néixer, 
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és complicat poder parlar en boca d’un nombre gran de gent 

que sí que ho fa. Si bé em sento a gust amb el meu gènere, 

no estic d’acord amb la pressió normativa que tota persona 

pateix per tal d’ajustar-se a un ideal, i que sobretot 

pateixen les persones que des de fa segles transgredeixen 

la norma d’un sistema de gènere que ens constreny la 

llibertat de ser. És per això que trobo necessari donar-los 

veu, deixar que s’expressin i que mostrin al món el seu 

desig de portar les regnes de la seva vida i de la seva 

realitat.” 

 

TÍTOL: “IN MEDIAS RES. Transfigurant el gènere, subvertint 

la realitat” 

 

SEQÜÈNCIA 1 (EL GÈNERE) 

Muntatge d’imatges d’arxiu (d’anuncis publicitaris, 

revistes, etc.) que mostren els rols, les maneres de fer, 

l’aspecte i les característiques que diferencien 

culturalment el gènere femení i el gènere masculí. Entra en 

off la veu de Gerard Coll-Planas, sociòleg i director del 

Centre d’Estudis de Gènere: 

“El gènere és un producte social, és a dir no és una cosa 

innata, no està biològicament determinada, sinó que és 

fruit de pràctiques socials.” 

Sobre les imatges, en un requadre, se sobreposa la cita 

següent de Gayle Rubin, del llibre El tráfico de mujeres: 

“La organització social del sexe es basa en el gènere. El 

gènere és una divisió dels sexes socialment imposada.” El 

tràfic de dones, Gayle Rubin. 

En off, la veu de Jordi Mas: 

“Generalment a la nostra societat, la concepció hegemònica 

sobre el gènere és concebre’l com la prolongació natural 

del dimorfisme sexual. Es tendeix a biologitzar el gènere, 

de tal forma que s’estableix una equació molt senzilla i 

directa: penis i testicles: gènere masculí, vagina: gènere 

femení. En el moment en què una persona neix, i fins i tot 

abans, avui en dia des de la primera ecografia en què et 
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diuen el sexe del fetus, es pensa un nom, es pinta 

l’habitació, etc.” 

Jordi Mas explica la idea del sistema de sexe/gènere que va 

començar a utilitzar Gayle Rubin i que es basa en què és la 

concepció del gènere social la que divideix els sexes. Els 

genitals, els sexes, estan “generitzats”, estan dividits 

per la sèrie d’atribucions que és el gènere. 

Sobre les imatges, se sobreposa una cita de Judith Butler: 

“No es pot al·ludir a un cos que no hagi sigut des de 

sempre interpretat mitjançant significats culturals, per 

tant, el sexe podria no complir els requisits d’una 

facticitat anatòmica prediscursiva. De fet, (...) el sexe 

sempre ha sigut gènere.” El gènere en disputa, Judith 

Butler.  

Entra altra vegada la veu de Jordi Mas en off. Passa a un 

pla mig d’ell en una sala lluminosa i blanca: 

“Jo estaria més d’acord amb Judith Butler, que és la nostra 

concepció del gènere la que ens dóna una idea de sexe 

biològic, és a dir que, com si d’alguna forma, és el mateix 

gènere que mitjançant les nostres performacions ens dóna la 

idea d’una essència que fos preexistent, quan en realitat 

el gènere és quelcom que tots nosaltres anem reconstruint.” 

Pla mig de Gerard Coll-Planas des d’un altre angle, en el 

mateix espai: 

“No és com una fàbrica, sinó que el subjecte pot prendre 

com a referent en negatiu i positiu combinacions i trets 

del que veu al seu voltant, i a partir d’aquí desenvolupa 

la seva personalitat. Estem en un marc on hi ha 

constrenyiment, perquè es reforcen unes determinades coses 

en funció del teu sexe, i se’n penalitzen unes altres.” 

Noa: 

“El ser trans o el no ser trans és una cosa que va lligada 

100% amb l’assignació de gènere. És a dir, si neix una 

criatura i no l’imposes cap gènere, és a dir no li dius “tu 

ets un noi o tu ets una noia”, aquella persona no pot ser 

trans perquè no pot tenir disconformitat amb el gènere 

assignat, perquè no té gènere assignat.” 
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Chrysallis: 

“La identitat és una cosa més profunda, va més enllà dels 

genitals, i s’estan fent aberracions amb bebès perquè els 

volen definir un sexe, els volen imposar si és nen o nena. 

Encaixar-los en una cosa o una altra, quan l’ideal seria 

que no ens fessin triar entre una cosa i una altra i que al 

DNI no calgués posar si ets home o dona, realment és el més 

important?” 

Imatge de dos bebès que aparentment són iguals, no se’ls 

veuen els genitals. Bateria ràpida d’imatges de joguines, 

publicitat, roba, professions que se’ls imposarà a un o 

altre, suposant que són nen i nena, i que demostren una 

clara diferenciació cultural.  

Imatges de gent del carrer, que ostenta una expressió de 

gènere o una altra. 

En off, la veu de Jordi Mas: 

“El gènere es pot entendre com un ideal normatiu. Tots 

nosaltres sabem com s’ha de ser per ésser un home i una 

dona, allò que la societat espera que siguem, i a partir 

d’aquí construïm i reconstruïm les nostres vides. Però al 

mateix temps que el gènere ens constreny, ens dicta unes 

normes: en tant que home jo m’he de comportar d’una 

determinada manera per no ser considerat efeminat, per no 

ser considerat sospitós d’homosexual, etc., també ens 

permet espais de llibertat, i aquí és on entren moltes 

persones transgènere. Aquí és on ha entrat també el 

moviment LGTBI, etc. Espais de llibertat i de transgressió. 

Aquests ideals de gènere poden ser contestats.” 

 

SEQÜÈNCIA 2 (TRÀNSIT I IDENTITAT DE GÈNERE) 

Muntatge de diferents plans de com els protagonistes trans 

entren a quadre, seuen en una cadira i miren a càmera o 

esperen. Durant l’entrada, apareix el text següent sobre la 

imatge: “La noció mateixa de “persona” es posa en dubte per 

l’aparició cultural d’aquests éssers amb gènere 

“incoherent” o “discontinu” (...) que no es corresponen amb 

les normes de gènere culturalment intel·ligibles mitjançant 

les quals es defineixen les persones.” El gènere en 

disputa, Judith Butler 
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Els entrevistats estan a l’espai lluminós i blanc on s’han 

realitzat totes les entrevistes. Cada un d’elles i elles es 

presenten, diuen el seu nom, en veu en off. Els 

entrevistats ens expliquen com va ser per a ells fer el 

trànsit, què sentien i què els va suposar. 

Noa: 

“Hi ha primer una part de trobar la teva identitat, i 

després una segona part que és sortir de l’armari.” 

Mar: 

“És una cosa que sempre havia pensat, bé, que sempre havia 

volgut fer, però que tampoc havia vist la manera de com 

fer-ho.” 

Leo, noi trans, forma part del col·lectiu Degenerades: 

“Em sentia molt perdut, amb molts dubtes i moltes preguntes 

sense resposta... i de cop una pregunta: qui sóc?. Et 

qüestiones la teva identitat i què ets. Bé, què ets, qui 

ets i per què a tu, no? Bé, jo em preguntava “per què em 

passa a mi això? Per què no puc ser normal?”.” 

Ian Garrido, cineasta: 

“Ese abismo que había sentido siempre a lo largo de toda mi 

vida, esa especie de separación respecto al resto. Empecé a 

entender que quizá tenía que ver con mi género o con mi 

nombre o con la ropa que llevaba o con cómo me denominaba, 

en masculino o en femenino.” 

Noa: 

“Per mi va ser molt difícil començar a parlar i a 

exterioritzar d’alguna manera el que “no sóc el que m’heu 

dit tota la vida que era”.” 

Gina, trans membre de l’Associació de Transsexuals de 

Catalunya: 

“Jo sabia que em passava alguna cosa, no sabia què era, 

vaig buscar el que em passava i quan vaig saber realment 

com em sentia, des d’allà vaig començar a fer un procés que 

va acabar en una reassignació de gènere.” 
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Chrysallis: 

“Todo era vámonos a casa, porque en casa, en su espacio, 

estaban felices, se sentían realizados. Entonces, nos 

exigían cada vez más que el resto de su vida fuera como en 

casa, porque no entendían que en unos sitios sí y en otros 

no.” 

Mar: 

“Fer un trànsit és com passar per una altra pubertat. Jo 

ara, per fi, després de dos anys, em sento adolescent, 

estic molt contenta.” 

Erik, activista transfeminista: 

“Hay gente que transita y ni siquiera se plantea hacia 

dónde quiere transitar, y eso es algo que la gente que 

estamos politizados y politizadas cada vez tenemos más y 

más en cuenta: si yo decido transitar, hacia dónde transito 

y por qué decido transitar.” 

Leo: 

“El concepte de noia masculina que jo començava a ser amb 

el cabell curt i vestint-me d’una determinada manera, a mi 

no m’encaixava, no volia ser allò.” 

Ian: 

“Sentí que era un salto al vacío pero que era necesario 

darlo. No sabía qué iba a pasar, no sabía nada, pero tenía 

que hacerlo.” 

Mar: 

“La informació que m’arribava no m’agradava, les 

representacions que hi havia de gent trans no em seduïen, 

jo no era una persona com aquestes que jo veia. Al cap dels 

anys i gràcies també a la era de la informació es va 

accedir a unes informacions que no teníem i vaig començar a 

connectar una miqueta” 

 

SEQÜÈNCIA 3 (REPRESENTACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ) 

Muntatge dinàmic de talls de pel·lícules, notícies de 

televisió, articles i portades de diaris, etc., on es 
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mostra a persones trans, sobretot dones trans, relacionades 

amb l’espectacle i la prostitució.  

Sobre les imatges, en off, sentim la veu de diversos 

entrevistats: 

Mar: 

“El folklore trans, el que jo veia de petita eren artistes 

cabareteres, ballarines i prostitució.” 

Sobre les imatges, que es desenfoquen, se sobreposa el text 

següent: “Al centrar-se en els artificis femenins, els 

mitjans de comunicació encoratgen el públic a veure a les 

dones trans com si fossin fruit d’un fetitxe sexual. Però 

sexualitzar els seus motius per transitar no només 

encotilla les identitats femenines de les dones trans, sinó 

que a més a més fomenta la cosificació de la dona.” 

Caçadors de faldilles, de Julia Serrano 

Leo: 

“S’ha representat des d’un punt de vista molt victimista. 

Sobretot les dones trans, no? Com una espectacularització 

del cos. Si des dels mitjans de comunicació ja hi ha la 

espectacularització del cos de la dona, de la dona trans 

encara més.” 

Ian: 

“Recuerdo escuchar “la transexualidad es una enfermedad”, 

la primera vez que yo escucho esa palabra en la tele. 

Evidentemente tú no quieres relacionarte con una 

enfermedad, esa es una de las cosas que hace tan difícil de 

ver o de entender que quizá tú eres trans.” 

Muntatge d’imatges més actuals de mitjans de comunicació 

que parlen del fenomen trans des dels tòpics, com per 

exemple el fet que van néixer atrapats en un altre cos o 

persones que han fet tot un seguit de canvis amb els quals 

ningú diria que aquella persona és trans. 

Noa, en off: 

“S’ensenya el nen i la nena trans que són perfectes o 

l’home i la dona trans que són perfectes i que ningú diria 

que són trans. La part de la diversitat trans que és més 

fàcil de ser assimilada, que es pot assimilar de forma més 
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senzilla i que, per tant, pot passar més desapercebuda i 

que és més pràctica en aquest sentit. I que no trastoca el 

sistema que ja hi ha.” 

Imatges de pel·lícules i, sobretot, series noves, com 

Sense8 o Transparent, que tracten les persones trans des 

d’un punt de vista més lax y des de la diversitat i no 

l’estigma.  

En off, Leo: 

“Sí que és veritat que aquest any i l’any passat ha 

començat a sortir, i als mitjans de comunicació s’ha 

començat a tractar molt el tema trans.” 

Ian: 

“Creo que la principal diferencia de cómo se representa 

ahora es que las personas trans estamos dentro, tenemos una 

voz dentro de lo audiovisual y cinematográfico. Eso hace 

que, por primera vez casi, la voz, el cómo se representa, 

el qué se dice… no viene de voces externas sino que viene 

de alguien que sabe lo que dice porque o es trans, o está 

muy cerca de lo trans, o lo trans participa de su proceso 

de creación… La diferencia es que nos hemos empoderado y 

que a nivel social podemos llegar a ese tipo de puestos, 

porque hasta ahora, y sobre todo las mujeres trans, no 

encontraban trabajo en algo que no fuera la prostitución.” 

 

SEQÜÈNCIA 4 (EL TRÀNSIT COM A POSICIÓ POLÍTICA) 

Imatges de protesta, de manifestacions desenfocades. Sobre 

les imatges se sobreposa la cita següent: “Cada alè que 

pren una persona trans és un acte revolucionari” Susan 

Stryker.  

S’exposa la idea que el fet de ser trans està qüestionant i 

fent trontollar una de les estructures més fermes de la 

nostra societat, que és el sistema de sexe/gènere, la 

concepció generalitzada que existeix una correlació entre 

el sexe amb què naixem i el gènere que representem. 

Erik: 

“Personalmente no podría concebir ser una persona trans sin 

estar politizado, aunque soy consciente que el 90% de gente 
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que decide transitar no lo está. Para mí ser trans no es 

algo que se tenga que esconder, es una posición política y 

una declaración de intenciones.” 

Jordi Mas: 

“El fet d’entendre lo trans com un fenomen social ens ha de 

servir per qüestionar les normes que regeixen el nostre 

sistema de sexe/gènere. És que si no sembla que els “raros” 

siguin ells i puguem seguir la nostra vida normal perquè no 

hi ha cap problema en el sistema.” 

Gerard Coll-Planas: 

“El que permet el gènere a nivell social és estructurar 

unes relacions, estructurar una divisió sexual del treball, 

una relació de privilegis i de desigualtats, etc. Té un 

efecte social molt potent, i desmuntar i qüestionar això 

pot tenir unes conseqüències socials molt potents, també.  

Ian: 

“Nosotros, al contestar un sistema de género binario tan 

férreo y al dar pasos tan fuertes y tan radicales, hace que 

lo cis se tambalee. De alguna manera utilizáis o utilizan 

todo nuestro movimiento y cambio para intentar entenderos a 

vosotros mismos.”  

Sobre la imatge se sobreposa la definició de “cis o 

cisgènere”. Diu així: -CIS [LC] Prefix que significa 

‘deçà’, ‘ençà’. Cisgènere és aquella persona que sí que 

s’identifica amb el gènere assignat en néixer. 

Noa: 

“L’existència de persones trans és una cosa que és una 

oportunitat per a canviar tot un sistema que no funciona. 

El donar-nos a conèixer, el fer-nos veure tal i com som, no 

intentant ficar-nos en el que ja hi ha, pot obrir moltes 

portes, no només a les persones trans, sinó que tothom 

pugui expressar el seu gènere d’una forma molt més lliure i 

més oberta i més positiva.” 

Ian: 

“Considero que nosotros, con nuestros cuerpos, con nuestro 

tránsito, somos una reacción y una propuesta hacia todo lo 
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que se supone que tenemos que ser o hacia todo lo que nos 

imponen.” 

 

SEQÜÈNCIA 5 (COL·LECTIU TRANS) 

Muntatge d’imatges de gent que trenca amb estereotips, gent 

ambigua, gent que no tracta d’amagar que és trans.  

Aquestes imatges s’encavalquen amb plans més llargs de 

persones trans de diferents associacions reunides, fent 

xerrades o escoltant-les, a manifestacions, etc. 

Sobre les imatges, en off, els entrevistats parlen sobre 

l’activisme que duen a terme des de les diferents 

associacions de les que formen part, s’enllacen i es van 

intercalant les imatges amb els talking heads dels 

entrevistats: 

Noa: 

“Joves Trans de Barcelona vam néixer el setembre de 2015. 

Havíem quedat a finals del curs anterior i durant tot 

l’estiu vam estar buscant més gent interessada en formar el 

grup i participar i vam fer la primera assemblea al 

setembre. 

Tenim per una banda el grup de suport trans jove, on tothom 

som persones trans i joves, i de tant en tant quedem per 

fer coses, tallers, activitats, coses d’aquestes. I 

després, per altra banda, tenim el grup d’assemblea, que 

organitzem moltes activitats fem temes d’activisme, com és 

el haver participat a la plataforma ‘Trans*forma la Salut’, 

fem xerrades per parlar des de la visió trans sobre el tema 

trans, precisament, i per poder donar a conèixer les 

nostres experiències” 

Gina: 

“L’Associació de Transsexuals de Catalunya neix el 2003 i 

es dedica a la lluita pels drets de les persones trans, 

intersexuals i trangèneres. Aquest va ser el primer 

objectiu.” 
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Chrysallis: 

“Chrysallis es una associació de menors transsexuals que es 

va crear fa tres anys aproximadament. Actualment som unes 

dues centes vuitanta famílies, una cosa així, però cada dia 

creixem. Nosaltres érem els primers que no teníem 

informació sobre la transsexualitat infantil, per això 

volem trencar amb els tòpics i donar a conèixer què és la 

transsexualitat infantil.”  

Mar: 

“Des de l’Associació Generem també anem a xerrades, si ens 

demanen en alguna escola perquè volen fer una xerrada sobre 

el tema, doncs també estem obertes. Tenim tota una llista 

de persones que estan disposades a sortir als mitjans de 

comunicació, estem al consell municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona, estem muntant el centre LGTBI de referència a 

Barcelona.” 

Leo: 

“Des del col·lectiu de Degenerades el que fem son 

formacions internes, i després un cop al mes, el primer 

dilluns de cada mes fem un acte al Passeig Sant Joan per 

visibilitzar els feminicidis, per parlar-ho i que la gent 

se n’adoni una mica. Per conscienciar i visibilitzar. I ara 

també estem fent un protocol contra agressions sexistes.” 

Imatges recurs de l’Orgull Crític a Madrid, una setmana de 

manifestacions, tallers i xerrades que es fa abans de la 

celebració i per contrarestar l’Orgull gai oficial de 

Madrid i de Barcelona, que s’ha tornat molt comercial. 

Erik: 

“Se hacen muchas cosas. Hay una parte muy importante de 

educación propia hacia el propio colectivo, que es una 

revisión interna continua de cómo nos tratamos, de qué 

cuidados nos damos, de qué privilegios tenemos y desde 

donde estamos hablando.  

Desde el transfeminismo lo que se intenta es estar 

muchísimo en la calle. Es entender que el feminismo es una 

intersección con lo que vivimos. Que un niño de 5 años me 

pregunte: ¿pero eres chico o chica? Y yo le pueda decir: lo 

que quieras, ¿tú qué crees? Y poder tener un debate con un 
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niño de 5 años es mi mayor gusto. Y eso es el 

transfeminismo para mí también.” 

Muntatge de diversos vídeos de Youtube, de youtubers trans 

que parlen o bé de la seva experiència, documentant el seu 

trànsit o bé donant consells a altres persones trans. 

Entra en off la veu de diferents entrevistats: 

Leo: 

“Pero l’activisme no només és cosa de carrer. Internet per 

al moviment trans ha suposat realment reunir, una reunió, i 

poder connectar moltíssima gent trans i que no siguin casos 

aïllats.” 

Noa: 

“També és una forma de donar-nos a conèixer: Internet et 

permet escriure articles propis, et permet fer el que tu 

vulguis i, per tant, és positiu en aquest sentit i 

personalment jo crec que el millor és poder estar, poder-

nos moure tant per Internet com pel món de fora 

d’Internet.” 

Erik: 

“Hay una comunidad muy grande de gente trans en Internet, y 

eso está salvando vidas, en el sentido de que puedes estar 

perdido en un sitio de Extremadura y que llegue un youtuber 

que te esté diciendo: ¿cómo me di cuenta de que era trans?”  

Leo: 

Youtube, jo crec que ha marcat un abans i un després en el 

que és les persones trans, com una connexió, tot 

d’experiències que s’expliquen, informació d’on t’operes, 

d’on aconsegueixes moltíssimes coses.” 

Erik: 

“Hay gente que lleva haciendo videos desde el año 2006 ¿y 

qué hace esta gente? Documenta su proceso, aparte de hablar 

de otras cosas, y es impresionante porque tú ves esos 

videos y te dan fuerza, piensas “no estoy solo o no estoy 

sola”.” 
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La batería de videos de Youtube acaba amb un youtuber trans 

que parla sobre el rebuig que reben per part de la societat 

les persones trans en diferents àmbits de la vida social. 

 

SEQÜÈNCIA 6 (ACCEPTACIÓ SOCIAL) 

Enllaçant amb el vídeo, els entrevistats parlen a càmera 

sobre la resposta que van rebre en comunicar que eren 

persones trans als seus familiars, amics i a la gent del 

seu dia a dia. 

Leo: 

“La resposta que vaig rebre per part de la meva família va 

ser, bé, no entenien res. No entenien res, sobretot la meva 

mare. Mai ho ha acceptat ma mare.” 

Mar: 

“Les meves amistats i família, dins de l’ensurt que suposa, 

van reaccionar bé. Vaig tenir que explicar-me molt, això 

sí, perquè molta gent no ho entenia.” 

Chrysallis: 

“No t’hem d’enganyar, passem com un dol. Ho portes per 

dins. Però una vegada el teu fill et demostra qui és i com 

de valent és de poder-se expressar, com a pare prioritzes 

la felicitat del teu fill.  També hi ha gent que no està a 

Chrysallis i està a casa corregint al seu fill i amagant-

lo.” 

Leo: 

“El patiment que genera que la teva família no ho entengui, 

perquè al final tu et vas construint com a Leo, no? I la 

dualitat que implica que a fora de casa ets el Leo, però a 

casa no ho ets... és un cacau mental.” 

Erik: 

“A mí me siguen tratando en femenino en el trabajo, siguen 

diciéndome: ¡gracias, reina! Yo no soy capaz de entender 

como en su cabeza no les causa un cortocircuito, pero 

claro, como en su imaginario no está, no hay 

cortocircuito.” 
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Mar: 

“Dins de la família va haver-hi qui va tenir posicions més 

reticents, però jo considero que van ser unes reaccions 

vingudes de la por, del t’estàs liant la troca, això serà 

complicat, tindràs problemes amb la feina, vigila on 

t’estàs ficant, no?” 

Ian: 

“A la hora de ligar es jodido. Por un lado, las chicas 

hetero creen que tengo 13 años, las lesbianas ya no me 

miran, ahora, eso sí, los gays se vuelven locos. Entonces, 

de alguna forma no sabes dónde meterte.” 

Soraya Vega: 

“És un estigma per part de la societat, és un no admetre-

ho, és que la família et consideri “raro” i et marqui 

límits i depèn de com les parelles també. És que a l’escola 

et diguin que ets “raret” i que això no pot ser i et fan la 

vida impossible i si vas a treballar potser et diuen que no 

encaixes amb la política de l’empresa, que et tallis el 

cabell perquè els homes no porten el cabell llarg i 

evidentment no parlem si vas amb faldilla i portes barba, 

això és inviable a la nostra societat. 

És una pressió social, externa, però això s’interioritza, i 

es fa fins a tal punt que un mateix no pot reconèixer que 

té una diversitat de gènere que no concorda amb el que 

estableix la societat.” 

Noa: 

“La transfòbia s’interioritza i això és una cosa que veiem, 

o sigui que es nota des del principi quan t’estàs 

preguntant per primera vegada, plantejant si ets trans o 

no, és molt fàcil auto-convèncer-se a un mateix de que no, 

que jo sóc normal i punto, no? Perquè és el camí fàcil.” 

Els entrevistats ens expliquen en veu en off com la 

societat, com a conjunt, encara no està preparada per 

entendre i acceptar el fenomen trans. 

Erik: 

“Lo que es delicado de ser una persona trans no-binaria, 

que es como yo me siento, es que la sociedad ahora mismo no 
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está preparada para eso. No está preparada para que yo vaya 

en el metro y la gente no se me quede mirando, para que 

vaya a un trabajo y no haya ningún problema cuando me hagan 

la entrevista y vean que en mi DNI dice sexo femenino y 

luego me miren y no lo entiendan, no está preparada la 

familia tampoco. No està preparada la sociedad.” 

Ian: 

“Hay un desconocimiento brutal. Los chicos trans no 

existimos, no somos nada ni somos nadie, y las mujeres 

trans, prostitución. A grandes rasgos, muy generales, es 

eso.” 

Mentrestant veiem imatges de noticies i casos en que la 

transfòbia és evident. En off, la veu de l’Erik i altres 

entrevistats. 

Erik: 

“Somos un colectivo expuestísimo. El otro día, en Lavapiés, 

le metieron una paliza a una chica trans que se quedó en 

coma. Quiero decir que esto está pasando a día de hoy.” 

Expliquen fets concrets d’assetjament i de pallisses en què 

la víctima era una persona trans i casos de suïcidis, com 

el cas de l’Alan, un jove trans que es va suïcidar, entre 

altres coses, a causa de l’assetjament escolar que rebia 

per la seva condició de transgènere. 

Soraya Vega: 

“Ningú és immune a la pressió social, el sistema amb això 

juga un paper molt normalitzador i molt estigmatitzant, per 

una altra banda. Per això són molt importants tots els 

grups de pressió, tot l’activisme, tots aquests grups que 

s’organitzen per donar suport i per crear pressió des d’una 

altra banda i demostrar que això existeix i que és viable i 

possible i que es pot crear un món diferent.” 

Muntatge de plans d’edificis de l’administració de l’Estat 

i d’hospitals, de la Unitat d’Identitat de Gènere.  

Joana, en off: 

“Però el problema més gran no és la resposta de la gent 

propera, el problema arriba quan et posen dificultats per 



 

55 

  

aconseguir allò amb què et sents identificada i amb el que 

et sentiràs millor.” 

Les imatges recurs es combinen amb les imatges de les 

persones entrevistades. 

Mar: 

“Si una persona trans es vol canviar el DNI, ha de tenir un 

justificant, un certificat mèdic, que digui que porta dos 

anys d’hormonació i un certificat d’una psicòloga o d’un 

psicòleg dient que tens disfòria de gènere, o sigui que 

estàs com una xota. Aquest és el motiu bàsic pel qual jo no 

m’he canviat el nom, perquè no vull que em firmin un paper 

on diu que no hi toco.” 

Chrysallis: 

“El tema del canvi de nom al registre civil, hi ha una llei 

del 2007 però exclou als menors i als immigrants. El que 

fem des de Chrysallis és demanar el canvi de nom per ús 

habitual. Tot i així informem que els nostres fills són 

transsexuals. A nivell estatal s’han aconseguit més de 30 

canvis.  

A més, hem treballat amb el Departament de Benestar Social 

i Família, i hem obtingut ja les targetes sanitàries amb el 

nom sentit dels nostres fills, i ara es farà també al 

carnet de la biblioteca, al transport públic, i al carnet 

jove. I s’estan treballant més coses per fer.  

Aquesta llei es vol canviar, hi ha una proposta de llei 

estatal d’identitat, que esperem que s’aprovi, que treu 

l’obligació dels dos anys d’hormonació i el diagnòstic de 

disfòria de gènere, i inclou als menors trans.” 

Leo: 

“La disfòria de gènere és no estar conforme amb el gènere 

que t’han assignat al néixer. I tot el que comporta la 

disfòria de gènere que és, per exemple, si tu ets un noi 

trans, no acceptar el teu cos i realment un rebuig al 

gènere que a tu t’han assignat.” 

Noa: 

“El tema de la disfòria de gènere és curiós, perquè per una 

banda és el nom que s’utilitza actualment per al diagnòstic 
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de la transsexualitat, tal i com es diu, però per altra 

banda també s’utilitza en entorns trans com una paraula que 

ens serveix per parlar sobre la disconformitat amb el 

nostre cos, que és una cosa real, és una cosa que existeix 

i per la qual passen moltes persones trans.” 

Leo: 

“Hi ha molta gent trans que té disfòria de gènere, però jo 

em pregunto “per què?” Perquè si no estiguéssim tan marcats 

en aquestes dues caixes, potser la gent trans no... potser 

una, no existiria gent trans, existiria la possibilitat de 

ser una altra cosa i no hi hauria un rebuig tan gran al 

propi cos.” 

Muntatge d’imatges recurs de l’Hospital Clínic. Cartell de 

la Unitat de Identitat de Gènere. 

Jordi Mas: 

“UTIG vol dir, literalment, Unitat de Trastorns de la 

Identitat de Gènere. Els trastorns de la identitat de 

gènere, que d’aquí ve el nom de la UTIG, és el nom amb el 

que es coneixia la transsexualitat en la quarta edició del 

DSM, que és el manual classificatori de trastorns mentals 

més important a nivell mundial, que elabora l’Associació 

Nord-Americana de Psiquiatria. Ara, al DSM-V se’n diu 

disfòria de gènere, cosa que vol dir que han anat 

evolucionant, però segueix sent un diagnòstic.” 

Quan es diu la paraula UTIG, apareix sobre la imatge el 

text següent: Unitat de Trastorn de la Identitat de Gènere 

–actualment es diu Unitat d’Identitat de Gènere– és el 

servei ofert per la sanitat pública per a les persones 

trans. A Catalunya es troba a l’Hospital Clínic de 

Barcelona.  

Mar: 

“Ara li han tret la T, la T de ‘trastorn’. Es diu Unitat 

d’Identitat de Gènere. Li han tret ara després de moltes 

queixes, però segueixen tenint la mateixa mirada.” 

Soraya Vega: 

“A Barcelona funciona des del 2008, i a l’Estat Espanyol ja 

havia aparegut abans, la primera unitat a Màlaga i 
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actualment ja n’hi ha set o vuit. Actualment em sembla que 

a Màlaga ja no existeix, degut a la pressió dels 

col·lectius trans d’allà. Aquestes unitats estan dotades 

d’un gran pressupost i d’un equip multidisciplinar en el 

que normalment està la figura d’un psiquiatre, d’una 

psicòloga, d’un endocrí/na, cirurgians i psicologia 

infantil, per a l’atenció de “peques” trans. Aquestes 

unitats serveixen per portar tot el procés per a realitzar 

una operació de reassignament de sexe, i funcionen amb un 

protocol que s’utilitza a nivell internacional que es el 

SOC (Standards Of Cares) per a persones trans, i aquestes 

directrius són les que regeixen l’atenció de les persones 

trans des de l’àmbit públic.” 

Jordi Mas: 

“El procediment és un procediment basat en el que seria el 

diagnòstic psiquiàtric. És a dir, qualsevol persona que 

vulgui accedir al tractament hormonal, qualsevol persona 

que vulgui accedir a les cirurgies, ha de passar abans per 

un procés diagnòstic, mitjançant el qual un professional de 

la psiquiatria i un professional de la psicologia hauran de 

determinar si aquesta persona és realment o no 

transsexual.” 

Mar: 

“Allà vas a una consulta, et fan un test de 300 preguntes a 

la segona visita, et diuen que, si ets una noia trans, has 

d’anar a treballar com una noia i has de funcionar a partir 

d’aquell moment com el gènere que et sents. I fas el test 

aquest de 300 preguntes, que és un test que et pregunta si 

jugues a nines, o vas amb cotxes o t’agrada el futbol, i a 

partir d’aquí decideixen si ets un home o una dona. Aquest 

és el sistema de la UTIG.” 

Soraya Vega: 

“Si passes el diagnòstic i segons tota la bateria de tests 

psicotècnics que s’apliquen respons segons el que 

consideren aquests estàndards que és una persona trans, 

aleshores passes a la següent fase que és amb l’endocrí/na 

on es fa el tractament hormonal, i a partir d’aquí comences 

a passar a les llistes per poder-te operar en el cas de que 

vulguis fer-ho. Les llistes són força llargues: pots 

arribar a estar 10 anys esperant sense poder operar-te.” 
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Leo: 

“És una mica aquell lloc on et donen permís per ser trans, 

on et donen com el carnet de “vale, tu sí, t’acceptem com a 

trans” i et donen la possibilitat d’accedir a si vols 

operar-te a operar-te, si vols hormones, hormones, però 

sempre si entres en uns paràmetres súper marcats del que és 

ser trans: si ets una dona trans has d’anar súper femme i 

si ets un home trans has de ser súper macho.” 

Jordi Mas: 

“Les UTIG han sigut des de sempre un aparell de 

socialització normativa i de consolidació dels estereotips 

de gènere.” 

Noa: 

“Tot el tema mèdic, el tema del diagnòstic de disfòria de 

gènere, em sembla que no té cap sentit. De fet, jo ho tinc 

claríssim, una persona que no és trans, no es planteja si 

és trans. Per tant, si una persona s’ho està plantejant, el 

millor és donar-li tot el suport i que aquella persona 

decideixi què vol fer amb el seu cos, amb la seva 

identitat.” 

Erik: 

“La UTIG debería existir pero de otra forma completamente 

distinta, lo que se tiene que aguantar ahí es una 

vergüenza.” 

Leo: 

“Cada persona trans té la seva vivència i la seva manera 

d’entendre què és trans.” 

Gerard: 

“Hi han dos marcs on situar la transsexualitat: diversitat 

o anomalia.” 

Muntatge d’imatges del CAP del carrer Manso, a Barcelona, 

on està el servei mèdic “Trànsit”. Entra en off la veu de 

Mar Llop. 
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Mar: 

“Arran d’aquest servei patologitzador, el de la UTIG, el 

que va passar és que hi havia un mercat negre d’hormones. 

Hi havia moltes persones trans que no passaven per la UTIG 

i s’hormonaven d’aquesta manera, aconseguint hormones com 

podien, i això volia dir que aquestes persones després no 

tindrien un control mèdic del seu cos. I doncs aquí va 

sorgir una iniciativa que es diu Trànsit, en principi per 

donar un servei mèdic a aquesta gent i controlar-la i 

donar-li suport, però després també va ser un servei més 

general per a la gent trans.” 

Sobre la imatge, quan s’anomena el nom del servei 

“Trànsit”, es sobreposa el text següent: Trànsit és un 

servei per a persones trans que neix l’any 2012. Està 

format per tres professionals, una endocrina i dues 

psicòlogues, i encara no forma part del Servei Català de la 

Salut, però hi entrarà d’aquí poc. 

Jordi Mas: 

“Trànsit no es basa en aquest model patologitzant, no es 

basa en aquest model d’acreditació per part d’un 

professional, per part d’un expert reconegut 

institucionalment, sinó que és més el que s’anomena un 

model de consentiment informat.” 

Soraya Vega: 

“El consentiment informat és una altra manera de funcionar, 

és a dir la persona decideix si vol o no vol començar, és 

ella qui té la capacitat de poder-se denominar com a 

persona trans, i és a partir d’aquí que s’accedeix al 

servei i el que aquest ofereix, que entre d’altres coses és 

el tractament hormonal.” 

Sobre la imatge, se sobreposa: Trànsit ofereix a les 

persones trans i a persones relacionades informació, 

assessorament, acompanyament real i hormonació en el cas 

que es consideri pertinent per ambdues parts. 

Jordi Mas: 

“Cada vegada més els col·lectius trans reivindiquen aquest 

tipus d’assessorament i de relació.” 
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Muntatge d’imatges d’arxiu de mitjans de comunicació donant 

notícies de la gent de la plataforma ‘Trans*forma la Salut’ 

portant la queixa al Síndic de Greuges, tenint reunions amb 

Cat Salut, etc. En off, sentim la veu de Mar Llop, de 

l’Associació Generem, una de les participants en la queixa 

que explica la iniciativa. 

Mar: 

“‘Trans*forma la Salut’ és una iniciativa que va començar 

amb l’Associació Generem i ACATHI, que ACATHI estava 

treballant amb unes queixes al Síndic de Greuges, i es va 

plantejar fer una queixa general. Perquè el Síndic sempre 

donava la raó a les queixes que hi havia dels serveis de la 

UTIG, però donava la raó des d’una mirada que no era la que 

nosaltres volíem. Aleshores vam tenir una reunió amb el 

Síndic, els hi vam explicar que volíem un canvi de 

paradigma, un canvi de mirada, i que estàvem treballant una 

denúncia, una queixa, general del sistema. Aleshores es va 

convidar a tothom d’associacions que treballen amb gent 

trans o directament trans, i aquí va entrar Joves Trans i 

ATC, i segur que em deixo algú... 

El que es pretén és un canvi de mirada, i el que es vol és 

canviar el model de salut. No volem un servei on et jutgin, 

volem un servei on ens acompanyin. ‘Trans*forma la Salut’ 

treballa per aconseguir un servei que no sigui 

patologitzador, volem un servei d’acompanyament.  

Considerem que ja sabem qui som i que no ens ho ha de dir 

ningú. No volem que s’hagi de passar per un examen que 

digui que tens una patologia i ets apte per fer un trànsit. 

A més a més, molta gent pensem que això del trànsit no és 

que “ara faig el trànsit i vaig cap a l’altre costat”. És 

una manera d’entendre el gènere i arribes aquí perquè és 

una cosa que et preocupa i no hi estàs d’acord. I aquest 

trànsit pot ser total o pot ser parcial, pot ser de moltes 

maneres.” 

Més imatges de notícies dient que el conseller Toni Comin 

anuncia que a partir de setembre de 2016 es presentarà un 

nou model de salut trans.  
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Soraya Vega: 

“No existeix una mesura estàndard del que és ser una 

persona trans o transgènere, per a nosaltres, per a la 

realitat, el que hi ha cada vegada és més ampli i cada 

vegada et trobes amb més gent que considera que té un 

gènere fluid i cada vegada més gent que vol fer la 

transició en el sentit més binòmic en el que és l’espectre 

del gènere. En la diversitat de gènere està canviant el que 

un home sigui només algú amb penis i sense pits i que una 

dona sigui algú amb vagina i mames, i no és que ho digui un 

llibre, és que ho diu la realitat.” 

 

SEQÜÈNCIA 7 (VIURE EN SOCIETAT) 

Muntatge de plans molt lluminosos de gent aleatòria 

caminant pel carrer, detalls de cares vistes a través de 

lupes o vides, detalls de cossos, multituds de gent, etc. 

Sobre la imatge, se sobreposa: “L’estructura d’una 

identitat dins dels límits culturals disponibles estableix 

una definició que descarta en avançat l’aparició de nous 

conceptes de identitat” El gènere en disputa, Judith Butler 

Jordi Mas: 

“No es pot entendre un fenomen com la transsexualitat, un 

fenomen més extens com el transgenerisme, sense 

contextualitzar-lo en un determinat context sociocultural. 

Aquestes persones són éssers socials i en tant que éssers 

socials no estan al marge del nostre univers simbòlic i de 

les nostres estructures socials, per tant és fonamental 

entendre-ho com un fenomen social.” 

Gerard: 

“Totes estem en un marc, on hi ha unes estructures, on hi 

ha uns significats culturals, on hi han unes coses que ens 

limiten. Però si només mirem la part macro també oblidem la 

nostra responsabilitat en relació al manteniment d’això, 

perque al final el sexisme som nosaltres actuant de forma 

sexista.” 
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Noa: 

“No és tant que la transfòbia s’interioritzi, de fet el que 

s’interioritza és el sistema cissexista. El sistema que et 

diu això són els nois, això són les noies, perquè tenen 

aquest cos.” 

Sobre la imatge, se sobreposa la cita següent: “Les 

persones només són intel·ligibles quan posseeixen un gènere 

que s’ajusta a normes recognoscibles de intel·ligibilitat 

de gènere” El gènere en disputa, Judith Butler 

Jordi Mas: 

“Ens veiem a nosaltres mateixos en bona part de la forma en 

què ens veuen els altres. Nosaltres podem tenir la 

identitat que vulguem, nosaltres podem fer qualsevol canvi 

a la nostra subjectivitat, però si aquest canvi o aquest 

convenciment que tinguem no és reconegut pels altres, no és 

reconegut en el dia a dia, serveix de ben poc. 

Hi ha moltes persones que diuen “ostres, a mi m’encantaria 

no voler hormonar-me, a mi m’agradaria no haver de portar a 

terme tots aquests canvis, però és que a mi m’agradaria 

tenir cert reconeixement per part dels altres”. 

Erik: 

“Se decide transitar por una necesidad de supervivencia, 

que no por obligación, sino por supervivencia y porque 

además se está a gusto transitando, pero sin olvidarme de 

que si no tuviese que hacerlo, si no tuviese que ganarme el 

pan y si la sociedad estuviese preparada para los cuerpos 

no binarios habría mucha menos gente decidiendo hacer ese 

tránsito hacia lo binario.” 

Chrysallis: 

“És que l’escola no els ensenya una altra cosa. Ells 

arriben allà i “nen: penis”, “nena:vulva”. No saben una 

altra cosa. No estan representats, és com que no 

existeixen. És una necessitat de sobreviure, de dir “jo on 

estic?”. La meva diu “que em tallin això i ja sóc una 

nena”.” 
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Mar: 

“Fer un canvi amb hormones i cirurgia, que quedes més 

invisibilitzada, fa que tinguis més bon passing.” 

Sobre la imatge se sobreposa la definició de “passing” quan 

aquesta paraula és anomenada. Diu així: Passing: Habilitat 

de la persona trans, mitjançant canvis físics i d’aspecte, 

de ser llegida com a cisgènere. 

Erik: 

“Cuando hablo de supervivencia hablo de esto: a veces me 

canso de ir por la calle y que la gente me mire. Hay días 

que puedes y días que no puedes y dices "quiero mi 

passing". Eso y la seguridad en uno mismo. Yo soy una 

persona que defiende el passing, no para evitar que la 

gente sepa que soy trans, sino por la seguridad.”  

Diverses imatges d’un noi i una noia parlant, dues o més 

noies parlant i rient i un grup de nois conversant i 

relacionant-se. 

Erik: 

“El hecho de que yo decida transitar, de manera fácil y mal 

dicha, al modelo binario de hombre, de alguna manera, es 

porque yo no he recibido una serie de privilegios en mi 

vida y una vez tenga el passing, es decir que la gente me 

identifique como "hombre binario", sé que voy a tener 

privilegios. Privilegios de hombre blanco viviendo en 

España. Y mi posición ante eso es estármelo planteando todo 

el rato. Me lo planteo todo el rato.” 

Sobre la imatge se sobreposa el següent text: “El sexisme 

és un producte secundari del despietat apetit de beneficis 

del capitalisme” El tràfic de dones, Gayle Rubin 

Mar: 

“El tracte d’una dona referent a un home i el contrari, com 

que s’entén que tothom és heterosexual, a no ser que hi 

hagi una declaració d’homosexualitat, doncs sempre hi ha un 

joc que aquest ha canviat en relació a abans. A la nena se 

li diu “ai, que guapa, que guapa” i al nen “ai, que 

machote”, això quan tenen un any, doncs passa el mateix 

quan ets gran.” 
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Ian: 

“De repente era yo el que tenía que subir los bultos en el 

tren, de repente yo era el fuerte.” 

Leo: 

“Per exemple, les mirades... A mi ja no em mirem pel 

carrer, jo ja no tinc por, no em diuen res. Com el silenci 

aquest de, hòstia, per fi. Jo quan surto de nit ja no tinc 

por, i com és al revés, com jo sóc el subjecte que de cop 

em poso a l’altre lloc i sóc jo “el que da miedo” i el que 

si jo vaig caminant cap a algun lloc i hi ha una dona 

davant meu, es va girant.  

El silenci... el no escoltar res. I deixar de ser un 

objecte de desig.” 

Erik: 

“Te pega un susto muy grande porque piensas: ¿Qué es esto? 

Las relaciones que se establecen, las alianzas, entre 

chicos cis, cuando solo hay chicos cis, y cuando tú estás 

siendo percibido como uno más. Y las conversaciones que se 

crean, y la violencia que a veces se siente cuando hablan 

de las tías, por ejemplo, de las bromas que hacen, etc. Te 

has socializado como una persona que no sustenta los 

privilegios de un chico blanco en España, pero de repente 

los sustento. Yo me siento violentado por esos privilegios 

porqué he estado peleando contra ellos, y sigo peleando, 

pero me siento violentado cuando los sustento. ¿Entonces 

como convivo conmigo mismo? Es la contradicción del 

passing, es el cómo lo cambio desde dentro.” 

Noa: 

“I parlem de Catalunya i Espanya, però és molt diferent de 

cara enfora la discriminació que patiràs com a persona 

trans blanca o com a persona trans de color, o com a 

persona trans de classe alta o com a persona trans de 

classe baixa.”  

Gerard: 

“Estem en una societat individualista on hi ha altres eixos 

que estan marcant molt, com el tema autòctons-immigrants a 
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l’hora de distribuir cures, poders, etc. Potser s’està 

reconfigurant una mica tot això.” 

Erik: 

“Transitar es un negocio. El sistema de género es un 

negocio porque da dinero, ser mujer binaria da dinero por 

toda la maquinaria industrial que genera eso. Ya sea 

capitalismo puro en el sentido de ves al Zara y cómprate el 

vestido, y ves a tal y maquíllate, y esto es ser mujer, 

este modelo es ser mujer (y además cambia cada año). 

Entonces tienes que consumir el modelo de mujer, y este es 

el modelo de hombre que cambia cada año y tienes que 

consumir este modelo de hombre. Y no solo a nivel de ropa, 

sino a nivel de estética de: apúntate al gimnasio, 

constrúyete este cuerpo, que este año se lleva el culo de 

Rihanna y es lo que hay que hacer. Y opérate estéticamente, 

es decir, modifícate para cumplir el modelo de género. Todo 

eso es dinero que hay una industria detrás generando año 

tras año, mes a mes… es impresionante, y además cada vez 

está cambiando más rápido. Y no solo está vinculado al 

capitalismo, sino que estás vinculado a un sistema de 

dominación.” 

Ian: 

“Yo creo que se podría llegar a romper el sistema si de 

repente nadie se identifica con un género u otro, ¿dónde 

está la dominación de poder? Si de repente las mujeres ya 

no son mujeres y los hombres no son hombres, ¿quién domina 

a quién? Los géneros son relaciones de poder y de 

privilegios, ¿quién es subyugado y quién subyuga? Ya no 

tendrías a quien nombrar, si nadie es mujer y nadie es 

hombre.” 

 

SEQÜÈNCIA 8 (SOLUCIÓ: EDUCACIÓ) 

Muntatge de plans detall de nens i nenes amb les seves 

famílies, a les escoles bressol, aprenent dels i les 

mestres, i també imatges de llibres de text de primària i 

ESO de naturals i biologia, mostrant com s’ensenyen els 

cossos i les identitats. 

Sobre les imatges, s’imprimeix el text: “Es reprodueixen, 

sense qüestionar-los, els estereotips socials dominants de 
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la masculinitat i la feminitat” El gènere en disputa, 

Judith Butler 

Noa: 

“Al dir “vale, jo sóc tal, però no tinc el cos que hauria 

de tenir” això, òbviament després de molts anys repetint-te 

aquesta idea et crea discomformitat i aquesta sensació de 

que el problema ets tu. I això és un problema greu, el fet 

de que la societat ens digui que el problema som 

nosaltres.” 

Leo: 

“Una de les vies per conscienciar una mica i que no hi hagi 

tanta desconeixença és l’educació. Que realment 

s’implementi a les escoles i que per part dels mitjans de 

comunicació hi hagi una visibilització real del que és les 

possibilitats de ser trans. Amb informació, amb informació 

real del que és un qüestionament de qui ets i de la teva 

pròpia identitat. Que es comenci a parlar, que ja ha quedat 

obsolet això de ser home i ser dona.” 

Ian: 

“Los menores trans son un grupo muy fuerte que está tomando 

mucha relevancia en este país y es muy bueno que así sea, 

porque estas preparando generaciones futuras que van a 

entender y les va a parecer mucho más normal que existan 

personas trans.” 

Chrysallis: 

“Entreguem un protocol a l’escola, que és inexistent, les 

escoles no saben què fer, per això estem lluitant amb 

Ensenyament, i la majoria de directors i centres 

empatitzen. I a partir d’aquí es tracta l’infant amb el seu 

nom sentit, va als lavabos que li pertoquen a la seva 

identitat, etc.” 

Mar: 

“Estem treballant per intentar aconseguir una educació que 

sigui no tan dicotòmica, que deixi la persona desenvolupar-

se lliurement. I és una feina que se’ns planteja els 

pròxims anys i amb la qual comencem a treballar. Ja hi ha 

gent que ja està treballant, però des dels col·lectius 



 

67 

  

trans, des de l’Associació que vam muntar és una de les 

feines que fem.” 

Chrysallis: 

“També fem lluita amb el Departament d’Ensenyament perquè 

dins dels llibres de text o mitjançant fitxes es doni i 

s’ensenyi la diversitat en tot l’àmbit del sistema 

educatiu. I que formin els professionals sobre aquesta 

diversitat també. A veure com acabarà la cosa, en principi 

van dir que ells formarien a uns quants i aquests que 

formarien anirien als col·legis a formar altres 

professionals. Esperem que això funcioni, perquè des de 

l’escola es parteix del binarisme i no es dóna lloc a la 

diversitat. És aquest el problema que hi ha 

majoritàriament, perquè si tu mostres una diversitat hi ha 

treus molts problemes en el camí del menor transsexual.” 

L’Eugeni, president de l’Observatori Contra l’Homofòbia, 

parla sobre un protocol que es vol instaurar a les escoles 

per saber com actuar en casos d’assetjament a menors trans. 

Van tenir una reunió amb el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat i explica quin és el futur de l’educació quant 

a la diversitat de gènere.  

 

SEQÜÈNCIA 9 (UN SISTEMA IDEAL. FINAL) 

Sobre la pantalla, es llegeix el text següent: “Una visió 

utòpica en la qual la polaritat genèrica hagi estat 

totalment desmantellada, de manera que la distinció entre 

homes i dones deixi d’organitzar la cultura i la psique. 

Les diferències genitals entre els éssers humans ja no 

tindran importància cultural” Del sexe al gènere, Silvia 

Tubert 

Els entrevistats estan a l’espai blanc mirant a càmera, 

pensant. Muntatge de diferents plans de cada un. 

Noa: 

“Jo tinc molta curiositat per saber com funcionaria un 

sistema diferent al sistema de gènere, i de fet l’imagino 

com un sistema en el qual cadascú pogués explorar els seus 

gustos o la seva forma de veure’s a si mateix.” 
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Leo: 

“On hi hagués més coneixença, educació i visibilitat. On el 

ser trans sigui totalment una cosa del dia a dia.” 

Noa: 

“En el que es deixés d’assignar gènere. No es pensés que 

una persona creixerà d’una manera determinada segons els 

seus genitals.” 

Mar: 

“Que es pogués fer un canvi de nom i de gènere en el DNI 

sense haver de portar papers. Jo sóc del parer, que és una 

cosa particular de cadascú, que el gènere, que en el cas 

del DNI posa sexe, no hauria de figurar-hi.” 

Noa: 

“Que es deixés de veure les persones trans com l’excepció, 

perquè realment si som l’excepció és perquè s’imposa una 

norma, i si es deixa d’imposar la norma, l’excepció deixa 

de ser l’excepció.” 

Erik: 

“Medidas funcionales, más sitios como Trànsit en otros 

lugares que no sean sólo Barcelona y Madrid, más 

información, y educación en todos los aspectos, tanto 

médicos, como en las escuelas, como en los institutos, como 

en la calle. Y recursos y educación laboral, que contraten 

a una persona de recursos humanos educada en este tema, que 

mi doctora de cabecera sepa qué es la UTIG.” 

Noa: 

“Els rols de gènere deixar-los estar. Deixar de pensar que 

els homes són d’una manera i les dones són d’una altra.” 

Mar: 

“La formació del professorat en temes de gènere i 

flexibilitat per fer una educació més incloent i no tan 

dicotòmica. Penso que ens estalviaríem molts problemes 

posteriors i aconseguiríem tenir una societat més lliure on 

les persones serien més felices.” 
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Ian: 

“Iría a los nuevos seres que se están formando y les diría 

que pueden ser como quieran ser, que no tengan miedo, que 

no tienen que pegar a nadie porque se sienta diferente ni 

tienen que sentirse mal por sentirse ellos diferentes.” 

Gerard Coll-Planas: 

“En un marc on, al marge del rosa i el blau, es contempla 

l’altre gamma de colors, es contemplen formes de ser nen i 

de ser nena més diverses, segurament menys persones 

necessitarien transitar perquè es podrien trobar a gust en 

diferents posicions d’aquest marc, o en el cas de transitar 

no generaria el dolor que genera avui en dia a moltes 

persones.” 

Joana López: 

“Todo esto consiste en acabar con la tranfobia, una vez que 

se acaba con la transfobia, la gente acepta la diferencia y 

no te discriminan.” 

Jordi Mas: 

“L’únic que volen és ser acceptats, estan cansats d’estar 

sempre lluitant.” 

Chrysallis: 

“Són persones especials i són un exemple. I nosaltres estem 

orgullosos de tenir aquests fills i filles.” 

Ian: 

“Creo que nos depara un futurazo, en ese sentido soy súper 

optimista y lo veo. Y hay mucha más gente que lo ve, hay 

mucha más gente consciente de que algo está pasando. No sé 

si es una revolución, pero nosotros ya estamos 

revolucionados y hemos hecho la revolución dentro a 

nuestras familias, nuestros amigos, nuestras parejas, 

nuestros ambientes laborales.” 

Erik: 

“Creo que hay que pelear las cosas. Las cosas que se pelean 

no quedan en la estacada, vacías. Se consiguen cosas y yo 

creo que se van a conseguir cada vez más.” 
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Time-lapse dels entrevistats que s’aixequen i escriuen a la 

paret blanca estereotips associats al gènere masculí, al 

gènere femení i a les persones trans. En gran, cada un 

escriu una part de la frase “transfigurem el gènere, 

subvertim la realitat”. 

FI 

 

 

EQUIP TÈCNIC PRINCIPAL 

Per tal de realitzar el documental de forma adient, seria necessari comptar amb un 

equip tècnic composat pels següents membres: 

 Directora i Guionista 

 Ajudant de direcció 

 Director/a de fotografia i operador/a de càmera  

 Segon/a operador/a de càmera 

 Cap de so 

 Ajudant de so 

 Muntador/a  

 Ajudant de muntatge 

 Productor/a executiu/va 

 Director/a de producció 

 Auxiliar de producció 

 Grafista 

 

PRESSUPOST  

In Medias Res és una producció de baix cost. La tècnica de talking heads combinats 

amb imatges recurs observacionals permet concentrar els rodatges de les entrevistes 

en pocs dies i fer ús d’un equip reduït, tan de material com tècnic. Pràcticament tot 

està rodat a Barcelona, o si més no en àmbit nacional, cosa que també redueix els 

costos de transport. El pressupost s’ha fet seguint el model que utilitza l’Institut Català 

de les Empreses Culturals, dividit en 12 capítols. Com que es tracta d’un documental i 

no compta amb elenc d’actors ni escenografia, s’ha prescindit d’aquests dos capítols, 

el 2 i el 4. Els salaris de l’equip tècnic són els que recomana el Boletín Oficial del Estado 

per a produccions de baix pressupost, a dia 22 de gener de 2016. (BOE, 2016) 
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A continuació està el pressupost desglossat en capítols i subcapítols. 
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PLA DE FINANÇAMENT i CANALS DE DISTRIBUCIÓ 

Pel que fa al finançament del documental, en el cas que una productora el dugués a 

terme, existeixen diverses opcions per tal de poder-lo realitzar. 

Les diverses opcions a contemplar, comptant conjuntament amb la inversió de capital 

de la productora, són les següents: 
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D’una banda, hi ha l’opció de coproduir-lo i vendre els drets d’antena a Televisió de 

Catalunya i Televisión Española, on tindria la possibilitat d’emetre’s a diversos 

programes de la seva graella: 

 TVC, programes de documentals com:  

Sense Ficció, és un programa que té com a principal objectiu emetre els millors 

documentals que es fan arreu del món, i també els documentals de producció pròpia 

que han marcat estil a TV3. El programa és una finestra oberta a les millors 

produccions del gènere que ens permeten reflexionar sobre els grans reptes de la 

societat actual. En el programa també s'emeten algunes de les pel·lícules documentals 

que pel seu valor artístic o per la seves revelacions han causat polèmica o admiració en 

l'àmbit internacional. 

60 minuts, programa els millors documentals periodístics dedicats a l'aprofundiment i 

anàlisi de l'actualitat i a la reflexió social, política i econòmica sobre els principals 

temes de debat arreu del món. 

Sala33, emet el cinema que es fa a Catalunya, no importa el gènere, el format, l'època 

o la durada. Entre la seva selecció de llargmetratges i curtmetratges trobem el format 

documental, així com també estrenes i primícies.  

El documental, se centra en la difusió de produccions amb participació catalana que 

entenen el gènere de manera àmplia, tant formalment com des dels continguts. El 

programa combina produccions alienes i treballs fets en règim de coproducció o 

precompra. 

 TVE, programes de documentals com:  

El Documental de la 2, és un espai que La 2 reserva per als millors treballs de l’àmbit 

nacional i internacional, i combina documentals actuals amb altres que han fet 

història. 

En Portada, és un programa de reportatge i documental que té dues raons de ser: 

explicar el que passa més enllà de les nostres fronteres i donar veu als milions de 

persones a tot el món que tenen coses interessants a dir i als que mai ningú els ha 

posat un micròfon a davant. 

Documentos TV, és un programa que ofereix el millor del mercat documental.  

Documenta2, un nou espai per apropar-se als millors documentals de divulgació 

cultural, històrica i científica. 
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D’altra banda, seria interessant cercar inversors i distribuïdors a diferents mercats 

nacionals i internacionals com el DocsBarcelona, L’Alternativa Professionals, The 

Industry Club a San Sebastián, el Sunny Side of the Doc (La Rochelle), el MIPDOC 

(Cannes), l’IDFA (Països Baixos) o el Hot Docs Industry (Canadà). 

I donar-li visibilitat a través dels diversos festivals vinculats als mercats professionals 

anomenats anteriorment, i també d’altres centrats en la temàtica del documental, com 

el Can be Gay. Festival Internacional de Cine LGBTIQ de Canarias, el Lesgaicinemad. 

Festival Internacional de cine lésbico, gai y transsexual de Madrid o l’Andalesgai. 

Festival Internacional de Cine Lésbico, Gai, Bisexual y Trans de Andalucía, a nivell 

nacional, o el QueerLisboa. Festival Internacional de Cinema Queer i el Sydney 

Transgender International Film Festival, a nivell internacional, entre d’altres. 

 

També hi ha l’opció de demanar ajudes públiques a l’Institut Català de les Empreses 

Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya, que en el cas de In Medias Res optaria a 

la ‘Subvenció per al desenvolupament de projectes audiovisuals’ i a la ‘Subvenció per a 

la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió’. Així com també 

demanar una subvenció del tipus ‘Ayudas generales para la producción de 

largometrajes sobre proyecto’ al Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA), del Gobierno de España.  

I per últim, també hi ha la possibilitat de que les diferents associacions i serveis 

involucrats vulguin fer donacions per tal que un projecte que els beneficia es dugui a 

terme.  

 

 

TARGET I VIABILITAT  

El target de In Medias Res és generalista, des dels 14 anys, aproximadament, fins a més 

de 65.  

El públic susceptible de veure aquest documental serà aquell interessat en saber més 

sobre el transgènere i, donat que és un tema de total actualitat, tot i que desconegut, 

serà un nombre gran de gent. A més a més, el propi col·lectiu trans també tindrà 

curiositat en veure’l per la nova visió que pugui aportar a l’imaginari de la 

transsexualitat, diferent de la que els mitjans de comunicació han donat fins ara. 
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La viabilitat del documental In Medias Res. Transfigurant el gènere, subvertint la 

realitat és àmplia, en primer lloc perquè el pressupost és econòmic i no serà complicat 

trobar fonts de finançament; i en segon lloc perquè hi ha motius demostrables com 

per pensar que tindria una gran audiència i repercussió si s’emetés per televisió i per 

altres canals de distribució. 

L’últim documental que s’ha emès per televisió a nivell nacional sobre la temàtica, el 

30 minuts titulat Trànsit, menors transsexuals, va tenir una audiència de 684.000 

espectadors i un share del 19,7% (El '30 minuts' fa la millor dada de l'últim any i mig 

amb el reportatge sobre menors transsexuals, 2016), posicionant-se líder en el 

rànquing d’audiència de la jornada del diumenge 10 d’abril de 2016. A més a més, va 

tenir molta repercussió a les xarxes socials i als mitjans de comunicació els dies 

següent a l’emissió.  

Agafant aquest cas de referència, queda clar que l’interès vers la temàtica trans és 

molt alt i que molta gent se sentiria interessada en saber-ne més. A més a més, tant 

des del col·lectiu trans com individuals, és probable que vulguin sentir un altre punt de 

vista de la temàtica.  

A més a més, en els últims anys, sobretot a partir de l’any passat, la lluita del col·lectiu 

LGTBIQ s’ha centrat en la defensa dels drets de les persones trangènere, que es troben 

en uns dels estadis més baixos de la societat en matèria de drets, sobretot si no han 

nascut en un entorn de classe mitjana-alta. Als mitjans de comunicació, com per 

exemple El País i La Vangaurdia a nivell nacional, només comptant l’any 2015 i el que 

portem de 2016, s’han publicat 84 noticies relacionades amb el transgènere (El País, 

2016), la gran majoria en relació a discriminacions que rep el col·lectiu, personatges 

reconeguts –la majoria artistes famosos– que han sortit de l’armari com a trans i petits 

avenços socials que s’han dut a terme, com l’aplicació de banys per a trangèneres a les 

escoles dels EEUU. 

 

A més a més, en els últims anys, les cerques a Google de les paraules “transexualidad” 

en l’àmbit de l’Estat Espanyol i “transgender” a nivell mundial, han augmentat 

notablement, cosa que demostra un interès creixent per part de la societat a nivell 

mundial. 



 

76 

  

 

Google Analytics 

És per això que és un moment idoni per a fer un documental que desmitifica i 

desestigmatitza a les persones trans i aporta realitat i normalització al col·lectiu, ja que 

la població és una mica més conscient del que suposa el gènere i de que existeix la 

possibilitat de no sentir-se a gust amb tot el que implica haver nascut amb uns genitals 

determinats. És un moment idoni per a fer saber que les persones trans són optimistes 

i lluitadores, i que aconsegueixen les seves fites per transformar aquesta societat 

opressora.   
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CALENDARI DE PRODUCCIÓ i CRONOGRAMA  

La producció d’una obra audiovisual es divideix, generalment, en tres fases: la 

preproducció, la producció pròpiament dita que comprèn els rodatges, i la post-

producció. Aquest treball de fi de grau consisteix en la fase de preproducció del 

documental In Medias Res i en la realització d’un teaser, una peça audiovisual curta 

promocional del producte. 

 De gener a agost de 2016: 

 

Preproducció del projecte: 

o Desenvolupament de la idea 

o Documentació escrita i visual 

o Assistència a diverses xarrades informatives 

o Realització d’entrevistes informatives 

o Pressupost 

o Preparació i elaboració del dossier 

o Guió 

o Realització i muntatge del teaser 

o Realització de pitchings  
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Per tal de continuar amb la producció del documental, caldria fer pitchings per 

aconseguir que una productora volgués agafar el projecte i seguir amb la realització del 

documental. A partir d’aquí, doncs, caldria: 

o Preparar les jornades de rodatge 

o Cercar finançament i aplicar per a subvencions públiques  

o Fer recerca de material d’arxiu 

Seguidament, durant aproximadament cinc o sis mesos, vindria la fase de rodatge i 

post-producció: 

o Jornades de rodatge 

o Post-producció de vídeo 

o Post-producció d’àudio 

o Etalonatge i correcció de color 

o Composició de la música 

o Traduccions i subtítols 

o Còpies  

o Pla de promoció i distribució 

 

 TEASER 

Com s’ha dit abans, i amb la idea de tenir una carta de presentació audiovisual, a part 

del guió i el dossier escrit, he elaborat un teaser, que més aviat és un vídeo resum, del 

que serà el documental. 

El teaser s’ha realitzat en quatre jornades de rodatge. Una per a gravar les entrevistes, 

que es van dur a terme en una localització concreta, que és l’Hangar, a Poblenou, i que 

vaig llogar durant 6 hores. Vaig entrevistar a 6 persones, 5 persones trans (Noa, Leo, 

Mar, Gina i Joana) i un sociòleg (Jordi Mas), a títol d’expert en la temàtica. Hagués sigut 

ideal també entrevistar algú del servei ‘Trànsit’, però a cap de les tres persones que ho 

porten els anava bé la data convocada, i vaig considerar que a través dels altres 

entrevistats es podia parlar del servei i no calia que llogués un altre dia l’espai per a fer 

només una entrevista. També hagués sigut interessant entrevistar algú de Chrysallis, 

però tampoc ningú podia en el dia assenyalat. 

La segona jornada de rodatge va ser el dia de la manifestació per l’alliberament LGTBI 

que aquest any es centrava en reivindicar el transgènere, amb el lema “persones trans, 

tan diverses com comunes”. 
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La tercera jornada va ser la gravació d’una xerrada sobre diversitat trans que es va fer 

al Disseny Hub de Barcelona, on nou testimonis trans van parlar sobre les seves 

vivències i temes que consideraven que era de rellevància tractar. 

I la quarta i última jornada va ser per gravar els plans detall que donen inici al teaser i 

que mostren estereotips de gènere a través de característiques de la gent, anuncis, 

botigues, joguines, etc., que van ser gravades amb una càmera llogada i un suport per 

a l’espatlla per tal d’estabilitzar la imatge. 

Pla de rodatge: Teaser ‘In Medias Res’ 

DIA HORA LLOC ESCENA PERSONATGES MATERIAL 

1/07/16 9-15h Hangar.org, 
Poblenou, 
BCN 

Entrevistes Leo Kulisevsky 

Gina Serra 

Joana López 

Mar Llop 

Noa Delclòs 

Jordi Mas 

Canon 5D-
mark II 

Trípode 

Micròfon 
de corbata 

Gravadora 

Reflector 

2/07/16 18-20h Plaça 
Universitat-
Plaça Sant 
Jaume, BCN 

Manifestació 
alliberament 
LGTBI 

Manifestants Canon 70D 

7/07/16 19-20:30h Disseny Hub 
Barcelona 

Xerrada 
“Diversidad 
Trans: 
nuevos 
desafios, 
abordaje y 
coexistencia 
situada" 

Ponents de la 
xerrada, nou 
persones 
trans, entre 
elles Ian 
Garrido. 

Canon 70D 

2/08/16 16-19h Centre de 
Barcelona  

Imatges 
recurs 
d’estereotips 
de gènere 

Persones del 
carrer 

Canon 5D-
mark II  

Suport 
d’espatlla 

Tabla 1: Elaboració pròpia 

Les entrevistes es van gravar amb una sola càmera. Em va ajudar un amic que es 

dedica a la realització i direcció de fotografia, i jo m’encarregava del so i de fer les 
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preguntes als entrevistats. Totes les altres imatges les he gravat jo, també amb una 

sola càmera. l pel que fa a l’aspecte tècnic, les entrevistes van ser gravades amb una 

Canon 5D-mark II i les altres imatges recurs amb una Canon 70D i una Canon 5D-mark 

II que vaig llogar.  

Pel que fa a la música del teaser, una de les cançons, “Yonki”, està composada per una 

de les persones que he entrevistat per a fer aquest treball, l’Erik. I el tema 

instrumental que acompanya tota la resta del vídeo és una improvització de guitarra i 

bateria, amb bases de rock i funk, que van dur a terme l’Alexandre Pardo i el Nahuel 

Barracchia.  

Pel que fa a la postproducció de so, vaig haver de pagar a un enginyer de màstering 

perquè equalitzés i comprimís els àudios de les entrevistes i eliminés la reverberació 

que tenia l’espai on es van fer les entrevistes i que entrava al micròfon, fent que fos 

difícil entendre segons quines frases.  

Pel que fa al muntatge, he transcrit totes les entrevistes gravades, he seleccionat les 

parts que em semblava que representaven millor cada tema tractat al documental i les 

he ordenat de manera coherent i atractiva. Per això, he fet ús d’un guió de muntatge, 

que és el següent: 

 

GUIÓ TEASER 

CARRER/EXT/DIA 

Muntatge dinàmic d’imatges recurs de gent del carrer que 

representa estereotips del gènere masculí i del gènere femení. 

Els talls de les imatges van acompasats per els cops d’una 

bateria. En off, sobre les imatges, entra la veu dels 

entrevistats. 

Mar: 

“El gènere al final són els rols i les maneres de funcionar de 

les persones, i és una construcció social, és una educació i una 

manera de sentir-se.”  

Jordi Mas: 

“El sistema de gènere és un univers de significats que fa que 

totes les persones ens haguem d’ajustar a un ideal masculí o a 

un ideal femení.” 
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Leo: 

“Vale, què és la disfòria de gènere? És, no sé si odiar, però no 

estar conforme amb el gènere que t’han assignat al néixer i tot 

el que comporta.” 

HANGAR/INT/DIA 

Els entrevistats estan asseguts en una cadira enmig d’un espai 

blanc i lluminós (hangar). 

Noa: 

“El ser trans o el no ser trans és una cosa que va lligada 100% 

amb l’assignació de gènere. És a dir, si neix una criatura i no 

l’imposes cap gènere, és a dir no li dius “tu ets un noi o tu 

ets una noia”, aquella persona no pot ser trans perquè no pot 

tenir disconformitat amb el gènere assignat, perquè no té gènere 

assignat.” 

Muntatge mitjançant jump cats dels entrevistats entrant a la 

sala on es realitzaran les entrevistes i asseient-se a la 

cadira.  

Leo: 

“Molta ansietat. Molt... de cop no saber qui ets.” 

Mar: 

“És una cosa que semre havia pensat, que sempre havia volgut 

fer, però que tampoc havia vist la manera de com fer-ho.” 

Noa: 

 “Per mi va ser molt difícil començar a parlar i a exterioritzar 

d’alguna manera el que “no sóc el que m’heu dit tota la vida que 

era”.” 

Gina: 

“Quan vaig saber realment com em sentia, i em sentia bé, des 

d’allà vaig començar a fer un procés que va acabar en una 

reassignació de gènere.” 

Leo: 

“El patiment que genera que la teva família no ho entengui, 

perquè al final tu et vas construint com a Leo, no? I la 

dualitat aquesta que implica que fora de casa ets Leo, però a 

casa no ho ets, és un cacau mental.” 
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Noa: 

“I després també és molt diferent de cara en fora la 

discriminació que patiràs com a persona trans blanca o com a 

persona trans de color, o com a persona trans de classe alta o 

com a persona trans de classe baixa.” 

Jordi Mas: 

“És un fenomen que ve donat per una societat que diu que només, 

que en funció de la teva morfologia corporal has d’expressar un 

determinat gènere, que en funció d’aquest gènere que se t’ha 

assignat has de portar a terme tota una sèrie de comportaments, 

has de tenir tota una sèrie d’actituds.” 

Mar: 

“A la nena se li diu “ai, que guapa, que guapa” i al nen “ai, 

que machote”, això quan tenen un any, doncs passa el mateix quan 

ets gran.” 

Leo: 

“Per exemple, les mirades... O sigui, és molt fort, no? A mi ja 

no em mirem pel carrer, jo ja no tinc por, no em diuen res. Com 

el silenci aquest de, hòstia, per fi.” 

CARRER/EXT/DIA 

Muntatge d’imatges recurs de la manifestació del dia de 

l’alliberament LGTBI i de la xerrada sobre diversitat trans. 

En off, sentim la veu dels entrevistats: 

Leo: 

“El que fem són formacions internes...” 

Noa: 

“Tenim el grup d’assamblea, que per una banda organitzem moltes 

activitats que són del grup de suport, i per l’altra també fem 

temes d’activisme.” 

Leo: 

“I ara estem fent un protocol contra agressions sexistes...” 

Mar: 

“Si ens demanen en alguna escola perquè volen fer una xerrada 

sobre el tema també estem obertes.” 
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Una pantalla d’ordinador, a Youtube. Un vídeo de Erik Bizarre 

del seu canal de Youtube. 

Erik, al vídeo: 

“¡Muy buenas! Creo que no se me da muy bien empezar vídeos de 

Youtube...” 

En off, sobre el vídeo: 

Leo: 

“Youtube, jo crec que ha marcat un antes y un después en el que 

és les persones trans, no? Com una connexió, tot d’experiències 

que s’expliquen...” 

Un altre vídeo d’Erik Bizarre. 

Erik, al vídeo: 

“Una de las experiències más curioses y para mi divertides, 

aunque en realidad no lo es, que he tenido, fue cuando me dirigí 

a mi medico de cabecera por primera vez para que me deribase a 

la UTIG.” 

Jordi Mas: 

 “UTIG vol dir, literalment, Unitat de Trastorns de la Identitat 

de Gènere. Els trastorns de la identitat de gènere, que d’aquí 

ve el nom de la UTIG, és el nom amb el que es coneixia la 

transsexualitat en la quarta edició del DSM, que és el manual 

classificatori de trastorns mentals més important.” 

Mar: 

 “Allà vas a una consulta i et fan un test de 300 paraules (...) 

i a partir d’aquí, en aquest test, que et pregunta si jugues a 

nines, o vas amb cotxes o t’agrada el futbol, i a partir d’aquí 

decideixen si ets un home o una dona.” 

Leo: 

“Aquell lloc on et donen persmís per ser trans.” 

Mar: 

“Molta gent pensem que això del trànsit no és un... ara faig el 

trànsit i vaig cap a l’altre costat. És una manera d’entendre el 

gènere i arribes aquí perquè és una cosa que et preocupa i no hi 

estàs d’acord.” 

Continua el mateix vídeo d’abans de Youtube. 
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Erik, al vídeo: 

“Hay gente que pasa de ir al medico. O gente que solo va a ir si 

sabe que esos médicos son médicos transfriendly...” 

Jordi Mas: 

“El model que tenim tots com a model alternatiu és el que ha 

aparegut justament a un Centre d’Atenció Primària a Barcelona, 

al CAP de Manso, que és Trànsit. Que no es basa en aquest model 

patologitzant, no es basa en aquest model d’acreditació per part 

d’un professional, per part d’un expert reconegut 

institucionalment, sinó que és més el que s’anomena un model de 

consentiment informat.” 

Imatges recurs de pamflets informatius de la plataforma 

“Trans*forma la Salut”. 

En off, Mar Llop: 

“I aquest és el que estem recolzant. I Trans*forma la Salut és 

una iniciativa que va començar amb Associació Generem i ACATHI. 

i es va plantejar fer una queixa general. I el que es pretén és 

un canvi de mirada, i el que es vol és canviar el model de 

salut.” 

Imatges de persones trans abraçant-se, fent-se petons i 

reivindicant els seus drets. 

Gina: 

“Un aspecte pot ser tolerancia a la diferència.” 

Leo: 

“Amb informació, amb informació real del que és, al final, un 

qüestionament de qui ets i de la teva pròpia identitat.” 

Mar: 

“I flexibilitzar per fer una educació més incloent i no tan 

dicotòmica, que hi ha gent que ja està treballant. I penso que 

s’ha de començat pels petits.” 

Jordi Mas: 

“Des del punt de vista de la teoria social, jo ho veig com una 

oportunitat per qüestionar, per desnaturalitzar, per 

desuniversalitzar el nostre sistema de sexe/gènere.” 
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Noa: 

“Pot obrir moltes portes, no només a les persones trans, sinó 

per que tothom pugui expressar el seu gènere d’una forma molt 

més lliure i més oberta... i més positiva.” 

Sobre un fons negre, s’escriu el títol: IN MEDIAS RES. 

Transfigurant el gènere, subvertint la realitat. 

FI 

 

En total, la realització del teaser ha suposat un cost de 188,55€, comptant el lloguer de 

l’espai (76€), la postproducció de so (30€) i el lloguer d’un dia de la Canon 5D-mark II 

(82,55€). 

Pressupot Teaser ‘In Medias Res’ 

Concepte Preu TOTAL 

Sala Polivalent. Hangar.org 76€  

Edició de so 30€  

Canon 5D-mark II + tarjeta 
de memòria 

 

82,55€ 

 

 188,55€ 

     Tabla 2: Elaboració pròpia 

 

LÍNIES DE FUTUR 

El futur més coherent d’aquest treball seria trobar una productora que volgués agafar 

el projecte, revisar tota la feina feta, actualitzar el guió pel que fa als canvis en les 

accions que s’han dut a terme i les possibles novetats que hi hagi, cercar l’equip i 

començar la fase de rodatge a l’hora que es cerca el finançament i els possibles 

coproductors. I a partir d’aquí tirar endavant el documental seguint les fases 

exposades al calendari. 

Una altra possibilitat pel que fa a la temàtica, des del punt de vista empoderat que es 

vol donar, seria convertir-ho en un webdoc, una web documental interactiva. Estaria 

estructurada en branques, en comptes de cronològicament, i hi apareixerien vídeos de 

les entrevistes a les persones trans, personal de Trànsit, i experts sociòlegs. També es 

podrien incloure altres personatges com familiars i amics de les persones trans i fins i 
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tot alguna entrevista amb algun metge de la Unitat d’Identitat de Gènere del Clínic, per 

mostrar la contraposició, deixant clar per mitjà d’un text, per exemple, la crítica al seu 

procediment. Si aparegués una entrevista amb algú de la UIG al documental, podria 

quedar poc clar quina és la posició que es vol donar. El que permetria, també, el 

webdoc és afegir un apartat amb el contacte, la web i xarxes socials de les diferents 

associacions i grups de persones trans i serveis mèdics alternatius, amb la idea que si 

una persona que està començant a qüestionar-se la seva identitat de gènere accedeix 

al webdoc, pugui trobar una via per connectar amb gent que ha passat per la mateixa 

situació i pugui sentir-se orientada i acompanyada.  

És per això que el documental dóna la oportunitat de donar a conèixer un tema de 

recent ressò mediàtic des d’un punt de vista innovador, que permet a les persones 

trans mostrar-se tal i com són i dir el que pensen del funcionament d’un sistema de 

gènere, de salut i administratiu que les rebutja. El webdoc, tot i que també podria 

complir aquesta funció divulgativa, seria més útil com a eina d’informació per a les 

pròpies persones trans, perquè poguessin trobar gent que té idees similars a les seves i 

fos, sobretot, un punt de contacte i connexió. 
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Entrevistes realitzades per a la documentació i realització 

Gina Serra i Joana López, Associació de Transsexuals de Catalunya (ATC Libertad) 

Soraya Vega, psicòloga de Trànsit 

Montse Berdún i Guadalupe Pulido, Oficina d’atenció als Drets 

Sofia (i la resta de membres de l’associació), Associació En Femme 

David Tello, Jaume Ulldemolins i dues mares de l’Associació Chrysallis Catalunya 

Esther Gómez, psiquiatra de la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic de 
Barcelona 

Juana Gallego, Codirectora del Màster en Gènere i Comunicació 

Noa, Dani i Cloe, Joves Trans de Barcelona  

Jordi Mas Grau, antropòleg autor de la tesi doctoral “Subjetividades y cuerpos 
gestionados” 

Begonya Saez, filòsofa professora de l’assignatura “Filosofia i gènere” a la UAB 

Erik Ortiz, editor de video i noi trans  

Mar C. Llop, directora de fotografía i presidenta de l’Associació Generem! (dona trans) 

Gerard Coll-Planas, doctor en sociologia i director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de Gènere 

Leo Kulisevsky, noi trans membre del grup Degenerades de l’Eixample 

Ian Garrido, director i guionista de “Victor XX” 

 

Recerca de personatges i localitzacions 

Pel que fa a la recerca dels diferents personatges, va començar per cercar persones 

trans a través de les associacions, per a saber a què es dedicaven, quin tipus d’accions 

duien a terme i com es definien les persones que s’incloïen en unes i altres 

associacions. A partir de visitar-ne diverses, tant de persones trans que es dediquen a 

l’activisme i a l’educació, com de mares i pares de menors trans, com de joves trans 



  

 

que es defineixen com a no-binaris, com de cross-dressers (transvestits), etc, vaig fer 

una selecció de les persones que tenien un discurs molt ben estructurat i que podien 

servir com a portaveu de cada una de les associacions que complien amb les 

expectatives esperades. També, a partir de comentar el projecte amb amics, amigues i 

coneguts, vaig anar contactant amb altres persones que no tenien perquè formar part 

de cap associació, però que també tenien un discurs polític i activista estructurat. 

Pel que fa als personatges teòrics i a les professionals de la salut, va ser a partir de la 

cerca de bibliografia i documentació que vaig arribar al Jordi Mas Grau i al Gerard Coll-

Planas, ambdós amb un discurs molt simpatitzant amb el de les persones trans que 

busquen aquest trencament de la dicotomia dels gèneres. També vaig entrevistar una 

filòsofa especialitzada en temes de gènere, que em va brindar una conversa molt 

interessant, però que se sortia de la línia del documental i que probablement hagués 

sigut difícil de comprendre per un espectador que es topa amb la temàtica 

pràcticament de zero.  

I pel que fa al personal sanitari, vaig contactar primer de tot amb l’Esther Gómez, la 

psiquiatra de la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, qui em 

va donar un punt de vista biològic de la transsexualitat i del gènere, associant els rols i 

l’educació rebuda amb quelcom innat a les persones. És per això que vaig decidir no 

incloure el discurs de la UIG a la trama del documental, per evitar confusions en 

l’espectador/a. I amb la Soraya de “Trànsit”, el servei alternatiu a la UIG que dóna 

informació i recursos mèdics a les persones trans, hi vaig contactar a partir de les 

entrevistes amb gent trans, que em deien que Trànsit havia suposat un avenç en 

aquesta lluita per despatologitzar la transsexualitat. 

Quant a les localitzacions, hi ha una mateixa localització per a totes les entrevistes, 

amb l’ànim de donar un sentit d’unitat. L’espai és l’HANGAR.ORG, una sala diàfana, 

amb parets blanques i grans finestrals des d’on entra llum natural, que tracta de ser 

una metàfora d’un lloc sense atributs de cap mena, un espai sense gènere.  



  

 

Les entrevistes es combinen amb imatges de les mateixes persones entrevistades 

duent a terme accions que demostren que no es rendeixen i que lluiten per subvertir la 

realitat en la que vivim, i que els rebutja per totes bandes. Les localitzacions, doncs, 

són diverses: carrers i places on es duen a terme manifestacions, aules on fan 

xerrades, locals on es reuneixen, despatxos on acudeixen si necessiten informació o 

recursos, etc. 

 

Referents audiovisuals 

El format del documental és força televisiu, prenent de referència les sèries 

documentals del Canal 33, un canal cultural de renom que a més a més experimenta 

amb l’aspecte estètic.  

El fet d’utilitzar un mateix espai per a totes les entrevistes que aporti un sentit 

d’unitat, a més a més de la metàfora de despullar l’espai de les connotacions del 

gènere, té com a referència la sèrie documental Som Dones, en què totes les 

entrevistes estan gravades en el mateix menjador i el mateix sofà. I pel que fa al 

grafisme senzill i minimalista, però que s’inclou molt bé amb la imatge, té certa 

influència d’altres programes com el Tria33, l’antic Via Llibre, i sobretot del programa 

de TV3 Arrelats on el text i les imatges són utilitzades amb un objectiu informatiu, per 

a poder facilitar el seguiment del discurs i aportar coneixement, a l’hora que juguen 

amb les línies de les imatges i s’intercalen en l’espai. 

 

 

Entrevistes transcrites 

Chrysallis (David Tello, Cristina, Jaume Ulldemolins i Helena) 

Associació de famílies de menors transsexuals 

 

Estic parlant del tema trans des d’una vessant del gènere, de com es reconstrueix el gènere, i 

m’agradaria diferenciar-lo del que és el sexe, els genitals. Tot i que potser és difícil…  

Cristina: A ver, no va tan ligado porque mi hija no entiende de sexo. Ella entiende de cómo se siente, de 

identidad. Entonces sí que luego vendrá la orientación sexual, que será lo que termine de definir a mi 

hija. 

David: Una cosa és identitat i l’altra és orientació.  

 

 



  

 

Quan dieu que el vostre fill/a “ha fet el trànsit” a què us referiu? 

Cristina: Bueno, al tránsito social. Es decir, cuando nacieron… porque no quiero decir “biológicamente” 

porque ahora hemos aprendido que eso está mal también, que mi hija ha sido una niña siempre. A 

medida que avanzamos vamos aprendiendo también y somos más conscientes de la terminología, para 

no decir nada equivocado. Normalmente, nosotros nos damos cuenta cuando empiezan a hablar, y en el 

caso de mi hija, con dos años y poco, comenzó a nombrarse en femenino ella. “Mamá estoy guapa, 

mamá estoy contenta”, siempre, siempre. Entonces, ahí ya empiezas a pensar, pero evidentemente no 

lo aplicas en ese momento. 

Helena: No vol dir que això sempre sigui així, perquè a vegades hi ha nens que depèn de l’entorn, depèn 

de la família, s’adapten al que li diuen, per això a vegades surt més tard, perquè potser l’entorn no li ha 

permès. Però quan se’ls acompanya, per si mateixos va sortint, si no és un carácter molt tímid, 

normalmente ho vas veient com a pare. La meva filla igual, des de molt petitona, quan va començar a 

parlar, al marge d’altres coses com la roba que escollia, etc. Al principi no saps què passa, necesisites 

que algú et corrobori, t’informi una mica. El que passa és que és una cosa que ha existit tota la vida, ara 

sembla que siguem pares molt moderns, no és que siguem moderns, és que és una cosa que s’ha tapat 

sempre i havíen de fer-ho més tard, amb molts problemes. Per això ara fem el trànsit, que diem, quan te 

n’adones, quan per sort reps la informació. La meva, per exemple, té 4 anys, però en realitat ha sigut 

sempre. Jo des de sempre veia que feia coses de nena, és que sempre ha sigut una nena, de fet el que 

no veia eren indicis de nen. Però el que passa és que quan neixen, pels genitals, doncs ja està, no? Té 

aquests genitals, és un nen, té aquests genitals, és una nena. És un error que es comet socialment, no? 

Perquè en realitat no és així. També és el que dèiem, alguns estan a favor de la cirurgia, però tot és 

perquè la societat no accepta, si la societat ho acceptés, una nena amb penis podria ser totalment 

viable, però els volen fer encaixar en el que la societat ha imposat fins ara i que estem intentant trencar. 

Les nostres generacions no sabem si ho aconseguirem. 

Cristina: A Erica, hace muy poco, le hicieron un reportaje de interviu y le preguntaron “¿qué te 

diferencia las demás niñas?” y Erica dice “nada”. Y entonces busco su mirada y le digo “Erica...” y me 

dice “Ah, bueno, ¿el pene? Sí, pero mi pene es de niña”. Y la periodista me mira y le digo, pues si, es que 

esa es mi función, hacer que se quiera, que quiera su cuerpo. Y si luego se quiere operar cuando sea más 

mayor, pues bueno.  

 

I creieu que quan siguin més grans us demanaran d’operar-se?  

Cristina: Sí.  

Helena: Per la societat com està ara, per desgràcia... A vegades, si tenen un autoestima molt alta hi ha 

transsexuals que ho poden portar, però arriba un moment que si has d’anar a la oficina com a noi amb 

pits, clar, hi ha algunes situacions que la societat encara no està... Nosaltres esperem que d’aquí a unes 

generacions sí que sigui possible, per això estem lluitant, però no creiem que els nostres fills arribin a 

això. 

Cristina: Mi hija me dice “mamá, yo tengo miedo de parecerme al papa”. Esa asociación lo que asocian 

al crecimiento del vello, de la nuez, de los carácteres secundarios les preocupa. A lo mejor con el tiempo 

se les va sacando de la cabeza porque están seguros de ser quien son, pero de momento quieren 

posicionarse lo más cercano posible. 

Helena: És que a l’escola no els ensenyen una altra cosa. Ells arriben allà i “nen:penis”, “nena:vulva”. No 

saben una altra cosa. No estan representats, és com que no existeixen. És una necessitat de sobreviure, 



  

 

de dir “jo on estic?”. La meva diu “que em tallin això i jo sóc una nena”. A vegades els hi costa, sí que 

intentem que s’acceptin i que s’estimin, però clar la realitat ara és aquesta, que no es veu ni es mostra 

tota la diversitat que hi ha.  

 

Per això hauria de canviar també la legislació. 

Helena: Sí, també. Els llibres de text, etc. 

Jaume: Des de l’associació també fem lluita amb el Departament d’Ensenyament, perquè dins dels 

llibres de text o mitjançant fitxes, es doni i s’ensenyi la diversitat en tot l’àmbit del sistema educatiu. I 

que formin els professionals sobre aquesta diversitat també. A veure com acabarà la cosa, en principi 

van dir que ells formaries a uns quants de la EA i aquests que formarien anirien a les escoles a formar a 

altres professionals. Esperem que això funcioni, perquè des de l’escola es parteix del binarisme i no es 

dóna lloc a la diversitat. És aquest el problema que hi ha majoritàriament, perquè si tu mostres una 

diversitat, ja treus molts problemes en el camí del menor transsexual. 

Helena: Quan vas al pediatra, tampoc et saben orientar, perquè al final és una cosa que no li has de 

donar moltes voltes, però ells s’espanten o no saben i et deriven a salut mental. I aquí comença tot un 

cercle que et fa perdre molt temps i per al nen tampoc és bo, perquè no està malalt. 

Cristina: Claro, y que realmente entras en una sala de espera que pone “unidad psiquiátrica” y piensas 

que te has confundido. Pero vas al mostrador y te dicen que sí, que para menores transsexuales es ahí. 

David: Chrysallis es una associació de menors transsexuals, es va crear fa tres anys aproximadament. 

Actualment som unes dos centes vuitanta famílies, una cosa així, però cada dia creixem, ja t’ho dic. Hi ha 

diferents delegacions, som una associació estatal. Hi ha delegacions a Canaries, a Andalusia, a Madrid, 

etc., i vam creure convenient crear una aquí a Catalunya. Important perquè hi ha una llei del 2015 del 

col·lectiu LGTBI que és molt bona, que estava allà però que malauradament no hi havia pressupost i no 

s’havia desenvolupat. Aquesta llei parla de molts àmbits. Nosaltres érem els primers que no teníem 

informació sobre la transsexualitat infantil, per això volem trencar amb els tòpics i donar a conèixer què 

és la transsexualitat infantil. Avui en dia, quan neixes, et registren segons els teus genitals, et diuen si ets 

un home o una dona, llavors, la identitat sexual dels nostres fills no resideix en els genitals. 

Majoritàriament coincideix el que t’han assignat al néixer amb la teva identitat sexual, però hi ha casos, 

hi ha estudis, estem parlant d’un de cada mil infants, encara que antigament es parlava d’un de cada 

deu mil. I normalment, sobre els dos o tres anys, quan els fills comencen a expressar-se, comencen a 

parlar, notes uns signes. Com a pare, t’adones que no és un caprici. En el cas dels nens trans veus que 

juguen sempre amb nens, es disfressen de superherois, els agrada el cabell curt, rebutgen tot el que són 

vestits, llaços, etc. Un altre signe en nens i nenes és que tenen molt mal de panxa, perquè no van al 

lavabo, perquè no se senten identificats amb el que els hi tocaria anar i aguanten hores i hores i arriben 

a casa amb mal de panxa, i tu el portes a pediatres, etc i et diuen que no té res. Fins i tot algun pediatra 

deia que el vostre fill us amaga alguna cosa. Clar, jo el veia que vestia com jo i jo li deia a la meva dona 

“m’idealitza, voldrà vestir com jo” i la meva dona l’obligava a portar vestits el cap de setmana, etc. Que 

no ho feia amb mala intenció, mires de corregir-ho, perquè veus que això no és lo normal. Però a 

mesura que passen els anys veus que alguna cosa passa.  A moltes famílies ens va obrir els ulls el 

documental “El sexto sentido”, és un documental que es va fer i allà surten forces famílies, perquè el 

que passa avui en dia és que no hi ha informació. Però quan arribem a uns extrems i aleshores les nenes 

trans igual: es posen tovalloles al cap, no deixen de pintar-se, es difressen de princesa, rebutgen mirar-

se els seus genitals. Perquè la societat els diu el que són els nens i les nenes, si té penis és un nen, si té 

vulva és una nena. I ells no es troben en aquestes casilles que la societat imposa. I està claríssim que la 

identitat sexual resideix al cervell.  



  

 

La majoria de nosaltres anem al pediatra i la majoria no tenen informació. Aquí a Barcelona existeixen 

dos llocs on anar: l’Hospital Clínic, que et deriven a salut mental i tu penses “el meu fill no està malalt, és 

súper feliç” i l’altre és Trànsit, amb la Rosa Almirall, que despatologitza molt la transsexualitat, és un 

tracte molt més obert, molt més senzill, tothom que hi va, que nosaltres tenim edats fins als 20 anys, 

contacta amb nosaltres. 

Aleshores, des que una família es posa en contacte amb Chrysallis, és un acompanyament emocional 

bestial perquè tenim xarxes socials, whatsapp, telèfons, estem en contacte continu. Som una gran 

família, la gent explica els seus neguits i les seves pors. A més, tenim un advocat i cada cas es tracta 

personalment. I lluitem en diversos àmbits. La transsexualitat sempre s’ha relacionat amb gent adulta, 

sempre s’ha relacionat amb alguna cosa que s’escull, un camí, i a més sempre s’ha marginat, s’ha 

relacionat amb prostitució. Jo no entenia que es neix transsexual, no teníem coneixement. Però 

nosaltres ens adonem que els professionals tampoc, mai s’havien trobat amb casos de transsexualitat 

infantil, ens trobem amb aquesta dificultat. Llavors, socialment, mirem de visibilitzar la transsexualitat 

com una diversitat, per trencar els tòpics de que són gent que neix en cossos equivocats. I a les escoles, 

si s’expliqués que hi ha nens amb vulva i nenes amb penis, s’evitarien capítols de discriminació i de 

bullying. Llavors, a l’àmbit de sanitat, quan arribem a aquest punt que un va al pediatra o al Clínic, que ja 

parlarem després, però la paraula disfòria nosaltres la odiem, s’ha de pensar que no tots els transsexuals 

s’operen, els nostres fills ja ho decidiran quan siguin grans. Nosaltres els ensenyem que la diversitat és 

això i tractem que estimin el seu cos, però la realitat és que fora d’això estem en un món hostil, i la 

nostra obligació és dir-los que els passarà quan arribin a la pubertat: que a les nenes trans els sortirà pèl 

i els creixerà la nou, i als nens trans els creixeran pits i els vindrà la menstruació. Això els hi expliquem. El 

meu fill té vuit anys i es mira cada dia al mirall perquè no vol tenir pits, i diu “jo no vull tenir la regla, jo 

sóc un nen”.  

Hi ha infants que s’adonen molt d’hora i ho diuen, altres que no ho diuen fins més tard, i altres que et 

venen un dia i et diuen “el metge s’ha equivocat, no sóc una nena, sóc un nen”. I ells escullen el seu nom 

sentit. Aleshores, el que fem és anar a l’escola, des de Chrysallis es fa un escrit per a l’escola per explicar 

el trànsit i demanar que se’l tracti amb el seu nom sentit. A més, entreguem un protocol a l’escola, que 

és inexistent, les escoles no saben què fer, per això estem lluitant amb Ensenyament, i la majoria de 

directors i centres empatitzen. I a partir d’aquí es tracta l’infant amb el seu nom sentit, va als lavabos 

que li pertoquen a la seva identitat, etc. Ens trobem moltes trucades d’escoles, cada setmana, dient-nos 

que tenen un nen que és una nena, i aleshores els has d’explicar i per això estem lluitant amb 

Ensenyament que has de formar els orientadors, hi ha d’haver informació, volem que es parli de la 

transsexualitat des de petits, i sobretot que hi hagi aquests orientadors perquè puguin detectar aquests 

signes i s’informi també als pares. 

Aleshores, tema social, el problema de les terminologies, estem farts de veure programes de televisió i 

notícies que parlen de cossos equivocats, així es fomenta tot això.  S’ha de veure la transsexualitat com 

una diversitat i no com una malaltia. Hem tractat de sortir a programes de televisió, a la premsa, a la 

ràdio, a tot arreu.  

Després, el tema legal, tenim la llei del registre, del canvi de nom al registre civil, que és molt important. 

Hem treballat amb el Departament de Benestar Social i Família, i hem obtingut ja les targetes sanitàries 

amb el nom sentit dels nostres fills, súper important per a ells, perquè havien de suportat mirades i 

burles. Pensa que la majoria de nosaltres hem d’estar donant explicacions constantment. El tema del 

canvi de nom al registre civil, hi ha una llei del 2007 però creiem que és anticonstitucional, exclou als 

menors i als immigrants. Per tant, entenem que els menors, que són els més febles, estan indefensos. I 

per a les persones adultes, els obliguen a que hagin estat diagnosticats de disfòria de gènere, o sigui, has 

de demostrar que estàs malalt, i a més et demanen dos anys d’hormonació, però hem de pensar que no 

tots els transsexuals s’hormonen i a part, molts no ho fan perquè no volen que els diagnostiquin ni els 



  

 

diguin que estan malalts. I això es vol canviar, hi ha una proposta de llei estatal d’identitat, que esperem 

que s’aprovi, perquè ja hi ha una proposta de llei feta amb diverses plataformes.  

 

I aquesta proposta de llei què inclou? 

David: Es treu l’obligació dels dos anys d’hormonació i el diagnòstic de disfòria de gènere, i inclou als 

menors trans. Nosaltres no volem que els nostres fills vagin a unitats de salut mental, no són malalts, 

però el que necessitaríem i que Chrysallis defensa, és que a petició sempre del menor i no per imposició 

dels pares, primer informar dels efectes de la pubertat i llavors, si el menor ho demana, que 

s’administrin bloquejadors hormonals, perquè això pot ser un trauma per a ells i elles. L’idoni seria que 

estimessin el seu cos, però sabem el món hostil que hi ha fora, que etiqueta, que margina. Aleshores, 

quan el menor ho desitja, un endocrí recepta aquests bloquejadors. Els bloquejadors són reversibles i no 

afecten al creixement, igual que se li dóna a una nena que li ha vingut la menstruació abans de temps o 

igual que se li dóna a les nenes de gimnàstica rítmica. Llavors, aquests bloquejadors se’ls administra per 

la seva felicitat. I el que ens diu la Rosa Almirall és que han d’arribar al tunner 3. El tunner 3 de la 

pubertat, perquè és bo que els nostres fills pateixin. T’explico el per què: es bo que els nostres fills 

pateixin perquè pot ser que remetin a l’altre sexe. Tot i que la realitat és que diuen això i marxen a la 

privada a comprar els bloquejadors. No hi ha cap cas... I des del Clínic es basen en aquest model 

holandès i et diuen que és bo que arribin a la pubertat... I com acaba després? Trauma, depressions, 

suïcidis... O quan són adults, havent viscut tota la vida amb benes perquè no se’ls hi vegin els pits i 

operant-se, per exemple una mastectomia. I amb el cas de les nenes, viure tota la vida amb una nou i 

una veu greu. I nosaltres com a pares què fem? Doncs acompanyar els nostres fills, no volem que perdin 

la seva infància, si ells decideixen això, nosaltres estarem allà. Ara, el tema de la cirurgia genital, tot això, 

ells quan siguin grans ja decidiran. Després hi ha la hormonació creuada, quan comencen a subministrar 

les hormones. Hi ha un barem que fins als 16 anys no es pot donar la hormonació creuada. I parlant amb 

molts endocrins, lo idoni seria a partir dels 14, o estudiar el cas de cada infant.  

Bé, una mica trencar amb els tòpics, lluitar en diferents àmbits: social, ensenyament. Estem en contacte 

amb la Secretaria de Família, mirem de desenvolupar la proposta de llei del canvi de nom, parlem amb 

el Defensor del Poble per a casos concrets de nens a escoles, s’està mirant de reunir-nos amb Sanitat. El 

que demanem a nivell d’ensenyament i sanitat és moltíssima més informació. No pot ser que no hi hagi 

professors i pediatres que no sàpiguen que això existeix. D’altra banda, entenem que som la primera 

generació de pares i mares que alça la veu, perquè pel que sigui ningú ho ha estudiat ni ha estat a sobre 

d’aquests nens. Els mateixos endocrins del Clínic deien que sempre havien tractat a adults o 

adolescents, però tant petits no. Però bé, ara tenim endocrins que s’estan formant i estan “del nostre 

bàndol” i, una mica, demanem això: protocols sanitaris i d’ensenyament, i que la societat canviï el xip, 

s’ha avançat molt amb la homosexualitat, però la transsexualitat continua vista com una malaltia, i això 

és el que volem trencar.  

 

Em crida l’atenció que tota l’estona parles d’identitat sexual. 

David: Resideix al cervell la identitat sexual. Està demostrat que no resideix ni als cromosomes ni als 

genitals. Hi ha dones que tenen cromosomes masculins, com és el síndrome de Morris, l’Ane Igartiguru. 

El que sí que està demostrat és que els cervells d’home i dona sí que estan diferenciats. La identitat 

sexual resideix al cervell. L’idoni és el que passa a altres països, que en néixer no registren el sexe fins 

que la persona comença a parlar i es defineix. 

Helena: Això es fa a Alemanya, des de fa un parell d’anys pots deixar-ho vuit al principi. 



  

 

David: I si no, si vols posar la seva identitat des d’un principi, que no hi hagi cap trava per canviar-ho. Es 

que estem parlant de drets del menor que no s’estan complint enlloc. 

Cristina: A nosotros se nos impone tener que sexar a nuestros hijos por los genitales. 

Helena: I ho hem fet perquè tampoc tens la informació. O sigui, la qüestió és que fins que no tens un fill 

o algú proper, ni t’ho planteges. La resta de la societat tampoc sap que això existeix. Se s’explica a 

tothom, estaríem més sensibilitzats. 

David: Que tampoc es culpa, eh. Jo el primer cop que vaig fer una carta als altres pares i mares de 

l’escola vaig posar “mi hijo nació con un cuerpo de niña”. I ara me n’avergonyeixo i lluito perquè la gent 

trenqui amb això. 

Cristina: Nosotros siempre decimos que a medida que maduramos, cambiamos terminologías que son 

confusas.  

David: Per això insistim molt amb que fora cossos equivocats, fora malalties, existeixen nens amb vulva i 

nenes amb penis... Són els tòpics que volem trencar de la societat. 

Helena: Es que ells són molt feliços vivint així. 

David: Correcte. Quan parles amb ells un cop fet el trànsit... és que va molt relacionat amb el seu 

increment del benestar i la autoestima. 

Helena: Si els deixes viure com són... 

Cristina: Y todo coincidimos con que antes del tránsito teníamos hijos e hijas tristes, enfadados... Bueno, 

no teníamos una vida social normal. Todo era vámonos a casa, porque en casa, en su espacio, estaban 

felices, se sentían realizados. Entonces, nos exigían cada vez más que el resto de su vida fuera como en 

casa, porque no entendían que en unos sitios sí y en otros no. “Mamá, ¿por qué me disfrazas para ir al 

cole?” 

David: Nosaltres quan ens vam casar, no ho vam poder fer. Vam haver d’aturar la cerimònia i treure-li el 

vestit i posar-li el vestit del barça i ell el més feliç del món. I ell després dir-me “papa, és que no saps el 

que era per a mi que em mirés tothom i jo anar vestit com una nena”. Pensa que quan arribem a 

aquests extrems, és que quin nen amb aquesta edat et diu això? L’únic que demanem és que els pares 

escoltin els seus fills, que els acompanyin, etc. Si és que són els més feliços del món, i marxen els mals 

de panxa...  

L’Helena ensenya un àlbum escolar de la seva filla, on hi ha dibuixos de quan tenia dos anys i es 

dibuixava a ella amb cabells llargs i de color rosa.  

Helena: Aquí tenia dos anyets. I des que s’ha començat a representar, sempre ha sigut amb unes 

melenes, i els colors... I a més no sempre ho expressen, jo tinc la sort que sí. 

M’ensenyen cadascú una foto dels seus fills. 

David: La Tori té el seu DNI. Ah! Això no t’ho hem explicat. El que fem des de Chrysallis, com s’exclou als 

menors, demanem el canvi de nom per ús habitual. Tot i així adjuntem autos i informem que els nostres 

fills són transsexuals. Aleshores, demanem aquest canvi de nom per ús habitual, i a nivell estatal s’han 

donat més de 30 casos. I no demanem el canvi de sexe, demanem el canvi de nom, això quan siguin 

adults ja ho canviaran ells. Aquí a Catalunya tenim dos casos favorables, el de l’Alan, que va morir, i el de 

Tori, que té 10 anys i ho va aconseguir a Calella. Ens han denegat uns tres casos, i quan t’ho deneguen 

s’envia a Madrid i es fa un recurs. Estem lluitant amb això amb fiscals de l’audiència provincial i amb 



  

 

secretaria, perquè es farà el canvi a majors d’edat, s’aprovarà en breus, perquè hi ha molta gent, com et 

deia, que no s’ha canviat el nom per no haver de passar per tot allò. Amb els nostres fills ja vam 

aconseguir la targeta sanitària amb el seu nom, i ara es farà també al carnet de la biblioteca, al transport 

públic, i al carnet jove. I s’estan treballant més coses per fer.  

Cristina: Por ejemplo el carnet monoparental.  

 

I una mica, quan fan el trànsit, busquen els estereotips de l’altre gènere. Això que deies de cabell llarg, 

color rosa... 

David: Clar, veuen qui són els nens i qui són les nenes, això ve imposat per la societat i aquí busquen qui 

són ells. 

Helena: Però elles tenen una necessitat imperiosa.  

Cristina: Sí, amb la que després tallen si volen. 

Helena: Pensa que les has estat criant com al contrari que elles senten tota l’estona. Fins i tot la meva 

filla, no és una cosa determinant, però ella té 5 anys i mai ha fet pipi de peu. Mai. No és una correlació, 

perquè no fa pipi de peu hagi de ser transsexual, però és un signe més. 

Cristina: Erica, antes de hacer el tránsito, como dice ella tenia una necesidad imperiosa de hacer pipí 

sentada. 

Helena: De demostrar al món. 

Cristina: Y ahora que ha hecho el tránsito, si ella ve la necesidad de hacer pipí de pie, se queda más 

ancha. También tengo que decir que mi hija està visitada por tres psicólogos: la psicóloga Soraya Vega 

de Trànsit, que esta haciendo una labor increíble, la psicóloga del Clínic Angela Vidal, y después un 

psicólogo de conducta que puso el colegio porque lo vio necesario. Entonces, ellos de alguna forma 

también van adquiriendo empoderamiento y saben que no les va a restar el ir haciendo acciones en su 

vida. Entonces, creo que el trabajo que están haciendo con ella es positivo, porque lo que yo quiero 

transmitir a mi hija es seguridad en sí misma. A mi no me cuestionan si hago pipí de pie o sentada, no 

me lo han preguntado nunca. Y se venden conos que te permiten hacer pipí de pie. Entonces, a mí no 

me cuestionan, pero a ellos sí.  

Nosotros tenemos encuentros dos veces al año en las que nos juntamos familias de toda España, y Erica 

no sabe quien es cis y quien es trans, no lo vamos preguntando. Pero ella medice “mamá, ¿ella es una 

niña normal o no es normal?”. Y yo le digo, si mira, ella es normal. Hasta que me vino una mamá y me 

dijo “a ver, normales somos todos”. Pero yo como mamá, entiéndeme, pues diciéndole que unas son 

mujeres cis y ella es una chica trans. Otra palabra más que añadir en el vocabulario. 

Helena: Perquè cissexual es la gent que no és trans. Cissexual o cisgènere. 

Cristina: Pero porque yo soy mamá de una niña trans y cuando le hablo lo hago desde el corazón, sin 

pensar en el daño que puedo hacer. Pero cuando me vino mi vecina y me dijo “ay hija, no te preocupes, 

que tu hija ha nacido en el cuerpo equivocado”, yo dije que mujer más maja que me ha entendido.  

Helena: Però després, quan vas entrant veus que no és que tingui un cos equivocat, el seu cos és el seu. I 

quan et fiques aquí també et trobes amb la gent intersexual, que tenen genitals ambigus i no saps ben 

bé, però els metges fan aberracions. I t’adones que a la societat no es divideix per sexes, però per 

gèneres. És tan injust que ens condicionin tant... I molta gent intersexual diu que la seva identitat no és 



  

 

ni d’home ni de dona, és una altra cosa, i com que són pocs... però aquí estan, hi ha. Però la identitat és 

una cosa més profunda, va més enllà dels genitals, i s’estan fent aberracions amb bebès perquè els 

volen definir un sexe, els volen imposar si és nen o nena. Encaixar-los en una cosa o una altra, quan 

l’ideal seria que no ens fessin triar entre una cosa i una altra i que al DNI no calgués posar si ets home o 

dona, realment és el més important? Durant molt temps no es posava. És una cosa que està fent molt 

mal a molta gent. I també hi ha persones que tenen un gènere fluid, que no es volen classificar. Hi ha 

persones que no s’identifiquen amb cap dels dos, que un dia se sent d’una manera i un altre dia d’un 

altre. I això existeix i hi ha gent que viu bé així. Però clar, la societat no ho entén i s’escandalitza, et diu el 

que ha de ser de nen i el que ha de ser de nena. 

Cristina: Y ya no solo eso, sino que se relaciona mucho con el vicio y el sexo. Si tu has hecho toda tu vida 

de hombre heterosexual, te casaste, tuviste hijos y a los 50 años dices “no puedo más con esta presión, 

yo no soy feliz, yo no me siento identificado”... Lo hace por vicio. 

Helena: Sí, sembla que està trastocat. I a lo millor és que mai t’han deixat ser el que volies ser. 

Cristina: Y hace muy poco hemos llegado a ver un programa en el canal 33, ‘La gent normal’. Pues esta 

mesa que se daba allí en el programa la tenemos nosotros muy a menudo. Nosotros somos muy amigos 

de En Femme, somos muy amigos de Generem, Soraya es la psicóloga de mi hija. Esa tertulia las 

tenemos muchas veces con un café. Y qué de admirar que tu mujer pudiese quererte y supiese 

entenderte en aquel momento. Y yo a mi hija le digo que no la supe entender, pero ahora ya está, ahora 

sí, y que cuando sea más mayor se podrá enamorar de quien queira, de un homre, de una mujer o de lo 

que quiera. Eso no està definido todavía y que no tenga prejuicios, porque al fin y al cabo deberíamos 

enamorarnos de las personas. No entiendo por qué lo relacionan tanto con el vicio. Y sobre todo la 

palabra transexual. En uno de los encuentros estubimos debatiendo si debíamos cambiar la palabra 

transsexual por transgénero y no tendría el mismo impacto. 

David: Des de Chrysallis es defensa la paraula transsexual, ja per començar som Associació de famílies 

de menors transsexuals. Es defensa per respecte de cara als adults transsexuals, aquesta paraula que 

tant s’ha discriminat. El més fàcil seria transgènere, a altres països el transgènere és el transsexual i el 

transsexual és el que s’ha operat. Nosaltres defensen la paraula transsexual en honor a totes les 

persones trans que hi ha hagut i que hi ha, per tot el patiment que han passat, continuarem amb 

aquesta paraula. Sí que és cert que genera debat, ja no només pel tema del gènere o del sexe, sinó 

perquè sona més, però des de Chrysallis sempre l’hem defensat i la continuarem anomenant. Si parles 

amb altres associacions com Joves Trans, volen important la paraula transgènere per aquest canvi. Però 

nosaltres continuarem defensant la paraula transsexualitat perquè volem que s’entengui que no és cap 

malaltia.  

Cristina: No en homenaje a estas personas, però en honor. 

David: I és que els nostres fills sempre han estat nen o nena des del naixement. 

Cristina: Podríem dir que el que tenen confós són els genitals... 

Helena: És la societat la que està confosa.  

David: És la societat la que diu nen: penis, nena: vulva. 

 

Però si la societat pogués canviar tant o acceptés que hi ha sentiments identitaris o gèneres que no 

tenen perquè estar relacionats amb el sexe femení ni masculí, tinguis els genitals que tinguis... És a dir, 

posem per cas que ha nascut amb genitals masculins i aquesta personeta no se sent identificada amb el 



  

 

que la societat determina com ha de ser un nen, però tampoc amb el com ha de ser una nena, potser. 

Perquè el que veig és que quan no s’és una cosa, es cau molt en els estereotips del contrari. 

Helena: Però perquè la societat marca molt. Si estiguéssim en una societat, pot ser que les nostres filles 

en comptes d’anar de princesa, anessin amb unes característiques que marqués aquella societat a les 

nenes... 

Cristina: Lo que ella dice supongo que va relacionado con el género fluido.  

 

Sí, o abrir mucho más el campo del género. 

Cristina: Pero por ejemplo, mi hija, antes de hacer el tránsito, como niño, o sea, vestido de niño en la 

calle y con las unes pintadas, ha visto que tres niñas se reían de él diciéndola “ah, lleva las unes 

pintadas, quiere ser una niña”.  

David: És el que la societat marca, les nenes van amb rosa, els nens amb blau. 

Cristina: Ellos responden así porque no ven otra cosa. 

David: No ens volem classificar. Molts transsexuals diuen que no volen operar-se, però els obliga la 

societat a entrar a quiròfan. L’altre dia llegien un article de Lucas Platero, que a una botiga de roba el 

van obligar a sortir del vestidor d’homes perquè tenia pits. T’obliga la societat.  

Helena: Nosaltres estem intentant lluitar, primer perquè tinguin autoestima, perquè estimin el seu cos, 

però també incidim tant en l’educació, perquè si això es plasma a l’escola, aquesta diversitat, els nens 

que comencin a créixer, nens que no han nascut encara, ja estiguin representats i no els sobti. Que tu 

vagis a un spa i puguis veure un home amb pits. O quan vas a la piscina. Que això sigui possible.  

Cristina: Yo me estoy leyendo un libro “Buscando el final del arcoiris” que viene a decir eso. Es una 

familia que no revela los genitales de sus hijos y no les imponent un género. Que tenga una educación 

neutral. 

David: Nosaltres només volem protegir-los i que estiguin bé. I de cara a la societat, preparar-los pel que 

vindrà a fora. Jo el que vull és que ell sigui feliç. Però molts s’operen perquè es veuen jutjats per la 

societat. 

Cristina: Muchos adolescentes transexuales llevan una bendas súper apretadas para esconderse los 

pechos... Yo no lo veo calidad de vida.  

Helena: Si ells ens demanen aquests bloquejadors, els hi hem de donar, perquè sinó pot ser molt pitjor, 

casos de suïcidis, de traumes...  

David: A una dona transsexual, si no se li ha proporcionat bloquejadors, la veus. Veus la nou, veus tot. 

Cristina: ¿Y eso que hace el resto de tu vida? Las miradas. Que entres en el metro y se te fijen las 

miradas, que entras en un restaurante y las miradas se fijan en ella, y hay mofa. Y todos los días todas 

esas miradas, al final pasan factura.  

David: I hi ha figures que representen la transsexualitat, els mitjans de comunicació no proporcionen 

una imatge com la Bibi Andersen, etc. 

Cristina: Relacionado con el cabaret... 



  

 

David: Els mitjans de comunicació han avançat moltíssim, però la transsexualitat continua sent vista com 

una malaltia. 

David: L’idoni què seria? Que existís la diversitat, que s’entengués, que cadascú s’expressés i es vestís 

com volgués, però sabem que costarà.  

Són persones especials i són un exemple. I nosaltres estem orgullosos de tenir aquests fills i filles. 

 

Vosaltres li trobeu alguna explicació? 

David: No hi ha cap explicació, no cal. No t’hem d’enganyar, passem com un dol. Ho portes per dins. 

Cristina: Un dia hablando con su mujer dijimos, ¿qué podemos tener en común para que nos haya 

pasado esto? Tu te preguntas qué he hecho mal, por qué a mi... 

David: Però una vegada el teu fill et demostra qui és i com de valent és de poder-se expressar, com a 

pare prioritzes la felicitat del teu fill.  També hi ha gent que no està a Chrysallis i està a casa corregint al 

seu fill i amagant-lo, fent que la seva autoestima estigui pel terra i que tinguin depressions.  

Cristina: No hay ningún estudio que lo avale. Ha sido porque ha tenido que ser y que maravilloso que 

haya sido en nuestras casas. 

Helena: El que sabem és que no es construeix ni s’escull. Hi ha arguments molt rebuscats, que els pares 

volien un nen o una nena. 

David: Una familiar meva esta embarassada i ens van dir l’altre dia que seria una nena, i va saltar el meu 

fill i va dir “no, fins que no ho digui ell o ella no ho sabrem”. Si aquesta mentalitat la tingués tothom... 

Helena: Si es que al final es dóna tanta importància als genitals que s’obvia que darrera hi ha una 

persona amb una manera de ser i uns gustos, i que ja s’anirà descobrint i formant. I ho veus des de ben 

d’hora, la meva filla sempre es vestia “diferent” i rebutjava una altra cosa que no fos el que volia dur 

ella.  

  

Gerard Coll-Planas 

Doctor en Sociologia i director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic 

Primer m’agradaria parlar del teu, crec, últim nomenament com a director del centre d’estudis 

interdisciplinaris de gènere, que, si no m’equivoco, neix el 1999 però amb el nom de Centre d’Estudis 

Interdisciplinaris de la Dona. El 2014 canvia de nom. Per què? 

A veure, d’una banda jo crec que hi ha uns canvis que són generals, no? En el feminisme, de estudis de 

la dona/estudis de les dones, a gènere. I per tant aquí hi ha una transformació a nivell de pensament i 

d’enfocament teòric i polític, de la cal el centre n’és deutora, diguem. No vol dir que hi hagi una sola 

manera d’evolucionar eh, però en aquest cas hi ha tota una via dels estudis de dones, que acaben sent 

dona, que acaben sent dones, que acaben sent gènere. L’institut Català de les Dones també va passar 

del singular al plural. Llavors aquí hi ha un enfocament, primer de situar el subjecte dona al centre, 

després se’n adona que la dona es un subjecte força més complicat i que per tant no es pot reduir a la 

dona, i que moltes vegades s’ha estat treballant des de un concepte de dona excloent que agafava 

nomes dones blanques, occidentals, heterosexuals i de determinades classes socials. I per tant es fa més 



  

 

complex el concepte i per això es marca amb el plural. I finalment hi ha una altre tendència que diu: 

escolta de fet hem d’anar més enllà del tema dona/dones, i em d’entendre gènere com la matriu en la 

qual ens construïm com a subjectes, i en aquest marc hem d’entendre com homes i dones, però també 

temes d’orientació sexual, per exemple, estan implicats, no? I per tant la mirada l’hem de fer més enllà 

d’aquest 50% de la població i entendre que el gènere incorpora a tothom i per tant em de fer una 

mirada més amplia, i per tant el nom del centre va derivant també en relació a aquest…. Llavors, en allò 

concret, realment no és obvi, de fet quan se’m proposa agafar la direcció encara es diu Centre d’Estudis 

de les Dones i, quan les persones que ho porten des de fa més temps, em proposen a mi prendre la 

direcció, els hi dic que no sé si sóc jo la persona que ho ha de fer. Jo plantejo que no és obvi que sigui un 

home el que entomi això, però les dones que ho porten consideren que sí que és interessant, que puc 

aportar una mirada nova, precisament més de gènere, i que endavant. I, així, acabo dirigint durant dos 

mesos el Centre d’Estudis de les Dones i, finalment, el Centre d’Estudis de Gènere.  

 

La teva literatura es centra entorn el concepte de gènere. Per què t’interessa en un primer moment el 

tema? 

Jo crec que hi ha un tema clarament personal que em creua, que és el fet de sentir que des de la 

infància no encaixava amb el que s’esperava de mi com a noi, en experiències d’homofòbia, després hi 

ha un tema que és que al començar a estudiar sociologia la professora que em resulta més estimulant, 

més creativa i més potent, resulta que treballa aquests temes, i aleshores  connecto amb el feminisme, 

connecto la meva pròpia experiència amb una determinada forma de veure-ho i d’entendre com s’ha de 

transformar aquest marc. I a partir d’aquí ja quan s’ajunta l’experiència personal amb un pensament 

potent, transformador, i que et qüestiona. Llavors ja és quan veig que és el tema que tinc ganes de 

treballar, i que és un tema que a més a més, com sabeu si heu entrat, és un tema que no acaba mai: 

sempre hi ha noves dimensions, nous debats, nous plantejaments i per tant és un tema, suposo que com 

qualsevol tema que t’estimula, que no té fons, i que és absolutament creatiu i et suposa reptes cada dos 

per tres.  

 

Quin és el discurs hegemònic sobre el gènere? 

És complicat de respondre. Jo diria que en general el discurs dominant és biologista i essencialista, que 

parteix de que homes i dones som diferents per naturalesa i que això no és pot canviar. Es pot matisar, 

però al final un home és un home, una dona és una dona. Aquest és un discurs també reforçat per la 

ciència, que pots trobar inclús en espais a priori progres i oberts. S’ha vist en el cas del documental del 

30 minuts, que en el fons tenia aquest plantejament de base, la idea que tenim cervells masculins i 

femenins, etc. Moltíssima gent inclús feminista i crítica no li va “chirriar” aquest discurs. Per tant jo crec 

que el discurs majoritari és aquest. Aleshores dins dels feminismes, i els estudis de gènere i les 

institucions que treballen temes de gènere, aquí segurament el que hi ha és un xoc entre diferents 

marcs. Des del marc que continua partint molt de la base del binomi home-dona, a marcs més de gènere 

que estan plantejant que la forma de problematitzar això ha de ser molt més àmplia, i no podem 

reproduir el binomi home-dona perquè aquesta reproducció engendra violència, exclusions i per tant 

hem de poder anar més enllà. Per tant jo crec que hi han, simplificant, dues visions. Una és: homes i 

dones que existeixen, han d’existir, i el que hem de fer és matisar les desigualtats i les violències, però 

les identitats i les dues categories són vàlides. I plantejaments que diuen que el que hem de fer és 

superar aquestes dues categories perquè són l’arrel del problema.  

 



  

 

Aleshores la teva visió del gènere quina és? 

La meva visió seria més d’aquesta segona, entenent que, com en tota la vida, cal complexitat i cal 

matisos. És a dir que entenc que la gent que té por, o les dones, bàsicament, que des del feminisme 

sobretot tenen por a que es desdibuixi el que s’ha aconseguit fins ara a nivell institucional i de 

reivindicacions, doncs potser té una certa raó, perquè costa molt treballar d’una forma mixta, sense que 

s’acabi imposant, moltes vegades, la veu o les prioritats masculines, o que hi han aspectes, per exemple 

a nivell de polítiques. A veure, que puguem dir que hi ha una relació entre temes de LGTBIfòbia i 

violència masclista, no vol dir que haguem de desdibuixar el que es fa amb violència masclista, 

senzillament vol dir que potser ho hem d’entendre des d’un  mateix marc, i quan fem intervencions a les 

escoles ho hem de fer des d’un mateix marc. Això no treu que potser hi ha d’haver òrgans, espais, 

unitats, serveis que han de ser específics per uns temes i per altres. Per tant jo crec que hi ha la visió de 

“s’ha de separar, no ha de tenir res a veure”, i hi ha la visió de “tot s’ha de fondre”. I jo sóc visió 

paraigües, en el sentit de dir “oh és que, pensem el gènere com el que emmarca, i a dins el gènere 

pensem  quines intervencions, per quins col·lectius, per quins grups socials cal”. Per tant pot tenir molt 

sentit mantenir moltes polítiques dirigides específicament a dones. Després tenim altres debats, és a dir, 

llavors què passa quan hi ha relacions de violència entre dos dones?. Ara això és violència masclista o no 

és violència masclista? Quan hi ha violència entre una parella heterosexual però la dona és trans, la 

incloem? Quan té diagnòstic psiquiàtric, quan decidim que és dona o no és dona? Què passa en les 

relacions de maltractament entre dos homes? Que a vegades segueixen els mateixos patrons. Poden 

anar als mateixos serveis? No poden anar als mateixos serveis? Ho em d’atendre des del mateix marc? 

No? Vull dir que el debat és molt complex, però que la meva posició seria aquesta: entendre d’una 

forma coordinada, com a marc, les polítiques de gènere, i aquí a dintre veure quines són les accions, les 

perspectives, no? Per exemple. A nivell d’estudis jo em situo en els estudis de gènere sens dubte i des 

d’una perspectiva molt àmplia, però em sembla molt important la tasca de seguir reivindicant i 

visibilitzant les tasques de les dones en moments històrics, o en determinats àmbits on estan 

invisibilitzades. Que sigui una perspectiva a priori com més antiga, més d’estudis de la dona. Per a mi és 

una estratègia que és totalment vàlida, i per mi una no nega l’altre. Per tant a vegades em sembla que hi 

ha molta trinxera i poca capacitat de veure el matís i la complexitat, i que no hi ha respostes úniques i a 

vegades les respostes també són contextuals, i que no és el mateix el debat que hem de tenir a nivell de 

Catalunya ara que el del Consell comarcal d’Osona, que esta començant  a treballar polítiques LGTB, i 

potser les respostes són diferents, potser és diferent que a Manresa també. I potser d’aquí 10 anys 

també és un altre la resposta. Vull dir que a vegades crec que ens falta tenir aquest punt d’obertura i 

d’anar veient com encaixen les coses en els moments i els contextos concrets.  

 

I davant la visió més essencialista i biologista del gènere, com quelcom que surt de la biologia, segons el 

teu posicionament més descriptiu, el gènere apareix o es construeix així? 

Des del meu punt de vista el que és important és que ningú té la raó. El problema és que les visions 

essencialistes i biologistes pretenen tenir-la i imposar-la, i amb això tenen el recolzament de la ciència 

com la font de legitimació principal de la nostra societat. Per mi senzillament és indemostrable que  la 

transsexualitat o la homosexualitat o el gènere en sí, siguin un producte biològic. I no ho poden 

demostrar per molts cervells que obrin, per molt que ho investiguin. Per tant, si tu personalment, en 

aquest cas com a pare d’algú trans, o com a persona individual, a tu aquesta explicació et ressona, et va 

bé, et desculpabilitza, et fa sentir bé, llavors endavant, cadascú te la seva. Jo tinc la meva que també és 

indemostrable científicament. Escoltem-nos, que cadascú es faci les explicacions que el fan sentir bé i 

que li donin sentit a la seva vida. Però sobretot em sembla perillós quan aquestes explicacions 

s’imposen com les úniques vàlides, i neguen la pluralitat d’experiències i de perspectives sobre aquest 

tema.  



  

 

 

A la teva tesi, un dels temes que tractes és com es construeix la identitat de gènere. Com expliques 

aquest concepte? 

El gènere és un producte social, és a dir no és una cosa innata, no està biològicament determinada, sinó 

que és fruit de pràctiques socials. Aquest procés d’identificació té un període fonamental que és la 

primera infància, fins als 3 anys posem. En que la persona a partir dels referents que té al seu voltant i 

d’una forma inconscient, va generant les seves identificacions i es va posicionant. Per tant, ni pares ni 

mares, ni mitjans de comunicació, ni ningú imposa. No és com una fàbrica, sinó que el subjecte pot 

prendre com a referent en negatiu i positiu combinacions i trets del que veu al seu voltant, i a partir 

d’aquí desenvolupa la seva personalitat. En un marc on hi ha constrenyiment, perquè es reforcen unes 

determinades coses en funció del teu sexe, i se’n penalitzen unes altres. I un procés on nosaltres tenim 

una dependència absoluta cap als nostres progenitors, tant a nivell biològic com de supervivència 

emocional. En aquestes condicions és quan es produeixen aquestes identificacions en gran part 

inconscients, en gran part no volgudes, a vegades ni per un mateix, però que queden fixades. Hi ha cert 

marge, però des del meu punt de vista, no és tant obvi com es canvien.  

 

Des del psicoanàlisi, però, no s’està gaire d’acord en què un infant de 3 anys ja tingui la seva identitat 

construïda.  

No, de fet, el que planteja el psicoanàlisi que jo conec, és que el període fonamental de creació de la 

identitat de gènere, tot i que ells no parlin de gènere, seria durant el complex d’Edip que acaba al 

voltant dels 3 anys. Vull dir que la idea que una identitat no és forta i que no té identificacions, jo crec 

que no són el mateix. Les bases de la nostra subjectivitat  es creen a la primera infància, des de la 

psicoanàlisi que conec jo. En aquest sentit hi hauria coherència.  

La crítica del psicoanàlisi que comparteixo és la crítica de la idea d’identitat. Que la identitat el que 

intenta és tancar el procés complex de identificació. Per tant, jo m’identifico com a home, m’identifico 

com a gai, trans o el que sigui, i tracto de fixar una identitat. Que en el fons la meva subjectivitat és molt 

més complexa que això, la de tothom. Per tant el nostre desig és molt més complex que qualsevol 

categoria, i de fet només cal pensar en quan sents una fiblada de desig per algú que no se suposa que 

hagis de tenir, de cop tens un somni eròtic, etc. I de cop estàs mirant la tele i apareix algú que et fa girar 

el cap. Per tant el nostre desig supera àmpliament el que nosaltres estem disposades a reconèixer del 

nostre propi desig. Per tant les categories identitàries són una manera de tancar un procés que és molt 

més complex i que ens suposa un gran repte. En aquest sentit sí que crec que el psicoanàlisi, com la 

teoria queer després, fan una crítica a la identitat que es molt interessant en aquest sentit. Però la 

identificació jo crec que coincideixen en que es dóna a la primera infància.  

 

La perspectiva essencialista es basa en la biologia, en que hi han cossos molt diferenciats; el que és un 

sexe masculí i el que és un sexe femení. Però aleshores hi ha discursos com el de la biòloga Anna 

Fastodunno, que considera que és un continu. Si aquestes classificacions tant exclussives i excloents es 

podria dir que són més aviat partint de la teva pròpia ideología, per què en la nostra societat es segueix 

venent que hi ha homes i dones claríssimament diferenciats?  

Perquè socialment interessa. És a dir, la divisió de sexes està perdent centralitat i estem veient com es 

van desdibuixant una mica, en comparació a fa 50 anys. Però el que permet a nivell social és estructurar 

unes relacions, estructurar una divisió sexual del treball, una relacio de privilegis i de desigualtats, etc. I 



  

 

per tant hi ha un interes per part de les persones privilegiades en aquest marc de mantenir aquesta 

estructura. Vull dir que té un efecte social molt potent, i desmontar i cuestionar això pot tenir unes 

conseqüències socials molt potents, també. Tota la xarxa de privilegis, de distribución de poder, de 

diners, de distribució de les cures no pagades, etc. Questionar el gènere vol dir questionar tota una 

estructura que té a veure amb la criança, amb la cura de les persones dependents, amb la distribució de 

poder. Per tant sustenta una estructura molt potent. 

 

Es podria dir que ser trans, doncs, és un acte o una posició política? 

No té perquè. En general jo crec que no hi ha res que sigui netament conservador o subversiu, es a dir, 

depèn dels contextos, de la mirada, i moltes vegades es convinen els dos elements: ser transsexual per 

exemple pot acabar reforçant les normes de gènere, dir “no no no, jo no puc ser una dona masculina, en 

el fons el que sóc és un home”. I de fet la medicina et pot dir: si, és veritat, ets un home i tens cervell 

d’home. Per tant tu el que has de fer es reforçar la teva masculinitat, i ara et pendras les hormones i et 

sentiràs el machote del regne. Aleshores hi ha gent que pot viure la transsexualitat, o el cisgènere, o la 

heterosexualitat, d’una forma més subversiva i plantejar-se més què no vol reproduir, què vol canviar, 

què vol transgredir, diguem. Però en sí, jo crec que la transsexualitat, per defecte, no és subversiva. 

Depèn de com es visqui i depèn de com es miri.  

És que pot acabar reforçant el gènere. Vull dir, tota l’estructura que hi ha a la Unitat de Transtorns de 

Identitat de Gènere del Clínic no és subversiva, en absolut. El que promou és que la gent odïi el seu cos, 

reprodueixi els estereotips, i reforci que hi ha homes i dones, i que això està biològicament determinat 

encara que no ho puguin comprovar ni ho vulguin fer. Per tant, no té perquè. Llavors, dins d’allà hi haurà 

vivències que poden estar qüestionant aquest marc, que poden estar qüestionant la reproducció dels 

rols de gènere dins de les persones trans, o que qüestioni la perspectiva biologista o patologitzadora… 

 

De quina manera interessa en el sistema capitalista seguir conservant la organització home-dona? 

No t’ho sé respondre, això. No sé si coneixes, per exemple, la Maria Jesús Izquierdo, és una dona que té 

molt més coneixement i especialització en aquestes dimensions. La última vegada que vaig parlar amb 

ella, ella plantejava que segurament perdria vigència perquè ja no és tant útil per estructurar la societat. 

Estem en una societat individualista on hi ha altres eixos que estan marcant molt, com el tema 

autòctons-immigrants a l’hora de distribuir cures, poders, tot això. Potser s’està reconfigurant una mica 

tot això, i per tant els avenços que hi ha no els hauríem de llegir exclusivament almenys com triomfs de 

moviments feministes o d’alliberament LGTBI. Sinó que potser són conseqüències de que hi ha aspectes 

estructurals que estan canviant i que fan que ja no sigui tant útil aquesta divisió. Si estem tendint a una 

societat més individualista potser la distribució de poders, cures, privilegis, etc, ja no passa tant per 

aquest eix, que passa molt, però… Com podem explicar, perquè hi ha elements que s’està clarament 

reconfigurant, aparentment hi ha molts indicadors que ens indiquen que no anem cap a més sexisme. 

N’hi ha molt, però no anem cap a més. Com ho hem d’entendre això? Podem fer la lectura de que és el 

moviment feminista el que ho ha generat. Podem fer una lectura més econòmico-estructural que digui: 

bé, potser s’estan reconfigurant les societats  neoliberals, i els circuits de poder, privilegi, cures, passen 

per altres camps que són més útils pel manteniment del sistema.  

 

 



  

 

Cóm es mantenen aquestes diferències entre sexes? A través de quins mecanismes? 

Uff, n’hi ha moltíssims, però el que em sembla més rellevant es també veure com. Des del meu punt de 

vista, no ens hem d’imaginar que hi ha uns homes poderosos, rics, ben vestits, que es reuneixen per 

veure com van reproduint el sexisme i el patriarcat, sinó que és un procés segurament molt més 

complex on nosaltres, en les nostres pràctiques quotidianes, també anem reproduint. Em sembla que és 

un procés molt de baix a dalt i que també té a veure en com mirem a l’amiga que és massa atrevida 

sexualment, o com mirem al cosí o al cunyat que deixa de treballar quan té fills i la dona continua 

treballant, o com nosaltres mateixes reproduim aquests estereotips encara que tinguem una 

consciència crítica, etc. Peró com en la nostra vida quotidiana també els estem reproduint des del vestir-

nos, fins al triar feines, fins al triar estudis, fins al parlar o no a classe…  

Aquest any tenia un grup que es seien separats, homes i dones, o tenia un altre grup que directament 

les noies no parlaven. Els nois, d’una banda, és veritat que hi havia aquest tema de tinc mitja idea i ja la 

comparteixo, un 25% d’aquesta idea ja l’ha dit l’altre però jo la vull dir. I el cas moltes vegades de la 

posició de les noies en relació a parlar en públic és: bé, és que potser no és tant important, és que 

potser se’n riuran, potser no s’entendrà, potser l’altre ja ha dit quelcom semblant… Com resolem 

aquestes coses? Per tant no es tracta només que els tios callin i pensin dos vegades si es súper 

interessant el que han de dir sempre, sinó també aprèn que potser dius quelcom i potser fa vergonya, o 

potser dius alguna cosa i la gent se’n riu o potser dius algo i no passa res. Per tant aquí hi ha un tema de 

co-responsabilitat de veure com nosaltres ens estem limitant, o estem reproduint determinades 

dinàmiques, i com decidim. Per exemple moltes noies tenen dificultat a parlar el tema de diners, en 

relació a la feina… Això també és un tema de gènere i per tant o te’l prens seriosament i ets capaç de 

parlar de diners o estàs reproduint tot un sistema. Jo crec que hem de combinar la visió macro de quins 

son els grans sistemes, o les lleis, o els grans significats i les grans maquinàries de creació de significat 

que van generant això, però a l’hora també és important convinar-ho amb veure com a nivell micro 

nosaltres també acabem reproduint a la nostra pròpia vida i amb la nostra pròpia subjectivitat, i en les 

relacions que tenim, aquests mateixos significats. S’han de tenir al cap les dues coses. Si només veiem la 

part individual és com una visió molt individualista que parteix de que en el fons “si jo vull, ho canvio”. 

Jo i totes estem en un marc, on hi ha unes estructures, on hi ha uns significats culturals, on hi han unes 

coses que ens limiten. Però si només mirem la part macro també oblidem la nostra responsabilitat en 

relació al manteniment d’això, perque al final el sexisme som nosaltres actuant de forma sexista. Crec 

que és important mantenir els dos focus.  

 

Entrant més en el tema d’identitats trans, en les últimes versions del DSM i el CIE es treu el transtorn 

d’identitat de gènere i en el DSM encara apareix la disfòria de gènere i al CIE es pensava la idea de posar 

“incongruència de gènere”.  Suposen canvis reals? 

Des del meu punt de vista, no. Suposen canvis de maquillatge. Cada cop es veu pitjor la idea de 

transtorn, cada cop esta més qüestionada, cada cop hi ha més persones trans agafant la paraula en 

posicions de metges i especialistes, especialment als Estats Units, tot i que no gaires. I per tant s’està 

matisant, continua considerant-se una malaltia mental i a més a més amb la paradoxa que l’explicació 

fonamental és que és un tema cerebral. Si és una cosa purament biològica, que té a veure amb la teva 

estructura cerebral que resulta que és masculina o femenina, com ha de ser un trastorn mental, això? És 

contradictòria la seva explicació de l’origen de la transsexualitat amb considerar-ho un transtorn mental, 

no lliga.  

 

 



  

 

 

Per tant, a nivell concret del Clínic, diguem que s’ha revisat el seu procediment? 

No, fan un discurs ambigu. Diuen: Nooo, per nosaltres no és una patologia. Però després al seu discurs, 

en les seves entrevistes, continuen parlant de patologia tota l’estona. “No, no és una patologia, però 

hem de descartar que tingui altres patologies”. En el documental de TV3 parlaven d’anomalia. Hi han 

dos marcs, per mi, on situar la transsexualitat i també l’homosexualitat i bisexualitat: diversitat o 

anomalia.  

O hi ha diferents maneres de desitjar, de sentir, de identificar-se: no hi ha unes que siguin normals i 

unes que siguin patològiques. O hi ha el marc de l’anomalia i el discurs mèdic oficial continua en el marc 

de l’anomalia. Aleshores canvien paraules, termes, intenten contenir-se, però estan en aquest marc i no 

han sortit pas.  

 

Històricament, i de forma nacional, s’ha vist des de l’espectacle, per exemple els titulars de Carmen de 

Mairena, o a través de la patologització. Com ha afectat al desenvolupament de les identitats trans que 

s’assimili d’aquesta manera? 

En un principi jo crec que la patologització va ser viscuda com un guany, perquè ja deixaves de ser la 

persona viciosa, pecadora, que no tenia alternativa, per ser una persona amb un diagnòstic mèdic que 

les institucions mèdiques, i per tant amb el recolzament de la legitimació científica, t’estava donant unes 

alternatives i uns processos. I per tant es va interpretar com un pas: la transsexualitat passada a la 

ideologia de la modernitat, i per tant va ser viscuda com un avenç molt gran. Inclús persones que ho van 

viure com un avenç ara són molt crítiques. En aquell moment d’on es venia el recolzament i la 

legitimació científica van ser fonamentals, després es va descobrir que tenia un preu, que era estar en el 

camp de l’anomalia, en el camp de la reproducció del sexisme, en el camp de promoure que les 

persones odiïn els seus cossos en lloc que s’hi reconfigurin….  

 

Quin interès hi ha darrera d’aquesta assimilació?  

Jo crec que aquí podríem posar els interessos a dos nivells. Per una banda, a nivell social això desactiva 

el potencial transgressor, transformador, que tindria la transsexualitat, per tant anem a crear un espai 

on fem un cribatge de persones que realment són transsexuals o no ho són, i a partir d’aquí, les que ho 

són, promovem que ho siguin a totes totes. Aleshores que es canviïn el nom, s’hormonin, i s’operin fins 

on puguin. A nivell individual aquest interès passa per la necessitat d’encaixar: en un entorn 

profundament sexista, estar en una categoria, o estar fora de les dues categories, és molt dolorós. I per 

tant respon a l’interès de les persones de necessitar resituar-se en aquest marc. Per tant un marc més 

obert, on hi hagi més formes de fer i de desitjar, reconegudes, segurament requeriria, primer, que 

menys gent patís pel fet d’estar fora d’aquestes categories i, segon, sentís la necessitat i la urgència de 

intervenir-se.  

 

El fet que s’estigmatitzi aquesta necessitat, de la que parles, d’ells mateixos d’encaixar en una cosa o en 

un altre. Què és el que la gent no entén d’això que et puguis sentir fora d’aquest sistema?  

Bé, perquè totes som producte d’aquest sistema. I a tothom ens costa molt ser home o dona en el fons, 

i ens suposa moltes renúncies, ens suposa molts esforços, i alhora ens estructura el món. Jo crec que és 



  

 

la variable social més arrelada, en el sentit que nosaltres només podem pensar en homes i dones, és a 

dir, ens costa molt pensar en el concepte de “persona”. I de fet Judith Buttler planteja aquesta idea de 

que el sexisme ens ha robat la idea de persona. Per tant, estar fora d’aquestes dos categories implica 

estar fora d’allò humà, fora d’allò pensable, o directament en l’àmbit d’allò monstruós. Per tant uns i 

altres, siguem trans o no, estiguem més o menys a gust amb el nostre gènere, en el fons som part 

d’aquesta mateixa estructura i, per tant, en la nostra pròpia vida o en la vida de la gent que tenim al 

voltant, tenim aquesta necessitat d’estructurar i recol·locar-nos en un espai identificable.  

 

I seria possible una societat sense aquest sistema? 

Sí. És a dir, de la mateixa manera que hi ha societats que tenen altres sistemes d’estructuració, tot i que 

són societats no occidentals i que durant la colonització s’han intentat combatre, continuen mantenint 

terceres identitats, per exemple.  

Estem tendint, jo crec, cap a societats més individualistes on segurament el gènere deixarà de ser tant 

rellevant. Això no vol dir que estarem en un entorn súper feliç, és a dir, en una societat individualista, 

aquest individualisme generarà altres problemes, altres desigualtats, altres violències. Jo crec que el que 

no és pensable com a horitzó és la societat reconciliada, igualitaria, plena i feliç i alliberada. Segurament 

el sexisme -és una hipòtesis- anirà perdent centralitat, senzillament l’hem de mirar en un sentit ampli 

per veure quines altres formes d’opressió i violència i desigualtat es generen. Quan estic dient que pot 

ser que perdi centralitat tampoc és que estigui donant una visió plenament optimista.  

 

Si, concientment, gran part de la societat esta en desacord amb el sexisme, com és que es continua 

perpetuant aquesta diferenciació? 

Gran part? La gent està en contra que es matin dones, que peguin a algú perquè és una dona massa 

masculina a l’escola… Sí, home, això no està bé. Ara, d’aquí a una crítica potent al sexisme, jo diria que 

és força minoritari. Per mi té a veure amb això que dèiem ara que és un element que ens estructura el 

món. Som éssers oberts, no estem programats instintivament, i per tant tenim uns mecanismes socials 

que fan que s’ordeni la nostra experiència, i s’ordeni la vida en comú. I això té unes conseqüències. A 

nivell de patiments, de renúncies, d’opressions a les persones que no encaixen o d’opressió a tothom 

perquè encaixi, de repressions….  

 

En el llibre La Voluntad y el Deseo identifiques dos vies per les quals el col·lectiu LGTBI lluita pels seus 

drets. A través de la normalització o la transformació, i parteixen de dos posicions antagòniques: 

victimista i voluntarista omnipotent. Explica una mica aquestes posicions i quines són les seves 

estratègies. 

Amb això vull deixar clar que és una distinció analítica, que vol dir que a la pràctica moltes vegades es 

dóna barrejada o en una mateixa associació, o pot tenir barrejats diferents elements, per tant és com un 

exercici teòric de veure com dos posicionaments en el marc del moviment. D’una banda hi hauria una 

posició que reclama la normalització i quan el que vol és es ser integrat dins les normes, allò establert, i 

que moltes vegades al que apel·la és el patiment. Jo apel·lo al meu patiment per estar fora de les 

normes, per què m’acceptes? I per tant això a vegades genera una posició poc empoderada perquè en 

comptes de reconeixer les riqueses que també pot tenir la teva posició o la cultura de la que formes 

part, encara que sigui producte d’una exclussió, d’alguna forma el que fas és reafirmar els valors 



  

 

dominants i voler-los seguir. Per l’altre banda, que el podríem anomenar més de transformació, sí que hi 

ha una crítica a l’ordre establert però a vegades hi ha una dificultat per reconèixer el patiment que et 

genera estar exclòs, i per reconèixer la necessitat que tenim, com a éssers socials, de reconeixement 

dels altres. I inclòs una dificultat per reconèixer, com nosaltres, inclòs en les normes que critiquem 

també hi estem implicats. I per tant moltes vegades és aquest discurs, que és el que sento més proper, 

on ens costa molt reconèixer-ho, per exemple diem: escolta, és que el Pride, la manifestació del 28 de 

juny, reprodueix els models corporals dominants capitalistes. Però tu estàs al marge d’això, també? Tu 

no evalues el teu cos en relació a aquests mateixos models? Tu quan mires porno per Internet no mires 

aquests mateixos models i els consideres desitjables? Vull dir que a vegades falta la visió crítica de 

reconèixer com, sent des d’una posició crítica, però també estem implicats amb els mateixos elements 

que estem batallant no? Perquè sinó s’acaba generant un discurs voluntarista en el sentit de dir: jo 

decideixo com desitjo, com m’identifico. Clar, des del punt de vista que us acabo de dir jo no 

comparteixo gens que poguem decidir al 100%. I en tot cas, a més a més, acaba generant una posició 

arrogant: nosaltres som els crítics que veiem la realitat, i llavors hi ha uns altres que estan ballant a la 

discoteca, o que estan seguin determinats models corporals, o formes de relació, que són d’alguna 

manera els alienats del sistema, i per això em sembla perillós. En tot cas, crec que les dues visions tenen 

els seus riscos i les seves aportacions en relació al moviment.  

 

En el mateix llibre també parles molt de la posició de responsabilitat. En què consisteix? 

Per mi la manera d’escapar del biologisme, que el biologisme el que fa és que ens desresponsabilitza, i 

aquest és el seu perill i alhora és la seva potència. El seu perill perquè ens situa en un marc on no podem 

qüestionar res: homes i dones són diferents, les desviacions de la “norma” també són un producte 

biològic, i per tant ens situa en un marc molt asfixiant on no tenim marge d’acció com a subjectes, 

perquè estem moguts per instints, per gens, per hormones. Però alhora la potència que tenen i que fa 

que molta gent els necessiti i li donin molta pau és precisament això. És a dir, quan tu tens un fill o una 

filla que no segueix les normes de gènere moltes vegades la sensació és d’haver fracassat, i això genera 

molt patiment. I per tant, penses “vale, era una cosa biològica i jo no podia fer res”, senzillament té el 

cervell d’home o de dona. Genera una pau enorme, i per la pròpia persona implicada moltes vegades 

també. Perquè moltes vegades les persones que hem viscut fora de les normes, en sentit ampli, també 

ho hem viscut amb molta culpabilització, amb intent de canviar, intentar forçar formes d’identificació o 

de desig que no eren les que senties. Per tant la meva posició devant dels altres per demanar acceptació 

també és molt diferent, és que no sóc un viciós, és que no hi podia fer res, que és el meu cervell. Per 

tant genera molta pau i tranquil·litat, i aquesta és la potència d’aquest discurs i que fa que molta gent 

s’hi senti molt còmode i la defensi amb molta força perquè li va la vida. Per tant d’una banda tenim 

aquesta visió que el que esta dient és: en el fons tu no hi pots fer res, per tant acceptar-ho perquè no hi 

pots fer res. I la visió contrària seria una visió omnipotent, que partiria de que tu ho pots fer tot, tu sola 

pots combatre el sexisme, tu sola pots deixar de reproduir les categories de gènere, per tant és una visió 

que parteix de la idea de que el subjecte ho pot tot i que pot decidir absolutament com vol viure. Des 

del meu punt de vista, la clau està en entendre que no tot depèn de nosaltres, perquè som éssers socials 

que ens hem construït a partir d’unes identificacions, en un marc cultural, restrictiu. Que en aquest 

marc ens hem constituït com a subjectes i com a subjectes tenim capacitat de canvi, d’agència, però és 

una agència limitada, i com que és limitada és molt valuosa. Però pretendre que ho podem tot, jo crec 

que en el fons el que acaba generant és frustració, i acaba generant aquesta espècie d’arrogància de 

que uns ho poden tot i per tant les altres són uns alienats que estan reproduint el sistema. I partir de 

que no podem res no reconeixem la capacitat de canvi que efectivament sí que tenim els éssers 

humans. I per tant apel·lar a la responsabilitat implica reconèixer que som productes socials, i per tant 

reconèixer les nostres influències, incloses les que no ens agraden. Reconèixer les limitacions, 



  

 

reconèixer la necessitat de reconeixement, i al mateix temps reconèixer i posar en valor la nostra 

capacitat de canvi.  

 

De quina manera homofòbia i transfòbia estan relacionades? Tot i que quan s’hagin d’analitzar potser és 

millor separar-los, quina és la base? 

Mira a mi el que em passa amb aquests conceptes, és que que, conceptualment, són molt dèbils, perque 

quan et pares a analizar-los no s’aguanten, però alhora són útils perque et permeten visibilitzar 

patiments, violències, justificar intervencions. Per què t’ho dic, que vol dir homofòbia? Jo no ho sé 

definir bé, no he llegit cap definició amb la que pugui dir “això reflexa un concepte sòlid i m’explica una 

realitat clara”.  

El bullying homofòbic a primària: les agressions que poden rebre nens i nenes a primària envers aquest 

tema és per homofòbia? És perquè desitgen persones del seu mateix sexe? Amb 6 anys? No, és un tema 

d’expressió de gènere moltes vegades, i de fet gais i lesbianes que han tingut identificacions de gènere 

normatives, diguem, t’expliquen que moltes vegades no han rebut agressions fins a l’adolescència, quan 

han començat a tenir relacions de parella. I potser hi ha nois heterosexuals més femenins o noies 

heterosexuals més masculines que han rebut el que en diriem homofòbia. Per tant no té a veure només 

amb desig. I llavors per mi seria més aviat transfòbia el que passaria si té a veure amb el gènere. Però 

alhora tenim un mapa conceptual extranyíssim que no s’aguanta. És a dir, què és l’homofòbia? Què és 

bifòbia? Podem distingir Gaifòbia de Lesbofòbia de Bifòbia? Quina relació té una transfòbia amb 

sexisme, misogínia, metrocentrisme amb heterosexisme? Per mí són eines, i són eines conceptuals que 

ens serveixen i per tant si només les critiquem ens quedem sense aquestes eines. Per tant per mi són 

conceptes instrumentals que ens serveixen per intervenir i per tant ja ens val, pero tenen les seves 

perversions, i tenen els seus punts cecs, hi han aspectes que no ens permeten acostarnos-hi des 

d’aquest marc. I ara parlem de bullying LGTBIfòbic, però d’aquí dos anys parlarem en uns altres termes, 

perquè la terminologia va canviant en funció d’algunes modes de les quals acabem sent partíceps. A 

vegades és difícil entendre la relació amb el sexisme pur i dur. Per tant, hem d’intervenir diferent amb el 

bullying LGTBIfòbic que amb el sexisme a l’educació? Vull dir que els conceptes a vegades també ens 

permeten trobar aliances o desconnectar problemàtiques.  

 

Quina relació s’estableix entre la identitat de gènere i el desig sexual? 

Si tingués la resposta, ara mateix estaria tancat escrivint-la. Per mi la clau és que no hi ha resposta. Jo 

crec que no hi és. Primer, el marc anterior, per exemple fins durant el franquisme, la norma era que tot 

això era junt, i per tant sota el que s’entenia en aquell moment per homosexualitat hi hauria el que avui 

entenem per transsexualitat i homosexualitat. Per tant la categoria inicial barreja les dues coses, perquè 

el problema no era que l’home homosexual desitjes a un home, el problema és que estava desitjant des 

d’una posició femenina. Per tant en aquell moment no hi havia la distinció que fem ara d’orientació i 

identitat, tot era un bloc, i això fa que, per exemple, per mi sigui impossible parlar de memoria històrica 

trans per exemple durant el franquisme. Perquè és que els que detenien com a homosexuals, molts 

d’ells és el que avui en dia anomenaríem trans. Per tant, les categories són històriques i es creen en 

determinats moments, i generen realitats diferents. Per tant estem en un moment on tot és el mateix i 

arriba un moment que ens diuen: no, és que són dos coses diferents, una cosa és identitat i l’altre és 

orientació. I avui en dia el marc principal és aquest, no? A nivell de homofòbia, transfòbia, etc., és a dir, 

els insults i els acudits, continuen barrejant les coses, com en el marc anterior. El discurs establert és 

que són dos coses diferents que no tenen res a veure, però és mentida. Moltes vegades en persones que 

ens identifiquem com a gais i lesbianes hi ha una història clara d’identificació, o al menys de no 



  

 

identificació, amb el gènere atribuït. I tu llegeixes històries de vida a la infància de nois gais i dones trans 

i moltes vegades no ho pots distingir. I de la mateixa manera en noies lesbianes i trans masculins. I a 

vegades no, a vegades realment la persona trans no ha passat per identificacions potents amb l’altre, 

vull dir que hi ha nenes que s’han sentit nenes, que tenen una expressió de gènere, i que després se 

senten més còmodes com a nois trans, això no vol dir que sigués la marimacho de la classe en el seu 

moment. Per tant, a la pràctica em sembla molt més complex, em sembla que les categories 

d’orientació sexual i identitat de gènere són categories històriques que intenten donar compte d’un 

procès, però no deixen de ser categories de llenguatge que creen una realitat que mai acaba d’explicar 

la complexitat del fenòmen i que segurament mai la podrem acabar d’explicar. En tot cas no coincideixo 

amb la visió normativa d’ara que diu que són dues coses separables. Ara, tampoc són el mateix. 

 

Els infants o les criatures que han nascut amb uns genitals determinats i diuen que se senten de l’altre 

gènere, creus que realment se senten de l’altre gènere o és que senten una discomformitat o incomoditat 

amb com se’ls o se les tracta i amb les característiques que se li atribueixen?  

Bé, hi pot haver una barreja de les dos coses. És a dir, hi havia un video que es va fer viral, d’una família 

americana que explicava com la seva filla en aquell moment no se sentia a gust amb la feminitat. I es 

veien videos familiars on dèien que no li agrada posar-se vestits -i portava un vestit-, que no li agradava 

el color rosa –i tota l’habitació era rosa-, que no pot soportar portar trenes –i porta trenes-. Fins que un 

dia entenen que és un noi trans, i aleshores tot és blau, tot és futbol, el cabell curt… I és clar, no han 

generat massa marge, diguem.  

En una societat sexista, en un entorn sexista, en una família sexista, una persona queer pot interioritzar 

d’una forma sexista aquests valors. A vegades els pares poden tenir una visió molt més oberta i el fill o 

filla montar-se un món molt més estricte. Pero si establim aquestes dues categories d’una forma molt 

estricte i molt estreta, efectivament, si no hi caps gaire, si et surts una mica, ja estàs en l’altre. En canvi, 

en un marc on, al marge del rosa i el blau, es contempla l’altre gamma de colors, es contemplen formes 

de ser nen i de ser nena més diverses, segurament menys persones necessitarien transitar perquè es 

podrien trobar a gust en diferents posicions d’aquest marc, o en el cas de transitar no generaria el dolor 

que genera avui en dia a moltes persones, perquè tindrien fonts de reconeixement, referents més 

amplis, etc. 

 

Al nivell de com es pot desestabilitzar el sistema de gènere, Butler planteja que ho podem fer a través de 

la performativitat del gènere, és a dir, la “performance” del gènere. Però diu que no totes les 

performance del gènere que potser a primeres ens poden semblar subversives, realment l’estan  

estabilitzant. Quines són realment…? 

Ella va posar molt l’exemple de la drag queen, i va donar a entendre que la performance drag queen era 

subversiva perque mostrava que la feminitat no és un patrimoni de les persones que han nascut 

famelles, sino que en el fons es una invitació (53:25) de tothom. Aquesta va ser una visió que va ser molt 

criticada, en part també al voltant de la cultura drag queen per exemple i en gran part de la cultura gai, 

perquè hi ha elements molt misògins. I per tant, des del meu punt de vista, la drag queen és subversiva? 

No es pot dir ni sí ni no. És a dir, té un element subversiu perquè una persona amb cos de mascle esta 

performant una acció atribuïda a les dones, però alhora pot estar fent un tipus d’acudits, un tipus de 

feminitat, estar reproduint un tipus de codis que poden ser profundament misògins o, com a mínim, 

sexistes. Jo crec que a vegades s’ha fet una visió banalitzadora de la performativitat que la Judith Butler 

mateixa ha intentat qüestionar, és a dir, no és un tema tant lliure, tant neoliberal, de jo decideixo que 

faig amb el meu cos. Nosaltres el que decidim, com decidim actuar, està en un marc on hi ha unes 



  

 

normes, unes lleis, unes penalitzacions, unes identificacions… i per tant, sí que no està en el propi cos 

com ens sentim i actuem, no està determinat biològicament, però això no vol dir que sigui un procés 

purament racional, que jo digui: va, ara em poso a actuar com una tia. No, jo tinc les meves propies 

limitacions, barreres, por a certes penalitzacions, necessitat d’identificacions, necessitat d’allunyar-me 

d’una feminitat que m’havia generat patiment, por de no ser acceptat, que m’havia generat el que avui 

en dia entendriem com a bullying.  

Bé, què vol dir que jo performo? No vol dir que sóc un estudiant de teatre i agafo un guió i em poso a 

representar-lo. No som un actor o una actiu que es pot desprendre d’aquest paper, aquest paper té una 

història i està profundament arrelada a nosaltres. Per tant, performance però amb matissos.  

 

Aleshores, extrapolant-ho al tema trans, les persones que qüestionen que ells són homes o dones en el 

cos equivocat serien les que no estarien subvertint el sistema sinó que l’estarien reproduint? 

Es tracta de les dos coses. Vull dir, d’una banda estan transitant, però de l’altre banda estan fent 

discursos que estan reproduint el gènere normatiu. Pero és que, a més a més, no es ni tant sols el fet de 

si et vols operar o no, per exemple hi ha gent que s’opera però es visibilitza molt com a trans i és séper 

activista. Vull dir, que no és tan fàcil, jo crec que és molt important no reproduir la idea que hi ha 

persones subversives i persones conservadores, perquè al final cadascú el que intenta és estar a gust 

amb el seu cos i intentar viure d’una forma digne i sentir-se reconeguda com se sent. I aleshores aquí hi 

ha diferents estratègies, i a vegades des d’alguns activismes en teoria radicals, s’ha promogut la idea de 

que les persones trans que s’operaven eren “lo pitjor” i estaven reproduint el sexisme. I això a més a 

més ha generat molta distància d’aquestes persones respecte a discursos en teoria crítics. És a dir, 

cadascú, i les persones que no som trans també fem el possible per encaixar en determinats models, per 

reproduir determinades identitats, per tenir uns cossos que ens agradin amb els que puguem sentir-nos-

hi a gust… I a vegades s’ha tendit a culpabilitzar a les perones transsexuals que fan altres recorreguts, o 

que se senten profundament home o dona, o que tenen una necessitat i una voluntat clara d’operar-se. 

Cadascú esta fent el que pot, i es manega com pot i com vol en relació a aquest tema, i per tant crec que 

és un error presentar a aquestes persones com a conservadores, o retrògrades inclòs, a vegades, des 

d’uns discursos, en teoria, radicals.  

 

La Carne y la Metáfora. Al llibre compares la teoria queer amb la realitat. Podries explicar què és la 

teoria queer? 

La teoría queer és un plantejament teòric en relació, sobretot, al gènere i a la sexualitat que qüestionen 

les categories identitàries. Considerem que part del feminisme i el moviment LGTB ha donat per 

descomptades i ha reproduit les categorías home-dona, gai-lesbiana… I que el que s’ha de fer es 

qüestionar-les perquè són la base de la opressió, han reforçat tota la crítica a l’essencialisme, i proposen 

una crítica a les normes establertes. Per tant en comptes de promoure la idea de que les persones de 

fora de la norma han de poder accedir a la norma, el que es vol és qüestionar aquesta norma, 

qüestionar aquests valors establerts des de la perspectiva que et dóna el fet d’estar-ne fora.  

 

I aquesta teoría quan apareix? Apareix en resposta d’alguna cosa? 

Aquí hi ha molt marketing, perquè en teoria qui acunya aquesta paraula – tot i que ara no tinc la data 

concreta– és Teresia de Lauretis l’any 90, més o menys, per intentar identificar diferents discursos crítics 



  

 

que van en aquesta línia. Però clar, això és l’etiqueta, hi havia discursos abans. I perquè us dic això del 

marketing? Perque a vegades a la teoria queer hi ha poca reflexió sobre l’impacte que té allò queer en 

contextos fora dels que va néixer, com si tot hagués sigut súper normatiu fins que va arribar la teoria 

queer, però aquí als anys 70 el que s’estava llegint era radicalment antiidentitari, era una gran crítica 

contra el patriarcat. A vegades acabem reescrivint la nostra història a partir de categories de fora, com si 

s’haguessin inventat la sopa d’all i la crítica a la identitat a Estats Units als anys 90. I els referents, per 

exmeple, en Mario Miedi i en Jean Nicolas que era el que s’estava llegint la gent que estava militant aquí 

als anys 70, venien de França i de Italia i es fèien discursos radicalment antiidentitaris, antiessencialistes, 

crítics amb l’ordre establert… Per això dic que a vegades situem allò queer a l’epicentre i com una cosa 

que genera un canvi brutal en les perspectives, o inclòs en Butler mateix. És a dir, de cop arriba Butler, i 

no va aparèixer del buit ni ho pretén ella, si hi havia discursos crítics que anaven en aquestes línies 

abans. Com si Butler s’hagués inventat el construccionisme, s’hagués inventat tota la crítica. A vegades 

també, i especialment si aquestes històries venen d’Estats Units, acabem ennmirallant-nos i reescrivint 

la història sense conèixer la nostra pròpia realitat, que també té les seves riqueses i les seves pròpies 

dinàmiques, que a vegades són molt més potents del que sabem.  

 

En l’inici del llibre començes analitzant la relació històrica que ha tingut la societat amb dos aspectes que 

consideres punts dèbils de la nostra civilització, què són el sexe i la mort. Quin tipus de relació tenen en la 

nostra societat actual aquests dos aspectes? 

Jo crec que sexualitat i desig, i mort són els dos grans temes de la humanitat, i especialment en la 

modernitat. Per tant, a partir del segle XVIII, el subjecte el que vol és tenir el control. I el control se li 

escapa per dos cantons, primer perquè és vulnerable i mor. I això continua així per molt que evolucioni 

la ciència, i per tant aquí hi ha una font d’impotència intolerable.  

I d’altra banda hi ha un desig, que obre escletxes, que fa que no siguem racionals, que fa que fem coses 

que no ens convenen, que és una part que no sabem com resituar. La meva lectura, basant-me en altres 

autors, és que en el fons abans teníem molt més ben situada i ubicada la por a la mort, perquè teníem 

una cosmovisió molt basada en la religió que ens donava respostes, expectatives d’un paradís... que no 

és poc. El tema de la mort el teníem prou ben situat, en el sentit de les inquietuts que ens generava, 

però el tema del desig era molt més inquietant, perquè era molt disrruptiu. Mentre que avui en dia, per 

mi, s’han invertit els termes, es a dir, la sexualitat, tot i que aparentment estigui cada cop més alliberada 

per mí esta cada cop més civilitzada, cada cop esta més controlada, cada cop hi ha més discursos, cada 

vegada, quan tenim la primera relació sexual, hem vist, hem llegit i hem parlat trescentes vegades del 

sexe. Per tant la nostra sexualitat mai havia estat tant mediatitzada, per tant jo crec que en el fons, tot i 

que sembli al contrari, esta cada cop més controlada, i força més acotada. I la por a la mort… cada cop 

podem menys. Hem perdut les cosmovisions que ens donaven pau i no podem suportar la vulnerabilitat, 

la dependència i la mort. És una cosa que ens supera de totes, i que jo crec que cada cop tenim menys 

mecanismes per enfrontar-nos-hi.  

 

Com és aquesta relació entre la mort i la relació que mantenim amb el nostre cos? 

És tota aquesta ideologia… Primer la medicalització, i aquí tota una indústria que ho alimenta, per tant, 

com qualsevol símptoma, de seguida recorrem a la medicina amb la idea que tota la por, el terror a 

l’envelliment, al cos que deixa de ser desitjable i sobretot que deixa de ser controlat, que ja no fa el que 

tu vols com ho vols. I aleshores tota aquesta ideologia de l’autocura, del control: he de deixar de fumar, 

què menjo i què no menjo… Per tant tots aquests temes se’ns creuen contínuament en el nostre dia a 

dia, i per tant jo crec que som de les generacions que ha fet més concient el seu cos d’aquesta manera, i 



  

 

que ha fet de tot allò corporal una reflexivitat bestial. I per tant, fumem o no fumem, menjem o no 

menjem, ens morim per agafar el croissant de xocolata o no, agafem postres o no, fem esport o no, quin 

esport fem o no fem, si en fem prou o no en fem prou, o com va evolucionant el nostre cos amb el pas 

dels anys, o què passa amb el tema de la diversitat funcional. És un tema que esta contínuamente 

present i que per mi té molt a veure amb aquesta por a la mort i la forma de lidiar-hi, pero que 

precisament no hi pensem perquè és massa qüestionador. I per tant anem convivint i anem lidiant amb 

la mort quotidianament, però fem veure com si no estigués passant.  

 

Aquesta manera de veure la mort, en el sentit de intentar controlar el cos… quina relació té amb les 

identitats trans? 

Aquí hi ha un altre tema. Més que específicament amb el tema trans, jo crec que allò trans també ho 

hem d’ubicar amb totes les tecnologies que tenim de transformació corporal. I, per tant, efectivament, 

de tota aqusta indústria de l’esport, l’alimentació, de l’autoajuda, la cirurgia estètica. La transsexualitat 

l’hem d’entendre en aquest marc, i per tant, un subjecte que vol tenir el control del seu cos te molts 

mecanismes per intentar acostar-se a aquest ideal. I en el cas que això tingui a veure amb que no et 

sents identificat amb el teu cos o que et sents del gènere contrari al que t’han atribuit, té molts 

mecanismes. No crec que sigui específicament trans, sinó que ho hem de situar en un marc ampli. I per 

tant el noi que està al gimnàs fent musculació és perfectament conscient de quin cos vol construir, 

perquè també esta construint cos, i conceptualment no és molt diferent a com està contruint cos la 

persona trans que s’està posant un binder, o que està posant-se prótesis, o la noia que esta mirant 

perquè es vol fer una operació de pits... Conceptualment no és tant diferent d’una noia trans que s’està 

operant i que també es planteja si es vol operar els pits, o que s’està mirant quines prótesis es posa. 

Crec que el tema transformació corporal l’hem de situar en un marc més ampli en el que en el fons totes 

les persones estem, i les persones trans també.  

 

Noa Delclòs 

Jove trans fundador de Joves Trans de Barcelona 

Primer de tot, m’agradaria que et presentessis. Qui ets? Què fas? Com et defineixes? 

Sóc el Noa. Es… acabo d’acabar segon de batxillerat i ara em toca decidir què estudiar. I em defineixo 

com a persona trans de gènere indefinit. 

 

Què senties quan vas començar a fer el trànsit? 

Jo crec que en part és molt relatiu lo de fer el trànsit, perquè per mi és com, hi ha primer una part de 

trobar la teva identitat, i després una segona part que és sortir de l’armari. A vegades estan barrejades, 

llavors entenc que quan es parla de trànsit es refereix a sortir de l’armari, o algo així, i jo crec que per mi 

va ser molt difícil començar a parlar i a exterioritzar d’alguna manera el que “no sóc el que m’heu dit 

tota la vida que era”, però crec que una vegada comences, he tingut molt bones respostes i, per tant, 

tampoc ha sigut una cosa molt difícil. 

 

 



  

 

Com i quan va néixer Joves Trans de Barcelona? 

Joves Trans de Barcelona som un grup de joves que vam néixer a principis de setembre d’aquest curs, 

2015-2016, o sigui setembre de 2015. I, bàsicament... bé, de fet el curs anterior havíem quedat jo i 

l’Àlex, que és l’altre persona amb qui vam començar tot això ... Joves Trans de Barcelona vam néixer el 

setembre de 2015 i de fet, jo i l’Àlex, que és l’altre persona amb qui vam començar a muntar tot això, 

havíem quedat a finals del curs anterior, llavors durant tot l’estiu vam estar buscant més gent 

interessada en formar el grup i participar i vam fer la primera assemblea al setembre. I llavors ens 

definim... de fet tenim com dos, ens dividim en dos, en general, per explicar una mica el que fem, tenim 

per una banda el grup de suport trans jove, que bàsicament consisteix en que tenim un grup de 

whatsapp on tothom som persones trans i joves, i de tant en tant quedem per fer coses, fem tallers, 

activitats, coses d’aquestes. I després, per altra banda, tenim el grup d’assemblea, que per una banda 

organitzem moltes activitats que es fan amb el grup de suport, i per l’altra també fem temes 

d’activisme, com és el haver participat a la plataforma ‘Trans*salut’, després també, bé, fem bastants 

tallers i xerrades per parlar des de la visió trans sobre el tema trans, precisament, i per poder donar a 

conèixer les nostres experiències i perquè creiem que és important canviar coses perquè les persones 

trans ens poguem desenvolupar lliurement.  

 

Com deifiniries el gènere?  

El gènere és un concepte complex i amb moltes cares, perquè de fet és diferent parlar de la identitat 

individual del gènere o parlar del gènere com un component de la societat, com un aspecte o com un 

factor social. Llavors, socialment defineixo el gènere com una construcció que es dóna en societat, com 

una construcció social, i que ens divideix a totes les persones, segons els genitals en néixer, ens divideix 

entre homes i dones. I, de fet, aquí va lligat el tema que se suposa que als homes els hi ha d’agradar les 

dones i a les dones els hi ha d’agradar els homes, etc. I després, com a identitat individual, crec que el 

gènere és la forma amb què ens relacionem amb aquesta construcció social. O sigui, des de petites se’ns 

ensenya això són les dones, això són els homes, tu ets tal, i aleshores a partir d’aquí tu et pots relacionar 

acceptant aquesta imposició, i dius “vale, sí, jo sóc tal”, que seria el cas de les persones que no són 

trans, o et pots relacionar amb aquesta imposició i amb aquesta construcció dient “no, jo sóc una altra 

cosa”, llavors aquest seria el cas de les persones trans. Llavors, dins d’una altra cosa, et pots relacionar 

dins del dual aquest d’homes i dones i dir “jo sóc un home o jo sóc una dona, però al contrari del que 

m’havíeu imposat” o “no sóc cap de les dues coses, sóc una altra cosa”. Que seria el cas de les persones 

no-binàries.  

 

A Joves Trans la majoria de persones es defineixen com a no-binàries? 

Majoria no ho sé, no he fet números perquè tampoc... O sigui, dintre de Joves Trans volem que cadascú 

s’expressi com més còmode se senti, i per tant el més important no és demanar-li a cada persona com 

s’identifica, sempre dintre que sigui una persona jove i trans, i per tant no... de fet, el que preguntem a 

les persones és amb quin nom volen que les tractem i amb quin pronoms, si volen ser ell, ella, o una 

altra cosa o que s’evitin pronoms. I llavors, dintre d’això sí que et puc dir que hi ha més persones que 

prefereixen ell, o hi ha més persones que prefereixen ella, o algo així més... de forma més abstracta, no? 

O sigui, no ho podria comptar, no ho tinc comptabilitzat, però... I després, pel tema del gènere, doncs no 

saps si hi ha moltes persones que s’identifiquen amb un gènere binari, gènere no-binari, o com és 

defineixen, perquè crec que l’important és que si aquella persona vol explicar-ho, genial, però si la 

persona s’ho vol guardar per ella mateixa o no te necessitat d’explicar-ho, tampoc no és una cosa 

primordial.  



  

 

 

Vosaltres dieu que “el sexe és el gènere amb bata de metge”. A què us referiu? 

És una mica complex, però sí, quan diem que el sexe és el gènere amb bata de metge, bàsicament el que 

estem dient és que el sexe és una construcció que serveix per donar explicació al gènere. O sigui, hem 

d’entendre que la biologia no és anterior, o sigui la biologia és una ciència humana que estudia els 

cossos, no? Però la biologia s’ha creat després que ja s’hagués creat el sistema de gènere. Per tant, totes 

les persones que estaven investigant els cossos ja estaven influenciades per aquest sistema de gènere i, 

de fet, és una cosa molt curiosa, que en àmbits feministes també es tracta, que moltes vegades el cos 

considerat de dona no s’estudia tant o moltes malalties no s’estudien de la mateixa manera, i que això 

crea molt problema. I això és precisament per això, perquè el sistema de gènere influencia molt a la 

biologia i a la medicina, i de fet ve d’aquí que s’han analitzat els cossos partint de la idea de que uns 

eren d’home i uns eren de dona. Llavors, molta pluralitat dels cossos no s’ha tingut en compte. 

Bàsicament vindria a ser una mica això. 

 

Com es tracta el tema trans als mitjans de comunicació, pel·lícules, etc? 

Bàsicament, en general no es parla de tema trans als mitjans de comunicació i també és molt diferent 

depenent d’on estiguem parlant. És diferent si parles dels mitjans de comunicació a nivell mundial o si 

parles a nivell més local, no? I recentment, jo crec que aquí sí que s’ha tingut més en compte temes 

d’aquests, de... bé, sobretot menors trans, el documental i coses d’aquestes, però en general en els 

mitjans així grans es parla des d’una visió bastant mèdica, biologista, patologitzant... no maca, i 

s’ensenya només una part de la diversitat trans.  

Bé, s’ensenya el nen i la nena trans que són perfectes o l’home i la dona trans que són perfectes i que 

ningú diria que són trans i tot això, saps? La part de la diversitat trans que és més fàcil de ser assimilada, 

que es pot assimilar de forma més senzilla i que, per tant, pot passar més desapercebuda i que és més 

pràctica en aquest sentit. I que no trastoca el sistema que ja hi ha. O sigui, hem d’entendre que moltes 

persones trans no hi ha manera de que encaixin de home-dona, això són els homes, això són les dones. 

Aleshores, només s’està acceptant a les persones trans que sí que d’alguna manera poden entrar en 

aquest sistema, obrint-lo una mica, però deixant fora a tota la resta de persones trans. I això és 

precisament el que no volem, no volen entrar en un sistema que està malament, volem deixar de banda 

aquesta forma de veure les coses i crear-ne una de nova més plural i més oberta a la diversitat. 

 

Com és l’acceptació que es rep quan es decideix transitar? Com va ser el teu cas? 

L’entorn és molt important a l’hora de sortir de l’armari com a persona trans i també a l’hora de dur a 

terme processos hormonals o d’un altre tipus. I per una banda és molt diferent si vius en un ambient... 

per exemple en una família molt conservadora, que potser no accepta la diversitat d’aquesta forma, o 

en un ambient més obert que, jo crec que en qualsevol família pràcticament li costarà molt entendre 

una sortida de l’armari trans actualment, però sí que pot ser més difícil o més fàcil, depenent de la 

persona, i després, també, és molt diferent de cara enfora la discriminació que patiràs com a persona 

trans blanca o com a persona trans de color, o com a persona trans de classe alta o com a persona trans 

de classe baixa, perquè són coses que, vulguis o no, afecten molt a la vida d’una persona i, per tant, si a 

sobre sumes... es com, si anem sumant, hi ha persones que ho tenim millor i persones que ho tenen 

pitjor.  



  

 

 

El simple fet de ser trans és un acte política? 

Jo crec que sí, o sigui, és complicat, perquè ser trans és simplement una forma de ser, no? I és una cosa 

que no podem canviar, som així perquè ens ha tocat viure en aquesta societat, i es lo que hay, i, per 

tant, moltes persones trans jo entenc que vulguin passar desapercebudes i no ficar-se ni en temes 

d’activisme ni en temes de voler canviar el món ni res d’això i crec que és una cosa completament 

respectable donada la situació, no? Però per altra banda sí que crec que l’existència de persones trans 

és una cosa que és una oportunitat per a canviar tot un sistema que no funciona i que s’ha de canviar, i 

que el donar-nos... el donar-nos a conèixer o el fer-nos veure és... el fer-nos veure tal i com som, no 

intentant ficar-nos en el que ja hi ha, pot obrir moltes portes, no només a les persones trans, sinó que 

tothom pugui expressar el seu gènere d’una forma molt més lliure i més oberta i més positiva. 

 

Has notat una diferència de tracte des que se’t llegeix com a noi? 

Jo és que no tinc la sensació d’estar vivint com un noi en cap moment, de fet és molt divertit perquè em 

trobo en moltes situacions en què la gent del meu voltant sap que no sóc una noia, però tampoc em 

veuen com un noi, i això realment no em molesta, llavors no intento lluitar contra això. I, no sé, de fet, 

per exemple, que una persona em parli en femení i dir-li que sóc un noi, que digui “ah, vale” i començar 

a parlar-me en masculí, però no del tot, coses d’aquestes. Llavors, sí que des del principi notes coses 

com, jo que sé, no a nivell tan exterior, sinó veure’m a mi mateix i dir “mira, doncs, si ja no he de fer 

veure que sóc una noia, per què m’hauria de seguir depilant?” o coses d’aquestes. Però a nivell de com 

em veuen les altres persones, en general les altres persones no em veuen com un noi i, per tant, no puc 

parlar des d’aquesta experiència, perquè realment no crec que la tingui. 

 

Què és la disfòria de gènere? 

El tema de la disfòria de gènere és curiós, perquè per una banda és el nom que s’utilitza actualment per 

al diagnòstic de la transsexualitat, tal i com es diu, però per altra banda també s’utilitza en entorns trans 

com una paraula que ens serveix per parlar sobre la discomformitat amb el nostre cos, que no és una 

cosa... és una cosa real, és una cosa que existeix i per la qual passen moltes persones trans, però que no 

és una cosa vital per a ser trans, és a dir, ser trans no significa tenir disfòria de gènere, i per tant, d’una 

banda tot el tema mèdic, el tema del diagnòstic de disfòria de gènere, em sembla una xorrada que no 

hauria de... no té cap sentit, de fet, jo ho tinc claríssim, una persona que no és trans, no es planteja si és 

trans, i per tant, si una persona s’ho està plantejant, lo millor és donar-li tot el suport i que aquella 

persona, tan lliurement com pugui, decideixi que vol fer amb el seu cos, amb la seva identitat, amb la 

forma amb què es relaciona amb el món i per fer això no necessiten cap mena de diagnòstic, no és un sí 

o un no. El tema... l’existència trans no és blanc o negre, i per tant no hi pot haver un punt d’inflexió que 

sigui “vale, ara ets trans, ara confirmem que ets trans”, no té cap sentit. I, per altra banda, el tema de 

disfòria de gènere no com a un diagnòstic sinó com una experiència persona de relació amb el propi cos, 

crec que per una banda moltes persones trans tenim discomformitat amb el nostre cos perquè se’ns ha 

ensenyat que el nostre cos no hauria de ser d’aquesta manera, perquè se’ns ensenya que els homes 

tenen aquest cos i les dones tenen aquest altre, i, per tant, al dir “vale, jo sóc tal, però no tinc el cos que 

hauria de tenir” això, òbviament després de molts anys repetint-te aquesta idea et crea discomformitat i 

aquesta sensació de que el problema ets tu. I, de fet, això és un problema greu, el fet de que la societat 

ens digui que el problema som nosaltres, és una cosa que s’ha de revertir, no? Ens hem de conscienciar 

que el problema no som nosaltres, no és el nostre cos, sinó que és tota la societat. Però això no treu 



  

 

que, tot i així, al haver estat tant de temps sota aquesta influència social moltes persones trans 

necessitin passar per processos d’hormonació o processos d’operacions o el que sigui, per tal de poder-

se sentir còmodes en el seu propi cos i és una cosa que no se’ls pot retreure de cap manera.  

 

La transfòbia s’interioritza? 

Sí, la transfòbia s’interioritza i això és una cosa que veiem, o sigui que es nota des del principi quan 

t’estàs preguntant per primera vegada, plantejant si ets trans o no, és molt fàcil autoconvèncer-se a un 

mateix de que no, que jo sóc normal i punto, no? Perquè és el camí fàcil, ningú vol haver de passar per 

tot el camí que suposa el ser trans, perquè és una dificultat més a la vida. I, per tant, ... no és tant que la 

tranfòbia s’interioritzi, però sí, de fet el que s’interioritza és el sistema cissexista, no? El sistema que et 

diu això són els nois, això són les noies, perquè tenen aquest cos. Llavors, això és una idea que tenim 

apresa i desfer-se’n és tot un procés que costa molt de seguir i que té molta importància en el procés 

trans, per dir-ho així, en la vida d’una persona trans.  

 

Podries explicar què vol dir cisgènere? 

Cisgènere? Bàsicament, les persones que no són trans són les persones cis. De fet això és una cosa que 

és... no sé qui ho devia decidir, però si tu parles de “grasas”, per exemple, hi ha les grasas... els greixos 

trans i els greixos cis. Sí, sí, és un paral·lelisme que s’utilitza, no és una cosa, no és una paraula que ens 

haguem inventat les persones trans. Igual que trans també s’utilitza per transportar, cis també s’utilitza 

per altres coses, jo que sé. Bàsicament, les persones cis que són les que no són trans són les persones 

que s’identifiquen amb el gènere que se’ls hi ha assignat, és a dir, si tu quan vas néixer tenies penis i et 

van dir que eres noi i quan creixes dius “vale, sí, sóc un noi”, ets una persona cis, ets una persona que no 

és trans. I llavors per això parlem de sistema cissexista, és el sistema en el que ser cis és el que està 

considerat normal. 

 

És cert que, fins que algú cis no ha parlat del fenomen trans, no s’ha tingut en compte cent per cent? 

Bàsicament, això passa en molts moviments socials, no? Això ho trobes amb el feminisme, que quan un 

home es posa a defensar el feminisme, de sobte la gent li fa cas i a totes les dones que ho han estat 

dient ningú els hi ha fet cas, i amb el tema trans passa el mateix, no? Que sembla que si una persona 

trans ho diu, doncs sí, però se la deixa de banda, no se l’escolta tant, en canvi si ho diu una persona cis, 

doncs se li fa molt més cas. I això, de fet, és precisament per la tranfòbia, no? I és una cosa contra la 

qual hem de lluitar i, per tant, una persona cis el que ha d’entendre és que el que ha de fer no és parlar 

per nosaltres, sinó convèncer les altres persones cis de que ens escoltin a nosaltres.  

 

Què ha suposat Internet per al moviment trans? 

Sí i també de suport mutu. Jo crec que Internet actualment ens està donant una eina de trobar-nos 

entre nosaltres i de relacionar-nos i de veure que no estem soles a totes les persones trans joves i és una 

cosa molt important que està afectant moltíssim al moviment trans. I després també és, en aquest 

sentit, també és una forma de donar-nos a conèixer: Internet et permet escriure articles propis, et 

permet fer el que tu vulguis i, per tant, és positiu en aquest sentit i personalment jo crec que el millor és 

poder estar, poder-nos moure tant per Internet com pel món de fora d’Internet i poder-nos trobar a la 



  

 

vida real –bé, a la vida real, com si Internet no ho fos, no?– però, jo crec que s’ha de compensar que 

actualment el món trans d’Internet i el món trans d’associacions o grups, almenys d’aquí de Barcelona, 

hi ha diferències molt grans de visió, de coses, i després quan ens trobem hi ha moltes coses a compartir 

i és una cosa molt positiva i a mi m’encanta.  

 

Quina diferència hi ha entre orientació sexual i identitat de gènere? 

Bàsicament, l’orientació sexual s’assigna en funció del gènere assignat. Bàsicament significa que si tu 

tens una criatura té penis diràs “és un noi i per tant li agradaran les noies” i aleshores, per això parlem 

d’heterosexualitat i, en contraposició a la heterosexualitat, es parla d’homosexualitat. Però després 

també s’ha de parlar de bisexualitat, asexualitat, etc., que de fet són tot d’orientacions que tampoc 

estan reconegudes pel sistema heteropatriarcal, no? O sigui... Moltes vegades, bueno, m’estic anant per 

les rames, que se’n diu, però moltes vegades veiem com el dual aquest de heterosexualitat i 

homosexualitat i en realitat hi ha moltes altres coses que també queden fora de la heterosexualitat. Bé, 

de l’heterosexualitat a lo sexual i més coses, però això ja és un altre tema bastant extens. I llavors, una 

cosa que ens trobem que és força curiosa és que moltes vegades expressem la nostra sexualitat en 

funció del gènere, precisament perquè el sistema l’assigna d’aquesta forma, no? I, llavors, les persones 

trans, les persones trans no-binàries ens trobem amb “vale, doncs si jo sóc una persona no-binària i 

m’agraden les dones, per dir-ho així, o les noies, què sóc? Sóc heterosexual? Sóc homosexual?” És una 

liada, si ho penses, llavors per una banda, moltes ens trobem pensant “com de fàcil seria que la 

sexualitat no hagués de dependre del gènere” i expressar-la sense que anés en funció del gènere, però 

després ho penses en l’anàlisi social i et trobes que per poder dur una lluita que busqui la pluralitat, s’ha 

d’entendre que el que està acceptat no és que a tothom li agradin els nois o que a tothom li agradin les 

noies, sinó que és que en funció del teu gènere t’agradi l’altre gènere socialment acceptat.  

 

Creus que podríem viure en una societat que no estigués regida per un sistema de gèneres? 

Jo tinc molta curiositat per saber com funcionaria un sistema diferent al sistema de gènere, i de fet 

l’imagino com un sistema en el qual cadascú pogués explorar els seus gustos o la seva forma de veure’s 

a si mateix d’una forma que no estigui lligada a la relació aquesta de relacionar-se amb un sistema, sinó 

que et relaciones només amb tu mateix. De fet, és molt curiós, no? Perquè el ser trans o el no ser trans 

és una cosa que va lligada 100% amb l’assignació de gènere. És a dir, si tu, si neix una criatura i no 

l’imposes cap gènere, és a dir no li dius “tu ets un noi o tu ets una noia”, aquella persona no pot ser 

trans perquè no pot tenir discomformitat amb el gènere assignat, perquè no té gènere assignat. I llavors, 

això és una cosa a tenir en compte perquè moltes persones, moltes vegades es veu a les persones trans 

com a persones no-binàris, per una banda, i després com a noies amb penis i nois amb vagina, i això no 

és una realitat, perquè un noi amb vagina però que no se li hagués assignat el gènere de noia, no seria 

un noi trans, seria un noi amb vagina i fin, però això seria el cas fora del sistema actual en què se li 

assigna el gènere a tothom.  

Jo crec que hi ha un gran camí per recórrer, perquè actualment la majoria de gent ni es planteja la 

possibilitat de no decidir... 

 

 



  

 

Digues unes quantes coses concretes que si es donguessin en un futur, farien la vida més fàcil a les 

persones trans. 

El primer, que és més fàcil, és els rols de gènere deixar-los de... bé, deixar-los estar, no? Deixar de 

pensar que els homes són d’una manera i les dones són d’una altra, les dones s’han de vestir així o 

portar el cabell d’aquesta manera, o parlar d’aquesta manera o tenir aquestes aficions o tractar-se d’ella 

o totes aquestes coses, i els homes igual, no? I de fet, això, jo el que crec que és més fàcil per començar i 

per fer el primer passet és que els homes entenguin que tot el que és ser dona no és negatiu i que per 

tant un home amb el cabell llarg, un home a qui li agraden els homes, o, perquè després s’ha de tenir en 

compte que com que la sexualitat està lligada amb el gènere, jo això ho incloc en els rols de gènere, no? 

Que t’agradin els homes està vist com una cosa femenina, en canvi que t’agradin les dones està vist com 

una cosa masculina, i això també és important, no? Aleshores, donar peu a tota aquesta diversitat i que 

entenguem que totes les coses que són femenines no són negatives. I després ja com a punt final, 

revolucionari de què hi ha en el meu món ideal que és principal en relació amb el món actual és el tema 

de deixar d’assignar gènere, com deia abans. El tema de deixar de pensar que una persona creixerà 

d’aquesta manera segons els seus genitals, perquè si te aquests genitals és un home i si te aquests 

genitals és una dona. Perquè és una cosa que no... per començar no sempre és així, perquè amb les 

persones trans ja queda clar que no és així. I hauriem de deixar de veure les persones trans com 

l’excepció, perquè realment si som l’excepció és perquè s’imposa una norma, que si es deixa d’imposar 

la norma, l’excepció deixa de ser l’excepció. I començar a deixar que les criatures s’expressin i que les 

persones que ja som més grans també ens expressem com ens sentim millor amb nosaltres mateixes.  

Sí, però és molt complicat perquè, per exemple, moltes famílies d’aquí que les seves criatures les han 

deixat expressar-se lliurement, després resulta que a la guarderia els imposen tots els rols de gènere i 

tots els “tu ets un noi i per tant has de fer això o allò” i totes aqustes coses, no? No pots aïllar a la 

criatura de tot el món exterior i tot el món exterior encara no ha canviat. Per tant és difícil.  

 

Ian Garrido 

Guionista i director de cine trans. Autor del curtmetratge premiat a Cannes Victor XX 

Primero me gustaría que te presentaras, me explicaras quien eres y qué haces. 

Me llamo Ian Garrido, tengo 27 años, cumplo 28 en Navidad. Soy director y guionista de cine, para la 

pequeña y la gran pantalla también, espero.  

 

¿Qué sentías cuando empezaste a realizar el tránsito? 

Cuando lo decidí, muchísima confusión, no sabía muy bien qué pasaba. Luego empecé a comprender 

que ese abismo que había sentido siempre a lo largo de toda mi vida, esa especia de separación al resto, 

como esa exclusión, sin saber por qué sucedía, entendía realmente por qué había estado sintiéndome 

así, sintiéndome a parte. Cuando empecé a entender que quizá tenía que ver con mi género o con mi 

nombre o con la ropa que llevaba o con cómo me denominaba, en masculino o en femenino. Empecé a 

ver que todo ese desorden que había, todas esas piezas del puzle que no encajaban, de repente tenían 

un poco más de sentido. 

Sentí mucha soledad, mucho miedo, estaba cagado. Pero es que no había otra opción. Me acuerdo 

cuando se lo contaba a mi amiga… yo me llamaba Rosa María, me sigo llamando oficialmente, y yo le 

decía “es que tía, es que siento que han vendido todas las entradas de un concierto y que ya no puedo 



  

 

ir, ya no hay más entradas, tengo que cambiar de concierto o de show. Esto se ha acabado, ya no puedo 

más”. Yo tenía 24 años, y ya no podía seguir con la farsa, había intentado ser chica de todas las formas, 

era lesbiana, a veces más masculina, a veces más femenina, la verdad que eso no me preocupaba 

mucho, o eso creo, porque nos camuflamos tanto y nos escondemos tanto que es difícil saber hasta qué 

punto te estás engañando Hasta los 24 años fui muy feliz como lesbiana, no recuerdo tener ningún 

momento de depresión relacionado con eso, quizá sí con otras cosas…  

Sentí que era un salto al vacío pero que era necesario darlo. No sabía qué iba a pasar, no sabía nada, 

pero tenía que hacerlo. Y lo hice gracias a tener contacto con gente trans y ver que no pasaba nada y 

que existía, que podía ser. La primera vez que yo conocí a un chico trans, que fue a Pol Galofre, y claro 

yo flipé… Yo ya sabía que eso existía porque había visto un documental que se llama “Fake Orgasm” 

justo ese verano, y dos meses después le conocí a él, y yo primero lo leí como un chico cis, y cuando me 

dijo que era un chico trans, al principio no entendí lo que me estaba diciendo, como le pasa a la mayoría 

de las personas, si yo saco ahora un micrófono y me pongo a preguntar a la gente qué es un chico trans, 

nadie te va a saber decir qué es, y tuve mi primer encuentro real con lo trans. Recuerdo ese momento 

como uno de los más importantes de mi vida. Era consciente de lo que me acababa de decir había 

cambiado algo en mí, ¿no?  

 

¿Cómo se ha representado lo trans en los medios de comunicación, películas etc desde siempre y cómo 

se representa ahora? 

A ver, es una pregunta difícil porque habría que hacer un estudio y se hacen estudios. Susan Stryker no 

hace estudios de esto en concreto, pero es una tía trans activista muy cañera, quiere tirar hacia delante 

una carrera que se llame “Estudios Trans”, y esto viene porque no ella directamente, pero sí otra 

activista trans francesa, que no recuerdo bien ahora el nombre, ha hecho este estudio solamente en 

Francia.  

Y sí que ha habido un boom en los últimos años en los medios de comunicación de representar lo trans, 

y de cómo se representa lo trans. Yo la primera vez que escuché la palabra “transexual” me acuerdo que 

fue en un reportaje de estos de reality de los 90 de Antena 3, tendría cinco años a lo mejor, y era un 

reportaje en el que la chica era trans. Estaba totalmente operada, no se notaba nada, y estaba con un 

hombre cis. Y empezó la típica voz en off del reportero diciendo “la transexualidad es una enfermedad”. 

Claro, claro, recuerdo eso “la transexualidad es una enfermedad”, la primera vez que yo escucho esa 

palabra en la tele, obviamente relacionado con una disforia. Y evidentemente tú no quieres relacionarte 

con una enfermedad, esa es una de las cosas que hace tan difícil de ver o de entender que quizá tú eres 

trans. Siendo lo trans un concepto inventado, en realidad. Lo trans no deja de ser una diversidad, una 

expresión más del género del ser humano, pero que se ha patologizado.   

Creo que la principal diferencia de cómo se representa ahora es que las personas trans estamos dentro, 

tenemos una voz dentro de lo audiovisual y cinematográfico, porque o bien siendo trans ya hemos 

accedido a una parte de esa producción, o bien… las Wachowski, las dos han empezado a transitar. Esto 

inevitablemente, y para bien, hace que las representaciones hayan cambiado en un espacio muy corto 

de tiempo, y me voy a series como Sense8 y Transparent, porque dentro del equipo, o bien las 

directoras, o bien las consultoras de guion, o bien algún personaje secundario, son personas trans, y eso 

hace que, por primera vez casi, la voz, el cómo se representa, el qué se dice… no viene de voces externas 

sino que viene de alguien que sabe lo que dice porque o es trans, o está muy cerca de lo trans, o lo trans 

participa de su proceso de creación… La diferencia es que nos hemos empoderado y que a nivel social 

podemos llegar a ese tipo de puestos, porque hasta ahora, y sobre todo las mujeres trans, no 

encontraban trabajo en algo que fuera la prostitución. Los chicos trans también es verdad que es 



  

 

diferente porque estamos más invisibilizados: te hormonas, te quitas los pechos y te pones paquete, tú 

vas por la calle y nadie “te descubre”, cosa que por un lado te tranquiliza, y por otro es una cosa muy 

jodida. Pero en las mujeres es muy diferente. 

Lo audiovisual creo que ha cambiado. Lo que antes era una voz desempoderada, una voz en la que el 

personaje trans o era tercero o era el malo… Bueno, en El silencio de los corderos, es una peli buenísima 

que no encanta, pero el psicópata arranca la piel para hacerse un vestido de mujer y se esconde el pene 

entre las piernas. Se ha construido ese imaginario maligno, maléfico, de enfermo mental, que realmente 

no hace poco que está, porque si miran en perspectiva histórica, esa diversidad de género se ha dado. 

Hace 50 o más años que se patologizó, y ahora está empezando a cambiar. Es como “no nos podéis 

destruir, no nos podéis erradicar. No podéis. Dejadnos!”. 

 

Ahora has dicho que a los chicos trans a veces cuando vais por la calle no os reconocen como trans, o sea 

que tenéis mejor passing, y que eso es jodido. 

Sí, es jodido porque eres invisible y entonces desapareces como trans. A no ser que te desnudes con 

alguien o que vayas al gimnasio y te metas en el vestuario, a no ser que te bajes los pantalones en medio 

de la calle (ríe). Incluso hay operaciones para construir algo parecido a un pene. Yo me voy a operar 

ahora en octubre, me voy a quitar los pechos, y es verdad que a la hora de ligar es jodido, porque a 

veces echo de menos ser lesbiana, porque yo como lesbiana conocía los códigos, sabía qué tenía que 

hacer. Ahora siendo trans no tengo ni idea, porque por un lado las chicas hetero creen que tengo 13 

años, las lesbianas ya no me miran, ahora, eso sí, los gays se vuelven locos, somos como un objeto 

fetiche para ellos. También es verdad que hay mucha transfobia entre gays y lesbianas. Pero yo siempre 

me he enamorado de mujeres. Pero por otro lado estoy harto de las etiquetas, ya.  

Entonces, de alguna forma es que no sabes dónde meterte. Y de alguna forma hago la serie para eso, 

para enseñar a ligar a los trans. Es una broma, pero sí que poder contar un amor entre un cis-trans, que 

es posible y que existe. Bueno, por eso hay alguna gente que no se cambia el nombre, pero eso se 

soluciona fácil, yo siempre digo que soy trans, o casi siempre. Es parte de lo que soy y es algo que 

considero importante. Cada vez hay cosas diferentes, cada vez es una fase diferente, retos nuevos a 

superar, y será así hasta que nos muramos, creo. Pero hay veces que te cansas, no todos los días te 

quieres levantar con la bandera de los derechos trans puesta y dispuesto a hacer todo.  

 

Relacionado con la pregunta anterior, ¿cuál es la concepción generalizada de la gente entorno a las 

personas trans? 

Primero, hay un desconocimiento brutal. Los chicos trans no existimos, no somos nada ni somos nadie, y 

las mujeres trans, prostitución. A grandes rasgos, muy generales, es eso. Y si te vas a alguien que esté un 

poco más conectado o un poco más sensibilizado, o que vea La Sexta, pues entonces sabrá de menores 

trans, que son un lobby, bueno no son un lobby, pero son un grupo muy fuerte que está tomando 

mucha relevancia en este país y es muy bueno que así sea, porque estas preparando generacions 

futuras que van a entender y les va a parecer mucho más normal que existan personas trans y no van a 

generar una transfobia. Me parece una auténtica revolución, porque cuando se es adulto es mucho más 

difícil educar porque se tienen unos valores que crees que tienes claro, hay muchos más prejuicios. 

Es que creo que ni siquiera hay concepción, en el caso de los chicos trans no la hay, y en el de las chicas, 

está asociado a prostitución. Aunque me hace mucha gracia, porque luego si tú miras la estadística de 

qué es lo que más se ve en el porno, es porno con mujeres trans, ¿quién ve más porno? Los hombres cis. 



  

 

Es decir, es una hipocresía muy fuerte. Yo me imagino a tíos viendo porno con tías con tetas y pene, y 

luego pegándoles por la calle. Es un extremo, pero pasa. La represión de no poder aceptar que te excita 

eso y luego reprimirlo. Cuando leí en “Teoría King-Kong”, de Despentes, que a los tíos les encantan los 

tíos, ¡es que es verdad!, pero la cultura les inculca algo muy fuerte que hace que muchos van a estar 

reprimidos siempre. Hay un problema de educación sexual.  

 

¿Cómo relacionarías o qué efectos tiene la sociedad patriarcal y capitalista en el movimiento trans? 

Pues mira, el otro día otros estudiantes me pidieron si podían hacerme una entrevista y les dije que sí, 

pero llegó un momento de la entrevista en que me sentía como un animal exótico, llegaron a 

preguntarme por mi madre y yo estuve a punto de decirles que “muy bien, gracias, ¿y la tuya?”. Llegó 

un momento que me cabreé porque me di cuenta, y me gustó mucho darme cuenta, de que me estaban 

preguntando todo el rato quién soy yo, qué soy yo… Es decir, yo no vengo de otro planeta, me he criado 

en el mismo país que tú, tengo los mismos referentes que tú, no vengo de otro planeta. Y pensé que 

quizá mejor la pregunta sería, porqué tú, como cis, tienes tanto interés en qué soy yo. Mi teoría es que, 

nosotros, al contestar un sistema de género binario tan férreo y al dar pasos tan fuertes y tan radicales, 

hace que lo cis se tambalee. Y vuestra expresión de género que vosotros creíais canónica se tambalea, y 

crea esa fascinación.  

Mi planteamiento sería que esa mirada tan fascinada hacia lo trans, lo raro, lo que no existe, lo que no 

conoces, por qué no la ejerces hacia ti. Porque me gustaría entenderos a los cis. En esa entrevista me 

hubiera gustado poner un espejo delante de mi cara y que se hiciera la pregunta a él mismo. Creo que 

de alguna manera utilizáis o utilizan todo nuestro movimiento y cambio para intentar entenderos a 

vosotros mismos.   

Ahora te diría que te fijaras en eso, es que esto no es lo extraño, no es “oooh, ahora es nuevo”, ha 

existido desde que el ser humano es ser humano. En algunas culturas hemos sido llevados a la categoría 

de dioses, en otras nos han crucificado, nos han quemado, llevan años estigmatizándonos a nivel 

psiquiátrico, ahora estamos rompiendo esas cadenas. Es decir, hemos sido perseguidos, de alguna forma 

u otra, para bien o para mal, siempre. Y ahora parece que somos nuevos. No. Tienes que mirar tú qué 

cadenas tienes tú, y revisarlo bien. Creo que sería interesante que mirarais hacia vosotros, como afecta 

esto en vosotros. En lugar de intentar hacerlo todo como desde fuera.  

 

Entiendo lo que dices, yo al principio seguramente también hacía preguntas desafortunadas, pero a 

medida que ha ido pasando el tiempo he ido aprendiendo, pero aún hay algo que no entiendo del todo, 

que es si el tránsito, el sentir esta disforia, ¿es algo puramente social, que viene de una disconformidad 

con unas imposiciones de educación, maneras de actuar, de presentarse, etc., o es algo que viene de una 

disconformidad irracional, innata? Es decir, si viviéramos en una sociedad en que no hubiera ningún tipo 

de imposición de género y, de hecho, el género no existiera, ¿habría esta necesidad de modificar el 

cuerpo, por ejemplo? 

Yo me he planteado mucho esa pregunta, pero primero, como yo he nacido dentro de esta sociedad, no 

lo sé, no lo puedo saber, es un caso hipotético y por tanto no puedo saberlo. Segundo, creo que es una 

mezcla, es algo tanto social como interna. Claro, a lo mejor yo no tendría esta ansiedad, digamos, si 

fuese por la calle o a comprar el pan, sin barba y con tetas, yo hablase en masculino y la otra persona 

me reconociese en masculino por el simple hecho de nombrarme en masculino. Pero eso no pasa, y es 

muy difícil luchar con eso. Es muy complicado, porque al final te acabas reduciendo a un gueto, a un 

círculo muy cerrado y es una mierda. Vamos a ver, somos personas normales y corrientes que queremos 



  

 

hacer otras cosas, no solo ser trans. Entonces es muy complicado, y presuponiendo que tienes la suerte 

de que tu familia te apoye y de que tus amigos te apoyen. Es muy complicado porque tú sales a la calle 

cada día y el mundo es hostil. Si tu familia no te apoya, o sea no me lo quiero imaginar, yo tengo suerte, 

mucha suerte. Pero no me quiero imaginar cómo sería, porque entonces sí que pensaría “bueno, yo me 

voy, me opero ya, tengo el passing y no quiero saber nada más porque lo paso fatal y lo he pasado 

fatal”. Claro, cada circunstancia personal en muy distinta. Y no puedes ponerte a juzgar.  

No sé qué decirte. Si me voy a mi adolescencia, cuando me empecé a desarrollar, me vino la regla, me 

crecieron los pechos, se me ensancharon las caderas… yo no me sentía a gusto. No lo entendía y no 

tenía ni idea, yo solamente sé que no me sentía a gusto. Escondía mi cuerpo en ropa ancha, ahora cada 

vez menos porque estoy más a gusto y poco a poco me voy quitando traumas. Yo solo sé eso, que no me 

sentía a gusto con mi cuerpo. También sé que con cinco años ya estamos conformados socialmente y ya 

sabemos cómo debemos comportarnos, qué se espera de nosotros, etc. Y a veces subestimamos lo 

inteligente y lo rápido que puede ser el cerebro de un niño o de una niña.  

Creo que no hay respuesta, no me atrevería a dar una respuesta clara a esta pregunta, es muy 

complicado, porque nunca sabes cuantos factores entran en tu estado, y lo que tú necesitas, en el 

momento en tú estás necesitando algo, lo estás necesitando. Por qué lo necesitas y qué factores te han 

llevado a eso, eso es otra cosa. No me atrevería para nada, me parecería cínico y muy necio intentar 

responder esa pregunta, por mi parte, con una respuesta categórica. Yo puedo hablar desde mi 

experiencia, y cada uno tendrá la suya. Es algo que he aprendido a respetar mucho, es algo que hay que 

respetar, la necesidad de cada uno. Hay personas que se sienten súper bien en la UTIG, igual que hay 

personas que se sienten súper bien siendo cis, se sienten súper bien con su género asignado y no pasa 

nada. Estas personas existen y se sienten súper bien siendo hiper femeninas o hiper masculinos, se 

sienten de la hostia. Pero los que no, también tenemos derecho a no tener que estar peleando todo el 

rato. Es muy complejo, es muy atrevido responder eso, estaríamos olvidando muchas cosas. Es una 

expresión más, es como nacer rubio, naciste así, pero tienes que pasar por todo un aro de cosas. Hay 

una broma que siempre hacemos que es “claro, es que tú eres un delgado atrapado en un cuerpo de 

gordo” o “eres una rubia atrapada en un cuerpo de morena”. O por ejemplo, para ponerte tetas, si eres 

una mujer, para hiper-feminizarte como mujer, nadie te pone ninguna traba, o lo mismo con las 

hormonas, cualquier desequilibrio de la regla y te recetan hormonas, ahí nadie dice nada. Pero si 

quieres quitarte en vez de poner, hormonarte hacia el otro lado, etc., eres un enfermo mental. Bueno, 

es que cae por su propio peso. A mí es lo mejor que me ha pasado en la vida.  

Hay una película de los años 20, “Freaks”, de Tod Browning, que los protagonistas son gente deforme de 

un circo, y son gente real, y ese concepto de mosntruosidad conecta mucho con nosotros. Hay una frase 

de Susan Stryker que me gusta mucho y es muy poética que dice así: “mi cuerpo reconstruido, mis 

cicatrices, son las mismas que las tuyas”. Es decir, me han creado, igual que te han creado a ti como a 

cis, porque lo trans es uan confección, en este caso médica, pero lo cis también. Y sí, si quieres yo soy 

raro, pero la misma matriz que me ha construido a mí, también te ha construido a ti.  

 

El hecho de ser trans está cuestionando un sistema de género imperante en nuestra sociedad, ¿es 

entonces un acto transgresor, político? 

Sí, lo que pasa es que eso solo no me vale. No me es suficiente. Es decir, yo soy activista, pero soy 

activista de mi trabajo. Es decir, a lo mejor no voy a manifestaciones, no estoy en asociaciones, etc., 

pero quiero hacer una serie o estoy haciendo una serie con ese afán de querer comunicarme y llegar a 

un máximo de personas, sin perder ese nivel de calidad. Cada vez más creo en los pequeños actos y en 

las acciones de las personas, que son los más directos, podríamos volvernos terroristas, pero no serviría 



  

 

de nada. Pero si yo te hago llorar, te hago reír y, sobre todo, te hago entender, ya he conseguido algo. 

Yo me siento con mucha responsabilidad, pero a veces me pregunto por qué, porque no sé por qué me 

tengo que poner a educar a todo el mundo, pero luego me digo “¿y por qué no?”. Es una contradicción, 

porque no quiero sentirme esclavizado a esa responsabilidad de dejar un mundo mejor para los trans 

venideros. Pero por otro lado pienso que sí debo sentirme responsable, porque a mí me hicieron el 

mundo mejor los trans que yo conocí, entonces lo que yo quiero es hacerlo y dejar un mundo lo mejor 

que pueda. Para los trans venideros, hacerles un colchoncito más confortable, y para todo el mundo en 

general, porque ser trans te da la oportunidad de plantearte todo, qué tipo de persona quieres ser, qué 

tipo de todo quieres ser, cuando hay gente que pasa por la vida sin plantearse nada.  

 

¿Cómo relacionarías o qué efectos tiene la sociedad patriarcal y capitalista en el movimiento trans?  

Bueno, partiendo del sistema heteropatriarcal y capitalista que divide al ser humano en dos géneros 

hegemónicos, mujer, hombre, que esto sirve básicamente para crear el estado patriarcal y capitalista en 

el que estamos, en que la mujer se quedaba en casa para criar a los hijos para que se hicieran mayores y 

pudieran trabajar en la fábrica, y para cuidar el hombre que venía de la fábrica también. Ahora ya no es 

así, ahora la mujer ha salido de casa, va a la fábrica o a la oficina, etc. Creo que es una división hecha por 

y para una división económica y un reparto de las tareas, creo que es una codificación bastante eficaz de 

hecho, lo ha conseguido. La publicidad te lo ha inculcado, la escuela te lo ha inculcado, la familia te lo ha 

inculcado, y esto lo explica muy bien el libro de Silvia Federicci “El talibán y la bruja”. Toda la quema de 

brujas, como a finales de la edad media se destruye todas las relaciones comunitarias, toda la sabiduría 

popular, toda la medicina… lo que se llamaban las brujas, unas grandes líderes dentro de las 

comunidades que acumulaban saberes de siglos. Como se las quema, se las persigue, se las asesina, para 

que no lideren una revuelta y para que se puedan instaurar el hecho de que la mano de obra se fuera 

hacia las ciudades, hacia las fábricas. Y por parte del Estado, se instauran los prostíbulos en las ciudades 

para que no sucumbiera la homosexualidad entre los hombres.  

Bueno, es que son siglos, estamos hablando de un sistema que lleva mucho tiempo instaurado y que lo 

ha hecho muy bien, pero algo tan bien no habrá hecho cuando nos ha intentado exterminar y seguimos 

aquí. Pero es muy fácil, porque no somos un virus, somos una expresión, y por mucho que mates a uno 

va a nacer otro, porque forma parte de eso. Esto va en contra de todas las etiquetas. Vamos otra vez a lo 

sexual, si a nivel capitalista, eres heterosexual, o homosexual, o bisexual, o hombre, o mujer, dentro de 

esos códigos muy binarios, en el momento en que yo transito, si no me considero ni una cosa ni otra, o 

aunque me considere hombre, tengo vagina, entonces, la persona que esté conmigo ¿qué es, 

heterosexual o homosexual? Ya estás rompiendo todo, todas las etiquetas que hace tiempo que están, 

desaparecen. También considero que nosotros, con nuestros cuerpos, con nuestro tránsito, somos una 

reacción y una propuesta hacia todo lo que se supone que tenemos que ser o hacia lo que nos imponen. 

Si es que una familia, cuando está embarazada, antes de que nazca el bebé, lo primero que se quiere 

saber es si es niño o niña, y ya desde la barriga ya le hablas de una forma determinada dependiendo de 

si es una cosa o la otra.  

Entonces la relación es que nos quieren ordenar. “Vale, no os podemos erradicar, pero vamos a 

hacernos amigos vuestros y vamos a ordenaros un poco, vamos a ordenar el cajón de sastre”. ¡No! 

Tampoco. No queremos ordenar nada, señor o señora. Porque asusta, lo que no está codificado asusta. 

Yo creo que se podría llegar a romper el sistema si de repente nadie se identifica con un género u con 

otro, ¿dónde está la dominación de poder? Si de repente las mujeres ya no son mujeres y los hombres 

no son hombres, ¿quién domina a quién? Los géneros son relaciones de poder y de privilegios, ¿quién es 

subyugado y quién subyuga? Ya no tendrías a quien nombrar, si nadie es mujer y nadie es hombre. Ahí 

está.  



  

 

¿Cuál es la respuesta que se recibe de la sociedad, tanto a nivel interpersonal (familia y amigos) como a 

nivel de la administración y la salud? 

A nivel de familia, siempre es difícil, al principio. Porque no se espera. Si eres lesbiana, bien, pero esto 

implica cambios físicos, implica que se va a notar, que te cambia la voz, te sale vello. Implica que te 

llamen distinto, que te cambies el nombre y te dejes de llamar con el nombre que te han puesto ellos al 

nacer. Nuestros padres no están educados para que nosotros decidamos como nos queremos llamar o 

como nos queremos nombrar. Para ellos es doloroso, porque al principio sienten que han perdido a su 

hija, pero luego se dan cuenta, si son inteligentes, de que no han perdido nada, simplemente se ha 

transformado en otra cosa. Y sí que es verdad que existe una etapa de duelo, incluso con las amistades 

más cercanas existe una etapa de duelo, y tienes que respetarlo, tienes que respetar el espacio que les 

das a ellos. Porque ellos también transitan contigo, de un aspecto hacia otro, etc. 

A nivel de administración, yo he tenido la suerte de ir a Trànsit, así que no mucho. Una vez tuve que ir a 

una clínica ginecológica privada, que tuve que ir en Almería mientras rodaba, y fue un auténtico capullo. 

Porque nunca jamás se había topado con una persona trans, un hombre trans, ni tampoco mujer, y se le 

rompieron los esquemas totalmente y le hice entender que había sido un maleducado y si otra vez se 

encontraba con una persona trans, que no fuera tan desagradable. Y luego también está la persona que 

no tiene ni idea, pero que tiene que hacer ver que no pasa nada, y a veces te habla desde la distancia, 

como un poco incluso borde, pero es cuestión de que te conozcan. Pero ya te digo, los corazones se 

ablandan a base de la comunicación. De hacerse querer. Pero bueno, yo porque soy así, pero no te 

tienes que ir ganando el respeto de la gente, te tienen que respetar porque sí, y punto, ya está.  

 

¿Has notado una diferencia a cómo la gente se dirige a ti o cómo te trata desde que has hecho el 

tránsito? 

El privilegio masculino, sí. De repente era yo el que tenía que subir los bultos en el tren, de repente yo 

era el fuerte. Las abuelitas me pedían que les ayudara con los bultos, y yo que mido un metro y medio y 

no llego, pero bueno, tenía que ser yo. Eso fue lo primero. 

Luego, la sensación de ir más seguro por la calle de noche. Aunque tengo que decir que el acoso sexual 

es el mismo, por los tíos gays también me han dicho cosas. Solo me ha pasado una vez, eh, pero existe. 

Esa cultura de la violación metafórica y no metafórica, de intimidar. Pero existe seas mujer o seas 

hombre. Aunque siendo mujer es mucho más generalizado y mucho más agresivo. Supongo que si te 

leen como un hombre más femenino, o a mí me leen como gay, pues también. 

Después de trato, del saludo, “eh, tío”. Yo saludo de todas las formas posibles, depende de cómo vea 

que es la otra persona. Y luego la palmadita en la espalda, a mí me hace mucha gracia. 

Y luego, claro yo soy como un inflitrado dentro de los chicos, pero dicen cada cosa. Cómo hablan de las 

tías, muy machista.  

Y bueno, yo como el passing lo tengo más o menos, tengo pelo pero conservo los pechos, etc., entonces 

siempre están las miradas de no saber dónde encajarme. Sin embargo, lo que me encanta y me hace 

sentir más a gusto es estar en un grupo de chicas y que inconscientemente me acojan como una de 

ellas, aunque tenga el físico masculino y me traten en masculino. Porque es lo que me hace sentir más a 

gusto, yo casi no tengo amigos, tengo mi hermano, los socios de la serie y pocos más. 

Reacciono esto poco a poco, igual que con mis cambios físicos. Corres el riesgo de olvidarte y está bien 

replantearse ese cambio que sí he notado. Yo me siento bien porque puedo elegir, puedo coger cosas de 



  

 

uno y cosas de otras. Algo que me hace mucha gracia es que he desarrollado una especia de pluma que 

como lesbiana no tenía, pero no me juzgo por eso.  

 

¿Cuál crees que sería una posible vía para que cambiara esta concepción generalizada y esta respuesta 

social?  

Tiempo, dinero. Para todo hace falta dinero. Confianza en nosotros mismos y empoderamiento. No 

esconderse, no invisibilizarse, no hacer como aquí no ha pasado nada, sí ha pasado. Yo nunca voy a ser 

un tío cis, pero es que no quiero serlo, yo voy a coger lo mejor de cada casa, y voy a formarme a partir 

de lo mejor de unos y de los mejor de otros.  

Cada vez llegar a más ámbitos, a ámbitos laborales, que lleguen a ser maestros de escuela. Miquel Missé 

trabaja de educador en un instituto. Que llegue una persona trans al gobierno, que creo que en algún 

país asiático ya ha pasado. Es que allí es diferente, ahí son mucho más flexibles que nosotros, existe el 

tercer género, etc. Aunque pensemos que nosotros somos más civilizados. 

 

¿Qué acciones ya se están llevando a cabo para cambiar la realidad de hoy? 

Ya se están haciendo cosas, algo ha cambiado. Por un lado, creo que ha cambiado el clima en general, y 

eso los niños y las niñas trans lo han pillado muy bien y están floreciendo. Algo les dice que ahora es más 

seguro que antes. Y luego, creo que está vinculado a eso de que los trans parecemos en diferentes 

ámbitos de la vida laboral y social. Este año la manifestación del 28 de junio, el pride, era dedicado a las 

personas trans. Es que dentro de las siglas LGTBIQ+, no estamos siempre de acuerdo en todo ni en lo 

mismo, pero siempre hay algunas letras que cuentan más que otras. De hecho, no sé si tenemos que ir 

juntos, imagino que sí, ni si tiene mucho sentido que existan estas siglas, a nivel de visibilización del 

colectivo, sí, a nivel de discriminación, dentro de las mismas siglas, está claro que existe. En este sentido 

me quedo con una de las cosas que dicen Susan Stryker que es que hay una ventana, de repente se ha 

abierto una ventana y hay que aprovecharla. Yo podría haber dicho que con Telefónica no quería hacer 

la serie, porque se dedican a muchas otras cosas que a la creación de contenidos, no podía decir que no, 

primero porque era un trabajo, mi primer trabajo, y luego porque era una súper ventana y había que 

aprovecharla.  

Ahora mismo tengo unos privilegios y otros que no, por lo mismo, por haber nacido donde he nacido, 

por ser lo que soy, etc., pero mientras sea consciente de ello y actúe consecuentemente... 

Creo que nos depara un futurazo, en ese sentido soy súper optimista y lo veo. Y hay mucha más gente 

que lo ve, hay mucha más gente consciente de que algo está pasando. No sé si es una revolución, pero 

nosotros ya estamos revolucionados y hemos hecho la revolución dentro a nuestras familias, nuestros 

amigos, nuestras parejas, nuestros ambientes laborales. Una revolución a escala mundial, no lo sé, a lo 

mejor todo el mundo se pone a transitar de repente, lo dudo, pero hay que ganarse ese espacio y no 

dejar que lo conquisten los cis. Como la chica danesa, que la pintan de gilipollas, de que esta tía 

descubre su feminidad por tocar una media. Es que no puede ser, no puede ser. 

El debate está abierto, ahora nos toca a nosotros decir la nuestra y que se nos deje hablar. Bueno, no 

estamos pidiendo permiso, en muchos momentos estamos hablando sin pedirle permiso a nadie y eso 

está muy bien, es como tiene que ser.  

 



  

 

¿Qué le pedirías a la sociedad, o qué sería un logro de ver en un futuro próximo, para que las personas 

trans pudierais vivir una vida tranquila, sin estigmas? 

Simplemente que nos relajemos y nos dejemos ser, un poco. 

Por ejemplo, ayer fui a la playa y me hubiera gustado que no me mirasen.  

Pediría la educación en las escuelas, iría directamente ahí. Una educación de diversidad sexual y de 

género, pero sexual también. Una educación sexo-afectiva, una cosa que yo no recibí e imagino que tú 

tampoco, y que luego es una cosa que te marca mucho en tu vida diaria, el sexo, la afectividad, y nadie 

te enseña a relacionarte con eso. Y dentro de todo esto entra la diversidad de género, diversidad sexual. 

Pediría una reformulación del sistema educativo en este y en muchos otros aspectos, también. Un 

sistema educativo que tiene unos objetivos concretos, que no tiene nada que ver con que nosotros 

podamos ser libres, nos podamos nombrar como queramos, no tiene nada que ver con eso. Tienen que 

ver con unos intereses totalmente capitalistas. Yo iría ahí, esa es la base. Iría a los nuevos seres que se 

están formando y les diría que pueden ser como quieran ser, que no tengan miedo, que no tienen que 

pegar a nadie porque se sienta diferente ni tienen que sentirse mal por sentirse ellos diferentes.  

Pediría que nos hicieran caso, que nos tuvieran en cuenta, y cuando digo esto me siento como pidiendo 

limosna. O sea, ya no es así.  

 

Leo Kulisevsky 

Noi trans, forma part del col·lectiu Degenerades de l’Eixample 

M’agradaria que et presentessis, diguessis qui ets, què fas i com et defineixes. 

Doncs em dic Leo i estudio Belles Arts, també em dedico una mica a la fotografia i com em defineixo, no 

ho sé.  

 

Què senties quan vas decidir fer el trànsit? 

Pues molta, això molta confusió. A més, sí que coneixia..., bueno, jo vaig conèixer nois trans a partir de 

treballar en un bar que venia mogollón de gent, bueno molts nois trans i moltes noies trans. I també 

molt des d’un punt de vista de la teoria. I com em sentia? Molt perdut, sense... sí que em vaig fer molt 

col·lega d’un noi trans i per a mi era una mica com el meu referent, però... Però, això, molt perdut, amb 

mogollón de dubtes i moltes preguntes sense, com sense resposta... i de cop una cosa de “hòstia, qui 

sóc?”. I... i sí que es veritat que... per exemple, jo com a dona no em definia com a dona. O sigui, quan... 

però tampoc em qüestionava parlar-me en masculí ni... jo que sé... canviar-me el nom. Una mica això, i 

molta ansietat i molt com no saber... Bueno, es que de com es que no... això, no?... La teva identitat, et 

qüestiones la teva identitat i què ets. Bueno, què ets, qui ets i per què a tu, no? Bueno, jo em 

preguntava, por qué esto me pasa a mí, no? Por qué no puedo ser normal, una mica.  

 

Què et va impulsar a prendre la decisió de fer el trànsit? 

Què em va impulsar? O sigui, no va haver-hi com una cosa que em va impulsar, sinó el sentiment que ja 

no encaixava... O sigui... un punto así detonante de que jo em vaig començar a qüestionar això també va 



  

 

ser... o sigui, arran de conèixer gent trans, de tallar-me el cabell i de dir... El reflejo que recibo del... al 

mirall, no ... el que jo entenia com a dona ja no cabia en allò, en allò que era. De cop això, no?, com una 

cosa de no sentir-me ja identificat en com jo era, no? O sigui, el concepte de noia masculina que jo 

començava a ser amb el cabell curt i vestint-me d’una determinada manera, a mi no m’encaixava, no 

volia ser allò. I llavors, eh... I de cop un mogollón de, un sentiment de “per què tinc aquesta necessitat 

de dir-me en masculí?” o escollir un nom i que ja no em tractin en femení perquè ja no em sento a gust 

aquí, no? I començar a provar perquè al principi tampoc saps si et sents bé... Bueno jo, si em sentia bé 

en masculí o no. I començar a provar, a dir-li a gent, a explicar-li als amics, no? O sigui, com jo sí que em 

sentia còmode construint-me com a Leo.  

 

Com definiries el gènere? 

Bueno, per mi el gènere és la identitat, no? Com allò que... O sigui, per mi el gènere és com un sinònim 

de la identitat i de un sentir, o sigui, amb què et sents més a gust. I, bueno, a diferència del sexe, que és 

súper... com molt, molt determinant, no? Molt marcat per la biologia, no? O sigui, el gènere és com molt 

més flu... Bueno, fluctuació. Com allò que cadascú es pot sentir identificat amb..., al final amb una 

estructura súper marcada que és... Bueno, pues home-dona, no? I com a partir d’allò, com es 

desconstrueix això i agafes petites parts de, pues del que s’entén com a dona, del que s’entén com a 

home... i tu te haces un remix. Per mi és això, una mica... el gènere. 

 

Formes part del col·lectiu Degenerades de l’Eixample. Què feu des del col·lectiu? 

Doncs des del col·lectiu de Degenerades el que fem son formacions internes que... Bueno, ens 

autoformem sobre temes que a nosaltres ens interessen. Llavors dos o tres es preparen la formació, i un 

cop al mes o dos hi ha una formació interna que només és per a nosaltres, per a la gent que formem 

part del col·lectiu, i després un cop al mes, el primer dilluns de cada mes fem un acte al Passeig Sant 

Joan, una mica per visibilitzar els feminicidis, Bueno visibilitzar... realment com una... Bueno, parlar i que 

la gent s’enteri una mica, no? I conscienciar o visibilitzar una cosa que al final ens afecta... Bueno, que 

afecta a moltíssimes dones. I es treballa molt també a nivell intern de La Clande, que és on nosaltres ens 

reunim, que és una okupa que està al costat del Sant Pau, i també fem allà doncs, Bueno una mica el 

que es necessita, no? De nosaltres com a col·lectiu ajudem una mica a la gestió de La Clande. I ara estem 

fent un protocol contra agressions sexistes que, com per La Clandestina. I una mica això, es van 

treballant temes, anem fent. 

 

Què ha suposat Internet per al moviment trans? 

Internet per al moviment trans, jo crec que ha suposat realment un reunir, una reunió i una... i poder 

connectar moltíssima gent trans i que no siguin com casos aïllats, no? On tu pots, o sigui, posar la teva 

experiència, pues no sé, no? En foros, etc. I sobretot Youtube. Youtube, jo crec que per... sí que els foros 

al principi eren una font d’informació, d’intercanvi d’informació, però Youtube ha marcat un antes y un 

después en el que és les persones trans, com una connexió, un saber on et pots, tot d’experiències que 

s’expliquen, informació d’on t’operes, d’on aconsegueixes, Bueno, moltíssimes coses. O sigui, jo crec 

que Internet ha sigut connectar una xarxa de persones trans molt gran i que de cop pensar, hòstia, això, 

no? Que no pensis que tú ets el raro, sinó que hi ha un col·lectiu de persones trans molt gran arreu del 

món.  



  

 

 

Com s’ha representat el tema trans des dels mitjans de comunicació? 

Des dels mitjans de comunicació, el tema trans sempre s’ha... s’ha representat des d’un punt de vista 

molt victimista. Tampoc sóc expert en com s’ha representat això, però des d’una cosa de, Bueno de 

rebuig, no? I sobretot des dels mitjans de comunicació i sobretot les dones trans, no? Com una 

espectacularización del cuerpo. Si des dels mitjans de comunicació ja hi ha la espectacularización del 

cuerpo de la mujer, de la dona trans encara més. Com una cosa de fetiche, casi, no? Com una cosa de... 

bueno, no? Com... com una cosa estranya que de cop és, Bueno això, no?, como la hipervisibilización 

però de espectacularización del cuerpo de la mujer trans, una mica així. I les pel·lícules... Encara que ara 

comença a canviar, no? I sí que és veritat que aquest any i l’any passat ha començat a sortir i als mitjans 

de comunicació s’ha començat a tractar molt el tema trans, però sempre des d’un punt de vista 

bastant... Bueno, no? Una mica des de la víctima, de “pobrecito, le pasa esto” i des d’un... i el 

documental que va sortir fa poc a TV3, no? On només hi ha cabuda un cert tipus de cert trans, que cau 

moltíssim en el ser home i el ser dona, el ser nen o ser nena, como “mi hija que ahora es hijo y le 

encanta jugar a fútbol”. Com que encara no hi ha, encara no hi ha una visibilització dels múltiples... o 

sea, de diferentes tipus, de diferentes vivencias... i que cada trans té la seva vivència, no? i la seva 

manera d’entendre què és trans.  

 

Quina és la resposta que es rep quan es comunica que es vol fer un trànsit? Quina és la resposta social 

vers el tema trans? 

Per part de la societat, jo crec que encara hi ha molta desconeixença i molta ignorància. I sí que... bé, 

com sempre, no? Barcelona és una bombolla dins el que és l’Estat Espanyol, perquè hi ha bastanta 

visibilització, està bastant... Bueno, somos una mica, como la ciudad moderna, no? Però també és 

mentida, no? Però sí que hi ha més acceptació. Sí que pateixes discriminació, però bueno, com tot, no?  

La resposta que vaig rebre per part de la meva família va ser, bueno, no entenien res. No entenien res i 

sobretot ma mare, bé noo... Jo havia marxat de casa, llavors... sí que és veritat que quan jo em vaig 

començar a qüestionar-me tot això li vaig dir a ma mare “oye, mira, que me está pasando esto”, bueno 

me està pasando esto, que estic fet un lio, que no sé què, de cop no sé qui sóc. Mai ho ha acceptat ma 

mare. I no... sí que és veritat que el patiment que genera que la teva família no ho entengui, perquè al 

final tu et vas construint com a Leo, no? I la dualitat que implica que a fora de casa ets el Leo, però a 

casa no ho ets també... és un cacau mental. Hòstia, però, però si jo t’estic dient que jo sóc feliç així i que 

per a mi està bé així, perquè tu no ho acceptes? Què més dóna, al final? I com també el llenguatge, i 

com t’adones que el llenguatge és súper important i et determina com a persona. I la meva mare no ho 

acceptava i tampoc ho accepta ara. I el meu pare, curiosament, que jo em pensava que mai, que seria 

com... mon pare és metge i tot el discurs mèdic el té, però sí que és veritat que durant aquest any i mig 

ha fet un canvi bastant gran i poc a poc, poc a poc va... no crec que ho entengui mai, però sí que ho 

respecti. Al final és això el que jo vull, el que jo crec que volem. Que no fa falta que ho entenguis, però sí 

que respecta’m la decisió i el que si jo em parlo en masculí, tu també ho facis, encara que per mi també 

sigui estrany que el meu pare em parli en masculí i em digui Leo, bueno, se’m fa raro, a vegades. I per 

part dels meus germans, això no?, poc a poc, si per tu també es poc a poc aquest procés, també per ells. 

Tot té un temps, però poc a poc es van posant les coses al seu lloc. I per part dels meus amics, súper, des 

del primer dia súper bé, no hi va haver cap problema... o sigui com la cosa de “si tu eres más feliz así, 

pues adelante, a mi m’és igual parlar-te en masculí o no”. 

 



  

 

Quina seria una de les vies per a conscienciar a la gent sobre el tema trans? 

Jo crec que, o sigui, una de les vies per conscienciar una mica i no hi hagi tanta desconeixença... 

educació, no? I que realment s’implementi a les escoles i que per part dels mitjans de comunicació hi 

hagi una visibilització real del que és les possibilitats de ser trans, no? O sigui, que no només càpiga la... i 

que es pugui entendre la persona transsexual o transgènere o trans* (con asterisco) des d’un punt de 

vista de “acceptem que si quan ets nen, quan son criatures, de cop es comencen a plantejar això, llavors 

sí que ho acceptem”, però si és de gran, como que te està pasando, no? I això que des de... i al final, vull 

dir, no ho sé, amb informació, amb informació real del que és al final un qüestionament de qui ets i de la 

teva pròpia identitat, i a partir de l’educació, l’educació i que es comenci ja a parlar, que ha quedado 

obsoleto això de ser home i ser dona, o sigui què és això, no? 

 

Què són les UTIG? 

Doncs les UTIG o les UIG són són les Unitats de Trastorn de Identitat de Gènere o ara al Clínic li han tret 

la T, és la Unitat de Identitat de Gènere. Jo mai he estat, però sempre sents per altra gent trans... Són, al 

menys aquí a Barcelona, la UTIG està al Clínic i és una mica aquell lloc on et donen permís per ser trans, 

on et donen com el carnet de “vale, tu sí, te aceptamos como trans” i et donen la possibilitat d’accedir a 

si vols operar-te a operar-te, si vols hormones, hormones, però sempre si entres en uns paràmetres 

súper marcats del que... bueno, un altre cop, del que és ser... o sigui, si ets una dona trans has d’anar 

súper femme i si ets un home trans has de ser súper macho, una mica això són, amb tot el patiment que 

comporta. 

 

Com definiries la disfòria de gènere? 

Doncs la disfòria de gènere és... Vale, que es la disfòria de gènere, és... no sé si odiar, però no estar 

conforme amb el gènere que t’han assignat al néixer, no? I tot el que comporta la disfòria de gènere que 

és, per exemple, si tu ets un noi trans, no acceptar el teu cos i realment un rebuig al gènere que a tu 

t’han assignat. I des de la, i sí que des de la UTIG al final és el que et marquen... Unitat de Trastorn de 

Identitat de Gènere, un trastorn, una disfòria, allò que no... o sigui, tu el que tens és disfòria de gènere, 

no acceptes el que ets i a més ho rebutges totalment, rebutges el teu cos i... i que hi ha molta gent trans 

que té disfòria de gènere, però jo em pregunto per què, no? Perquè si no estiguessim tan marcats com 

aquestes dues caixes, potser la gent trans no... potser una, no existiria gent trans, existiria la possibilitat 

de ser una altra cosa, sense... i no hi hauria un rebuig tan gran al propi cos. 

 

Has notat un canvi de tracte des que la gent et llegeix en masculí? 

Ai, és molt graciós això. Bueno, des de que em llegeixen en masculí, sí que es veritat que jo és com que 

estic en dualidad constante, no? Sí que es veritat que sóc súper alt i si jo no obro la boca sí que passo, 

no, com a noi. Com a noi o com una cosa així... un noi imberbe. Però clar, jo quan començo a parlar la 

veu que tinc pues és, també pues és la veu que tinc, és una veu “de noia”. I sí que els... a mi em fa molta 

gràcia això, sí que quan em llegeixen en masculí, la forma en què et saluden, no? A les noies ens saluden 

sempre a totes donant-nos un petó, i els nois és sempre com la camaraderia, no? Eh, que tal, com estas, 

i aquesta cosa de “somos iguales, somos machos y nos damos la mano”. A mi això em fa gràcia i et 

posiciona en un altre lloc, també. Des del, bueno, doncs... que no és... però bueno, és una cosa que a mi 

sempre m’ha sobtat i que a la gent, i que quan jo vaig amb col·legues també els sobta “hòstia, per què a 



  

 

tu t’ha donat la mà i a mi m’ha fet dos petons?” al saludar-se, i bueno... Per exemple, les mirades... És 

molt fort, no? A mi ja no em mirem pel carrer, jo ja no tinc por, no em diuen res. Com el silenci aquest 

de, hòstia, per fi. Jo quan surto de nit ja no tinc por, i com és al revés, com jo sóc el subjecte que de cop 

em poso a l’altre lloc i sóc jo “el que da miedo” i el que si jo vaig caminant cap a algun lloc i hi ha una 

dona davant meu, es va girant, no? És molt heavy això, el silenci... el no escoltar res. I deixar de ser un 

objecte de desig. Això és molt heavy. 

 

Quines canvis socials farien més fàcil la vida a les persones trans? 

Que hi ha... bé, sobretot això, que hi hagués més coneixença, no? Com sí que hi ha més tolerància... Bé, 

no tolerància, a mi no em fa falta que em toleris, sinó que coneguis la situació i més educació... Educació 

i visibilitat, que comença a haver-hi,  però... però, per exemple, no? O sigui, com els moviments de gais i 

lesbianes, on l’homosexualitat està molt acceptada, al menys aquí a Barcelona està molt acceptada, 

doncs on el ser trans sigui totalment una cosa del dia a dia, no?  

 

Mar C. Llop 

Fotògrafa i activista trans, presidenta de l’Associació Generem 

M’agradaria que et presentessis, diguessis qui ets, què fas i com et defineixes. 

Bueno, sóc la Mar i sóc fotògrafa i activista trans. 

 

Quan vas decidir fer el trànsit? 

Quan vaig decidir fer el trànsit? Bueno, el trànsit sempre l’havia volgut fer, però no veia la manera de 

com, i un bon dia el que era un desig es va convertir en una possibilitat i vaig dir, doncs vinga, ara és el 

moment. 

Home, doncs el portar tota una colla d’anys ja pensant-hi, tota la vida ho havia pensat, era el que em 

tocava. Però, ja et dic, no veia la manera de com. No veia tampoc representacions, no hi havia gent que 

em representés, diguem, jo no em veia amb la gent que hi havia trans, la gent que jo veia representada, 

jo no volia. 

 

Què senties quan vas decidir fer el trànsit i què et va impulsar a fer-lo? 

El que sentia era que... que era el moment. És una cosa que sempre havia pensat, bueno, que sempre 

havia volgut fer, però que tampoc havia vist la manera de com fer-ho. I al cap dels anys i gràcies també a 

la era de la informació es va accedir a unes informacions que no teníem i vaig començar a connectar una 

miqueta, d’una manera més dinàmica, jo buscava informació i no la trobava. I la informació que 

m’arribava no m’agradava, les representacions que hi havia de gent trans no em seduïen, jo no era una 

persona com aquestes que jo veia, no? Però gràcies a la “red” i la red va ser la manera de connectar 

amb altra gent, que sí que vaig trobar uns referents de gent que havia fet trànsits o que estava fent 

trànsits, en un lloc on jo m’hi veia bé.  

 



  

 

 

Com eren aquests referents? 

Doncs fora del folklore trans, el que jo veia de petita eren artistes cabareteres, ballarines i prostitució. I 

a mi això, doncs la veritat és que... m’agrada molt ballar, eh? Però jo no em veia dalt d’un escenari 

muntant un espectacle. Jo em veia doncs fent una vida com la que he fet, he sigut fotògrafa, sóc 

fotògrafa, pues això mateix fent un trànsit, no? I això no ho he vist clar fins molts anys després, i amb el 

suport de gent que està també amb altres temes, no?  Coneixes gent que té oficis com qualsevol altra 

persona i que fa un procés i segueix fent la seva vida professional dintre d’aquest canvi. 

 

Què ha canviat pel que fa a tu respecte la societat i de la societat respecte a tu ara que se’t llegeix en 

femení? 

Jo penso que ha canviat més la mirada de l’altre que jo mateixa, jo sóc la mateixa persona, no he canviat 

gaire. Sí que em represento d’una altra manera, la meva estampa és una altra, no? Però penso que és 

més el tracte dels altres més que el meu, la meva manera de funcionar. 

Bueno, amb una civilització dicotòmica on hi ha homes i dones, el tracte d’una dona referent a un home 

i el contrari, com que s’entén que tothom és heterosexual, a no ser que hi hagi una declaració 

d’homosexualitat, doncs sempre hi ha un joc que aquest ha canviat. Amb gent desconeguda, amb gent 

coneguda no ha canviat gens, ha sigut el mateix de sempre. Bueno, lo típic, a la nena se li diu “ai, que 

guapa, que guapa” i al nen “ai, que machote”, això quan tenen un any, doncs això passa el mateix quan 

ets gran: “hola, guapa, què tal, nosequé” o “hola, xaval, com estem?”, no? Doncs una miqueta això. 

 

Els 80 van ser el momento gai, els 90 el momento lèsbic i creus que ara estem vivint EL moment trans?  

Home, jo veig, penso que sí que s’està entenent una miqueta. Que estan sortint exemples de gent que 

està fora d’aquests folklores que estan fent coses xules i que són gent trans, i també doncs hi ha uns 

activismes des d’un lloc molt diferent al de fa uns anys. Vull dir, pensa que fins a l’any 90 els 

homosexuals eren malalts i la gent trans encara ho seguim sent, segons el DSM-V tenim un trastorn, i 

amb això hi ha una lluita des de fa temps i penso que ja s’ha de canviar, no? A la que es canviï això 

també hi haurà una altra manera de mirar-s’ho. Si has de tenir un diagnòstic per a poder ser qui vols 

ser... això els hi passava als gais fa 25 anys, no? Bé, ja està, fins aquí. Ja està. 

Perquè els 90 eren el moment lèsbic, tu creus? Això vas dir tu! Bueno, potser sí, elles es queixen, eh? 

Però bé, potser en aquell moment pensava això, potser ara ja no ho penso. 

 

Com definiries el gènere? 

El gènere, és una... Bé, tenim un cos que cadascú neix amb el que neix, però el gènere al final són els rols 

i les maneres de funcionar de les persones, i és una construcció social, és una educació i una manera de 

sentir-se. Aleshores per això també estem treballant per intentar aconseguir una educació que sigui no 

tan dicotòmica, que deixi la persona desenvolupar-se lliurement. I és una feina que se’ns planteja els 

pròxims anys i amb la qual comencem a treballar. Ja hi ha gent que ja està treballant, però des dels 

col·lectius trans, des de l’Associació que vam muntar és una de les feines que fem. Hem estat treballant 

fins ara el tema de la sanitat. Són els dos pilars de feina: el tema de la sanitat, despatologització del fet 



  

 

trans, i el següent serà i ja comença a ser l’educació, el tema de la formació, formació de mestres, de 

professionals fora del binarisme i amb una mica més de llibertat. I això passa per representar-se, per 

ensenyar-se, per estar aquí ensenyant-se en un vídeo, explicant-se perquè la gent ho entengui, perquè si 

no se’t veu, no existeixes. I volem a existir perquè no estem d’acord amb com tenim els tractes fins ara, 

no? 

 

El trànsit i la identitat de gènere són quelcom social? Quelcom extern per tal que se’t reconegui? 

Mira, cada persona és un món. I hi haurà persones que fan un trànsit perquè se senten més còmodes 

amb la manera social característica d’un gènere, i hi haurà altres persones que és una cosa més corporal 

o més de desig, no? Hi ha tots els colors com a tot arreu. 

Quan fas un canvi de gènere és més un voler que se’t llegeixi d’una manera. També hi ha unes 

sensacions corporals, si tu t’imagines un cos que no tens, doncs apropar-t’hi també és un exercici que 

forma part d’això. Però t’hi pots apropar de moltes maneres, també hi ha persones que no fa un trànsit i 

que adapta els seus cossos: fan règims, van al gimnàs o inclòs s’operen i es posen coses de l’exterior a 

dins del seu cos. I bueno, jo penso que és una miqueta això, aconseguir que se’t llegeixi de la manera 

que tu vols, més que per una persona mateixa, a part de la corporalitat. 

 

Com és la resposta social que reben les persones trans? 

La resposta de la societat, és que clar, què és la societat, no? És un conjunt, una massa, que té una 

opinió? No. Són moltes opinions juntes. Jo cara a cara no m’he trobat amb cap problema amb ningú. 

També... depèn de com t’expressis, de com estiguis educada, perquè moltes vegades la gent confon el 

ser trans amb l’educació que tens, no? Si tu vas amb amabilitat i carinyet per la vida, doncs la gent et 

tracta amb amabilitat i carinyet. Vull dir, ja està. També hi ha gent que se li nota més i gent que se li nota 

menys, el que li diuen el passing. Hi ha gent que s’hi té que barallar més sovint quan es troba amb 

segons quins elements, no? I gent que no s’hi té que barallar tant potser perquè no se’l llegeix que és 

trans, no? Jo no vaig dient pel món que sóc trans i moltes vegades la gent no ho sap. I me n’adono 

perquè a vegades ensenyo el DNI per qualsevol qüestió i foten un salt, perquè no me l’he canviat. I 

diuen “ostres!” i jo “hola!”. Fa inclòs gràcia això.  

 

I a nivell administratiu i mèdic? 

Generalment la resposta..., administrativament tampoc he tingut cap problema. Quan he fet gestions, et 

miren dues vegades. Quan em vaig renovar el DNI, la primera vegada que em vaig posar la foto, em van 

fer passar els dit quatre vegades, vaig passar una vegada, m’anava mirant i anava comprovant i deia 

“puede volver a poner la mano” i jo “sí, sí”. Va ser divertit, van comprovar-ho bé, no? Però si no doncs 

he anat a fer gestions a Hisenda, o al banc o... i no hi ha cap problema.  

 

Però, per exemple, què passa si et vols canviar el DNI? 

Si una persona trans es vol canviar el DNI, ha de fer, ha de passar, ha de tenir un justificant, un certificat 

mèdic dient que porta dos anys d’hormonació i un certificat de la psicòloga o d’un psicòleg, dient que 

tens disfòria de gènere, o sigui que estàs com una xota. Aquest és una... és el motiu bàsic pel qual jo no 



  

 

m’he canviat el nom, perquè no vull que em firmin un paper dient que no hi toco. És una acció política. I 

jo ara mateix estic còmode, si mai hagués de viatjar molt i amb veiés en problemes, doncs potser m’ho 

canviaria, però ara mateix penso que també anar amb un DNI amb un nom masculí és fer pedagogia. I 

aquí estem. 

 

I a nivell personal, quina resposta vas obtenir per part dels teus familiars i amics? 

Les meves amistats i família, bé, les meves amistats i família van reaccionar... Va, diré bé. Dins del 

“susto” que suposa, van reaccionar bé. Vaig tenir que explicar-me molt, això sí, perquè molta gent no ho 

entenia, no? Però jo els hi vaig explicar perquè tenia ganes que ho entenguessin, has de fer molta 

pedagogia quan fas un pas com aquest perquè ho entenguin. Dins de la família va haver-hi qui va tenir 

posicions més reàcies, però jo considero que van ser unes reaccions vingudes de la por, del t’estàs liant 

la troca, això serà complicat, tindràs problemes amb la feina, ciudado on t’estàs ficant, no? Jo ho sentia 

així i ho vaig fer així, i entenc que ells pateixin, però és la meva vida, no? I m’he passat molt anys 

aguntant-me i quan vaig sentir-me preparada vaig dir, ara sí, ja està, no?  

 

Consideres que ser trans en si és un acte polític o revolucionari? 

Ser trans és una acció política? Bé, pot ser-ho, hem de fer molta política per desdibuixar-nos i perquè 

cadascú es presenti a la societat com vulgui i es senti. I hi ha gent que es considera trans, que funciona 

amb un nom i amb un gènere que no és l’assignat en néixer, però tampoc no ha fet cap mena 

d’intervenció quirúrgica ni hormonal, ni res. Simplement es representa d’una manera i ja està, i jo penso 

que això és més complicat que no fer un trànsit amb hormonació, etc, perquè es nota més i és una lluita 

més constant i potser encara és més polític que fer un canvi amb hormones i cirurgia, que quedes més 

invisibilitzada i fa que tinguis més bon passing. 

 

El fet de voler el passin, hormonar-se i operar-se, és una necessitat pròpia o és una mena d’obligació 

social? 

Operar-se i fer un trànsit, a vegades... conec a gent que ho ha fet per una pressió social. De dir, bé, 

m’hormono perquè se’m llegeixi d’aquesta manera. Però ja a partir d’aquí, operar-se i entrar en 

mayores és qüestió individual, de sentiment. Si una noia... amb la hormonació mai acabes de tenir el cos 

que tindries si haguessis nascut amb l’altre gènere, aleshores doncs potser una ajuda no està malament. 

Hi ha gent que és més presumida, gent que és menys presumida, com la gent cis, i ha noies que es volen 

posar pit i noies que es volen fer liposuccions, i altres que no, o no els hi cal, o diuen “no estaria mal” 

però no em val la pena. És una valoració individual, no? 

 

Tu sempre dius que transitar és passar per una altra pubertat... 

Sí, fer un trànsit és com passar per una altra pubertat. Jo ara, ja, per fi, després de dos anys, em sento 

adolescent, estic molt contenta. És veritat, és veritat, passes un temps d’adaptació, sobretot amb les 

noies trans, perquè la libido se’n va i de cop i volta dius “uau! Què ha passat?”. I has de trobar una 

manera de funcionar amb el teu cos i t’has de reinventar. I has de trobar també uns equilibris mèdics, no 

és el mateix unes dosis que uns altres, o depèn de què et prenguis i has de trobar amb el que trobis 



  

 

còmode i és una averiguació, descobrir-se el cos. A part que tornes a canviar. Però ara ja sóc adolescent, 

de veritat. D’aquí un parell d’anys ja seré gran. 

 

Em podries explicar la plataforma “Trans*forma la Salut”? 

‘Trans*forma la Salut’ és una iniciativa que va començar amb l’Associació Generem i ACATHI, que 

ACATHI estava treballant amb unes queixes al Síndic de Greuges, i es va plantejar fer una queixa general. 

Perquè el Síndic sempre donava la raó a les queixes que hi havia dels serveis de la UTIG, però donava la 

raó des d’una mirada que no era la que nosaltres volíem. O sigui, dins de tenir raó, els motius pels quals 

se’t donava la raó no eren els que nosaltres consideràvem que eren els correctes. Aleshores vam tenir 

una reunió amb el Síndic, els hi vam explicar que volíem un canvi de paradigma, un canvi de mirada, i 

que estàvem treballant una denúncia, una queixa, general del sistema. I, bueno, estàvem treballant amb 

ACATHI i Generem i quan ja estava la cosa una mica més encaminada, es va decidir obrir-ho a més 

col·lectius i acabar la feina amb el suport d’altra gent. I aquí és quan es va fer una altra reunió i es va 

convidar a tothom d’associacions que treballen amb gent trans o directament trans, i aquí va entrar 

Joves Trans i ATC, i segur que em deixo algú, perquè segur que em deixo algú. I, bueno, i el que es 

pretén és, això, un canvi de mirada, i el que es vol és canviar el model de salut. No volem un lloc que 

teòricament és per ajudar i el que fa és... No volem un servei on et jutgin, volem un servei on ens 

acompanyin. ‘Trans*forma la Salut’ treballa per aconseguir un servei que no sigui patologitzador, volem 

un servei d’acompanyament. ‘Trans*forma la Salut’ està treballant en una queixa per aconseguir un 

servei, o per recolzar un servei que ja existeix, que és d’acompanyament. No volem un servei on 

teòricament t’han de donar un cop de mà i el que fan és jutjar-te i dir-te qui ets tu. Considerem que ja 

sabem qui som i que no ens ho ha de dir ningú, i que si necessitem algú que ens doni un cop de mà a 

definir ben bé on estem, és cosa nostra. Doncs, dins d’aquest servei, si algú necessita parlar amb un 

psicòleg que sàpiga del tema, que tingui el suport d’aquest psicòleg, però si no el necessita que no hagi 

de passar per un examen que digui que tens una patologia i ets apte per fer un trànsit. És com... 

perdona? Molta gent pensem que això del trànsit no és un... ara faig el trànsit i vaig cap a l’altre costat. 

És una manera d’entendre el gènere i arribes aquí perquè és una cosa que et preocupa i no hi estàs 

d’acord. I aquest trànsit pot ser total o pot ser parcial, pot ser de moltes maneres, pot ser amb 

homonació, pot ser amb cirurgia, o pot ser sense o amb una o l’altra. I això és una cosa que hem de 

decidir nosaltres, no hem d’esperar que ningú ens digui com ho hem de fer. Se’ns ha de dir quines són 

les possibilitats que tenim? I a partir d’aquí que cada persona decideixi. Aleshores, arran d’aquest servei 

patologitzador, el de la UTIG, el que va passar és que hi havia un mercat negre d’hormones que hi havia 

moltes persones trans que no passaven per la UTIG i s’hormonaven d’aquesta manera, aconseguint 

hormones com podien, i això volia dir que aquestes persones després no tindrien un control mèdic del 

seu cos. De cop i volta et trobaves un noi trans que no havia tornat al ginecòleg mai més, i de cop i volta 

aquesta persona té pits i se’ls ha de revisar cada certa edat, o s’haurà de fer les proves que s’hagi de fer. 

I les noies trans tampoc anaven a mirar-se les mames ni anaven a controlar-se res, ni els nivells 

d’hormonació ni res. I doncs aquí va sorgir una iniciativa que es diu Trànsit, en principi per donar un 

servei mèdic a aquesta gent i controlar-la i donar-li suport, però després també va ser un servei per a la 

gent trans perquè no entressin al joc aquest de compro les hormones a la farmàcia o on pugui i 

m’hormono, si no que fos doncs si vols fer fes-ho, amb consentiment informat, t’informen de què és el 

que li pot passar al teu cos, quines són les possibilitats, què et passarà i que no et passarà i quins camins 

agafarà el teu cos, i llavors tens un control mèdic, no? I aquest és el que estem recolzant. Doncs aquesta 

queixa hi ha tota una primera part d’explicar aquesta situació, després hi ha una segona part que és de 

tots els termes legals que hi ha les recomanacions de la ONU i inclosa la llei catalana, que diu que els 

serveis a la gent trans no poden ser des d’una mirada patologitzadora, i després hi ha una proposta de 



  

 

model de salut que està inspirat en aquest de trànsit, i un recull de testimonis i unes entrevistes en 

vídeo. I bueno, aquí estem amb això. 

 

Què són les UTIG? 

La Unitat de Trastorns de (Identitat de) Gènere, ara li han tret la T, la T de ‘trastorn’ li han tret ara 

després de moltes queixes, però segueixen tenint la mateixa mirada. Allà vas a una consulta, et fan un 

test de 300 paraules (preguntes) a la segona visita, et diuen que, si ets una noia trans, has d’anar a 

treballar com una noia i has de funcionar a partir d’aquell moment com el gènere que et sents. I fas el 

test aquest de 300 preguntes i a partir d’aquí, que és un test que et pregunta si jugues a nines, o vas 

amb cotxes o t’agrada el futbol, doncs decideixen si ets un home o una dona. Aquest és el sistema de la 

UTIG. Després d’un any de, teòricament, un acompanyament psicològic que consta d’una reunió al mes 

grupal on no fas res, que consisteix en dir “hola, estic aquí” i ja està, al cap d’un any, si passes totes 

aquestes proves en les quals la majoria de la gent menteix perquè són absurdes i si algú vol una cosa, 

s’ho busca sabent com va la cosa. Bueno, si al cap d’un any de fer teràpia grupal, de contestar les 

preguntes que ells volen sentir i d’anar allà i fer el paper que ells volen veure, doncs et donen llum verda 

a un endocrinòleg, et fan un control hormonal i et donen hormones i tires endavant. Aquesta és la base 

de la UTIG.  El sistema de Trànsit és, doncs el que t’explicava abans, tu vas allà i expliques que vols fer un 

trànsit o que estàs pensant en fer un trànsit i ells t’informen de quines coses pots fer, et poden dirigir a 

diferents grups de suport, associacions, estan molt ficades dins dels activismes i coneixen tots els 

col·lectius i si hi ha una persona despistada el poden enviar cap allà perquè es vagi trobant, no? Però 

també si aquesta persona té certa decisió, et poden receptar unes hormones, explicant-te primer què és 

el que et pot passar, què és el que et passarà en més o menys grau, perquè cada cos és diferent i cada 

cos reacciona diferent, t’informen del que passa mèdicament i si ho vols, ho tens, tens un consentiment 

informat i tu fas el que vulguis amb el teu cos. I això és el que volem. Si algú es planteja fer un trànsit, no 

crec que sigui com canviar-se el cabell, és perquè s’ho ha pensat una mica i el que necessitem és això, 

que sigui d’una manera que puguem fer i que ens controlin el nostre cos, deixant-nos decidir fer amb el 

nostre cos el que vulguem.  

 

Ets presidenta de l’Associació Generem. Què feu des de l’activisme?  

Sí, sóc presidenta de l’Associació Generem, però som una organització horitzontal, la qual cosa vol dir 

que tinc responsabilitats, però no tinc més vot que ningú altre. Doncs, des de l’Associació últimament 

estem treballant la queixa aquesta del Síndic, la plataforma ‘Trans*forma la Salut’, i seguim fent alguna 

activitat, tot i que això ens té molt col·lapsades, però també anem a xerrades, si ens demanen en alguna 

escola perquè volen fer una xerrada sobre el tema, doncs també estem obertes, ara, junt amb tota la 

gent de la plataforma ‘Trans*forma la Salut’ tenim tota una llista de persones que estan disposades a 

sortir als mitjans de comunicació i a organitzar, estem al consell municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona, estem muntant el centre LGTBI de referència a Barcelona, com un centre cívic però LGTB 

amb uns serveis que s’estan definint quins seran aquests serveis, i estem allà i també estem a la 

Generalitat, amb Benestar Social, començant a treballar temes de salut i també en temes d’educació, 

començant a fer reunions i petites incisions allà on se’ns demana, i demanant que se’ns demani a més 

llocs i no només com a persones que s’assessoren des de l’activisme, sinó també intentant que els 

equips de treball on s’estan treballant temes de gènere i també temes trans hi formin part i es contracti 

a gent del col·lectiu.  

 



  

 

Quines canvis concrets en la societat farien més fàcil la vida de les persones trans? 

Bueno, una de les coses que serien bones pel col·lectiu trans, que seria molt fàcil, seria poder fer un 

canvi de nom i de gènere en el DNI sense haver de protar papers. Jo sóc del parer, que és una cosa 

particular, que el gènere, que en el cas del DNI posa sexo, no hauria de figurar-hi, no m’agrada que hi 

figuri. Però per què no pots canviar-te el nom i posar-te el que a tu et representa i si hi ha de ser aquesta 

lletra allà del sexe, doncs posar-te el que tu consideris perquè moltes vegades creen incomoditats amb 

molta gent, no? Que a mi no em molesta, avui per avui, perquè ho faig en plan guerrera, però a vegades 

sí que és cert que fa mandra, no? Si fos fàcil, ho faria, si no hagués de declarar que estic com una xota, 

diria va, sí. Una altra cosa que estaria bé pel col·lectiu trans fàcil de canviar a la societat... fàcil? O difícil. 

Bé, si es difícil sí, tindria una altra, bé, doncs la formació del professorat en temes de gènere i flexibilitat 

per fer una educació més incloent i no tan dicotòmica, no? Que hi ha gent que ja hi està treballant, i 

penso que s’ha de començar pels petits. La gent gran costarà canviar-la, no? Poden entendre, però 

costarà més, s’ha de canviar dels petits, s’ha de deixar que les personetes es desenvolupin con vulguin, 

com desitgin i com se sentin, sense tantes marques de gènere com tenim, tants estereotips, no? Penso 

que ens estalviaríem molts problemes posteriors i aconseguiríem tenir una societat més lliure on les 

persones serien més felices.  

 

Joana López i Gina Serra 

Fundadores de l’Associació de Transsexuals de Catalunya 

Primer de tot, m’agradaria que us presentéssiu, diguéssiu qui sou, a què us dediqueu i com us definiu. 

Gina: A veure, jo sóc la Gina Serra, treballo d’auxiliar de geriatria, estic en una associació trans i em 

defineixo com una persona, sense més.  

Joana: Sí, yo soy la, yo soy Joana López, me defino como mujer trans, ahora mismo estoy buscando 

trabajo, estoy parada, también estoy en una asociación trans.  

 

Quan vau decidir fer el trànsit? 

Gina: Bueno, jo el vaig fer amb trenta... vaig començar a buscar informació amb 32 anys, i vaig començar 

als 40, vull dir per temes personals, familiars, no em vaig atrevir a fer-ho abans, i tampoc tenia 

informació. Quan la vaig trobar, el que vaig buscar va ser sentir-me bé amb mi mateixa, no buscava una 

altra cosa. Jo sabia que em passava algo, no sabia el que era, vaig buscar el que em passava, quan vaig 

saber realment com em sentia i em sentia bé, des d’allà vaig començar a fer un procés que va acabar en 

una reassignació de gènere.  

Joana: Pues yo comencé con 30 años y sentía que tenía la necesidad de hacerlo, porque no estava 

conforme con como era, sentía que era una mujer, y bueno, y ahí comencé. Hace diez años en 2006 nos 

operamos, en Tailandia, y bien, estoy contenta. 

 

Com i quan neix l’Associació de Transsexuals de Catalunya? 

G: L’Associació de Transsexuals de Catalunya neix el 2003 i es dedica a la lluita pels drets de les persones 

trans, intersexuals i trangèneres. Aquest va ser el primer objectiu. Vam aconseguir molts, bueno, vull dir 



  

 

que vam anar modificant els objectius tal com han anat avançant els anys. Primer hi havia uns objectius 

clars al 2003, però després a partir del 2007 es van anar marcant altres objectius, i així s’han anat 

moderant i canviant. 

J: Bé, a veure, també donem informació a gent que s’interessa per la temàtica trans, estudiants que 

estan fent treballs, gent que està fent documentals, etc. Jo crec que els primers anys els dedicàvem molt 

al que és l’atenció de la persona trans, després han anat canviant i junt amb altres associacions ens hem 

dedicat més al tema polític. Al 2007 quan es va publicar la llei d’identitat de gènere, al moment que es 

va publicar era una llei que no era lo suficientment bona per les persones trans i que realment les 

persones teníem altres objectius sobre el tema gènere, tot això es va canviar.  

 

Quina és la resposta social que rep la gent trans? 

G: Jo crec que també la Unitat de Gènere ha canviat una mica els objectius, no? Primer vam passar 

perquè crèiem o ens feien creure que passar per la Unitat de Gènere era que un psicòleg o un psiquiatra 

et digués que no, que no tens una malaltia de la que et pugui venir aquest desig o aquesta identitat que 

no és la teva. I tot això ha anat canviant, perquè la Unitat de Gènere et marcava molt el gènere, si et 

volies canviar la documentació havies de passar per un jutjat que i un metge forense, era molt pitjor que 

ara, aquest forense et feia una prova que et deia que no eres una dona, sinó... como se decía? Una....  

J: Sí, pero eso las sentencias judiciales, el supremo. Sí, pero era un nombre... una ficción de hembra. Que 

semblavem dones, però que no ho erem. I tot això ha anat canviant, la Unitat de Gènere també et 

marcava que poguessis ser home o dona per poder començar un procés i poder arribar una reassignació. 

I la gent no vol passar per això, estan informades del que suposa i moltes vegades passar per un psicòleg 

o un psiquiatra no ajuda, ajuda si tens problemes com per exemple trobar feina, però no a l’hora de que 

t’identifiquin com si tu haguessis de ser apte o no apte, és la pròpia persona que ho ha de decidir, no un 

psiquiatre.  

 

Creieu que el fet d’operar-se és un requisit social, que es fa degut a la pressió social d’encaixar en un 

gènere? 

No, a ver, puede que haya gente que se siente un poco obligada y gente que considera que si se opera 

ya será aceptada por todo el mundo, eso ya cambiará, cosa que no es cierta, tu vida no cambia. 

Entonces, quizá tiene demasiadas expectativas. No es necesaria la operación. Y bueno, supongo que hay 

gente que se siente un poco obligada por la sociedad, yo supongo que a la sociedad le parece más fácil 

aceptar que todas las personas trans se operen, no? Así no, así, digamos, te amoldas al modelo típico de 

hombre y mujer y supones menos problemas. Pero yo creo que la persona trans tiene que mirar por su 

bienestar y hacer lo que ella considere, a demás es una oepración que no se puede volver atrás, 

entonces simplemente no necesariamente te encontrarás mejor. Yo creo que tenía un poco esa 

necesidad, y no me arrepiento, la verdad. El que passa... el problema no seria la societat que tens, el 

problema és que a la època que nosaltres vam començar, doncs la majoria passava per la intervenció, 

doncs creus que és una meta i tens ganes d’arribar-hi. Però després quan t’operes, veus que sense la 

operació podries haver viscut igual l’experiència que aporta. Jo crec que l’important és la hormonació, 

per mi, en aquest cas. Quan em vaig començar a hormonar em vaig sentir “aliviada”, la operació, jo em 

pensava, tenia unes expectatives força grans i no ho són, la vida segueix, pensava que hi hauria més 

acceptació, però l’acceptació és la mateixa. Bueno, también hay un tema con el tratamiento hormonal, 

porque si no te operas tus testiculos van a seguir produciendo testosterona y tienes que ver si tomas un 

antiandrógeno o no lo tomas. Muchas mujeres trans que no se han operado, no toman antiandrógenos 



  

 

o toman muy pocos, y los antiandrógenos suelen ser muy agresivos y no es bueno tomarlos muchos 

años, entonces con este desequilibrio hormonal, a lo mejor con una esterictomía, es decir quitando los 

testículos, es suficiente, no es necesario hacerse una vaginoplastia. Y luego también hay optro tema que 

también es importante, muchas personas disfrutan de su sexualidad amb els seus genitals disfruten de 

la seva sexualitat, jo per exemple no gaudia de la meva sexualitat amb els meus genitals, a mi em 

molestava molt només de pensar en tenir una erecció. A mi això em molestava molt i quan vaig 

començar la hormonació i això em va baixar o va desaparèixer, doncs per mi va ser una alleugeriment. 

 

Heu notat un canvi de tracta des que la gent us llegeix d’una altra manera? 

G: Depèn de la persona, perquè hi ha hagut molts canvis físics, i la persona de cop es confon, et parla en 

masculí i no et parla en femení. Nosaltres dos no ens agrada corregir a la persona que et parla en 

masculí, quan hi ha mala llet sí, però si estàs parlant amb una persona i et parla en masculí, no ho veig 

un problema. Quan és amb mala fe, sí. 

J: Está mejorando, la respuesta social, por parte de la administración y del Estado está mejorando. 

Ahora hay más sensibilización y, sobre todo, ahora que se descubre a los niños transexuales, esto ayuda 

a luchar contra los tópicos, que se asociaban a las personas trans, sobre todo a las mujeres trans, con el 

sexo, la prostitución, porque claro te encuentras con que tu depende no te haces trans, sino que 

siempre lo has sido, en un momento en el que no sabes lo que es el sexo, como cuando se es niño, 

entonces ahí se rompen muchos prejuicios, sobre todo con las mujeres trans como máquinas de sexo, 

como viciosas, asociado a la prostitución, al porno. Eso está muy bien. Y luego, pues bueno, la 

administración ha ido haciendo leyes, se ha ido avanzando, ahora el problema principal lo tenemos con 

las diferentes religiones (...). Jo crec que hi ha un desconeixement i una avantatge, que és que avui en 

dia la família, si hi ha un menor trans, doncs realment se’l respecta i se’l cria en la seva diferència. I 

abans, si hi havia un menor trans, amb 10 o 12 anys se’l feia fora de casa, i aleshores clar, arribava a la 

prostitució, a l’abandonament social, i tot això no està passant, hi ha un acompanyament familiar molt 

important, que fa vint anys no hi era. Això és una diferència.  

 

Què ha suposat Internet per al moviment trans? 

G: Doncs un gran avenç. Jo per exemple, abans de començar a fer el trànsit vaig buscar informació a 

biblioteques i em vaig tirar dies i dies per trobar un llibre, realment ni a les biblioteques ni enlloc hi havia 

informació. La primera informació que vaig trobar va ser d’un grup gai que tenia una revista que 

s’editava a Barcelona i va ser la primera informació que vaig tenir, perquè no hi havia Internet i no hi 

havia res, hi havia un desconeixement total del tema i no hi havia informació en llocs que ara la pots 

trobar de manera assequible, no hi era. Estic parlant de finals dels 90, principis dels 2000. Yo cuando 

busqué información en el 98, comencé a mirar en bibliotecas y demás y a penas hay información, y a 

demás tampoco demasiado correcta. Entonces, en Internet sí que encontré más cosas, ya en el 98 y 

ahora sí que hay mucha información y permite que puedas también comunicarte con personas que les 

pasa algo parecido a tí.  

J: Doncs, un aspecte pot ser la tolerància a la diferència. Alguns cops quan un és diferent a l’altre, vull 

dir, no s’accepta la diferència. Si acceptéssim el que no és igual, de ben segur que no hi hauria aquests 

problemes que hi ha. Sí, aceptación de la diversidad sexual. Quiero decir, que tu orientación sexual o 

identidad de gènere no te hace ni mejor ni peor persona, que todo el mundo lo deberia respetar, más 

información se necesita y que no te discriminen en el mercado laborar. Todo esto consiste en acabar 



  

 

con la tranfobia, una vez que se acaba con la transfobia, la gente acepta la diferencia y no te discriminan 

a la hora de buscar un trabajo.  

Jordi Mas Grau 

Doctor en antropologia social. Autor de la tesi “Subjetividades y cuerpos gestionados” 

Quina és la teva trajectòria? 

La meva trajectòria comença l’any 2005. Vaig estar amb un programa d’estudis europeus per a recent 

llicenciats que ja no existeix que es diu Eurodisea, i casualment vaig acabar en una organització trans, 

una de les més grans d’Europa: una organització creada per dones trans i dirigida generalment a dones 

trans que tinguessin dos denominadors comuns: que fossin immigrants, i algunes amb problemes de 

papers legals, i que es dediquessin al treball sexual.  

Allà vaig estar set mesos i arran d’això, que en aquella època no tenia previst continuar amb els meus 

estudis, vaig tornar aquí, vaig començar a fer el màster, i ja vaig fer la tesina sobre això i després la tesi 

doctoral. Que es podria dir que l’objectiu principal de la meva tesi doctoral és analitzar tots els 

discursos, representacions i pràctiques que es generen socialment al llarg del procés de reconstrucció 

identitària i corporal de les persones trans.  

Si vas veure el documental Trànsit, emès per TV3, semblava que la transsexualitat fos una alteració 

causada en el desenvolupament intrauterí, allò que explicava la Teresa Godàs, que “el cerebro se 

desarrolla en sentido inverso al sexo”, com si existís un cervell sexuat i a partir d’aquí... Des del punt de 

vista biomèdic, sembla que la transsexualitat només importés i només afectés a la persona que la viu i 

als professionals encarregats de tractar-la, quan realment no és així: hi ha un sistema de sexe/gènere, hi 

ha uns significats compartits, hi ha unes sancions socials, hi ha familiars, etc. Lògicament la centralitat és 

de les pròpies persones, però al voltant d’elles existeixen tot una sèrie d’actors, tot una sèrie de 

discursos i una sèrie de significats que mereixien ser analitzats. També em vaig centrar, al llarg de la tesi, 

en com funciona el procés de diagnòstic a la UTIG (Unitat de Trastorns d’Identitat de Gènere) de 

l’Hospital Clínic.  

 

Que de fet ara els hi han tret la “T”... 

Sí, exacte. Generalment la psiquiatria, tant en aquestes unitats com en el DSM, que és el llibre més 

important de diagnòstic de trastorns (salut) mental, els hi agrada molt, a mesura que van rebent 

crítiques, utilitzar termes més eufemístics, com per edulcorar-ho una mica sense canviar l’essència, 

moltes vegades.  

 

Quan has dit que l’entorn i la societat mereixien ser analitzats, creus que influencia? (en el fet de definir-

se com a transsexual o transgènere?) 

Totalment. Una cosa que és important és que allò trans, el transgenerisme, és un fenomen complex que 

involucra allò biològic, allò psicològic, però també involucra allò sociocultural. És evident que nosaltres 

tenim un cos sexuat en tant que existim en societat. Sí que és veritat que els cossos importen, hi ha una 

materialitat dels cossos, jo tinc penis i testicles i tu – suposo – que deus tenir vagina. Però és que 

aquests genitals són significats en societat i el mateix sexe, el cos sexuat, està culturalitzat. No es pot 



  

 

entendre un fenomen com la transsexualitat, un fenomen més extens com el transgenerisme, sense 

contextualitzar-lo en un determinat context sociocultural. 

 

Con definiries el concepte de “gènere”? 

Començarem per una altra banda. Generalment a la nostra societat, la concepció hegemònica sobre el 

gènere és concebre’l com la prolongació natural del dimorfisme sexual. Es tendeix a biologitzar el 

gènere, de tal forma que s’estableix una equació molt senzilla i directa: penis i testicles: gènere masculí, 

vagina: gènere femení. En el moment en què una persona neix, i fins i tot abans, avui en dia des de la 

primera ecografia en què et diuen el sexe del fetus, es pensa un nom, es pinta l’habitació, etc. Fins i tot 

també hi ha estudis que semblen avalar, quan no està demostrat ni molt menys, que els rols de gènere i 

els comportaments i la identitat de gènere tenen una fonamentació biològica. I jo estaria més d’acord 

amb Judith Butler, que és la nostra concepció del gènere el que ens dóna una idea de sexe biològic, és a 

dir que, com si d’alguna forma, és el mateix gènere que mitjançant les nostres performacions ens dóna 

la idea d’una essència que fos preexistent, quan en realitat el gènere és quelcom que tots nosaltres 

anem reconstruint. És un dels sistemes bàsics d’organització social, el gènere. I és històric i contingent. 

Històric perquè no és una essència de l’ésser humà que es manté inalterable, sinó que va canviant 

depenent dels contextos culturals i històrics. 

 

I aquests atribut que s’associen a un gènere i un altre? 

Sí, el que es coneix com a rols de gènere. Però són completament arbitraris i canvien molt d’una societat 

a una altra. El gènere no està biologitzat, podríem dir que el gènere el que fa és culturitzar el sexe. És un 

sistema de percepció i representació social, mitjançant el qual organitzem les relacions entre homes i 

dones.  

Jo parlo del sistema de sexe/gènere, com va dir Gayle Rubin, una de les pioneres del construccionisme 

social. Es parla de sistema de sexe/gènere perquè no es pot entendre una cosa sense una altra. Moltes 

vegades es diu “el sexe és a la biologia el que el gènere és a la cultura”, però no és així, perquè el mateix 

sexe està generitzat, la nostra mirada és generitzadora. Quan es parla del cos sexuat, és això: 

interpretem els nostres cossos. Tot això, per mi, ja és gènere.  

És un sistema de classificació social, de percepció social, un sistema que ens dóna a nosaltres tot una 

sèrie de significats, de termes, de discursos mitjançant els quals organitzem les relacions humanes. I a la 

nostra societat les relacions de gènere són jeràrquiques, es produeix una hegemonia externa, que seria 

l’hegemonia de l’home sobre la dona, però també hegemonies internes, mitjançant les quals les dones 

es jerarquitzen entre elles i els homes també. Mitjançant uns ideals de gènere, que en el cas de la nostra 

societat, l’ideal de gènere masculí és la virilitat.  

El gènere es pot entendre com un ideal normatiu. Tots nosaltres sabem com s’ha de ser per ésser un 

home i una dona, allò que la societat espera que siguem, i a partir d’aquí construïm i reconstruïm les 

nostres vides. Però al mateix temps que el gènere ens constreny, ens dicta unes normes: en tant que 

home jo m’he de comportar d’una determinada manera per no ser considerat efeminat, per no ser 

considerat sospitós d’homosexual, etc., també ens permet espais de llibertat, i aquí és on entren moltes 

persones transgènere. Aquí és on ha entrar també el moviment LGTBI, etc. Espais de llibertat i de 

transgressió, aquests ideals de gènere poden ser contestats.  

 



  

 

 

 

Si aquest sistema de gènere no existís, la gent trans podria viure tranquil·lament en societat (i de fet, 

tampoc tindria sentit utilitzar el terme trans). 

De ben segur. Però una cosa important és no tractar de pensar en les causes de la transsexualitat. Deia 

John Boswell, un molt bon historiador de la homosexualitat dins la societat occidental, que a totes les 

èpoques històriques en què la societat s’ha interrogat sobre les causes de la homosexualitat han estat 

aquelles societats que no han acceptat la homosexualitat. És a dir, moltes vegades només pensem les 

causes d’aquells fenòmens que ens sembles anormals. Si nosaltres ens interroguem sobre les causes de 

la transsexualitat és perquè pressuposem que és, com fa la biomedicina, que és una disfunció o una 

anormalitat. Perquè per a nosaltres la norma bàsica i indubtable és que ha d’existir una correlació 

directa entre el sexe i el gènere. Dit d’una altra manera, el problema no és la transsexualitat sinó la 

transfòbia social. El problema no és la homosexualitat, sinó la homofòbia social. I és aquí on s’ha de 

pensar, i és aquí on hem d’actuar. 

 

Al que em referia era a intentar esbrinar per què alguns trans volen passar d’un gènere a l’altra i no 

volen ser identificats com a trans, tot i que també n’hi ha molts que sí que volen. 

El món trans és molt divers. No només hi ha una manera de construir cossos i identitats trans, sinó que 

hi ha moltíssimes. Això depèn de cadascú. Les causes de perquè una persona fa això o fa allò no cal 

buscar-les. Hi ha moltes maneres de ser trans com cada vegada més hi ha moltes maneres de ser homes 

i de ser dones. I fins i tot de ser persones que no se senten identificades amb les dues categories, perquè 

lògicament l’experiència humana es desborda i és molt més rica que aquestes categories identitàries 

que són molt rígides i molt simplistes i que estableixen fronteres. La realitat, moltes vegades, és molt 

més fluïda.  

 

Com a persones em sembla més fàcil d’entendre, però com a societat estem molt lluny. 

És que torno a repetir-me: un dels postulats bàsics de la nostra societat és la correlació directa entre els 

genitals o el sexe i la identitat de la persona. És a dir, en el moment en què neix una persona amb 

genitals i testicles se li posa un nom masculí i s’espera que aquesta persona interioritzi una personalitat 

masculina. Interioritzi que és un home i que com a tal ha d’actuar d’una determinada manera. En la 

societat d’avui en dia es permet actuar en un més ampli ventall d’opcions, però sempre dins de la 

categoria d’home. I amb les dones exactament el mateix. Doncs totes les persones trans trenquen amb 

aquesta correlació directa, perquè en algun moment o altre experimenten un gènere diferent a 

l’assignat. A partir d’aquí, els camins es multipliquen: persones que passen d’un gènere a l’altre, 

persones que modifiquen els seus caràcters primaris, persones que canvien els seus caràcters 

secundaris, i persones que no tenen cap tipus de problema amb la seva corporalitat però experimenten 

diverses opcions de gènere, per tant existeix una amplíssima varietat, cosa que a la ciència mèdica li 

costa d’entendre. 

 

Quan apareix aquest sistema de gènere? 



  

 

(mirar tesis) Això és inherent a la cultura humana, totes les societats atribueixen uns rols als seus cossos, 

totes tenen una determinada estructura de gènere –una cosa és que ho facin com a la nostra, n’hi ha 

que tenen més gèneres–.  

L’ésser humà atribueix significats a tot, i el que té més present l’ésser humà és el seu cos. I a partir del 

seu cos estableix analogies i diferències. A moltes societats indígenes del nord d’Amèrica hi havia un 

tercer gènere que s’anomenava “dos espíritus”, que no era ni home ni dona, sinó que era les dues coses 

al mateix temps: es considerava que aquelles persones aglutinaven el millor de la feminitat i de la 

masculinitat. A l’actual Índia i el Paquistan hi ha els Hijra, que se’ls hi fa una emasculació ritual (se’ls 

capa, ritualment) invocant a una deessa de l’androgínia. A moltes societats polinèsies també hi ha 

diversitat de gènere. S’ha perdut molt avui en dia, però als Hijra se’ls atribueixen poders sobrenaturals. 

A moltes cultures, els seus mites fundacionals parteixen d’éssers andrògins que es van anar separant en 

un moment o altre per diferents motius.  

 

Màxim hi ha tres, i aquest tercer és una barreja entre els altres dos... 

Hi ha cultures que en tenen més expressions de gènere. Em sembla que són els nuer de l’actual Sudan 

del Sud, en què les dones estèrils o que no han tingut fills pels motius que siguin, en un determinat 

moment poden actuar com a homes i poden casar-se amb dones. Algunes societats inuit tenen el 

gènere ànima, que quan neix aquella persona es determina que porta l’esperit d’un avantpassat i si neix 

un nen i porta l’esperit de la seva besàvia actuarà com una nena fins l’edat de l’adolescència. Ara no 

recordo en concret, però hi ha societats que parlen de cinc o sis gèneres. 

No sempre a un mateix cos li ha de correspondre un mateix gènere. I va més enllà dels genitals, tenim 

una visió molt genitalitzada del gènere. 

 

Dius que “el sexe no és a la biologia el que el gènere a la cultura/societat” 

No, perquè el sexe ja està generitzat. Per interpretar el nostre cos, per arribar a entendre’l, necessitem 

d’unes coordenades de significació, i aquestes coordenades són coordenades culturals. No ens podem 

entendre sense això. A partir d’aquí, com deia Pierre Bourdieu, el de “La dominación masculina” deia 

que necessiten uns principis de visió i divisió sexuants. I a partir d’aquí, una cosa tan senzilla com que 

l’home i la dona són dos espècies totalment diferents que formen part d’una dicotomia perquè tenim 

genitals diversos, hi ha un historiador, Tomas Lacquier, que diu que això és des d’abans d’ahir, perquè 

fins al renaixement hi havia la visió del sexe únic. Es considerava que l’home i la dona formaven part del 

mateix sexe, el que passa és que l’home era una versió perfeccionada de la dona. La teoria de órganos 

inversos de Galeno, és a dir que es parlava de que era molt important la gestió de calor del propi cos, i 

es considerava que l’home tenia una gestió molt millor de la calor del propi cos i per això els genitals 

estaven fora, i la dona, com que no tenia aquesta economia corporal de fluids tan avançada com l’home, 

tenia els mateixos genitals però al revés: es considerava que la vagina era un penis invertit i els ovaris 

uns testicles interns.  

 

Això té molt de masclisme, no? 

Sí, sí, això és evident. Però això demostra que una cosa tan evident en la que creiem avui dia que l’home 

i la dona són com dos espècies diferents, no sempre ha estat així. Es pensava que eren dues formes 

diferents d’organitzar un mateix aparell reproductiu. 



  

 

 

Els cossos importen i determinen. Per molt que entrem en cultura i oferim significat, la que seguirà 

gestant és la dona. Qui tindrà la menstruació és la dona. Això ens marca molt als significats. Els 

significats que atribuïm no poden ser infinits perquè els cossos ens determinen. Ara, els cossos poden 

ser ressignificats de moltes maneres. I és per això que el sexe, en tant que sexe, es podria dir que no pot 

existir sense gènere. Sinó no podria ser entès com a tal, som nosaltres que li atribuïm significat. 

 

Però, posem per cas que visquéssim a la selva i només hi hagués un home i una dona. Existiria el sexe, i 

caldria el gènere? 

És molt difícil especular amb el “mite del bon salvatge”, però sí, perquè l’home (l’humà) és un animal 

cultural, som productors de significat. Una mateixa conducta por ser considerada sexual en un context i 

no sexual en un altre. Això demostra com els cossos poden ser ressignificats. Hi ha moltes persones 

trans, molts homes trans que com que la faloplàstia és molt dolenta i els efectes secundaris són molts i 

perillosos, diuen que han après a viure, a ressignificar el seu cos, a tenir plaer com si tinguessin un penis. 

Persones que poden ser penetrats vaginalment i gaudir mentre els hi toquen els pits i no per això deixar 

d’ésser homes.  

 

No només no hi ha dos gèneres, sinó que no hi ha dos cossos. 

Les persones intersexuals, a part que mèdicament està reconegut que hi ha variacions corporals 

cromosòmiques i que hi ha variacions gonadals, més enllà de la dicotomia home-dona. Hi ha persones 

amb genitals ambigus. 

 

I de la cirurgia de reassignació sexual, quina opinió tens?  

Jo puc tenir la meva opinió, però no sóc ningú per jutjar a les persones. Des d’un punt de vista ideal, a mi 

m’agradaria que tothom pogués representar el seu gènere independentment del cos, però no ens 

enganyem, jo no puc anar pel món tal com sóc ara i dir que em tractin de dona, perquè em serà molt 

complicat. Potser en esferes amigables sí, però per ser reconegut com a un gènere has de ser d’una 

determinada manera, has de representar una corporalitat associada al teu gènere. No és que m’agradi, 

però és que és així. Aleshores s’entén que hi hagi moltes persones que vulguis recórrer a les hormones o 

a la cirurgia, i també puc arribar a entendre que moltes persones pel motiu que siguin detesten el seu 

cos de naixement.  

 

Hi hauria una divisió dins el món trans entre els que rebutgen el seu cos i els que no? 

Jo no faria una divisió. No és tan blanc o negre. Hi ha persones, per exemple dones trans, que no 

detesten el seu penis i han gaudit tota la vida amb ell però que un dia diuen que es volen operar perquè 

estan fartes i volen provar una altra cosa. O perquè ara estic amb una parella que no li agrada que tingui 

penis, o perquè estic farta d’anar a la platja i no poder-me posar un tangueta. Hi ha múltiples factors. 

 

 



  

 

Això que dius d’anar a la platja i no poder-te posar el que vulguis perquè marcaria. En aquest cas la 

cirurgia seria perquè socialment no s’aprova que una dona tingui penis, per exemple. 

La identitat individual no serveix de res si els altres no te la reconeixen. La identitat de gènere és una 

identitat relacional. El Gerard Coll Planas té una cita molt bona del seu llibre d’un trans que diu “sí teoria 

Queer, yo he sido activista y los géneros son una construcción social, hay que romper con la dicotomía, 

etc. Pero decidí tomar hormonas porque cuando yo voy por la calle y me tratan de mujer pillo una 

rallada del mil”.  

 

Però això no és un problema seu... 

No, però ells han de fer alguna cosa. I com que a curt termini ells han de viure i viure en societat i com 

que la societat no canviarà d’un dia per l’altre... Necessitem cert reconeixement social, sempre. Pot 

arribar a ser molest. Hi ha moltes d’aquestes persones que no farien determinades coses si la societat 

fos d’una altra manera, això està clar. Però també n’hi ha d’altres que sí. Al cap i a la fi els genitals no es 

veuen en la interacció social, el que diu la metodologia és que els genitals que importen són els 

culturals. En el meu cas la barba, el no tenir pits, el cabell curt... Jo quan t’he vist t’he situat 

automàticament. 

 

I per a què és necessari aquest situament immediat? 

És un sistema de classificació social, el gènere.  

 

Des del moment en què genera un problema a certa gent, és necessari o útil? 

Això és una altra cosa. Una cosa és el que hauria de ser i una altra és el que és.  

 

Estaria bé que anéssim cap al que hauria de ser! 

Lògicament, i jo ideològicament estic totalment a favor del que seria una molt major laxitud i que la gent 

pogués representar el gènere que volgués independentment del cos que tingués. Però de moment no és 

així i aquestes persones han de viure en aquesta societat que no és així.  

 

Vull destacar també com tant homes com dones trans cauen sovint en estereotips d’un gènere i altre 

(cabell curt, maquillatge, faldilles i tacons, etc) que potser d’alguna manera perpetuen aquest sistema 

dicotòmic de gènere. Nenes trans que es maquillen! 

Perquè d’alguna manera, com saben que són “dones impostores”, tracten per tots els mitjans de ser les 

dones que la societat espera. Però tot això està canviant, de tota manera.  

Ara bé, el que han fet algunes branques del feminisme més ortodox o essencialista de culpar aquestes 

dones trans de reproduir o de ser un cavall de batalla de l’androcentrisme per a dificultar les lluites 

feministes i que són els grans culpables de que el sistema de gènere segueixi com està, doncs no. Són 

l’eslavó més dèbil de la cadena i són les persones que més pateixen les conseqüències del nostre 



  

 

sistema, o sigui que si s’ha d’acusar a algú que m’acusin a mi, que jo els reprodueixo i a sobre ningú 

qüestiona la meva “normalitat”. És injust, tot i que a nivell teòric és cert. Hi ha persones trans que 

reprodueixen els estereotips igual que hi ha persones cis que també els reprodueixen. I també hi ha 

persones que els trenquen. 

 

Potser és cert que se senten una mica obligades socialment. 

O potser volen, algunes se senten obligades i altres volen, perquè volen sentir-se desitjades o el que 

sigui, igual que hi ha dones cis que volen reproduir estereotips. Això se li hauria de preguntar a cadascú.  

 

Des del meu humil punt de vista, si es volen canviar o eliminar aquests estereotips de gènere, seria millor 

no seguir reproduint-los, tot i que entenc les dificultats socials que això suposa.  

Hi ha una reproducció hiperbòlica de la feminitat en les treballadores del treball sexual. Quan fas treball 

sexual, estàs oferint un servei i vols que el client el demandi, i si saps que la gent demanda un tipus 

d’imatge, tractaràs d’oferir aquesta imatge. 

La idea de dona hiperbòlica de grans pits i “chica playboy” moltes vegades ha estat vinculada al món de 

la prostitució. Que ja no es tan així ni molt menys, i avui en dia s’està desvinculant aquesta imatge 

negativa que es té de la transsexualitat. 

 

I quan apareix la transsexualitat, a la Història? 

Dit molt ràpidament, abans hi havia una confusió entre el que avui entenem com a transvestit i com a 

transsexual. Els transvestits entraven dins de la categoria d’inversió sexual, que eren els homosexuals. La 

metàfora que es fa a vegades de “dona atrapada en un cos d’home” o al revés, la va inventar un advocat 

homosexual que es deia Ulrich, al segle XIX, per demostrar com se sentia ell en tant que homosexual. Ell 

sentia que era un home però que no li agradaven les dones, i l’únic desig possible era l’heterosexual; per 

tant, si a ell li agradaven els homes, devia ser una dona. Defenien que l’homosexualitat era una espècie 

de tercer gènere, com una dona atrapada en un cos d’home o un home atrapat en un cos de dona. I 

s’establia una gradació en funció del nivell d’homosexualitat (de feminitat) del subjecte: hi havia la 

homosexualitat en què l’home no perdia la virilitat, l’home més efeminat i acabava en un home que se 

sentia dona. Per tant, entrava tots dins d’un mateix fenomen. 

A principis del segle XX, va haver-hi dos, el Magnus Hitchfill i el Hadlock Ellis que un li deia eonismo (de 

Chevalier d’Eon) i l’altre transvestismo. I deien que la voluntat dels homes que se sentien dones o fins i 

tot el fet de recórrer a vestimenta femenina, generalment no tenia perquè anar acompanyat amb un 

desig homosexual. Per tant, d’aquí, en què hi havia un seguit de categories, es va bifurcar.  

Més tard, als anys 60, Harry Benjamin va dir que no tots els homes que volen vestir-se com a dones se 

senten dones, hi ha uns que sí i uns que no. I va ser ell qui va encunyar la categoria de transsexualitat. 

Tant el Harry Benjamin com el Robert Stoller com el John Moni (?) es van proposar desenvolupar el 

concepte del transsexual vertader. Seria com el cas exemplar del transsexual, com a la única manera de 

ser o de fer, o si més no la més veritable: aquelles persones que des de ben petites rebutgen el seu cos, 

que volen representar de forma estereotipada l’altre gènere, que arribat un determinat moment es 

vesteixen acord amb l’altre gènere, que tenen un desig heterosexual i que volen per sobre de totes les 

coses, fer-se la cirurgia. Se li deia el “true transexual”. I aquelles persones que no s’adequaven a aquest 



  

 

ideal, se’ls considerava com a pseudo-transsexuals, i com a éssers una mica patològics. I si bé avui en dia 

la classe mèdica admet que hi ha altres formes de ser trans que no aquest itinerari tan rígid, segueix 

privilegiant les persones que més s’acosten a aquest. A la UTIG, si la teva biografia s’acosta a aquest 

ideal, tindràs el diagnòstic fàcilment, si no, pots tenir problemes per a obtenir-lo. Avui en dia el test de la 

vida real l’han relaxat una mica, però les UTIG han sigut des de sempre un aparell de socialització 

normativa i de consolidació dels estereotips de gènere. El fet d’acceptar aquestes imposicions 

normatives, aquests rols de gènere, els canvis pel que fa a l’aparença i l’èxit relatiu de que el teu entorn 

social et vagi acceptant depèn l’obtenció del diagnòstic. Si la societat no t’accepta perquè és trànsfoba 

et culpen a tu. 

 

Des del Clínic, però, no ho veuen com un trastorn sinó com un “malestar agut” amb el gènere assignat. 

Hi ha persones que senten malestar i hi ha que no. Però no hi ha major justificació social per l’estigma i 

l’exclusió que un diagnòstic de normalització psiquiàtrica.I ells saben com ser políticament correctes, i 

tant. Et diran que només ho fan perquè aquestes persones puguin accedir a un tractament i ho fem 

perquè aquest tractament pugui estar cobert per la sanitat pública. Però està patologitzada,  per què 

han de passar per una prova per demostrar allò que senten? Per què el seu procés de canvi ha d’estar 

supeditat al dictamen d’una figura experta? Qui és aquesta figura experta? A més aquesta figura experta 

només té com a eina el relat de la mateixa persona. 

Ara hi ha aquest altre servei a Barcelona, Trànsit, que actua de consentiment informat. És a dir que la 

idea principal que funciona a Trànsit no és la patologització ni el diagnòstic jeràrquic, és a dir un expert 

que et diu si o no, sinó que estan els dos en una posició d’igualtat. I la persona pren totes les decisions 

en relació al seu procés de canvi estant degudament informada per part del professional, i degudament 

assessorada. I cada vegada més els col·lectius trans reivindiquen aquest tipus d’assessorament i de 

relació.  

No hi ha res que justifiqui el diagnòstic. Al DSM-V, on opten per ‘disfòria de gènere’ diuen que només 

mantenen el diagnòstic perquè la cobertura pública o asseguradores privades dels Estats Units, no perilli 

el procés mèdic i quirúrgic. Que és cert, el fet que hi hagi un diagnòstic ha ajudat històricament a que 

alguns estats i algunes asseguradores privades financin aquest procés. Però moltes organitzacions trans 

estan buscant alternatives perquè no sigui necessària la presència de la transsexualitat als manuals de 

salut mental. Com per exemple fer una menció no patologitzant  a l’atenció sanitària a les persones 

trans a la classificació internacional de les malalties de la OMS, on hi ha apartats com per exemple 

“processos de salut no relacionats amb la malaltia”, com per exemple l’embaràs, que és finançat per la 

sanitat pública i no és cap patologia.  

Fins a cert punt, també és veritat que dóna tranquil·litat i als pares també. I és desculpabilitzador en el 

sentit que si et donen aquest argument que hi va haver una malformació en la fase intrauterina, la cosa 

canvia perquè ets així perquè vas néixer així. Molts trans interioritzen el relat de la biomedicina: igual 

que neix gent sense un braç o amb síndrome de down, neix gent transsexual. I de cara a la societat 

també, davant d’un diagnòstic així no pots dir que siguin perversos o que són pervertits, sinó que tenen 

una disfunció... És una explicació fàcil a un fenomen tremendament complicat i complex. Hi ha teories 

però cap és concloent, cap està demostrada.  

El cas més famós va ser publicat al Nature l’any 1995, del Zoo i uns quants més eren estudis amb cervells 

post mortem. I es veu que el cervell post mortem no és el mateix que un cervell funcional, que la cosa 

canvia i que és molt difícil trobar diferencies entre els cervells d’homes i dones per a sexuar-los. Jo no hi 

entenc ni tinc capacitat per qüestionar un determinat estudi, però biòlegs i altres crítics sí i diuen que 



  

 

era impossible establir aquestes diferències i que hi ha molts solapaments entre els cervells d’homes i 

dones, i que aquest cervell sexuat és un mite.  

A l’època del transsexual vertader del Harry Benjamin el que va passar és que, bé no tothom s’adona del 

que li passa quan és infant, hi ha gent que s’adona més tard o que no han pogut fer el canvi per l’entorn 

social o pel que sigui. En aquella època hi havia poques persones que s’ajustessin a aquest ideal, però les 

persones trans no eren imbècils, dominaven la literatura mèdica i sabien el que els metges volien sentir. 

Aquestes persones mentien perquè se’ls reconegués. Però va arribar el “Fis” (?) i va veure que allò era 

impossible, que tothom seguia els canons a la perfecció. Fins i tot avui en dia, a mi m’han dit que encara 

menteixen i les persones del Clínic ho saben que reformulen les seves biografies. A més, no només les 

persones trans sinó tots nosaltres reconstruïm la biografia a partir del present, fem una interpretació 

dels fets passats. I moltes vegades amagues unes coses i potencies d’altres.  

Tot és molt relatiu, i d’aquí l’absurditat d’un diagnòstic. Hi ha gent que ha sortit rebotada del Clínic 

perquè els havien dit que el que patien era “transvestisme fetitxista” perquè no s’ajustaven a aquest 

ideal i tenien formes diferents de viure. Al Clínic diuen que la mastectomia és absolutament necessària, 

que la histerectomia (extirpació de l’úter i els ovaris) és necessària perquè sinó poden produir-se 

tumoracions. Sí que és cert que els genitals depenen de l’hormona i sembla ser que els ovaris necessiten 

estrògens i si el cos només rep testosterona hi ha un problema, però des de Trànsit diuen que no cal 

extirpar òrgans sans, que amb revisions periòdiques és suficient. 

 

I la hormonació no té conseqüències negatives? 

Com tota medicació, sí. Però la UTIG té una forma molt estandarditzada d’hormonar: volen que el canvi 

sigui total i per això s’ha d’hormonar d’una determinada manera, no volen estats entremitjos. A Trànsit, 

en canvi, dialoguen i són capaces d’entendre que hi ha una diversitat molt gran, però a mi em dóna la 

sensació que donen hormones com si fossin caramels... Sí que tenen efectes secundaris i reconeguts 

pels propis endocrinòlegs. De tota manera els efectes secundaris no són assegurats, poden donar-se, 

però no sempre, per això es recomana que es facin controls anuals. Però hi ha persones que les 

necessiten i sinó la seva vida no té cap sentit. I persones que s’han operat que entren a quiròfan dient 

que si es moren els hi és igual, que com a mínim ho havien intentat, perquè sinó la seva vida no tenia 

sentit. I sí que la societat hi té molt a veure, també, a part que és clar que tot això té un gran punt 

d’autopercepció: tots nosaltres quan ens mirem al mirall ens veiem millor o pitjor amb el nostre cos i a 

aquestes persones els hi passa el mateix, independentment d’aquesta mirada social. Hi ha persones que 

no es reconeixen com a trans i que igualment senten un rebuig pel seu cos molt important. I aquesta 

mirada no és innata, aquesta mirada també és cultural. És per això que et deia que el sexe està 

generitzat. Tots els significats que li atribuïm al nostre cos, tot això és el gènere. I les relacions que 

establim entre cossos i entre persones, una de les parts que ho organitza és el gènere. Generalment es 

diu que el gènere és la interpretació cultural del sexe biològic, com si fossin dues coses diferents. És 

impossible separar les dues coses, el sexe del gènere, perquè el sexe ja està recobert de gènere (no és 

que una cosa formi part del camp de la biologia i l’altre del camp de la cultura, sinó que una és l’altra), a 

partir del gènere interpretem el sexe. La nostra mirada està generitzada i la nostra mirada és la que 

organitza, fa una organització social del sexe.  

 

I per què necessitem organitzar-ho tot tant? 

Doncs perquè som éssers humans i éssers culturals. Necessitem cert ordre i formes d’ordenar. El que 

passa és que aquestes formes d’ordenar generen desigualtats i jerarquies. Però tota societat produeix 



  

 

formes de classificació social que produeixen desigualtats i jerarquies. I amb això no vull dir que estigui 

bé. 

 

Trobo que s’hauria de donar més a conèixer, perquè arran de fer aquest documental i parlant amb gent 

he vist que tenen una concepció molt retrògada del trangènere i la transsexualitat. 

Sí... És que una de les coses que tenim interioritzades com a normal i inqüestionable és que si tens 

testicles has de ser un home i al revés. I jo tinc amics que són d’esquerres i són progressistes, però això 

segueixen sense entendre-ho. Entenen i no tenen cap problema amb la homosexualitat, però això no ho 

entenen.  

Quan a si és l’entorn familiar, els pares que volien tenir una nena i va néixer un nen i per això és 

transsexual, ni des de l’àmbit mèdic ho defensaran perquè hi ha històries molt diferents i d’un ventall 

molt ampli.  

 

I la orientació sexual com s’encabeix en la definició de la identitat de gènere? 

Per a no complicar més les coses, no té res a veure. Sí que la té, en realitat, perquè per la concepció que 

es té del que ha de ser un home en societat, t’han d’agradar les dones, i sinó es qüestiona aquesta 

masculinitat. I avui en dia es segueix qüestionant. I els homes que els hi agraden els homes no 

concorden amb aquesta concepció, per tant també és una diversitat de gènere. Contesten al gènere 

masculí igual que les persones trans contesten a la identitat de gènere. “El varón es un ser peneado”. 

Són formes diferents que contestar la concepció hegemònica que tenim de la masculinitat o la feminitat. 

De tota manera insisteixo que amb el cas de les persones trans, la seva orientació sexual pot ser tan 

diversa com amb la resta de la societat.  

A vegades les fronteres entre una “butch” i un home trans són molt difuses, fluctuen. Són gent que 

fluctua. Moltes vegades és difícil establir les diferències. A vegades diuen que és que unes necessiten 

canviar el seu cos i les altres no. Però si vas a casos concrets la complexitat és màxima.  

La realitat és molt diversa, molt més que les categories que utilitzem per classificar-la.  

Moltes vegades la gent trans, quan se’ls hi fa preguntes, estan jugant a ser trans. L’únic que volen és ser 

acceptats, estan cansats d’estar sempre lluitant.  

 

Erik Ortiz 

Noi transfeminista, resident a Madrid. Es dedica a la post-producció audiovisual. 

¿Cuál es tu discurso? 

Personalmente no podría concebir ser una persona trans sin estar politizado, aunque soy consciente que 

el 90% de gente que decide transitar no lo está. Es una situación muy delicada porque para mí ser trans 

no es algo que se tenga que esconder - no voy a ir por la calle gritándolo - pero es una posición política y 

una declaración de intenciones y se cruza con todas las otras cosas que tengo en la vida: soy una 

persona trans de tal raza, de tal edad, que tiene cierto background, con mi precariedad laboral, con mi 

situación familiar, con los estereotipos culturales, etc. Y eso es algo que la gente olvida muchísimo. Yo 



  

 

tránsito y ni siquiera me planteo hacia donde quiero transitar, y eso es algo que la gente que estamos 

politizados y politizadas cada vez tenemos más y más en cuenta si yo decido transitar, hacia donde 

transito y por qué decido transitar. El hecho de que yo decida transitar, de manera fácil y mal dicha, al 

modelo binario de hombre, ftm (female to male) de mujer a hombre, de alguna manera, es porque yo 

no he recibido una serie de privilegios en mi vida y una vez tenga el passing, es decir que la gente me 

identifique como "hombre binario", sé que voy a tener privilegios. Privilegios de hombre blanco viviendo 

en España. Y mi posición ante eso es estármelo planteando todo el rato. Me lo planteo todo el rato. Me 

planteo hacia donde quiero llegar y sin olvidarme de todas las intersecciones de las que hablaba antes. 

Básicamente tengo ese discurso y me causa mucha problemática de planteamientos la gente que no 

decide estar activa políticamente en esto, siendo trans. Entiendo que tengo respetar todos los discursos, 

siempre y cuando no legitimen ideas con las que no estoy de acuerdo. Es decir, si alguien transita y no 

está haciendo "daño a nadie", ok, pero si tú estás reproduciendo un discurso hegemónico 

heteropatriarcal transitando, entonces me voy a pelear contigo. Me parece que existe una 

responsabilidad muy grande de todas las personas que transitan. 

 

¿Tú quieres llegar a este objetivo de "hombre binario"? 

No, para nada. Yo no estoy tomando hormonas actualmente de ningún tipo, que sean exógenas a mi 

cuerpo, pero tengo unas características corporales que muchas veces me dan el passing y la gente me 

identifica como hombre binario, si no hablo. Y siempre he vivido ahí, aun cuando no había tomado la 

decisión de denominarme como persona trans estaba ahí en esa línea. Nunca me he sentido a disgusto, 

me he sentido bien ahí. Lo que es delicado de ser una persona trans no-binaria, que es como yo me 

siento, es que la sociedad ahora mismo no está preparada para eso. No está preparada para que yo vaya 

en el metro y la gente no se me quede mirando, para que vaya a un trabajo y no haya ningún problema 

cuando me hagan la entrevista y vean que en mi DNI dice sexo femenino y luego me miren y no lo 

entiendan, no está preparada la familia tampoco, los amigos sí, por suerte, porque los escoges. No está 

preparada la sociedad, entonces cuando digo que nunca me olvido de las intersecciones que tenemos es 

eso: si yo fuese una persona con mucho dinero hasta tal punto que no tengo que preocuparme de ganar 

dinero y que mi familia entendiese todo, podría vivir de forma no binaria toda mi vida sin problemas, sin 

plantearme nada. Sin tener la necesidad de hormonarme para tener el passing del todo, o preguntarme 

qué importancia tiene el passing para una persona trans. Pero como no es mi situación, soy una persona 

independiente, pero sin mucho fondo monetario y sin que tenga una familia que me vaya a avalar en 

ninguna situación complicada y que vive en crisis y bla, bla, bla, tengo también que tomar una decisión y 

creo que es muy legítimo decir que decido transitar por una circunstancia social además de por una 

circunstancia interna, de decir yo siento a gusto transitando, pero a la vez es también una necesidad de 

supervivencia. Eso es algo que Miquel Missé explica muy bien en algunos artículos, que ha recibido 

muchas críticas por ello, pero realmente se decide transitar por una necesidad de supervivencia, que no 

por obligación, sino por supervivencia y porque además se está a gusto transitando, pero sin olvidarme 

de que si no tuviese que hacerlo, si no tuviese que ganarme el pan y si la sociedad estuviese preparada 

para los cuerpos no binarios habría mucha menos gente decidiendo hacer ese tránsito hacia lo binario. 

 

¿A qué te refieres con necesidad de supervivencia? ¿Necesidad de “entrar en lo binario”? 

A que si yo me presento en el trabajo y la gente no sabe que soy… Porque somos sociales y la sociedad 

concibe a la gente desde un punto binario, o eres hombre o mujer y basta de historias porque no existe 

nada más. Y en realidad siempre ha existido, pero de cara a la sociedad, esta sociedad, realmente tú vas 

a una entrevista de trabajo de lo que sea y no te van a contratar. De hecho, muchos lemas de las 



  

 

manifestaciones son de concentraciones como Octubre Trans se basan en eso, en reivindicar que donde 

está la gente trans en el mundo laboral. O estos documentales como el de 30 minuts, de chavales y 

chavalas súper jóvenes que empiezan a tomarse bloqueadores hormonales, ¿a dónde van o quieren 

llegar? A tener el passing, a ir por la calle o llegar a un trabajo y no tener que decir que eres trans.  

 

Sí, como la última persona que sale en el documental, que ni por asomo lo hubieras pensado… 

Sí, pero tú imagínate como nos hace sentir eso a la gente que queremos transitar de otra forma, porque 

hay mucha gente que queremos transitar de otra forma. Porque parece que la única forma de aceptar 

una persona trans hoy en día es decir “pero si no lo parece”. Eso es peligrosísimo. Hay una cantidad de 

gente que – yo hablo de lo que sé y conozco que es más los chicos trans que las chicas trans, por 

desgracia es así, nos englobamos diferente – transita y tiende y quiere parecerse al señor cis de 

gimnasio y musculado. No hay ningún problema en que quieras ser eso, pero también vigila lo que estás 

representando. Y que la única persona trans aceptada sea esa, ese es el sentimiento que se te queda 

cuando empiezas a transitar: que solo serás aceptado si reproduces los estereotipos de señor cis que se 

ha hecho a sí mismo. De hecho, hay un hasgtag que corre por las redes sociales que usan muchísimo que 

es el self-make man, “el hombre que se hace a sí mismo”. Y solo son fotos de tios musculandose. Y 

donde queda todo lo que nos llevamos planteando años y años en el mundo del feminismo y del 

transfeminismo: "¿y si yo tránsito y no quiero parecerme a eso?, ¿y si yo tránsito y quiero ser maricón?, 

¿y si yo tránsito y quiero pintarme los ojos?, o si estoy a gusto siendo un gordo comiendo patatas fritas". 

Todo eso no se ve, no se visualiza socialmente. Cuando hablo de supervivencia hablo de eso. A veces me 

canso de ir por la calle y que la gente me mire. Hay días que puedes y días que no puedes y dices " 

quiero mi passing". Eso y la seguridad en uno mismo. Yo soy una persona que defiende el passing, no 

para evitar que la gente sepa que soy trans -se dice si se quiere y si no, no se dice - sino por la seguridad. 

Somos un colectivo expuestísimo. El otro día, en Lavapies, le metieron una paliza a una chica trans que 

se quedó en coma. Quiero decir que esto está pasando a día de hoy. Y con los chicos trans obviamente 

es distinto porque una vez tienes el passing tienes ese privilegio: te están leyendo como un tío y no te 

van a decir nada por la calle. Las chicas trans ahí tienen una situación mucho más jodida porque el 

passing es más complicado y también tienen el estigma de "chica trans = prostitución". Pero bueno, es 

por una cuestión de seguridad: tú no te metes en un bla bla car con cuatro señores si no tienes el 

passing, pero tampoco pareces bollera... No te da seguridad, tú no sabes el background que tiene esa 

gente. Y estamos hablando de España, pero ni te cuento en un país donde no conoces las leyes, no sabes 

cuál es la concepción de la gente. Obviamente la orientación sexual no es igual que el género, pero es 

como si dos bolleras se van a un país donde la homosexualidad esta súper mal vista y van cogidas de la 

mano y les pegan una paliza por eso. ¿A que no te vas a dar la mano? Pues es un poco lo mismo. 

 

¿El passing para ti supone una contradicción? 

Sí, muchísimo. Es una contradicción, pero lo vivo bien, porque significa no dejar de cuestionarme el 

proceso de transitar, hacia dónde quiero ir y por qué quiero llegar hasta ahí. Tampoco estoy todo el día 

dándole a la cabeza, pero sí que el preguntarme porqué lo necesito, por qué para mí es tan importante 

me hace desarrollar un sentido crítico sobre mi persona y sobre la sociedad, de una forma que si no me 

lo plantease no tendría. O sea que para mí transitar ha sido, es lo mejor que me ha pasado. Y es 

contradictorio también porque son situaciones violentas a las que te enfrentas que no apetecen: desde 

que te echen de un baño a que te miren por la calle, como la familia se lo toma, las incomodidades que 

vives cada día en el trabajo, o ir a los médicos y que te traten como un bicho raro. No es fácil, pero yo no 

cambiaría esta experiencia por nada. Primero porque ha hecho que me quiera más a mí mismo y que me 



  

 

acepte y que desarrolle un sentido crítico hacia cosas de las que quizá no me hubiera dado cuenta. Es 

como vosotras que seguro que estáis aprendiendo mucho haciendo este trabajo. O como, por ejemplo, 

hay gente que cuando le dices que vas a una fiesta "no mixta" - que quiere decir que pueden entrar 

chicas cis, gente trans, pero no pueden entrar chicos cis - dicen que no lo entienden, que por qué no. 

Bueno, pues también tienen que existir zonas de seguridad para nosotros. Y son esas cosas que antes no 

te planteas, pero cuando estas al otro lado no se entiende. Pero no pueden entrar chicos cis porque hay 

una historia detrás de la gente de un tipo de orientación y género que no es, digamos, el normativo, hay 

una historia de agresiones desde Stonewall en Nueva York (redada policial que tuvo lugar en la 

madrugada del 28 de junio de 1969, en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a 

los homosexuales con el beneplácito del gobierno) o antes. Llevamos siendo históricamente agredidos 

como para que digamos que igual nos apetece hacer una fiesta donde no haya nadie que se meta con 

nosotros. 

 

Pero puede ser que las chicas cis también tengan una mentalidad contraria… 

Hombre, sí, pero igual las chicas cis que no compartan la mentalidad igual no van. A parte, muchas veces 

se cuela gente, señores cis, y esta todo el debate de los chicos trans que tienen el passing, porque nadie 

puede ser policía del género, nadie puede ir a decirles que se bajen los pantalones porque quiero saber 

qué eres, porque obviamente eso no deja de ser un reduccionismo biológico impresionante. Entonces 

hay que aceptar que la gente que entre a este tipo de eventos, sean fiestas, sean charlas o sean 

conciertos, va a ser responsable de sus propias acciones y de su propio cuerpo. Estamos luchando por 

poder vivir en libertad nuestro propio cuerpo y no podemos ir a decirle a nadie nada. Hay mucha movida 

con esto. ¿Cómo te acercas a alguien y le dices que está invadiendo un espacio que no le pertenece? 

Hay gente que lo hace, eh… 

 

¿Te has hormonado? 

No, no he decidido hormonarme porque, como ya os he dicho, tengo unas características corporales que 

no me hacen sentir disforia de género. Cuando me miro no siento que yo no sea eso. Es más, estoy a 

gusto con como mi cuerpo exterioriza mi género. Pero sí que lo estoy pensando por una cuestión de 

apetecerme. Hay cien mil razones por las cuales la gente se hormona, no hay que olvidarse de eso. Hay 

quien se hormona y lo hace por supervivencia o por seguridad, pero también hay quien decide 

hormonarse para experimentar con su cuerpo. Ese es un discurso muy Beatriz Preciado en “Testo-

yonqui”, por probar. Pruebo porque mi cuerpo es una máquina, porque somos ciborgs, y por qué 

reproducir lo de siempre si puedo de alguna forma jugar con la farmacología y con el cuerpo y con la 

experimentación propia.  

Hay gente que lo hace por eso, hay gente cree que su género no se está exteriorizando y tienen una 

necesidad súper respetable. Yo ahora mismo he tomado la decisión de acercarme a la UTIG y pedirles a 

los doctores opiniones e información sobre la hormonación porque me siento en ese punto. Y porque el 

passing empieza a ser importante para mí.  

 

También está Trànsit. 

Sí, pero el tema de Trànsit es que solo está en Barcelona, tienes que estar empadronado aquí, y a parte 

… ese es un tema más delicado que cuando una persona decide hormonarse están como las dos vías: la 



  

 

vía de la seguridad social, que son estas unidades que antes se llamaban unidades de trastorno de 

identidad de género (UTIG). Ahora se llaman unidades de identidad de género, pero vaya, es lo mismo, 

le han quitado la T para hacer bonito. Está esa parte y luego están las partes alternativas que en realidad 

hay que admitir que solo están en Barcelona y Madrid. También eso es otra crítica, que la forma de 

transitar no va a ser la misma en un núcleo grande como seria Barcelona o Madrid, dónde tienes 

diferentes alternativas y más información, no mucha, pero si más que si estas en un pueblo de Galicia 

perdido, que dices: ¿a dónde voy?  

Es relativamente fácil decir: ves a Trànsit si estas en Barcelona y puedes ir ahí. Y también se suma eso a 

que hoy Trànsit tiene un equipo interdisciplinar, pero quizá no todo lo interdisciplinar que necesita ser. 

Yo soy una persona, usando mi ejemplo que es por lo que estoy yendo a la UTIG, con epilepsia, soy una 

persona que no veo de un ojo, y es algo que se tiene que controlar. Y claro, no hay ningún estudio, 

porqué la hormonación es tan relativamente joven, sobre que pasa dentro de 60 años cuando llevas 

hormonándote 60 años. Entonces yo, personalmente, una persona con epilepsia y otras cosas que se le 

juntan y hacen ahí la intersección con las hormonas y con esto que me ha diagnosticado el endocrino, 

que dice: vale, no tienes un cuerpo normal. Eso fue lo que me dijo, en el sentido de: no pareces una 

mujer, entonces ¿qué pasa? Con todo esto yo no puedo ir a Trànsit, puedo ir, pero me arriesgo, porque 

en Trànsit sí que hay un equipo interdisciplinar, pero faltan neurólogos, a mí me faltaría un oftalmólogo. 

Claro que en Transit la Rosa es impresionante, y en Madrid por ejemplo esta la psicóloga Cristina 

Garaizaval creo que se llama, que también es una… y de hecho ha atendido a mucha gente trans que se 

niegan a ir a la UTIG directamente. Entonces esta la vía de si vas a Trànsit o con la doctora Cristina y te 

derivan a médicos del mundo etc.  

Y ahí sí que puedes conseguir la hormonación y obviamente es mucho más agradable. Yo lo 

recomendaría siempre; si no tienes más movidas por favor ve por ahí. La UTIG debería existir pero de 

otra forma completamente distinta, lo que se tiene que aguantar ahí es una vergüenza, y yo me lo tomo 

a risa porque me lo tomo a risa, pero que vaya un chaval o una chavala de 16 o 17 añitos que tenga 

dudas… pues es muy duro, es muy duro recibir el discurso médico, de una psiquiatrización de tu 

persona. Es desolador. Primero se permiten decir sobre tu cuerpo, se permiten decir lo que tienes, es 

decir te hacen un diagnóstico, si no te hacen el diagnóstico no se quedan tranquilos, y tercero, son 

personas que no tienen ninguna conexión con la gente trans, y cuarto, la verdad es que suelen ser 

señores cis de 50 años. Tampoco vamos a negar eso, porque es un señor cis de 50 años preguntándome 

cuanto me mide el clítoris. Es una situación muy violenta, y yo me rio, pero sé que hay gente que no lo 

pasa bien. 

 

¿Crees que el entorno que has tenido últimamente ha influido en tu decisión de transitar? 

Yo creo que sí. Creo que si tú vives en un sitio ajeno a los círculos, voy a decir transfeministas, y más si 

vives en un entorno en el que no tienes contacto con personas que vivan un proceso parecido al tuyo, 

no necesariamente tiene que ser un entorno feminista. Hay mucha gente que transita y de feminismo 

zero. Que no necesariamente tienen que ser círculos transfeministas, pero si hay muchas experiencias 

de gente que decide transitar que relatan que ellos o ellas, en su imaginario interno, no existía la 

posibilidad de transitar hasta que conocieron una persona trans.  

Hay una transfóbia interiorizada dentro de la gente trans muy grande, de yo no puedo ser eso, eso es 

muy malo, eso es desagradable… O sea el estigma transfobo muchas veces está dentro de nosotros. 

Tampoco podemos olvidarnos de eso. Pues claro que influye obviamente y hay una comunidad MUY 

grande de gente trans en Internet, y eso está salvando vidas, en el sentido de que puedes estar perdido 

en un sitio de Extremadura y que llegue un youtuber que te esté diciendo: ¿como me di cuenta de que 



  

 

era trans? Hay gente que lleva haciendo videos desde el año 2006 ¿y que hace esta gente? Documenta 

su proceso, aparte de hablar de otras cosas, y es impresionante porque tú ves esos videos y te dan 

fuerza, piensas “no estoy solo o no estoy sola”.   

La transfóbia interiorizada de “soy un bicho raro, soy rarísima y no sé que me está pasando” pasa a 

“igual no soy tan raro”, o soy raro pero tomo ese raro, me lo reapropio y estoy orgulloso/a de ser “raro”, 

entre muchas comillas. Que eso es algo que para mí es totalmente necesario, o sea yo no quiero -

también mi nombre artístico es Bizarre-, y yo no quiero ser percibido como una persona normal, no 

quiero normalidad, no quiero ser leído, por eso me cuestiono el passing también, no quiero ese tipo de 

tránsito, yo quiero reapropiarme de lo que ha sido un estigma para la gente trans durante tanto tiempo.  

El entorno influye claro, si tú estas ahí en tu burbuja y nadie te dice que eso es posible, no es posible. Mi 

situación actual en el trabajo, por ejemplo, es yo no he salido del armario como persona trans, pero voy 

así a trabajar. Así quiere decir con mi barbita, voy vestido así, quiere decir que esa gente, por mucho que 

me esté viendo y diga: hostia, hay algo que no cuadra, ¿Qué pasa, que es boyera? Hay algo más, pero… 

¿qué pasa? Que en su imaginario no existe la posibilidad trans, su imaginario dice: eres un tio o una tia, 

y ese tio o esa tia puede ser boyera o maricón, y ya está, y no me hables de más historias. Entonces es 

como: yo tengo este puzzle de 4 piezas y las ordeno. Es decir, la identidad de género no existe en el 

imaginario de… existe la orientación sexual. Tenemos que empezar a buscar esa educación de: oye, 

género no es lo mismo que orientación sexual, tal tal tal. ¿Cómo le explicas a alguien que ha tenido zero 

contacto con eso? 

 

¿Te has encontrado con problemas en el trabajo? 

No, no. Mi entorno laboral, también hay que decirlo, es muy abierto, trabajo en el mundo del diseño y 

de la edición de vídeo. Entonces obviamente pues el moderneo y todo eso pues ayuda mucho. Pero 

obviamente sí que sé que tengo un entorno muy cómodo, me llevo muy bien con mis compañeras y 

compañeros de trabajo. Pero si sé que llamo la atención, que en algún momento se habrá hablado -a mi 

directamente nadie me ha dicho nada-. Pero hay experiencias muy curiosas de colegas que han 

transitado en el trabajo súper graciosas, de gente que es como… Claro, tu luego te reunes con tus 

colegas. Pero si, a veces necesitas tu red de apoyo y te reunes y preguntas: Oye, ¿cómo lo hiciste tu para 

explicarlo en el trabajo? Y cantidad de gente es como: yo no dije nada, yo nada, me empezé a 

hormonar… y nada, me cambió la voz, luego me salió barba, y la gente tampoco me decía nada, igual no 

es tan complicado. Y yo alucinaba cuando me decían esto. Claro, yo imaginaba yendo ahí un día, 

reuniendo a mis compañeras y compañeros, y diciendo: mira, os tengo que contar algo. A mí me siguen 

tratando en femenino en el trabajo, siguen diciéndome: ¡gracias, reina! Yo no soy capaz de entender 

como en su cabeza no les causa un cortocircuito, pero claro, como en su imaginario no está, no hay 

cortocircuito. 

 

A veces es difícil cambiar el lenguaje.  

Es difícil cambiar el lenguaje con gente que antes te ha conocido como persona cis. Es una teoría propia, 

pero yo creo que simplemente como no está en el imaginario no lo conciben. Igual que en los años 20 

no existía en muchas medidas los gays, es decir, de cara al exterior no había nadie gay. El otro día leía 

una noticia, que me hizo mucha gracia, que era: la juventud de hoy es la menos heterosexual de la 

historia. Y lo comentaba con mi hermana, que tiene 18 añitos (está en 2º de bachillerato), y que cuando 

le expliqué que era trans, pues ningún problema. Y me dice: si en mi clase hay como 4 gays, 3 bolleras, 

otro que no sabemos que es pero que está ahí súper feliz… Y yo pensaba: pues en clase de bachillerato 



  

 

no era tan fácil, sí había gente, pero no era tan fácil de asimilarlo. Entonces esto es una cuestión de 

avance lento, de hacer poco a poco, y que yo creo que depende mucho del trabajo. Incluso a día de hoy 

sigue habiendo homofobia en los trabajos, si hay homofobia imagínate transfóbia.  

 

¿Y tú en el trabajo te nombras en masculino? 

No. Claro, ese es el tema. En el momento en que yo empiece a nombrarme en masculino yo creo que sí 

que habrá algo que hablar. Sí que es verdad que es el único sitio donde no estoy abiertamente fuera del 

armario trans, por una cuestión de que no me importa tanto la gente que hay ahí, pero sí que es verdad 

que empieza a hacerse un poco duro hacia mí mismo, en el sentido de que yo estoy tan a gusto conmigo 

mismo y que no sé porque tengo que estar “fingiendo”. Pues mira, cuando me refiero a mí no uso 

pronombres generalmente y ese tipo de cosas, para no causarme mucho problema. Pero llega un punto 

que tampoco es muy agradable, al final para mí la reflexión es que acabas diciéndolo por una cuestión 

de necesidad. De necesidad hacia ti mismo o hacia ti misma, de que ya no me apetece estar ahí… la 

píldora, de estar ahí fingiendo, y ¿para qué? También es curioso como interacciona tu persona en la vida 

real con la persona de las redes sociales. Porqué yo en mi trabajo es como: añademe a Facebook, a 

twitter… Pues igual no, pero igual llegas a mi twitter sin que yo te lo haya dado porque eres un cotilla y 

vas a llegar igual. Entonces para mí es como: si llegas a mi twitter, pues venga, igual te das cuenta y no 

tengo que explicártelo. Eso le ha pasado a mucha gente, que no dice las cosas abiertamente, pero la 

gente se entera y ya está. Tampoco necesitas estar diciendo todo el rato que eres trans, como tampoco 

necesitas estar diciendo todo el día que eres cis. 

 

Porque tú no eres solo trans.  

Claro, por eso cuando me has preguntado cual es mi discurso pues es que es ese. Es que la gente trans 

no somos solo trans. O sea, ¿qué queremos hacer básicamente? Vivir. Entonces para mí el discurso es 

ese, y sé que suena como súper feliciano pero para mí eso es así: no pasa nada, que ni mordemos, ni os 

quitamos parcela de nada… queremos vivir, entonces queremos vivir igual de a gusto que el resto de 

gente, no pasa nada. Pero parece que cuesta entender eso; cualquier cosa es porque eres trans. Lo que 

decía antes; puede haber una persona trans totalmente tránsboba, que no acepte su cuerpo, que no 

quiere que nadie se entere que es trans. Yo lo respeto, puedo no estar de acuerdo. Y luego hay otra 

gente que activamente decidimos hacer más visible nuestra posición, porqué creemos que es un 

compromiso. Hay gente para todo, pero es eso: tenemos vida más allá de lo trans.  

 

¿Y desde el activismo transfeminista, qué se hace? 

Se hacen muchas cosas. Hay una parte muy importante de educación propia hacia el propio colectivo, 

que es una revisión interna continua de cómo nos tratamos, de qué cuidados nos damos, de que 

privilegios tenemos y desde donde estamos hablando. Hay un feminismo rancio de la vieja escuela, de 

catedráticas añejas, blancas, y cobrando sus 3000 euros al mes, que no se han movido de ahí, hablando 

de cuestiones que en mi opinión les son ajenas. Como puede ser la lucha de calle, la condición trans, la 

intersección con la inmigración, con la precariedad… Todo eso, a ese tipo de feminismo, les es igual. 

Entonces llega un punto en que hay gente que no nos identificamos con eso, y que pongamos la 

etiqueta que pongamos, le llamemos transfeminismo o lo que sea. Desde el transfeminismo lo que se 

intenta es estar muchísimo en la calle. Es entender que el feminismo es una intersección con lo que 

vivimos, creemos en el activismo de calle, el transfeminismo está en la calle básicamente. Que se busca 



  

 

esa educación de ver que estamos teniendo un activismo en la calle, pero lo hacemos desde algún tipo 

de privilegio, de que estamos en España, en una ciudad grande, nos podemos permitir unos spray para 

hacer unas pintadas, podemos salir por la calle por la noche sintiéndonos seguras (vivimos en una 

cultura de la violación, pero tampoco vas a ir por la calle a las 12 del mediodía y se te van a tirar 4 tios 

encima, o si, pero vaya, realmente no, hay áreas seguras). No es lo mismo estar en un pueblo perdido de 

Malawi y ser mujer, que ser nosotros que tenemos el tiempo para filosofar. Creo que el transfeminismo 

no es charla de despacho, es acción, hacia nosotras mismas y hacia afuera. ¿Cómo se visibiliza mejor el 

transfeminismo? En una manifestación, por ejemplo, en Madrid el día del orgullo (es un orgullo muy 

grande pero es comercial, un orgullo donde solo se ven gays musculados en carrozas). ¿Qué se hace 

desde el transfeminismo? Pues vamos a crear el orgullo crítico, que es una semana entera, antes del 

orgullo oficial, donde estamos haciendo talleres, actividades, donde puede ir todo el mundo… 

Intentamos sobretodo estar en los barrios que hemos hecho nuestros, que aquí en Barcelona puede ser 

el Raval. Yo que un niño de 5 años me pregunte: ¿pero eres chico o chica? Y yo le pueda decir: lo que 

quieras, ¿tú qué crees? Y poder tener un debate con un niño de 5 años es mi mayor gusto. Y eso es el 

transfeminismo para mí también. Para mí es una forma de vida que también es un refugio para la gente 

que vivimos en divergencia con la sociedad en este aspecto del género. Yo tengo muy claro, y muchas 

compas también, que si no tenemos ese oasis no sobrevivimos. Si te están machacando 8 horas en tu 

curro de que solo existe la normatividad, igual necesitas una vía de escape donde conocer a gente que 

se sienta como tú. 

 

¿Luego como traspasar ese discurso a las instituciones para que llegue al resto de la sociedad?  

Es muy delicado eso, hay tantas opiniones como personas en eso. Hay básicamente dos bandos, eso 

está claro. El bando que dice: ni de coña quiero relacionarme con las instituciones porque estas nos han 

fastidiado la vida. Esta históricamente demostrado que cada vez que una iniciativa popular dentro del 

feminismo o transfeminismo se ha pasado a una institución, se ha ido a la mierda, o se ha edulcorado. 

Luego hay un sector que dice “oye, quizá no con todas las instituciones, quizá no al 100%, quizá dejar 

clara la postura que esto es nuestro, es nuestra lucha, pero igual si me va bien establecer algún tipo de 

vínculo porque quizá puedo conseguir espacios, subvenciones, acceso a cosas a las que no podría 

acceder sin eso”.  

Sólo hay que ver a Trànsit. Trànsit está vinculado a la seguridad social, y mira que pedazo de iniciativa. 

Yo sí que abogo un poco por sobrepasar la línea superpunky, aunque la entiendo. Hay que ser 

consciente de cómo avanza el tiempo político, es decir que Ada Colau no es lo mismo que Trias. 

También esa negativa al 100% es muy delicada, pero existe, y entonces se crean unas fricciones dentro 

del propio movimiento que es muy delicado. Y luego lo que sí puede pasar es que dentro de Trànsit 

mismo se creen iniciativas que acaben adquiriendo suficiente renombre o reconocimiento, que la propia 

institución se acerque a hablar. Y eso ha pasado y espero que siga pasando, porque eso es lo 

importante, porque tienes la sartén por el mango y puedes decir: vale, pero no me pises esto. Es como 

un tira y afloja continuo. Más allá de las instituciones gubernamentales, del ayuntamiento… con quien 

se tiene más pelea es con las fundaciones y con gente que dice representar el feminismo, el 

transfeminismo, o la gente trans desde un punto de vista normativo. En Barcelona no esta tan 

institucionalizado en ese aspecto, pero en Madrid la fundación Daniela, COGAM… son instituciones y 

fundaciones que hablan del tránsito, por ejemplo, de una forma completamente binaria, que al 

transfeminismo solo nos da ganas de vomitar porque muestran sólo un modelo de tránsito. Entonces, 

casi se tiene más pelea con eso que con la institución en sí, porque es algo muy interno. Y luego está el 

cuestionamiento que yo siempre me hago, de que ahora mismo somos 4 gatos, y somos 4 gatos 

discutiendo entre nosotros. Yo me emocioné el día de la manifestación del Octubre trans, y me encontré 

con personas con las que igual mi discurso político no es 100% el mismo, pero fue como: bueno, 



  

 

¿estamos aquí no? En la manifestación del Octubre trans con la única gente con la que me peleé fue con 

la gente cis que tenía los megáfonos gritando “aquí está la resistencia trans”. El megáfono dáselo a una 

persona trans y que nos grite la persona trans. A veces estamos todo el dia peleados, y peleadas, y no 

hace falta.  

 

Pero eso da riqueza también.  

Si es desde un punto de vista crítico y constructivo, sí. Obviamente hay que reivindicar lo de una misma 

y uno mismo, pero creo que entre nosotros no hace falta tanto… Estamos tan hartas y tan hartos de que 

se nos esté pisando que a veces saltas. Yo me lo tomo mucho con humor.  

 

¿Cómo relacionas el sistema de género con el capitalismo? 

Pues 100%, en el sentido de que transitar es un negocio. El sistema de género es un negocio porque da 

dinero, ser mujer binaria da dinero por toda la maquinaria industrial que genera eso. Ya sea capitalismo 

puro en el sentido de ves al Zara y cómprate el vestido, y ves a tal y maquíllate, y esto es ser mujer, este 

modelo es ser mujer (y además cambia cada año). Entonces tienes que consumir el modelo de mujer, y 

este es el modelo de hombre que cambia cada año y tienes que consumir este modelo de hombre. Y no 

solo a nivel de ropa, sino a nivel de estética de: apúntate al gimnasio, constrúyete este cuerpo, que este 

año se lleva el culo de Rihanna y es lo que hay que hacer. Y opérate estéticamente, es decir, modifícate 

para cumplir el modelo de género. Todo eso es dinero que hay una industria detrás generando año tras 

año, mes a mes… es impresionante, y además cada vez está cambiando más rápido. 

 

Cada mes. 

Entonces si cada mes está cambiando te ves obligada y obligado a consumir continuamente. Ya no solo 

es la ropa, es la idea de que siempre hay un: llega a ser cómo… Es muy interesante no solo el tema del 

consumo fácil, que es la ropa, lo externo, sino el tema estético, de operaciones. Muy relacionado con el 

tema trans, lo fácil que es decir: me voy a poner supertetas. Y en cambio pasar por una operación de 

tránsito de: quiero quitarme las tetas, porque siento disforia con mi cuerpo, disforia de género. Y que 

para hacerte esto tienen que diagnosticarte disforia de género, tienes que pasar por un proceso de 

psiquiatrización para poder acceder a eso y encima es más caro quitártelas que ponértelas. Por ese lado 

el tema del binarismo de género da mucho dinero. Eso es una parte. Y luego, directamente relacionado 

con el tema de transitar, las hormonas, la psiquiatrización, pasar por quirófano, todo esto es muchísimo 

dinero. Una mastectomía para un chico trans ahora cuesta alrededor de 5.000 euros.  

 

¿No está cubierto por la seguridad social?  

Lo que pasa con la seguridad social es que hay listas de espera de, a día de hoy, a medianos del 2016, 

quizá, solo quizá, están empezando a operarse la gente que estaba en lista de espera desde el año 2010 

o 2011. Estamos hablando de  un proceso que te fuerza, si no quieres esperar y ponerte en manos de un 

médico de la seguridad social que quizás nunca ha hecho una operación de masculinización de pecho, a 

llamar a Musolas, que es el doctor al que se han ido casi todos los chicos trans que se han operado aquí 

en España, o me voy a Lago, que es uno que esta en Madrid, o, quien tiene dinero de verdad, se va a 

Florida, que es donde esta Garramone, que es el doctor más famoso del mundo haciendo estas 



  

 

operaciones… pero bueno, Garramone te va a cobrar sus 7.000 euros, más el viaje en avión, más la 

estancia. Eso es un negocio inmenso, y obviamente hay un interés por parte de la seguridad social de no 

facilitar el proceso. Porqué 10 operaciones de pecho al año… perdona, pero tampoco somos tantos y 

tantas, que esto se puede hacer. Ojo lo que se está cubriendo con la seguridad social y que no. Y luego el 

tema hormonal; que es heavy la facilidad con la que se receptan los estrógenos, y que para acceder a la 

testosterona te tienen que diagnosticar una enfermedad mental para acceder a ella. Y luego, sumado a 

eso, una reflexión que va mucho más allá, es: no solo está vinculado al capitalismo, sino que estás 

vinculado a un sistema de dominación. ¿Por qué no nos dejan acceder a la testosterona como nos dejan 

acceder a los estrógenos? Porqué la masculinización es el privilegio, la testosterona simboliza un 

privilegio, el privilegio heteronormativo y patriarcal, y no te lo van a poner fácil para que puedas acceder 

a ello. 

 

¿Pero las chicas trans que se hormonan se las tienen que recetar? ¿O pueden comprárselas en la 

farmacia? 

Aquí desconozco bastante más el proceso, pero me refiero al nivel de acceso. El nivel de acceso quiere 

decir que yo consigo estrógenos casi sin receta… las pastillas están por todos lados, en casa de 

cualquiera. Obviamente yo puedo conseguir testosterona de forma “ilegal”, pero es mucho más 

complicado. Tienes que conseguirla, si quieres algo ilegal, de algún colega trans que este transitando y le 

sobra un poco, y le pides. También está el tema con la testosterona que es como: vigila las dosis, vigila 

como lo haces, te la tienen que dar en inyección o con gel o con parches. Es como algo muy médico, 

muy delicado… En cambio, hay gente que ni siquiera sabe que se está tomando estrógenos. ¿Por qué no 

se está vigilando con los estrógenos también? Es el privilegio, y te lo van a poner lo más complicado 

posible para que accedas a eso. 

 

¿Y el hecho de querer el passing no es, en cierto modo, perpetuar esta dicotomía del género del que estás 

en contra?  

Depende. Es muy interesante lo que me dices porque no hay UN passing. Ahí entra como tú te vives, 

como tú decides performar ese passing. Pol Galofré escribió un artículo muy interesante en Pikara 

Magazine, que se titulaba algo así como: ¿Ahora que tengo el passing que? Entonces decía algo con lo 

que estoy muy de acuerdo, que es que una vez tienes el passing, ¿qué haces con él? ¿qué haces con 

cómo te percibe la gente? ¿qué haces con esa sensación de estar representando exactamente el modelo 

de señor cis, y que te lean así? Te está dando todo el asco, pero no sabes cómo salir de ahí, porqué eso 

es lo que dices tú: estoy realmente haciendo lo mismo que estos chicos trans totalmente binarios que 

repiten que reproducen el estereotipo de macho duro, y que reproducen un discurso misógino 

impresionante. Ahí empieza tu decisión sobre como performar este passing para poder sobrevivir a eso. 

Y Pol decía, aunque no sé si en este artículo, que el passing puede ser de mil formas y tú decides como 

no ser esa persona binaria heteronormativa. Es decir, yo puedo performar el passing y que me lean 

como a un tío gay. Obviamente vas a tener privilegios porque la gente te va a leer por la calle como a un 

chico cis, pero no hay un solo tipo de chico cis, y quizá tu identidad de género y tu orientación sexual 

tienen mucho que decir en eso. Solo se imagina un passing, el heteronormativo, el de ir por la calle con 

tu novia y que la gente se pregunte si realmente eres trans, aunque yo creo que lo que se transmite es 

muy distinto.  

 



  

 

Cuando te han leído en masculino, ¿notas una diferencia de cuando te han leído en femenino? En cuanto 

a privilegios, la forma de tratarte…  

Sí. O sea, yo no tengo el passing 100%, ni de lejos, pero sí que es verdad que cuando no abro la boca, 

cuando no hablo, y cuando estoy en espacios donde no me conoce nadie quizás estoy como más 

retraído, la gente me ve más de pasada y sí suelo fingir el passing. Te pega un susto muy grande porque 

piensas: ¿Qué es esto? Las relaciones que se establecen, las alianzas, entre chicos cis, cuando solo hay 

chicos cis, y cuando tú estas siendo percibido como uno más. Y las conversaciones que se crean, y la 

violencia que a veces se siente cuando hablan de las tías, por ejemplo, de las bromas que hacen, etc. 

Cuando tú tienes el passing en esos espacios, es muy delicado, no sabes cómo reaccionar a X 

comentarios o a X cosas.  

También en el médico hay muchas movidas cuando te identifican como a un chico, yendo por la calle, en 

un bar, cuando pides un café, como te lo sirven, como te miran. Simplemente tu imagínate que vas a un 

bar, y me leen como boyera, si alguna tia quiere ligar conmigo y me lee como boyera, ligara conmigo 

como boyera, pero si me lee como si tengo un passing… ya ni mira, y yo soy la misma persona. Estamos 

hablando de que tenemos unas construcciones en la cabeza de: yo me dirijo a un tío así, y a un tía, asá, 

un tío me interesa, una tía no, o una tía me interesa y un tío no. Que voy a abrir una cuenta al banco: sí, 

sí, señor siéntese, noseque nosecuantos. También lo gracioso es que si tengo el passing, tengo el 

passing de un chaval de 17 años. Claro, como que ahí entra la eterna juventud de los chicos trans, es asi. 

Y todas las situaciones graciosas que se desprenden, como por ejemplo voy a comprar tabaco y me 

piden el DNI y cuando salgo me dicen “adiós, chaval”. Y estamos hablando de mí que no tengo el passing 

100%, pero en el momento que una persona trans tiene el passing 100% y en su DNI aparece otro 

nombre y otro sexo…. Si tienes el passing te tratan distinto claro, pero si se enteran que eres trans 

también, entonces ¿qué haces?  

Pero sí, muy distinto. ¿Entonces esta todo el debate de cómo te enfrentas a tener el passing y que te 

traten distinto? ¿A como navegas en un mundo de privilegios en el que no has sido educado o educada, 

o socializado o socializada? Te has socializado como una persona que no sustenta los privilegios de un 

chico blanco en España, pero de repente, los sustento. Yo me siento violentado por esos privilegios 

porqué he estado peleando contra ellos, y sigo peleando, pero me siento violentado cuando los 

sustento. ¿Entonces como convivo conmigo mismo? Es la contradicción del passing, es el cómo lo 

cambio desde dentro.  

Tampoco voy a estar diciendo todo el rato, todo el día, a todas las personas que me traten con 

privilegios: no me trates así porqué tendrías que estar tratando a todo el mundo así. O ¿por qué estás 

haciendo bromas de violación delante de mí? ¡Si es que eres mi colega, o eres mi padre! Mi padre tiene 

cero conocimientos de esto, y encima te hace un mindplanning de: yo ya se de lo que estoy hablando. 

Cuando a mi padre le dije que era trans, me vino al día siguiente como: ya lo sé todo. Claro, porque esta 

persona ha sido educada en una sociedad de: no, no, perdona, no lo entiendes, yo te lo explico. Yo con 

mis piernas así de abiertas, y mi falo, te explico a ti lo que es el feminismo y lo que es ser trans. Es como: 

yo te quiero mucho papá,  pero no has oído a hablar de los privilegios, ¿Cómo hacemos? Eso es lo 

delicado, dar con 3 personas, que si te llevas mal con ellas o no las conoces, es más fácil decirles que te 

dan asco, pero ¿cómo lidias con las personas que te rodean en tu vida diaria y que quieres? Tú los 

quieres y ellos te quieren, no están queriendo ser ofensivos a propósito pero… 

 

¿Y cómo lo haces? 

Con mucha paciencia. Como lo haces tú cuando un tío intenta ligar contigo y a ti te da asco como lo está 

haciendo, por ser un machirulo. ¿Cómo le explicas a esa persona que lo tenía tan cerca y que al abrir la 



  

 

boca… ¿Cómo le explicas eso? Porque luego esas personas, aunque intentes decirlo de la forma más 

educada, se va a poner a la defensiva y te suelta cosas peores. Y al final el recurso de que eres una 

guarra y eres fea lo tienen en la punta de la lengua. Y esto es, teóricamente, gente politizada. ¿Entonces 

como lo hago? ¿Cómo lo haces tú? Pues con paciencia. Ahí entra el famoso concepto de feminazi, y 

bueno, alguna habrá, pero igual la fina línea entre feminazi y que me respetes… Pero sí es gente que no 

es consciente de su privilegio. No sé cómo lo hago, la verdad, tampoco creo que haya fórmulas. Es muy 

complicado explicarle a una persona que lo que está haciendo te hace sentir violenta o violento.  

 

Esta como muy interiorizado. 

Esta interiorizado de una forma que ni nos imaginamos. El patriarcado esta interiorizado en las mujeres, 

en los hombres, y en todo lo de en medio. Entre personas que son más de orientación fluida se repite 

mucho el discurso de cuando salen de fiesta prefieren liarse con tias porque no sienten la presión de 

que tengan que ir a follar a su casa. Eso es cultura de patriarcado violador muy peligrosa. O que me 

digas: no, yo no como coños porque no me gusta como huelen, pero me la vas a chupar, si no me la 

chupas eres una reprimida. Esta historia se escucha mucho, y si se escucha en círculos teóricamente 

politizados imagínate en círculos que no. 

 

Yo tengo una última pregunta un poco utópica: ¿qué le pedirías o qué sería un logro de ver en la 

sociedad…? 

¿Socialmente? Creo que pediría que se avance hacia a que haya una educación en el tema de género 

suficientemente potente como para que se desmonte de una vez la idea binaria de género. Creo que 

tiene que ser una educación desde que nacemos, en el sentido de esas situaciones tan heavies de que 

nace un bebé, no sabemos muy bien donde colocarlo, y por lo que le mide el clítoris o el micropene o 

cómo quieras llamarlo, pues se va hacia un lado u otro. Lo más importante es la educación, porque eso 

hará que el tránsito deje de ser concebido como una situación dolorosa o delicada, para pasar a ser algo 

fluido que cualquier persona tiene derecho a hacer.  

Eso es lo súper utópico. Como no súper utópico pido medidas funcionales, pido más sitios como Trànsit 

en otros sitios que no sean sólo Barcelona y Madrid, pido más información, y educación en todos los 

aspectos, tanto médicos, como en las escuelas, como en los institutos, como en la calle. Y recursos y 

educación laboral, que contraten a una persona de recursos humanos educada en este tema, que mi 

doctora de cabecera sepa qué es la UTIG. Esas cosas que permitan a la gente que no tiene un género 

binario cis normativo, que esté tranquila. Que puedan vivir tranquilos y tranquilas, no es pedir mucho. 

Pero es pedir mucho a la vez. Se están haciendo muchas cosas para llegar ahí. También es eso, que yo 

siempre tengo un discurso súper optimista, porqué creo que hay que pelearse las cosas. Las cosas que 

se pelean no quedan en la estacada, vacías, se consiguen cosas, y yo creo que se van a conseguir cada 

vez más. Vosotras estáis haciendo una historia de esto, y eso da visibilidad, que es importante. 

Yo ahora por ejemplo voy a subir videos a Youtube ya no solo relatando mi experiencia, sino que me 

interesa sacar pequeños videos sobre, por ejemplo, que hacer cuando te encuentras con un médico 

transfobo… Videos informativos más prácticos, que me parece importante, y como además hago edición 

es como bastante ágil para mí hacerlo. Pero lo hago desde un punto de vista de humor (no me estoy 

riendo todo el rato) para que también la gente entienda que esto no es -que sí que es un proceso arduo, 

y es duro, y cuesta, pero también hay humor. El hecho de que este documental fuese planteado con 

esta gravedad de la gente llorando… Luego entre nosotros y nosotras también nos reímos, me parece 

una pena que se tienda a esa dramatización. Pero eso es lo que vende también, sabes cómo va el 



  

 

periodismo. Si eso es lo que vende ¿por qué voy a presentar a una persona que ha transitado de forma 

guay? Que te diga: me ha costado, me sigue costando, pero aun así estoy con muchas ganas, y mira toda 

la gente que está a mi alrededor y mira todo lo que estamos haciendo. Eso no vende. 

 

¿Por qué no? 

Vende más alguien llorando siempre, y el médico experto diciéndote lo que tienes en tu cuerpo vende 

más que no… Es cómo esta canción que he escrito que se llama “Yonki” y que la letra lo que dice es eso, 

que tengo que firmar este papel para que me des lo que quiero, pues lo firmo pero no estoy 

renunciando a mi lucha. Eso no vende. Gente que tenga confianza en sí misma y que esté realizando 

este proceso porqué quiere hacerlo y no porque esté sufriendo interiormente un dolor que no le deja 

vivir.  

 

Pero igual también hay gente así, que realmente lo pasa mal cuando se mira al espejo.  

Sí, sí, muchísima. Yo hablo de mi experiencia, pero hay muchísima gente que lo pasa fatal. Pero tú 

imagínate que lo estás pasando fatal y de repente viene alguien y te dice: ¿sabes qué? Es una mierda 

que tengamos que enfrentarnos a esto, pero aparte de ser una mierda también hay más cosas. Se puede 

hacer, y yo creo que se agradece. El reduccionismo biológico y genital es… Lo dicho, yo fui a la UTIG y el 

médico me diagnosticó un síndrome y me van a hacer estudios de genética la semana que viene, porque 

el tipo primero no se cree que no me estoy hormonando, y en segundo lugar no se cree que mis 

características sean normales, y usó la palabra “normal”. Tú no eres normal.  

¿Qué hace la testosterona a un chico trans cuando empieza a hormonarse? No sólo te sale vello en X 

partes del cuerpo y te cambia la voz, y aparte, algo que es muy visible, es que tiene una musculación 

mucho más fuerte, y te redistribuye la grasa corporal. Quiere decir que se te reducen las caderas, 

pierdes culo, se te ensanchan los hombros… vale, yo cumplo estas características. Y el tío decía que yo 

no soy normal, que no podía ser, y me pregunto que cuanto me medía. Y la situación era tan ridícula que 

yo ya me reía, y le dije: ¿dónde está la fina línea que separa el micropene de un clítoris grande? Y el 

hombre estaba mirándome como: claro, claro, es que no sabemos. Y esto es una conversación con un 

señor médico con su bata, y que es la persona que tiene que dar el visto bueno para que me hormonen. 

Y al final es como: te voy a mandar al ginecólogo para que te explore los genitales, y además te voy a 

mandar un estudio genético porqué yo creo que tienes tal, no me acuerdo de lo que me dijo, pero 

básicamente es que mis cromosomas sexuales no son binarios. Y yo diciendo: ¿tanto rollo con el 

binarismo para que me vengas con esta movida? ¿Pero qué pasa? Que tiene que venir una persona a 

diagnosticarte, a ponerle nombre a lo que tienes. El tío estaba en Google mirando, y salían fotos de 

Elfira Caro y yo me partía, y le decía: Ah! Que te gusta Elfira Caro? A mí me encanta. Y me dijo: bueno 

bueno, nose, pero no tienes lo mismo que Elfira, porque mira, las cejas són distintas. Yo me reía, pero 

hoy pensaba que una persona que tenga ansiedad por estos procesos y por estos momentos, tiene que 

pasarlo muy mal con este señor. Y luego el tema de cómo te diriges a la persona, porque él me dijo: 

naciste mujer y quieres ser hombre. Eso para la gente que no vivimos en un universo binario nos 

destroza. Y esta persona lleva 9 años, que me lo dijo, siendo un endocrino de la UTIG. ¿Llevas 9 años 

tratando con personas trans y aún hablas con estos términos? Y luego me pregunta lo del clítoris y es 

como: ¿llevas 9 años tratando con personas trans y no sabes lo que puede significar eso para una 

persona con disforia severa? Hay gente que sufre disforia severa, que es lo peor que te puede pasar, 

sentir que yo no tengo clítoris, no siento que lo tenga, yo no tengo estos genitales. Es gente que toma la 

decisión y que tiene clarísimo que va a hacerse una faloplastia. Estamos hablando de que el hecho de 

decirme que tengo clítoris me está disparando la disforia y me está haciendo sentir una ansiedad brutal. 



  

 

Yo no tengo ningún problema, yo amo mi coño, pero porque soy una persona no binaria y como 

decisión política, y en el mundo transfeminista, decido quedarme en eso. Pero oye, un poco de respeto 

por el resto de gente. Que todo el mundo vaya a Trànsit, porque es muy duro escuchar eso, una persona 

que te está diciendo lo que te pasa y te está juzgando, y luego encima te manda a la visita con el 

psicólogo o el psiquiatra y luego te pasan el test de la vida real. La idea de hombre es esta; tienes que 

vivir como un hombre no sé cuánto tiempo. ¿Pero quién es un hombre a día de hoy? Idealmente eso es 

lo que tendría que desaparecer. Yo soy de la opinión de que la UTIG no tiene que desaparecer, pero 

tienen que desaparecer sus prácticas. Tiene que haber una unidad dentro de la seguridad social que 

trate el tema de genero tiene que existir, pero tienen que ir personas trans a formar a los médicos, es 

totalmente necesario. Si a mí va a tratarme una persona cis al menos que esté formada respecto a cómo 

tratarme, por educación eh.  

 

Soraya Vega 

Psicòloga del servei mèdic i d’assessorament per a persones trans TRÀNSIT 

Què feu com a centre mèdic ?  

Trànsit és un servei que encara no està dins de la cartera de serveis de l’Institut Català de la Salut, que 

encara no està legalitzat. Està funcionant una mica a càrrec de tres professionals, però això canviarà en 

res perquè de fet ja s’estan preocupant perquè això sigui així: perquè es legalitzi i sigui un servei 

constituït i dins de la cartera de serveis amb pressupost propi.   

Comença a l’octubre de 2012 dins de les jornades de Cultura Trans. Es fa la presentació en aquest espai, 

que és una organització que es dedica a donar visibilitat de la cultura per a persones trans; també per a 

donar visibilitat al col·lectiu trans en general, però posant més l’accent en el tema cultural: munten 

cabarets, munten espectacles, projecció de pel·lícules específiques, etc.  Doncs en aquestes jornades del 

2012 es presenta Trànsit, en principi com un servei de prevenció de la salut de les persones trans amb 

l’objectiu d’informar, assessorar i acompanyar en temes de salut al col·lectiu.  

En aquest context existeix ja als hospitals de l’Estat Espanyol i en concret al Clínic de Barcelona, una 

unitat que es diu Unitat de Trastorn (en el seu moment) d’Identitat de Gènere que a Barcelona funciona 

des del 2008, i que a l’Estat Espanyol ja havia aparegut abans, la primera unitat a Màlaga i actualment ja 

n’hi ha set o vuit. Actualment em sembla que a Màlaga ja no existeix, gràcies a la pressió dels col·lectius 

trans d’allà. Aquestes unitats estan dotades d’un gran pressupost i d’un equip multidisciplinar en el que 

normalment està la figura d’un psiquiatre, d’una psicòloga, d’un endocrí/na, cirurgians i psicologia 

infantil, per a l’atenció de “peques” trans. Aquestes unitats serveixen per portat tot el procés per a 

realitzar una operació de reassignament de sexe, i funcionen amb un protocol que s’utilitza a nivell 

internacional que es el SOC (Standards Of Cares) per a persones trans, i aquestes directrius són les que 

regeixen l’atenció de les persones trans des de l’àmbit públic. Però bàsicament, aquestes directrius que 

han anat evolucionant al llarg de la seva història, que és a principis dels anys 70, van començar basant-

se molt en un diagnòstic que està basat en aquelles directrius que queden plasmades al DSM (Diagnòstic 

de Salut Mental) en totes les seves diferents versions. És a la tercera versió, el DSM-III on apareix per 

primer cop la transsexualitat com a trastorn d’identitat de gènere i ara, al DSM-V se’n diu disfòria de 

gènere. Cosa que vol dir que han anat evolucionant, però segueix sent un diagnòstic, és a dir que per 

accedir al protocol has de passar per un diagnòstic que determinen l’equip de psicologia i psiquiatria, i a 

partir d’aquí, si passes el diagnòstic i segons tota la bateria de tests psicotècnics que s’apliquen respons 

segons el que consideren aquests estàndards que és una persona trans, aleshores passes a la següent 

fase que és amb l’endocrí/na on es fa el tractament hormonal, i a partir d’aquí comences a passar a les 



  

 

llistes per poder-te operar en el cas de que vulguis fer-ho. Els criteris de qui passa i qui no tampoc són 

gaire transparents, cosa que també es critica des de les associacions i els col·lectius, i les llistes són força 

llargues: pots arribar a estar 10 anys esperant sense poder operar-te, com ha passat ara al gener amb el 

cas de la Verònica, una dona trans més gran de 50 anys que no la operaran perquè diuen que se li ha 

passat l’edat després d’haver estat sis anys esperant.  

En aquest context apareix Trànsit com a servei que es basa no en el diagnòstic sinó en el consentiment 

informat, que és una altra manera de funcionar, és a dir la persona decideix si vol o no vol començar, és 

ella qui té la capacitat de poder-se denominar com a persona trans, i és a partir d’aquí que s’accedeix al 

servei i el que aquest ofereix, que entre d’altres coses és el tractament hormonal.  

Jo estava estudiant un màster en atenció terapèutica i em poso contacte amb trànsit – ja militava amb 

Cultura Trans, com a activista trans – i veig la necessitat d’oferir un acompanyament psicològic, perquè 

en realitat a la UTIG no s’ofereix aquest acompanyament terapèutic. Aleshores, a partir de la meva 

formació i del que entenc jo com a acompanyament terapèutic muntem un servei que pugui donar 

aquest recolzament, i en aquest moment hi ha, a més a més, una llevadora, la Eva Vila, i una ginecòloga, 

la Roma Almirall. Aquest seria l’equip de Trànsit, que ha anat evolucionant: la llevadora ja no hi és i s’ha 

incorporat una altra psicòloga, col·laborem les dues de manera voluntària, i ara s’inicia una nova etapa, 

ja que l’Institut Català de la Salut ha vist que el servei és pioner en la seva manera de funcionar, ja que 

no entén el tracte i el servei a les persones trans des d’una vessant patologitzadora com fan les unitats 

d’identitat de gènere – anomenades així ara, sense la T de trastorn, malgrat es continua fent un 

diagnòstic amb el DSM com a malaltia mental –, sinó que ofereix un altre tipus de servei i es comença a 

considerar com a un servei que funciona i que interessa d’incorporar a la cartera de serveis. I ara és el 

moment en que està agafant una altra estructura: s’incorporarà un metge nou, s’incorporarà una 

treballadora social, una altra infermera, una administrativa, etc. Però de moment el que s’ofereix és 

salut per una banda, tractament hormonal per una altra, acompanyament psicològic i grups de suport 

terapèutic a persones trans. 

 

Tal com has dit, el diagnòstic de “disfòria de gènere” és força patologitzador... 

Sí, i nosaltres no considerem que sigui una patologia. És una diversitat de gènere. No té res a veure amb 

una malaltia, és una expressió del gènere. I aquesta diversitat, a més, és molt àmplia. És a dir, no existeix 

una mesura estàndard del que és ser una persona trans o transgènere, per a nosaltres, per a la realitat, 

el que hi ha cada vegada és més ampli i cada vegada et trobes amb més gent que considera que té un 

gènere fluid i cada vegada més gent que vol fer la transició en el sentit més binòmic en el que és 

l’espectre del gènere. En la diversitat de gènere està canviant el que un home sigui només algú amb 

penis i sense pits i que una dona sigui algú amb vagina i mames, i no és que ho digui un llibre, és que ho 

diu la realitat. I des d’aquí atenem les demanes, però bàsicament és la pròpia persona la que es 

construeix la seva identitat de gènere en funció del que li funciona, li va bé i entén que és.  Això és un 

tema de construir, perquè no és fàcil per a les persones que presenten una diversitat de gènere haver 

de decidir com vol ser en un món on tot és força “blanc i negre”: funcionem amb models molt 

estereotipats i la diversitat es veu com algo “raro” i a la gent li costa proposar maneres diferents d’estar 

al món. I amb el tema del gènere hi ha un profunda opressió per part de la societat que respon a un 

estàndard de gènere, i tot el que se surti d’aquest estàndard... vigila perquè està l’Estat i està el sistema 

que s’encarregarà que no es digui a terme, i això és cert que costa de veure si ets “transparent” en el 

gènere, és a dir que ets una persona cis que més o menys funciones tal i com s’espera de tu, però quan 

s’intenta modificar una mica això, el sistema ataca.  

 



  

 

I com és aquest atac, quant a acceptació social? 

És un estigma per part de la societat, és un no admetre-ho, és que la família et consideri “raro” i et 

marqui límits i depèn de com les parelles també. És que a l’escola et diguin que ets “raret” i que això no 

pot ser i et fan la vida impossible i si vas a treballar potser et diuen que no encaixes amb la política de 

l’empresa, que et tallis el cabell perquè els homes no porten el cabell llarg i evidentment no parlem si 

vas amb faldilla i portes barba, això és inviable a la nostra societat quan en realitat s’hauria de 

considerar.  

Amb els nens petits, si veus que una nena té penis, doncs és un problema perquè no pot anar al lavabo 

de les nenes perquè en aquesta societat això està mal vist. Això també és un tipus de pressió, és a dir 

que el sistema té moltes maneres de dir “per aquí no”. És una pressió social, externa, però això 

s’interioritza, i es fa fins a tal punt que un mateix no pot reconèixer que té una diversitat de gènere que 

no concorda amb el que estableix la societat i arribes a no saber distingir que això que et passa, el fet 

que no ho vulguis acceptar, és un efecte provocat per un estigma social, que se’n diu transfòbia 

interioritzada. I ningú és immune a la pressió social, el sistema amb això juga un paper molt 

normalitzador i molt estigmatitzant, per una altra banda. Per això són molt importants tots els grups de 

pressió, tot l’activisme, tots aquests grups que s’organitzen per donar suport i per crear pressió des 

d’una altra banda i demostrar que això existeix i que és viable i possible i que es pot crear un món 

diferent amb gent que és irreverent. I és gràcies a aquests col·lectius que la gent es mou i que una part 

de la societat que no respon a les normes pot viure mínimament. Ara una persona trans que té una 

identitat en un DNI que li fa una mica la vida impossible perquè si tu vas vestit de dona però et dius 

Manolo al DNI, tens un problema a nivell social. Però per canviar això i poder fer-ho una mica més 

amable és necessari un diagnòstic que digui que tu ets allò que el professional considera que ets allò a 

que has de respondre, perquè no pots ser qualsevol persona transsexual, sinó que has de ser un model 

estàndard de transsexualitat.  

Jo utilitzo la paraula trans perquè engloba tot un ventall molt ampli de diversitat de gènere, i en aquest 

diversitat entren les persones transsexuals, que des del meu punt de vista – perquè veuràs que no hi ha 

un consens quant a terminologia – són aquelles persones que s’operen per assemblar-se al màxim a una 

persona cis del gènere oposat, però també tot un altre ventall de gent i de gèneres. 

 

Consideres que la cirurgia apareix com una necessitat de la persona per a sentir-se bé amb sí mateixa o 

és més aviat un requisit social, com si diguéssim, per encaixar a la societat? 

No es pot separar. D’entrada jo et diria que certes persones tenen la necessitat, no s’operen  perquè els 

hi ve de gust, sinó perquè realment d’aquesta manera es sentiran millor amb sí mateixes, però és 

evident que això no és separable de la mirada de l’altre, de la mirada social. La societat espera que jo 

sigui com em sento perquè em reconeguin així. Jo em sento, però també a través de la teva mirada. És a 

dir que sí que és un sentiment profund de com jo sóc o com jo em veig o com m’agradaria veure’m, però 

això està mediatitzat perquè l’altre doni el consentiment, d’alguna manera, de que això és així. Perquè si 

jo faig molts esforços per ser una dona, però després em diuen “senyor” quan vaig a un bar, això fa molt 

de mal, el meu projecte de vida quant al gènere s’està anant en orris.  

Per a mi sí que té a veure amb un sentiment profund de que això és com em vull veure, o sigui que hi ha 

alguna cosa que no quadra amb com jo em sento i amb la idea que jo tinc de com hauria de ser el meu 

cos tal i com jo em sento psicològicament, aquesta idea que tinc jo de mi com a home, dona, les dues 

coses o cap d’elles, o alguna cosa diferent – perquè això també és un tema de com entens la diversitat – 

té a veure amb un entorn social i cultural que determina com ha de ser el gènere. Per mi és inseparable. 



  

 

Us heu trobat amb casos d’aquesta definició del gènere més enllà del binarisme home-dona? 

Sí, clar, i cada vegada més. A més et trobes amb gent que la seva dificultat és que no es volen anomenar 

i que la societat t’obliga, perquè el gènere està present a tot arreu. El pronom que t’identifica en un 

costat o l’altre està present en català, en castellà, en anglès (tot i que menys), però en la nostra llengua 

és molt complicat sortir d’aquí. I això és la part del llenguatge, que li hem de donar la seva importància i 

per a les persones té importància, però després està tota l’expressió de gènere, que quan és ambigua 

genera molta confusió social i genera molta pressió perquè es defineixi, quan la persona no té necessitat 

i a més no vol. Aquest col·lectiu és el que ho té pitjor en aquest sentit, perquè és el més trencador. 

Perquè ser trans en el sentit més binòmic, ser dona trans o home trans havent passat per un procés de 

transició, doncs arribes a passar a l’altre sexe i la societat més o menys sap on col·locar-te una vegada 

que entén que s’ha fet tot un procés, et col·loca i no té molt problema, però aleshores és quan es veu 

que això no és així, que potser no et consideres una cosa o una altra o que un dia et pots considerar més 

masculí i demà més femenina, i és així i es sent així, però hi ha dificultats per expressar això, perquè la 

societat ho entén encara menys.  

Però, sí, cada cop hi ha més una corrent, un moviment, d’explorar les diferents maneres de situar-se en 

el món quant al gènere, i té molt a veure amb aquesta idea tan estricta de com hem d’expressar-nos. I hi 

ha tot un moviment de gent que entén que aquestes barreres molesten i les volen trencar, però això és 

una revolució. És la revolució del gènere. Són persones que ho passen malament perquè no tenen espai. 

És tota una lluita. 

El que semblaria més lògic seria que el gènere no es dividís en un o altre, ja que al món hi ha tanta 

diversitat, però és cert que a la nostra ment li agraden les etiquetes, no sap funcionar sense, aleshores 

hauríem de generar moltes etiquetes per crear maneres d’anomenar-nos i d’estar, però això és una 

feina que hem de fer entre totes i tots.  

I el tema dels cross-dressers, els travestis, és quelcom que encara està més armariat, es considera com 

una perversió. No s’entén que homes cis que han nascut com a homes puguin expressar una feminitat 

extrema i una masculinitat extrema, i quan dic extrema vull dir molt estereotipada. Això existeix i es veu 

poc, perquè tenen molta por. En Femme és un club social amb l’objectiu de socialitzar les persones 

cross-dressers; crear un espai on es poden trobar, vestir-se i prendre un té o una cervesa i poder parlar 

o fer una xerrada.     

Begonya Saez 

Filòsofa. Professora de l’assignatura “Filosofia i Gènere” del grau de Filosofia de la UAB 

Es pot pensar en una identitat en trànsit? Des de la filosofia no contemporània, sinó des d’un marc més 

metafísic, és com una inconsistència. La identitat respon sempre a una essència, que és quelcom 

immutable, quelcom etern, per tant no és en trànsit. Plantejar la pregunta entorn una identitat en 

trànsit ja és un repte metodològic, un repte conceptual. Apunta a un marc de treball que no és el de la 

metafísica. Tot i que, depèn de com es planteja la identitat de gènere, si del que es tracta és de transitar 

d’un estereotip a un altre, poc modifiquem, finalment s’estaria sostenint igualment un ordre binari i no 

comportaria cap repte per a la teoria ni per a la metodologia. El camino de Moisés, un documental de 

l’any 2006, ja aleshores promulgava això que des de diversos col·lectius actuals també diuen. A mi 

m’interessa molt aquesta idea d’identitat com a camí que no està marcat, i el protagonista amb els seus 

amics es planteja això: què vol dir quedar suspès? Què vol dir suspendre la identitat? Què vol dir quedar 

en un entremig, en un entre dos, no? I aquesta topologia altre en relació a la identitat em va interessar 



  

 

molt. Perquè potser sona exagerat, però jo crec que tots som trans. Ha caigut una mica aquest lloc de la 

identitat com a fet consumant, podríem dir.  

 

Socialment, encara estem una mica lluny de pensar això... 

I tant! Des del moment en que naixem i se’ns atribueix un sexe dins d’una estructura binària, o nen o 

nena, hi ha unes legislacions que estan revisant aquest ordre binari. Estem lluny que sigui quelcom 

considerat... però ja arribarem a naturalitzar-ho, perquè tenim una força extraordinària per naturalitzar 

el que sigui, però de totes maneres comencen a passar coses, el fet que algú es pregunti per què s’ha de 

fer una operació de reassignació de sexe ja comporta un risc estructural.  

 

Quina és la teva relació amb els estudis de gènere? 

Em dic Begonya Saez Tajafuerce i estic donant classe al departament de filosofia contemporània de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, i hi ha una assignatura de la qual me n’he encarregat jo que és 

Filosofia i Gènere. Però jo vaig començar a treballar en assumptes de gènere perquè m’interessava la 

qüestió de la identitat, i això des de l’any 1998, en què preguntant-me per la identitat vaig arribar al lloc 

primer de la identitat, que és el cos. Però el cos, no entès com a natura. Recordo, quan feia el màster, 

que ens deien que hi ha dos topos: el cos, d’una banda, i la cultura, de l’altra. Però no és que el gènere 

sigui cultura i el cos natura. I des d’aleshores vaig començar a treballar més el tema del cos, vaig llegir 

Butler, la performativitat, i anava veient quines eren les experiències en les que s’articula el cos en les 

quals la performativitat no dóna compte. O dóna compte des d’un discurs, que com tot discurs, 

comporta una normativització i naturalització. I al cap de sis anys va arribar una doctoranda a la 

Autònoma que era psicòloga i psicoanalista, amb qui vaig fer una tesi i vaig afegir aquest punt de vista 

psicoanalístic, i va anar bé perquè per fi hi havia una qüestió que per a mi és fonamental ne la filosofia 

que és la de la negativitat i l’alteritat. Jo no veia a la proposta de la teoria del gènere i la teoria queer, 

una participació de la negativitat o l’alteritat que fos realment radical. Per molt que parlem de 

subversions, sempre t’ho rebaten: parts del cos com a subjecte subversiu, però, diuen, només en el cas 

que es donin les condicions socials, econòmiques, culturals, etc. Per tant, finalment, també la subversió 

com a lloc de resistència del cos passa a ser dialectitzat, positivitzat, discursivitzat.  

La subversió és un concepte de la teoria de la performativiatt de la Judith Butler, en virtut de la qual la 

norma que, en aquesta repetició ritualitzada, conformem i corroborem pot ser en aquesta operació que 

ella anomena de catacresi, que passa habitualment per la voluntat, però no sempre, trenquem amb la 

norma o la posem en evidència, com quelcom idealitzat i que normalitza. El subjecte, que està subjecte 

a la norma, es des-subjecta d’aquesta norma. És Foucault qui parla de resistència, i Butler tiba d’aquest 

fil de Foucault i parla de subversió.  

Però a mi m’interessava en quina mesura el cos és, més enllà de o més ençà de la seva condició cultural, 

social, política i econòmica, que no menystinc ni molt menys, el cos com a tal és ja subversiu. I per què 

podem pensar el cos com a subversiu. Què volem dir quan diem que el cos, com a cos, resisteix. I 

aquesta pregunta és interessant per evitar no només una certa patologització d’alguns cossos, com els 

trans, que posen en evidència la norma, sinó de tots els cossos. M’interessava aquesta qüestió d’entrada 

per qüestionar i desautoritzar aquesta patologització, però també per qüestionar i desautoritzar una 

certa marginació de cossos. Que està molt bé que es faci visible. Quan Butler parla d’abjecció (rebuig, 

repulsió) del cossos, de que hi ha cossos abjectes, que no mereixen el mateix tracta que altres, cossos 

pels quals hom no plora, cossos que tan és que hi fem un dol o no... Cossos que no s’ajusten a la norma i 

que, per tant, queden marginats. Em sembla que aquesta és una arma de doble fil, perquè d’alguna 



  

 

manera, anomenant un cos abjecte, l’estàs marginant, estàs corroborant la norma. I aquest és el 

problema del discurs. Per què no pensar cada cos des de la seva singularitat com un cos, per exemple, 

trans. Tots els cossos són trans. 

 

Podries desenvolupar l’afirmació de que “tots els cossos són trans”? 

S’ha d’anar amb cura. Quan dic que tots els cossos són trans no vol dir que estigui portant el discurs a 

una altra forma de generalització, perquè aleshores, si tots els cossos són trans, quina mena de 

subversió és aquesta?  

Quan dic que tots els cossos són trans, ho dic des de la reivindicació de la seva singularitat. Caldria dir 

que cada cos és trans. Cada cos, per sí mateix, és trans, des de la seva singularitat. No hi ha una forma 

de ser trans que valgui per tots, cada cos té la seva manera de ser trans. Aquí retornaria i sí que podríem 

pensar en la identitat com a trànsit des d’aquesta singularitat de cada cos. És a partir d’aquí que vaig 

començar a llegir autors com Jean-Luc Nancy, que té textos com Corpus o El levantamiento del cuerpo o 

altres, que em van anar molt bé per poder treballar sobre aquesta anormalitat constitutiva i singular de 

cada cos. O si pensem en el cos com a text, que de fet és com se’l pensa en termes generals des de la 

teoria de gènere (la teoria queer és una mica diferent en aquest sentit perquè té més en compte la 

materialitat del cos, que no és discursiva, tot i que se la pot forçar a un discurs). I el que passa amb 

operacions que es duen a terme, operacions en general, es fa precisament això: s’imposa un discurs al 

cos que no li és propi. Quan ens posen un nom quan naixem, de nen o de nena, se li està imposant un 

discurs al cos que no el té. Com es desafia aquesta noció de cos-text: quan un entén el cos com un text 

vol dir que l’entén des d’una gramaticalitat. Quan s’imposa al cos un discurs, li estem imposant una 

gramàtica. Per què no pensar el cos com a agramatical, des de la agramaticalitat. A això em referia quan 

parlava d’anormalitat, des d’un altre lloc que no sigui el de la compleció amb la norma. I ja et dic, el 

discurs psicoanalític a mi m’ha ajudat molt a pensar el cos des d’aquesta negativitat, des d’aquesta resta 

que resisteix la positivització que sempre comporta un discurs i una gramàtica. Hi ha quelcom del cos 

que no es deixa traduir, que no es deixa dir, que no es deixa llegir.  

 

Tenia entès que el psicoanàlisi, quan al transgènere, no tenia una visió gaire positiva o comprensiva. 

Depèn. La setmana passada no l’altra van fer unes jornades a l’Autònoma de biopolítica, psicoanàlisi i 

identitat sexual i hi havia dues psicoanalistes. Depèn de si ets més freudià o més lacantià.  

Freud, per la concepció del sexe que té, que és una concepció binària, seria més complicat atorgar un 

lloc a la transsexualitat, tot i que Freud diu que el sexe és clarament una desviació d’una norma que no 

existeix, i això serveix per a qualsevol modulació sexual, qualsevol experiència d’aquest ordre binari és 

sempre una ficció. Hi ha una norma que no existeix, però que està operativa. És com el bé i el mal: 

existeixen? No, però és una norma operativa a la ment de tothom. Qualsevol llei dóna fe de 

l’operativitat d’aquesta distinció, però Nietzsche qüestiona aquesta distinció entre bé i mal, què vol dir 

bé, què vol dir mal, què vol dir veritat i mentida... Nietzsche diu clarament que la veritat és una moneda 

que s’ha consensuat que tindria aquest valor, però no té un valor per sí. El valor de la distinció dels sexes 

té un valor que un dia vam acordar nosaltres, però tampoc té un valor en sí. En aquest sentit podem dir 

que és una norma que no existeix, tot i que està operativa.  

 

 



  

 

Quan comença a estar operativa aquesta norma que no existeix? 

Segons Foucault, el sexe comença a fer-se valor com a eina de poder i de control social a partir del segle 

XVII. Fins aleshores no era tema de discussió, a la Grècia clàssica era igual, no era una marca d’identitat. 

Tot i que a Esparta si naixies dóna (així com minusvàlid o “diferent”) et tiraven pel precipici, en aquest 

sentit sí, però no en el sentit de norma que determina les nostres actituds, que es vincula amb una noció 

de pecaminositat des del cristianisme, etc. I la funció, segons Foucault, és de control social. 

I per acabar amb el tema del psicoanàlisi, la pàtologització de la transsexualitat, i de l’homosexualitat, el 

discurs analític lacantià, com al freudià, els toca fer-se’n responsables. Sí que hi ha analistes que 

consideren que una parella homosexual que adopti una criatura o tingui fills, els hi està destruint la vida. 

D’aquesta relació només en pot sortir algú amb una psicosi cavalcant. Però està per veure on en el text 

de les ensenyances de Lacant es pot defensar això. A la darrera ensenyança de Lacant, al seminari XX on 

parla del cos i després quan parla de les fonts de la sexuació, trenca amb l’ordre binari i atribueix 

aquesta forma de gaudi sexual de l’home com a gaudi tot, tancat sobre sí mateix, que tindria aquesta 

estructura essencial, de l’essència, i atorga al gaudi femení un caràcter de no tot, que hi ha una part que 

és complementària d’aquest gaudi tot que es podria incloure en l’ordre binari, però hi ha una altra part 

que l’atribueix al gaudi femení, que no de la dona, que s’escapa d’això. Que seria aquest element de 

negativitat d’això altra que sí que es pot positivitzar. La lògica del gaudi femení seria una lògica altra, i 

aquesta lògica altra seria la que es fa valer també en la transsexualitat, per exemple. Però finalment 

aquesta lògica altra és la que ens marca a tots i a totes. Tots i totes som trans, això es pot afirmar des de 

Lacant. 

El que planteja Lacant és que hi ha una forma de gaudi que rau en interpretar el món com un tot, tot i 

que el món no és un tot, però hi ha una forma de copsar el món des d’aquest desig de tot, de l’u, la 

unitat. I després hi ha una altra forma de copsar el món, que també comporta un gaudi que rau i no rau 

a la vegada a tancar-ho tot. És a dir que d’alguna forma, si haguéssim de pensar-ho en relació al que 

havia dit abans de Freud que el sexe comporta sempre una desviació d’una norma que no existeix, 

aquest gaudi femení comportaria aquesta desviació d’una norma que no existeix, perquè sempre apunta 

a un lloc altre que no és aquest món tancat sobre sí mateix, que no és el d’aquest significant d’un món 

tancat sobre sí mateix que valgui per sempre. I, com ja he dit abans, el gaudi femení, que no és la dona. 

A Lacant aquí li importa ben poc quina sigui l’anatomia, està parlant de com em constitueixo jo en el 

món i com constitueixo el món quan m’hi constitueixo. Com interpreto el món i em constitueixo i el 

constitueixo a ell en aquesta interpretació. Hi ha dues modalitats que no són complementàries, i aquí ja 

hi ha un decalatge en l’ordre binari. Hi ha aquesta insistència a copsar el món de forma plena i hi ha 

aquesta altra manera que és certa en alguns sentits perquè sinó estaríem en una psicosi, però on hi ha 

també un punt de fuga, que no es deixa copsar de manera plena d’una vegada per totes. Hi ha un gaudi 

que sempre es pregunta i sempre queda obert, i un gaudi que es satisfà i queda ple allà on tot es tanca 

en un sistema. Segur que tens amics o amigues que s’entesten en parlar sempre en termes generals i 

encabir-ho tot, això seria un exemple del gaudi masculí. En la política contemporània, Hillary Clinton o 

Angela Merkel serien exemples de gaudi masculí, i Bernie Sanders seria exemple de gaudi femení. L’altre 

dia el sentia dir que Israel ja està perfectament constituït pel que fa a la política nord-americana, però 

que què feien amb Palestina? El gaudi femení apunta sempre a allò que no permet que el tot tanqui.  

I la qüestió, per tornar al tema del cos, seria veure la qüestió trans com una manifestació del fet que 

sempre hi ha quelcom que no tanca. I de manera singular, això ens passa a totes i a tots. 

 

 



  

 

I pel que fa als atributs culturals del gènere, per què s’associen tan tancadament al dimorfisme sexual, 

allò masculí només als homes i allò femení només a les dones? 

Seria com preguntar-se per què parlem en ordre de veritat i mentida, de nou. Ho hem acordat així, 

diguem. Seria una forma de manifestació del poder, com diu Foucault. Quins rols els que s’atribueixen 

habitualment als homes i quins rols s’atribueixen habitualment a les dones? Són rols que responen a 

una estructura de dominació i dominat. Els rols que s’atribueixen a les dones habitualment són rols que 

la vinculen amb un àmbit de privacitat, i d’aquí la famosa frase “allò privat és públic” i ho tanquem en 

aquesta estructura que fa de l’aportació econòmica i laboral de la dona en una aportació tancada en un 

àmbit privat: la cura, hi ha polítiques de la cura. Hi ha certes professions que ni tan sols la llengua ha 

arribat al punt de qüestionar aquesta atribució de gènere (hostessa de vol, doctor, etc.) i després hi ha 

casos en que la llengua no té marca de gènere (jirafa).  

Hem acordat això, s’ha acordat històricament i no ho qüestionem. Ara es comença a revisar, però han 

de passar coses com aquesta totalment casuals. Està tant acordat que fins i tot la homosexualitat està 

penada en alguns països. Fins al dia que deixi de ser un acord, però cal que mori gent perquè canviïn les 

lleis. Aquí és on es posa de manifesta aquesta noció amb la que a mi també m’agrada treballar de 

vulnerabilitat, cal exposar el cos, com diria Jean-Luc Nancy, fins a l’extrem per tal que la llei canviï, per 

tal que l’acord cessi, per tal que es posi en evidència l’arbitrarietat d’aquest acord, i es desvaloritzi. 

 

Seria possible una societat sense sistema de gènere? 

No sé què dir-te. Jo sé que hi ha societats que no funcionen segons les estructures de la societat 

occidental que en aquest sentit podrien ser modèliques, fins i tot. En algunes societats de l’Amazònia i 

de l’Àfrica no es regeixen per aquest tipus de binarisme. Serà una altra norma la que regeix. 

Una cosa és preguntar-se si podem imaginar-nos un funcionament social enllà de la norma heterosexual. 

Això ja s’està donant en grups que no fan part d’aquesta societat occidental que està marcada per 

aquesta lògica binària que detecta Foucault com una lògica de poder a partir del segle XVII, dins la 

ciència moderna. EN contextos i grups pre-ciència moderna, no regeix aquesta norma heterosexual. Una 

altra cosa és que puguem lliurar-nos de la norma com a estructura. Hem de pensar que la norma com a 

estructura, estructura.  

 

Estic d’acord amb que és necessària una estructura, però l’estructura de gènere, és necessària? 

No, necessària no és. “El sexe és una desviació d’una norma que no existeix”, regeix, però no existeix. A 

partir del segle XVII, aquesta norma va començar a tenir valor, a regir, però no ho feia abans. Si alguna 

cosa fa palesa Foucault amb el mètode genealògic és que la validesa de la norma heterosexual és una 

validesa arbitrària. I si és arbitrària, com és que persisteix? L’economia ens respon a aquesta pregunta: 

els cosses de les dones són cosso que poden ser explotats de múltiples maneres, una d’elles a través de 

la reproducció, per això ha d’estar a casa, per això ha de fer feines de cura, etc, deia la Silvia Federici, la 

sociòloga marxista. Hi ha un model econòmic que sosté i sostindrà aquesta heteronormativitat. I els 

cossos de les dones, insisteixo, es poden explotar de moltes maneres. 

 

 



  

 

És curiós com sent conscients de la funció que té aquesta norma, segueix estan tant explícitament 

operativa. 

Aquí és on Butler ha fet una gran feina des de la teoria de la performativitat. Però si llegíssim la 

dialèctica negativa d’Adorno i Horkheimer, el que es treballa, el que es critica, és la raó instrumental, la 

raó il·lustrada com a raó instrumental. Diu que hi ha un mecanisme que anomenem raó que està avesat 

a perpetuar aquest ordre binari que és un ordre de dominació – no oblidem que Adorno i Horkheimer 

són marxistes– i com a contrapartida d’aquesta dominació proposen la raó utòpica que està avocada als 

individus singulars. Aquesta raó instrumental, la raó il·lustrada, la de Kant, és una raó que està avocada 

a la instrumentalització, a la cosificació. I aquesta raó instrumental és la raó del capitalisme, és la raó 

neoliberal. És aquest el mecanisme que està operatiu. I la heteronormativitat és un lloc on es manifesta 

la operativitat d’aquest mecanisme.  

Què voldria dir desfer-nos de la heteronormativitat? Que voldria dir desfer-nos de la normativitat? I en 

tercera instància, què voldria dir desfer-nos de la raó, com a raó instrumental.. De moment no ho hem 

aconseguit, per més dialèctica negativa, per més marxisme, i per més anarquisme. La pregunta està bé 

que sigui “com és que no ens podem lliurar de l’heteronormativitat?”, però és que la pregunta hauria de 

ser “i com és que no ens podem lliurar del capitalisme?”. Són preguntes que es complementen, una al 

costat de l’altra. Com és que seguim anant a comprar a Zara quan sabem que estan explotant a nenes, a 

cossos absolutament vulnerables, portant-los en vaixells des de la Xina fins aquí amb màquines de cosir, 

cosint la roba en la foscor... Com és que seguim anant a Zara? És la mateixa pregunta que com és que 

seguin posant-nos tacó i pintant-nos els llavis?  

 

Segurament té molt a veure amb la inconsciència. 

No sé si n’hi ha prou amb la consciència, perquè la consciència també està en falta. De nou, si ens 

creiem el model de la raó pura kantiana, efectivament som éssers de voluntat que podem controlar les 

nostres accions. Si fos així, seriem tots fantàstics. Però això altre que queda a fora d’aquesta raó 

instrumental o pràctica, és allò interessant per treballar des del cos. El plantejament, que no seria 

dicotòmic perquè no hi hauria complementarietat, no seria raó-sentiment, seria raó-cos. Com diria 

Maria Mercè Marçal, “hi ha una raó de cos” i aquesta raó de cos és una raó ALTRE a aquesta raó. I això 

vol dir que no hi ha complementarietat. Com amb el gaudi masculí i el gaudi femení, hi ha una raó que fa 

petar pels aires aquest ordre binari.  

 

Quan parles de “cos”, de què parles? 

Parlo de matèria informada. Un concepte amb el que a mi m’agrada treballar ara des d’aquests nous 

materialismes. Hi ha una autora a Estats Units que es diu Karren Barad, que és física quàntica, i que fa 

una lectura corregint la teoria de la performativitat de Judith Butler, des d’una noció de matèria, que 

ella anomena com a matèria informada i que trenca amb la dicotomia del dimorfisme aristotèlic en 

virtut del qual hi ha matèria d’una banda i forma per l’altra, com si la matèria fos allò femení i la forma 

fos allò masculí, que dóna sentit a aquesta matèria que no significa. Perquè justament està mancada de 

forma. I quan parlo de cos parlo d’això, de matèria informada, és a dir d’un subjecte que parla, que diu, 

però que és un subjecte el tot del qual no és llegible i interpretable. Per tant no és una cosa, és un 

subjecte. El cos com a subjecte que resisteix constitutivament aquesta cosificació. Però des de la seva 

materialitat: hi ha quelcom que no és simbolitzable del cos. Hi ha quelcom que no és positibilitzable ni 

discursibitzable.  



  

 

On operaria una concepció del cos on tot és discursibitzable? En la ciència, per exemple. Foucault 

explica això molt bé en un text que es diu El cos utòpic: deia que o bé tenim un cadàver, com a Grècia 

que quan es parlava de cos es parlava d’un cadàver, és a dir un cos sense vida. O bé parlem d’un 

organisme, com se’n parla en la ciència, és a dir una massa que es pot dissecar, i examinar i que ho diu 

tot obertament. La medicina actual està fonamentada en això, en que tot es pot saber del cos. 

Quan un està en una sessió de psicoanàlisi, també s’analitza el cos. I no està mort. És el cos que parla en 

una sessió d’anàlisis, el subjecte que parla des del símptoma, des del patiment, des de l’angoixa. Tot i 

que la psiquiatria actual el que fa quan tens angoixa o qualsevol altra cosa, et donen una pastilla que 

“soluciona” física o químicament allò. Però l’angoixa no és dialectitzable, la pots acallar amb un 

medicament, però hi ha quelcom de l’angoixa, quelcom del cos angoixat, que no es tanca en un 

ansiolític. I aquesta negativitat és l’interessant, per a mi. 

 

I per acabar, com defineixes la identitat de gènere? 

Com a una ficció operativa i dominant. Necessària, però ficcionada.  

El que passa amb la incomoditat trans, jo crec que és una incomoditat que tots vivim, i que es manifesta 

de manera singular. Diríem que cadascú fa el símptoma que fa. Aquesta incomoditat de la que es parla 

en clau trans en relació al cos, és un símptoma com qualsevol altre. I en relació el gènere, el que passa 

és que no es pot desvincular el gènere del cos. Em sembla un error metodològic. I parlar en termes 

generals és molt complicat. Però es digui de forma conscient o no que la incomoditat està vinculada 

amb el cos, el cert és que el gènere és sempre una marca de cos, i que els rols són sempre una marca en 

el cos.  

Quan dic que el gènere és una ficció no vull dir de cap manera que la incomoditat se la inventin. Vull dir 

que la identitat de gènere com a tal és una ficció: no hi ha una identitat de gènere com no hi ha veritat. 

És un referent que necessitem per operar com a societat. Em preguntes si podríem prescindir d’això: per 

què no dir el nom directament? O no dir res? No vull dir que no operi i que no generi dolor, igual que la 

dicotomia veritat-mentida genera dolor.  

El reduccionisme entre un o altre és una economia entològica, que diríem.  

 

Lupe Pulido i Montse Berdún  

Oficina d’Atenció als Drets 

Què és el que feu com a Oficina per la No Discriminació? 

LP: Com a oficina municipal. 

MB: Nosaltres ens diem Oficina d’Atenció als Drets, abans érem Oficina per la No Discriminació, hi ha un 

canvi de nom per un decret i ara ens anomenem així, i llavors la idea és que treballem la difusió i la 

defensa dels drets en els ciutadans de Barcelona, en aquest cas. És un servei municipal i gratuït per a 

qualsevol ciutadà, actualment atenem casos de la ciutat de Barcelona i de gent que està empadronada 

que ha tingut alguna situació o que ha viscut algun conflicte o alguna situació de discriminació. I tenim 

per una banda tot el que és l’atenció a queixes d’aquest tipus, i per altra banda també, que van junts al 

mateix temps, fem tot el tema de difusió dels drets i sensibilització a través de tallers tant amb joves 

com amb gent de l’administració o d’empreses, per fer una mica una posada en comú de les situacions 



  

 

amb què molts cops ens trobem a la quotidianitat, com se’ns vulnera els drets i intentem ser una mica 

més conscients de tots els drets que tenim per no vulnerar-los i per garantir, com a administració, la no 

vulneració d’aquests drets.  

LP: Funcionem des de fa divuit anys. Fa divuit anys que l’Ajuntament va decidir implicar-se políticament 

en la gestió, difusió i defensa de la vulneració de drets humans, i des de llavors estem com a servei, 

atenent a persones, atenent situacions de vulneració de drets, però també donant informació. Al llarg 

d’aquests anys s’han fet estudis, a part de les intervencions concretes, i s’ha col·laborat amb moltes 

coses, des de la llei, per exemple, saps que existeix una llei LGTBI actualment al Parlament de Catalunya, 

que és quelcom important per tal de normalitzar la situació del col·lectiu LGTBI. I dins d’aquest col·lectiu 

sabem que les persones transgènere són les que més dificultats tenen i han tingut històricament i tot i 

que la llei diu que no, la realitat és que socialment ens falta molt camí per acceptar la diversitat. Estem 

treballant en aquest àmbit, però també en l’àmbit de la discriminació per origen, per edat, per malalties 

cròniques... històricament vam atendre moltes situacions pel tema del VIH, quan les persones eren 

excloses de les llistes de transplantament perquè tenien aquesta malaltia.  

 

Què fort... 

LP: Clar, és que les coses han anat canviant, però s’ha hagut de lluitar.  

 

Si us ve algú amb un problema, també aporteu recolzament legal? 

LP: En concret en les queixes, per una banda informem i assessorem i per altre banda fem tot el tema de 

derivació quan es requereix, quan es una denúncia, si és a nivell penal, nosaltres per ara, això no vol dir 

que d’aquí uns mesos canviï perquè s’està treballant en l’assessorament jurídic, que és el que fem ara, 

assessorar les persones, tot el tema de l’acompanyament no està cobert però la intenció és cobrir-lo. En 

situacions greus de discriminació podem gestionar un advocat d’ofici com a acompanyament. Però per 

ara ens quedem en l’assessorament, i només excepcionalment l’Ajuntament de Barcelona es persona en 

alguna causa, però molt poques. Tot i que està en estudi. 

 

Us heu trobat amb casos de transfòbia? 

LP: Sí. Mira, situacions concretes que s’han treballat, per exemple, el tema dels lavabos als centres 

esportius era una situació que era força “heavy”: hi havia per homes i per a dones, però les persones 

transsexuals estaven molestes en els dos llocs. En el moment que hi hagut una queixa, una denúncia, el 

que fem sempre, quan no es via penal, es deriva a la fiscalia o s’aconsella a la persona que posi 

denúncia, se’n vagi per la via penal o vagi als mossos a posar una denúncia. Quan no es veu clara 

aquesta via, per la raó que sigui, el que fem sempre és posar-nos en contacte amb l’altre part, amb la 

part que se suposa que ha vulnerat el dret d’aquesta persona. I en el cas que et comento del gimnàs, el 

que vam fer va ser negociar què s’havia de fer en una situació com aquesta, i vam acordar que hi hagués 

uns lavabos que no tenien identificació específica, i tant podien servir per algú que li haguessin tret un 

pit i no volia canviar-se amb la resta de persones, com per a un altre que volgués fer-lo servir. Quan vam 

anar a negociar, el primer que van dir va ser que utilitzessin el lavabo de discapacitats, i vam dir que no 

perquè no són discapacitats. Tot això s’ha anat negociant i treballant quan s’han donat les situacions.  

També, a la seva època, hem treballat conjuntament amb Trànsit. A Trànsit fan un tractament i arriba un 

moment en que ja estan identificades com a dones o homes, però en canvi al DNI encara apareix el seu 



  

 

nom. Ens vam trobar amb un cas d’un professor d’autoescola que constantment tractava a una noia de 

Tomàs, ¿como que Tomàs, si yo soy Marisa?, clar, situacions d’aquestes que la gent ha sigut capaç de 

venir i denunciar-ho, i s’ha treballat i s’ha canviat. Dues situacions que jo recordo. 

MB: Ja no es tan transfòbia, perquè a vegades és més el fet que una persona transsexual es trobi en un 

conflicte, no tan per la seva condició de transsexual sinó perquè en el moment en què ens han vingut 

amb informació de multes perquè hem tingut contacte amb entitats que treballen amb el col·lectiu 

transsexual, o si que ens ha vingut un altre cas en relació a un tema de llista d’espera d’una dona trans 

que feia molt temps que estava pendent d’una operació de reassignació de sexe i la van incloure a la 

llista d’espera, es va anar allargant en el temps la llista i a ella no la van cridar per fer-se la operació. Ella 

va venir a posar de manifesta que havia passat un temps i que li havien dit que ja no li farien la 

reassignació de sexe per una qüestió d’edat i per una sèrie de raons. I ella atribuïa tot aquest temps 

d’espera i posava en qüestionament tot el tema dels criteris de reassignació de sexe. 

LP: Els criteris que s’utilitzen. Perquè quan hi ha pocs recursos, que és un gran problema, és quan hem 

de prioritzar i qui prioritza? Si hi ha per a nou reassignacions de sexe, es fan nou, i qui decideix? Una 

llista d’espera ha de ser molt clara. 

 

Com és el tema de l’edat per l’operació? 

MB: No es tan per l’edat. A ella li van dir això, que era un tema d’edat, però quan tu entres en el procés 

hi ha uns criteris que CatSalut que es qui fa tot el tema del canvi de gènere, quan es fa el canvi hi ha tot 

una sèrie de criteris que són mèdics, socials, etc a partir dels quals pots tenir accés a la llista d’espera i 

després a l’operació. Què va passar? Que ella va estar sis anys a la llista d’espera i llavors gent que ella 

coneixia va començar a passar davant seu quan ella feia sis anys que estava allà. Llavors es torna també 

un tema mèdic: com es gestionen les llistes d’espera, com es gestiona la informació que es dóna als 

pacients que estan en llista d’espera... és tot un tema de seguir un tractament d’hormonació, de deixar 

de fumar, tot això amb unes perspectives i unes expectatives. Llavors també es trobar el punt d’informar 

molt bé al pacient en el cas que està i si està en el cas que sigui una situació en la que no es pot operar, 

doncs que hi hagin uns criteris amb els que pots estar d’acord o no. Llavors a partir d’aquí, amb aquest 

cas es va anar al síndic de greuges, es van fer moviments des de les entitats per fer la pressió de 

qüestionar tot això, i ara estem amb tot el tema dels criteris i estem mirant a veure si són criteris que no 

discriminen, perquè un dels criteris es qüestiona si tens suport social: tu et fas la operació i després 

d’operar-te tens un temps de postoperatori i necessites un suport, i si no tens aquest suport no entres 

perquè no compleixes un dels criteris. Llavors, aquest suport, quin tipus de suport, perquè podria ser 

una entitat que donés un suport, o es que es tracta de suport econòmic? Perquè si és suport econòmic... 

Alguns són més ambigus, i d’altres poden ser més discriminatius. Aleshores, a hores d’ara la dona ha 

reprès la llista d’espera, i la idea es tornar a parlar i veure des de CatSalut veure quins criteris nous han 

fet i valorar-los perquè tinguin una coherència.  

Aquest seria un cas i després, fa poc, va venir una dona que havia tingut un conflicte amb un 

supermercat, que de fet encara l’estem portant. Ella havia anat a buscar uns productes, ella havia pagat 

i tot, i al marxar el guarda de seguretat li demana si pot obrir la bossa i es dirigeix a ell com a senyor, 

reiterades vegades. I ella físicament és una dona, aparentment es veu que és una dona. Aleshores ens 

arriba a nosaltres en forma de queixa, a través de la Generalitat, i llavors el que fem és veure com ha 

passat i veure perquè la referència cap a ella com a home, a més hi ha una relació entre ells dos, es 

coneixen.  Llavors aquí es va posar una denúncia i aquesta denúncia es va arxivar perquè no hi havia 

prou material, ella no havia fet esment d’això, que s’havia referit a ella com a home, i ara s’està mirant 

per via civil si posar una demanda contra el supermercat o veure quina possibilitat hi ha. Aleshores 



  

 

nosaltres podem apropar parts, si es la voluntat de cadascun. Si es volen apropar, podem veure quina és 

la versió del supermercat. I al final treballem tot el tema de visibilitzar les dones i homes trans, 

visibilitzar el col·lectiu LGTBI: fer una mica evident que hi ha realitats que continuen estant i això com a 

la tasca que fem des d’aquí i en concret amb els transsexuals. 

 

Aleshores, les queixes sempre venen a través de la Generalitat o la persona ve aquí directament? 

MB: En el cas de la Generalitat, en relació a la llei 11/2014, que és aquesta del col·lectiu LGTBI, la 

competència la té la Generalitat. Llavors, hi ha un departament que es diu Àrea per la igualtat de tracte i 

no-discriminació, que és un departament que té persona responsable, hi ha una jurista i és el lloc on 

arriben les denúncies d’homofòbia, transfòbia, etc. Tot i que aquí també ens poden arribar, com a 

oficina també podem atendre les denúncies però finalment qui té la competència, en aquest cas, és la 

Generalitat. Tot i que nosaltres derivem casos, se’ns deriven, és a dir que mantenim un contacte. I en 

aquest cas la persona va dir que sí que volia fer un apropament, que optava a mediar, i aleshores la van 

portar fins aquí i vam parlar amb ella però que volia anar per una altra via, és a dir que d’alguna manera 

s’ho havia repensat i que no era el que ella volia. Llavors, nosaltres des d’aquí l’informem al màxim dels 

drets que té tant a nivell jurídic, amb l’advocat, quines vies pot agafar en relació a una situació com 

aquesta: pot ser una via administrativa, que és el que va fer ella presentant una queixa a la Generalitat, 

l’administració va fer comptes de què és el que va passar; i pot anar via judicial, també, amb què 

necessitarà un altre suport, que en aquest cas la banda administrativa també pot fer suport. En casos 

com aquest ens arriben per via de ciutadans que venen aquí a la oficina o la oficina oficial d’atenció al 

consumidor també ens envia situacions quan, per exemple, poden ser situacions de consum, però que hi 

ha un element de tracte o discriminació, o racisme, ens ho envien aquí perquè contactem. I també a 

través d’entitats que ens demanen col·laboració o ens demanen si podem actuar d’alguna manera... La 

dona que va venir per la llista d’espera venia d’una entitat que tracten el tema LGTBI, transsexualitat, 

diversitat...  

 

Us arriben molts casos de transfòbia, o relacionats amb la tranfòbia? 

MB:  Jo porto un any i mig aquí, és a dir que tampoc et puc fer un històric, però casos de dones 

transsexuals sí que venen. A través d’entitats i el coneixement de la oficina com a recurs de drets. Casos 

de transfòbia sí que n’hi ha algun, però que a nosaltres no ens arribin no significa que no hi siguin, als 

mitjans de comunicació o per la informació que ens arriba de les entitats veus que és un tema a treballar 

i que, tot i que potser s’evidenciï més o menys, és un tema que per exemple quan treballem amb els 

joves, o amb gent que potser sembla que han d’estar més sensibilitzats, és un col·lectiu que no està molt 

visible. Per això a través de difusió, curts, etc, la idea es fer-nos conscients de que les dones i els homes 

transsexuals viuen i conviuen amb nosaltres, i és important que ens qüestionem coses, que ens 

plantegem coses, com per exemple amb el tema dels menors transsexuals que ara està sorgint, i arriben 

casos de qüestionament de la transsexualitat, per exemple fins a quin punt, fins a quina edat, quan es 

qüestiona això... Són posicionament difícils d’acotar, com a mínim des d’aquí, la visió des de la oficina és 

sempre intentar respectar la decisió de l’altre, però el debat és fins a quin punt un menor és capaç de dir 

com se sent o fins a quin punt els adults podem apostar per això, llavors és un debat molt obert encara i 

la idea és treballar perquè es visibilitzin tant les dones com els homes, que potser els homes no són tant 

el que tenim a l’imaginari, però també hi ha homes transsexuals que fan el canvi de dona a home i és 

interessant visibilitzar-ho. 

LP: Sí, sí. És un col·lectiu que per ser petit ens arriben molt. Et diré que durant dos o tres anys el 9% de 

les queixes que arribaven eren de persones trans. I no t’estic parlant d’últimament, t’estic parlant 



  

 

d’abans, de fa sis anys. Recordo el cas de la Gina (Gina Serra), que va ser acomiadada en període de 

prova d’una feina: l’havien seleccionat des de l’empresa per a fer de cuidadora en una residència de 

tercera edat, i quan va entrar a la residència les companyes de feina van veure que era una dona 

transsexual i elles no volien compartir el vestidor i li van dir a la directora del centre que la fes fora. La 

van acomiadar i entre el sindicat al que ella estava afiliada, on va presentar una demanda, i nosaltres 

vam aconseguir que fos un acomiadament nul, on es va aplicar la inversió de la causa de la prova que 

venia derivat des de les directives europees. Aleshores no estava encara la llei com la tenim avui en dia a 

Catalunya. I es va aconseguir que, al utilitzar les directives europees de la no-discriminació en l’accés al 

treball per raons d’origen, creences o identitat de gènere, la persona retornés a la feina i a més a més 

després va muntar un sindicat dins dels cuidadors/es de residències. I aquesta va ser el primer cas a 

l’Estat Espanyol en que es va posar en pràctica la inversió de la causa de la prova, que consisteix en que 

és l’empresa la que ha de demostrar que, en aquest cas, no l’havia acomiadat per la seva condició 

sexual. És una estratègia que vam utilitzar, que era normativa i que existia, però que es desconeixia. Per 

a nosaltres va ser també un tema important.  

 

Quant a la disfòria de gènere, que per poder dur a terme el reassignament de sexe, necessiten que un 

psicòleg o un metge els diagnostiqui d’això... 

MB: Clar, és que això el tema també és que la disfòria de gènere està considerada com un trastorn. 

 

Això també és, una mica, una discriminació... 

MB: Clar, aleshores algunes malalties que en el seu moment eren considerades, trastorns, es considera 

un trastorn la disfòria de gènere, hi ha tot un treball que ha passat en altres situacions, altres col·lectius 

també es consideraven com a trastorn o fins i tot s’havia arribat a dir que era una malaltia a nivell 

psicològic, i realment és una qüestió d’identitat, és un sentiment d’identitat, que no té perquè estar 

relacionat amb cap orientació sexual específica, és molt més divers, més enllà dels prejudicis que podem 

tenir de relacionar la identitat amb la orientació sexual, que no té res a veure. Llavors nosaltres des 

d’aquí ho plantegem com una persona que ve amb una identitat pròpia i que és i serà molt més diversa, 

cada cop més quan tinguem més capacitat de donar-li acollida com a societat, es van plantejant més 

situacions àmplies quan tenim una mirada àmplia. En aquest cas, sí que es veritat que hi ha necessitat 

d’un certificat mèdic que confirmi a nivell de criteris que hi ha una aversió pels genitals, per exemple, 

aleshores hi ha d’haver un reconeixement d’aquesta aversió perquè hagis de fer el canvi. Aquests 

criteris són també qüestionables, nosaltres estem ara una mica amb això, amb revisar aquests criteris a 

nivell mèdic, que jo a nivell personal penso que sí que hi ha d’haver uns criteris mèdics perquè a una 

persona el fet d’operar-se no li pugui suposar una dificultat o un problema, però per altra banda són els 

criteris socials, el suport i els recursos econòmics que puguis tenir per la necessitat de recuperació que 

hi ha després. L’aversió que hi pugui haver està molt relacionat amb l’informe psicològic relacionat amb 

la identitat.  

LP: Se suposa que en al proper DSM ja no apareixerà com a trastorn, s’està lluitant perquè desaparegui. 

Hi ha tot un moviment. El mateix que fa uns anys amb la homosexualitat, en el moment que va 

desaparèixer del DSM es va acabar el problema. Bé, no es va acabar, però va ser un pas de gegant. 

MB: I el fet que encara es consideri un trastorn, fins a quin punt ajuda o perjudica al col·lectiu, no?  

LP: Mentre sigui apareixent com a trastorn és negatiu, és com una llosa. Per això s’està pressionant, i 

dins del col·lectiu aqueta hauria de ser una prioritat de tots per aconseguir-ho. 



  

 

MB: Visibilitzar-ho. Forma part, conviu amb nosaltres. No és tant el discurs aquest de nosaltres i ells, 

sinó més com convivim amb tanta diversitat, sigui cultural, sigui identitària... com fem confluir totes 

aquestes diversitats.  

LP: L’eix ha de ser el mateix. Els drets humans ens engloben a tots i tots som iguals. Bé, tots som 

diferents, però a nivell legal i de reconeixement de drets, som iguals.  

LP: Hi ha països europeus que quan el bebè neix no se li assigna cap gènere, precisament perquè sigui la 

pròpia persona qui es defineixi. Aquí estem una mica lluny d’això, a altres nivells també es veritat que 

estem millor.  

 

Sofia Dior i altres membres 

Presidenta del Club Social cross-dresser En Femme 

 

La Sofia em parla entre els aldarulls que generen les altres memebres de l’associació cross-dresser 

barcelonina “En Femme”. La Sofia forma part també d’una altra associació, Generem, que es dediquen a 

visualitzar la temàtica a partir de material didàctic que elaboren i a través de l’activisme volen canviar la 

concepció que es té del transgenerisme i la transsexualitat, per exemple canviant el diagnòstic pel qual 

han de passar si volen fer canvis administratius o físics. 

La Sofia m’explica que, per a ells, En Femme és un refugi, així com un lloc de trobada on es poden sentir 

segures i en llibertat per expressar la seva part femenina –ja que, majoritàriament, són homes que viuen 

en masculí però tenen una necessitat femenina latent que han d’expressar des de la infància, tot i que 

també hi ha gent que viu les 24 hores del dia amb una identitat femenina, havent-se operat o no–. Parla 

de que aquesta necessitat que recorden des de la infància, l’han viscut majoritàriament en secret i 

sempre amb la por a ser descoberts (cadascú té amagatalls on deixar la roba que s’atribueix al sexe 

femení: en una caixa que mai s’obre dalt de l’armari, a la roda de recanvi del cotxe, etc.) i que senten 

una culpa molt gran per tenir aquest secret, com si estiguessin fent alguna cosa malament i que no 

quadra. Una culpa que els acompanya sempre.  

Quant a com es senten, de quin gènere, o com volen que els tractin, la majoria dirien que tenen un 

gènere dual, que va oscil·lant entre el gènere masculí i el femení –defensen la importància de tenir un 

altre nom dins del club, un nom femení que personifiqui aquesta altra personalitat totalment diferent a 

la que adopten amb la resta de la societat–, tot i que d’altres s’identifiquen amb el femení i d’altres es 

defineixen com a agèneres, el gènere no és important a les seves vides. També estan d’acord amb que 

es veuen més boniques amb una imatge femenina (que generalment l’exageren tirant una mica de 

tòpics i estereotips) i expliquen alguns que durant les seves èpoques d’adolescència el vestir-se amb 

roba de la seva mare o la seva germana o posar-se llenceria els excitava sexualment.  
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