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1. INTRODUCCIÓ 

El Treball de Final de Grau (TFG) neix d’una inquietud personal sobre el lloc on he 

viscut quasi tota la meva vida, Òrrius. Un espai petit que, com veureu al llarg del 

treball de recerca aplicada, té les seves particularitats en molts aspectes i també en 

matèria de feminismes i diversitat sexuals i afectives.  

 

L’interès de realitzar un treball tan concret sobre diversitat sexoafectiva a Òrrius 

arrenca per dos motius: per una banda, per com he viscut la meva bisexualitat al 

meu lloc de residència i, per altra banda, pel cas de la dona trans Gal·la Rouge a 

Prades, on després d’uns missatges transfòbics anònims, la resposta de suport del 

seu poble va deixar desconcertades a moltes persones pel fet de ser un poble petit, 

motiu pel qual va ser notícia (Forné, 2020). Relacionant aquests dos fets, vaig 

plantejar-me fins a quin punt la idea que jo tenia sobre les diversitats sexoafectives 

en un entorn rural no es basava en un cert prejudici per la meva experiència 

personal. D’aquí surt la motivació principal: conèixer altres experiències sobre 

diversitat sexual i de gènere a l’entorn on visc. 

 

Per emmarcar el tema en el si del treball, s’ha de comprendre que totes i cadascuna 

de les participants tenen múltiples experiències i que les categories que es donen 

(queer, trans, lesbiana i/o gai), ens serveixen a moltes per situar-nos. Tot i això, 

aquestes no són les úniques categories que ens atravessen a nivell social: les 

categories de classe o ètnia en són un exemple. Cada categoria compta amb uns o 

altres privilegis que generen desigualtats i exclusions que s’interrelacionen amb 

l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere no normatiu que 

vivim algunes. Aquestes constitueixen una forma més de vulnerabilitat dins de la 

societat heteropatriarcal. Tanmateix, pot ser que alguna lectora no se senti còmode 

dins d’aquestes i, per aquest motiu, es vol recalcar que el TFG no té cap intenció de 

generalitzar les experiències situades que s’han tractat. En aquest sentit, les sigles 
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que s’han fet servir per referir-se al col·lectiu són LGTBIQ+1. De totes maneres, a 

les cites literals de les autores s’han mantingut les sigles que utilitzaven elles. 

 

Un cop clarificat això, el TFG que presento és un primer plantejament sobre 

aspectes relacionats amb els feminismes i la diversitat sexual i afectiva a Òrrius. En 

aquest sentit, planteja una qüestió molt concreta que pretén ser una primera 

aproximació a les realitats del poble. Per tal de centrar el conjunt del TFG, primer ha 

estat cabdal fer una recerca d’informació que el situés, centrada en tres aspectes 

concrets: ressenyar el marc legal on es sustenten les polítiques públiques en 

matèria de diversitat sexual i de gènere, una aproximació a la diversitat sexual i 

afectiva des dels feminismes i, també, examinar investigacions i diagnosi concretes 

sobre aquest tema en altres nuclis poblacionals considerats rurals.  

 

Pel que fa a la motivació inicial, he cercat i analitzat la informació situant i 

ressenyant l’epistemologia feminista i la crítica al model científic tradicional. Això és 

imprescindible per copsar la metodologia emprada en el treball, les Produccions 

Narratives (PN), de Marcel Balasch i Marisela Montenegro (2003), i el mètode de 

construcció de coneixement de manera conjunta amb les participants que proposa 

aquesta metodologia. Aquest mètode m’oferia l’oportunitat de respondre la hipòtesi 

inicial alhora que respectava la manera com la participant volia que fos llegida la 

seva visió sobre el fenomen d’estudi. Per poder realitzar les PN vaig contactar amb 

quatre persones LGTBIQ+ i que viuen o han viscut al poble d’Òrrius. En aquest 

sentit, si algú té interès en com he viscut el procés de configuració de les trobades 

amb les participants, recomano la lectura de l’apartat “L’experiència personal 

respecte la metodologia emprada” que es troba a l’Annex. 

 

El penúltim apartat del treball es basa en l’anàlisi d’aquestes quatre Produccions 

Narratives on s’han contraposat les experiències viscudes de les participants amb 

tot el marc teòric. Aquesta anàlisi s’ha realitzat a través de quatre aspectes concrets 

centrats en la influència de l’àmbit relacional, del context, de les accions 

institucionals i dels discursos urbans a Òrrius. 

 
                                            
1

 Al llarg del treball s’usaran aquesta denominació que fan referència a les Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere, 
Intersexuals, Queers i el + que es refereix a altres orientacions o identitats sexuals i de gènere no normatives. 
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2. PROBLEMÀTICA 

Per centrar la qüestió, és interessant subratllar el context històric de la meva carrera 

com a educadora social. A Òrrius he realitzat gran part dels meus treballs 

universitaris per l’interès que em suposava sortir de la mirada urbana que presenten 

molts treballs acadèmics. En general, la ruralitat no és el focus d’atenció de gaires 

treballs acadèmics i menys encara d’aspectes tant concrets com les diversitats 

sexuals i de gènere. Això comporta un imaginari del món rural des d’una perspectiva 

urbacentrista i evolucionista que eclipsa les realitats de la població. Per això, la 

problemàtica rau en el fet que, si només es visibilitzen les vides LGTBIQ+ de les 

grans ciutats, es nega l’existència d’altres experiències sobre el col·lectiu que no es 

produeixen en el si de la metròpolis. 

 

Així doncs, al llarg de la carrera he fet estudis de camp, desenvolupat tècniques 

etnogràfiques en relació a les cures, recollides de dades i una entrevista a 

l’educadora del Centre Cívic Can Mestres. Amb les conclusions d'aquests projectes 

he observat un desajust important entre la realitat i els interessos de les persones 

del poble i les polítiques públiques, els actes, tallers i esdeveniments on es tracten 

temes relacionats amb els feminismes i la diversitat sexual i afectiva. Això fa que, 

sovint, aquestes propostes o accions no arribin o no generin l’interès que es busca 

de la població i, per tant, els subjectes a qui van dirigides no hi participin o no ho 

facin de manera activa.  

 

S’entreveu així que, com passa amb altres aspectes, no hi hauna diagnosi clara per 

part de les institucions del poble sobre les necessitats i interessos poblacionals de la 

zona a l’hora de realitzar accions sociocomunitaries al voltant dels feminismes i la 

diversitat sexual i afectiva. Considero que aquest és el problema fonamental que 

atén la recerca del TFG.  
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3. MARC TEÒRIC 

3. 1. Qui desconeix els seus drets, no podrà exercir-los 
 

Pel tema del treball és necessari descriure breument el marc legal, no tant per 

comprovar l’eficàcia de la seva implementació, sinó perquè determinarà les 

propostes d’intervenció institucional respecte al col·lectiu LGTBIQ+, que influeixen 

en la mirada social sobre la diversitat. 

 

En matèria de diversitat sexual i de gènere, la legislació espanyola i europea 

segueixen els vint-i-nou Principis de Yogyakarta (DD. AA., 2006) on s’hi apleguen 

les lleis internacionals de drets humans. Aquests principis sorgeixen per la 

preocupació que suposa que a “totes les regions del món les persones pateixen 

violència, fustigació, discriminació, exclusió, estigmatització i prejudicis a causa de la 

seva orientació sexual o identitat de gènere” (ídem: 17). El Parlament de la Unió 

Europea reflecteix aquests principis a l’Article 21 de no-discrminació (CJEU, 2020), 

d’on parteixen legislacions i estratègies diverses. D’entre aquestes, destaca el full de 

ruta LUNACEK (2014) que demana a les institucions actuar amb la seva jurisdicció 

per protegir els drets de les persones LGTBIQ+ des d’una perspectiva global (Ley 

23/2018; Lunacek, 2014). Tot i això, el full de ruta s’ha implementat de manera 

desigual perquè està subjecte a la legislació de cada estat membre de la UE (Ward, 

2018; Bárd i Bodnar, 2021; Bodnar, s/d).  

 

A Espanya les lleis que s’han aprovat en matèria de diversitat sexual i de gènere 

han estat envoltades d’hostilitat fins fa ben poc2. Actualment i tal i com es fa palès 

dia rere dia en matèria de feminismes i diversitats sexuals i de gènere, l’existència 

d’un marc normatiu ampli i d’una legislació concreta a favor d’una societat oberta i 

tolerant no té el mateix ressò en l’àmbit social. Això pot crear una idea en l’imaginari 

social respecte el col·lectiu que contrasta clarament amb la LGTBIfòbia que 

                                            
2

 Les lleis franquistes van incloure l’any 1954 l’homosexualitat dins del marc legal de la “Ley de vagos y maleantes” feta durant 
la II República. El 1970 es canvia el nom de la llei pel de “Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social”, però no la punició a 
nivell legal. Fins que el 1981 no es legalitzen les primeres organitzacions d’alliberació gay-lesbiana, no es possible la lluita 
organitzada per part del col·lectiu arreu del territori español. Ara bé, es considera que el 1992, amb  la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales és quan s’aconsegueix una gran visibilització. Per saber més, veure: Ley 23/2018; 
Mira, 2004. 
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experimenta aquest (Álvarez i Monteros, 2019; CCOO, 2019: 8; Gabriel i Herranz, 

2017; Platero, 2008).  

 

En concret, pel que fa a les lleis referides a dones lesbianes sorgides de les 

polítiques d’igualtat estatals actuals, Platero (2008) assenyala el següent: les 

lesbianes no són enteses com a dones dins d’aquestes polítiques perquè la seva 

sexualitat queda delimitada dins de la definició de dona heterosexual; com que la 

sexualitat no s’entén com a rellevant, no es contempla com un factor de desigualtat; 

i, per últim, només es fa esment del lesbianisme com a principal sexualitat no 

normativa, enfosquint les altres, el fet que reprodueix les mateixes normes 

heterosexistes (184-187) 

 

A Catalunya, el Govern de la Generalitat va aprovar la Llei 11/2014 el 10 d'octubre, 

per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 

erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. En part, aquesta proposta sorgeix per 

acollir “la demanda històrica del ric teixit associatiu que ha liderat durant dècades la 

reivindicació dels drets” LGTBIQ+ “que han assolit en els darrers anys un 

reconeixement social i polític que se’ls havia negat, però que encara és lluny de la 

plena normalització” (Llei 11/2014, 2016: 9). D’aquesta llei, destaquen els 

mecanismes per garantir el dret a la igualtat, que són sobretot sancionadors. A 

l’estudi d’avaluació del Procés d’Implementació de la Llei 11/2014 fet per l’Institut 

Diversitas (2017) i l’anàlisi que fan Serra i Manilla (s/d), es ressalta que el llenguatge 

d’aquests mecanismes és general i abstracte, no permet agilitzar la burocràcia i 

només es cenyeix al tipus d’infracció, sense contemplar ni el grau de satisfacció de 

les víctimes ni la possible reparació. 

 

Altrament, la Llei 11/2014 (2016) emfatitza la formació i sensibilització dels 

professionals de l’àmbit públic amb la intenció d’aportar-los el coneixement suficient 

com a professionals per tal “d’enfrontar els casos relacionats amb la discriminació 

per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere” (ídem: 12) i, 

també el deure d’intervenció per part dels òrgans competents (Institut Diversitas, 

2017). Aquesta mesura preventiva contempla l'assetjament escolar i la no-

discriminació del col·lectiu per part dels professionals de l’àmbit de la salut i de 

Serveis Socials. També es destaquen les mesures de suport i prevenció per 
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adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i discriminacions múltiples. No 

obstant això, l’avaluació d’aquestes mesures de sensibilització i formació a 

professionals ha quedat circumscrita en la quantitat i no en la qualitat d’aquestes 

intervencions (Serra i Manilla, s/d). 

       
A tall de conclusió pel que fa al marc legal del col·lectiu LGTBIQ+, convé assenyalar 

les traves administratives i el baix nombre de víctimes denunciants que mostren les 

estadístiques en comparació amb els casos reals (FELGTB, 2015; Llei 11/2014, 

2016). Això fa pensar que, per molt protector que sigui el marc legislatiu, no 

garanteix que s’apliqui la normativa quotidianament. S’evidencia així que, malgrat 

que la llei 11/2014 té rellevància pel que fa als drets del col·lectiu i ha marcat un 

abans i un després, és difícil eliminar els segles d’estigma, discriminació i 

persecució als quals han estat sotmeses les persones LGTBIQ+. 

 

3. 2. Una aproximació a la diversitat sexual i de gènere 
 

La societat capitalista occidental divideix les persones com a estratègia de control i 

dominació. Descomposa estructuralment la població i la marca a nivell individual, 

social, polític i cultural. En aquest treball em centro en dues categories rígides que 

fan referència als òrgans sexuals biològics (mascle i femella) i que serveixen 

socialment per definir de forma immutable la identitat de gènere d’una persona: 

home i dona. Parafrasejant Butler (2007), el gènere no només és producte del sexe, 

també és el mitjà discursiu i cultural on el “sexe natural” s’estableix com quelcom 

anterior a la cultura. Així, ens trobem davant “d’un discurs cultural hegemònic basat 

en estructures binàries que es manifesten com un llenguatge de racionalitat 

universal” (ídem: 59) que determina l’experiència de cadascú. Aquesta construcció 

social se sustenta per l’heteronorma, és a dir, “sobre el suposat paral·lelisme entre 

sexe, gènere i sexualitat, el qual es dona per fet” (Coll-Planas i Herrero, 2017: 8), on 

les institucions i l’espai públic hi juguen un gran paper. 

 

El fet que aquest sistema de sexe-gènere-sexualitat hegemònic sigui concebut com 

una construcció cultural que s’estableix com a “real” i “natural”, fa que les persones 

que no encaixen dins dels paràmetres marcats quedin al marge i siguin “les restes 
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de les restes del que m’han deixat” (Hudson, 2021). Per tant, parlem tant de 

persones que no identifiquen el seu gènere assignat amb el seu sexe biològic, les 

persones trans*, com d’aquelles que no es volen identificar dins d’uns paràmetres 

tant delimitadors, les persones queer. Cada vegada comptem amb més referents a 

les xarxes socials, televisió i sèries que visibilitzen aquestes realitats3. A més a més, 

també hi ha moviments socials i col·lectius diversos que mostren públicament les 

seves lluites i la seva disconformitat, quelcom que sovint acaba comportant canvis 

legals (com passa amb la Llei 11/2014).  

 

Tot i això, tal i com passa amb qualsevol “èxit social” aconseguit des dels 

feminismes (Birulés, et. al., 2019), les reaccions contràries prenen més rellevància. 

D’aquesta manera, es marquen els cossos dissidents amb violències que van més 

enllà de la simbòlica (Mira, 2004) i que generen un terror “exercit mitjançant uns 

documents d’identificació sexual i geogràfica on es condensen violències estatals 

que patrullen i [...] castiguen aquells no autoritzats” (GtQ, 2005: 22). En aquest sentit 

podem fixar-nos en diferents exemples: la manifestació neonazi al barri de Chueca 

del passat 2021, l’oposició de les TERF4 cap a les persones trans*, les agressions 

transfòbiques, el qüestionament constant del modus vivendi de les persones queer i 

trans* a nivell sociofamiliar més proper i l’exigència cap a una constant justificació i 

activisme. Aquestes situacions exemplifiquen com posar en qüestió la identitat i la 

orientació sexual comporta “refusar la <<matriu heterosexual>> com a règim polític 

dictatorial” (GtQ, 2005: 20) i com més es qüestiona allò establert i hegemònic, més 

evident es fa la repressió.  

 

Com apuntàvem, a banda de les identitats sexuals, la relació sexe-gènere ha servit 

històricament per ordenar l’orientació sexual i afectiva de les persones, és a dir, per 

classificar l’atracció que han de sentir uns i altres. L’interès en el creixement 

demogràfic per part de l’economia capitalista i la dominació necessària dels cossos 

de les dones com a font d’explotació i resistència que reclama (Federici, 2008; Rich, 

                                            
3

 Pel que fa a les xarxes socials, hi ha molts referents que, personalment, els distingeixo entre els més coneguts, com seria al 
cas de Pol Galofre (@polgos) i d’altres activistes menys coneguts com el cas de l’activista trans* Judith (@_juditk). També, fa 
relativament poc es va observar per primera vegada al Telenotícies vespre de TV3 la categoria de no-binari en el recompte 
d’unes enquestes fetes a adolescents, normalitzant així aquest no-gènere. També s’han fet entrevistes a persones no-binaries 
i transgènere a mitjans televisius coneguts, per tal de parlar sobre elles amb elles (un reclam de moltes persones que viuen als 
marges del que la societat permet).  
4 TERF ve de l’anglès Trans-Exclusionary Radical Feminist 
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1996), han (pre)dissenyat que el desig sexual (sempre polític) sigui entre gèneres 

contraris, majoritàriament de l’home cap a la dona. Malgrat que l’homosexualitat 

contempla uns límits de visibilitat violents molt interessants d’esbossar, aquí ens 

ocuparem de ressenyar què suposa ser gai o lesbiana al segle XXI a Espanya. Així 

com passa amb les realitats queer i trans, l’homosexualitat (sobretot d’homes) ha 

esdevingut tema de conversa en els debats televisius, familiars i socials que, 

majoritàriament, “segueixen mostrant l’homosexual com un personatge espectacular 

sempre subordinat a una veu d’enunciació explícitament heterosexual” (Mira, 2004: 

425). 

 

La dissidència sexoafectiva destaca que l’heterosexualitat és una de les múltiples 

maneres de relacionar-se sexoafectivament. Per tant, el prediscurs que aquesta és 

l’única opció disponible concorda amb el control que necessita l’aliança patriarcat-

capital per sostenir-se socioeconòmicament (Butler, 2007; Platero, 2008). Així, quan 

en aquest treball es parla dels conceptes “identitats de gènere” o “diversitats 

sexuals”, s’han d’entendre sempre com quelcom divers, no predeterminat. En el 

fons, totes i cadascuna de les dissidències que estem tractant aquí tenen la seva 

trajectòria històrica i personal. 

 

L’homosexualitat masculina ha patit, i pateix, una gran repressió a nivell sociopolític i 

un reconeixement en clau negativa perquè s’acoment en contra de les qualitats virils 

tradicionals. Així, la identitat masculina es construeix de manera nociva, des d’una 

“heterosexualidad obligatoria y militantemente homófoba” (GtQ, 2005: 19). Així, es 

nega allò femení i homosexual i l’odi als homosexuals i el menyspreu per les dones 

es converteix en un dels pilars de la construcció de la masculinitat cisheterosexual 

generant masculinitats tòxiques.  

 

Ressenyar el lesbianisme a Espanya passa inevitablement per parlar del control 

social sobre les dones, exercit a tota l’Europa occidental. D’una banda, el control 

formal estableix un ideal per la dona: casada i amb fills. Per altra banda, el control 

“informal” exercit tant per la religió i l’educació com per la socialització mateixa de 

les dones, busca satisfer l’autoritat masculina (Platero, 2008). En aquest sentit, 

Adrienne Rich (1996) assegura que les diferents formes de manifestació que pren el 

poder masculí s’articulen amb la idea que “el matrimoni i l’orientació sexual cap als 
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homes són components inevitables de les seves vides [de les dones], per més 

insatisfactori o opressiu que resulti” (ídem: 27). Tot això provoca la invisibilització del 

lesbianisme a nivell social gràcies al control de l’entorn familiar. Quan un tema, sigui 

el que sigui, s’omet del discurs hegemònic, se li nega el dret a existir i se l’invalida5. 

Fa uns anys, reconèixer el lesbianisme implicava “acceptar que les dones tenien 

iniciatives sexuals i que aquestes anaven per camins diferents de les que els hi eren 

assignades” (Platero, 2008: 10).  

 

Així doncs, s’entén que la invisibilització del lesbianisme, així com la lesbofòbia, són 

algunes de les fronteres particulars que han hagut de travessar moltes dones 

homosexuals. A l’actualitat, tractar l’expressió lesbiana implica entendre que 

aquesta és multiforme i passa per la necessitat de cada persona de definir-se o no. 

De fet, les dones “mostren una major flexibilitat a l’hora de no definir-se” (Pichardo a 

Platero, 2008: 121) i si ho fan, sovint és a causa de la pressió social que reben. Per 

aquest motiu, moltes dones amb experiències homosexuals opten per definir-se com 

a bisexuals o bé busquen una definició en el continu homosexual-heterosexual. 

Aquest fet, socialment parlant, té un alt component negatiu, ja que la bisexualitat ha 

estat titllada d’inexistent, inclús dins dels mateixos cercles homosexuals. En certa 

manera, és irreal com a entitat absoluta, així com ho són l’heterosexualitat i 

l’homosexualitat, perquè al final “el que existeix són històries humanes de desig i 

diferents maneres d’expressar-les a través de les paraules” (Arnés, et. al., 2019: 24).  
 
Amb aquesta sinopsi respecte les identitats de gènere i les orientacions 

sexoafectives, queda palesa la idea que cap de les estratègies desenvolupades des 

de l’eix de control del patriarcat-capital és gratuïta. Totes elles tenen com a objectiu 

evitar la gran sotragada que comporta acceptar i viure l’homosexualitat actualment, 

a Espanya, al segle XXI (Butler, 2007; Mira, 2004; Platero, 2008). 

 

3. 3. Rellevància dels petits nuclis poblacionals en relació a la 
diversitat sexoafectiva 
 

                                            
5

 L’any 1970 la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social només va penalitzar a una dona lesbiana (Platero, 2008). 
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En termes generals, podem afirmar que la diversitat sexoafectiva està marcada per 

l'urbacentrisme. Per aquest motiu són generalment recents les diagnosis sobre els 

col·lectius LGTBIQ+ en els territoris més rurals (Langarita, et. al., 2019). Pel que fa 

al context anglès, Browne (2011) assenyala que, fins fa poc, els estudis sobre 

ruralitat han tingut un imaginari utòpic que segueix les normes cisgènere, 

heteronormatives, classistes, etnicistes i sexuals. Tanmateix, “no es pot suposar que 

l’idíl·lic rural sigui sempre homogeni, monofórmula i normatiu” (:14), quelcom 

extrapolable a altres contextos europeus.  

 

A nivell espanyol, els discursos i les representacions al voltant del col·lectiu 

LGTBIQ+ parteixen de les grans ciutats del territori on es fan els estudis i anàlisis 

d’aquesta qüestió. Barcelona i Madrid han ocupat el panorama sociocultural sobre 

què és ser LGBTI* a Espanya i, per aquest motiu, han esdevingut els punts de 

referència habituals (Langarita, et. al., 2021). Pel que fa a Catalunya, Barcelona 

esdevé centre neuràlgic en aspectes polítics i d’organització civil i econòmica. Això 

fa que tot allò que passa a Barcelona acapari l’interès mediàtic i, pel cas que ens 

ocupa, “invisibilitza altres realitats LGTB que no s’articulen en aquests contextos 

urbans” (Langarita et. al., 2019: 475). Bo i això, és important subratllar les iniciatives 

de caire popular que han sorgit arreu gràcies a les plataformes digitals. Un cas cada 

vegada més conegut al territori català és el d’un compte d’instagram que 

s’autodefineix com “una tele radicalment descentralista, improvisada i bollera” 

(@bunyoltv).  

 

A nivell d’estudis socials i antropològics continua vigent la idea de Barcelona com la 

gran urbs que acull les diversitats sexoafectives de Catalunya. Malgrat tot, gaudim 

d’alguns estudis i diagnosis relacionats amb el col·lectiu LGTBIQ+ català i no-

barceloní que tenen molt interès pel treball. A nivell geogràfic, podem distingir dos 

tipus d’estudi: el primer contempla ciutats de l’extraradi per poder ser contemplades 

fora de la metropoli barcelonina, com és el cas d’Olot (Coll-Planas i Herrero, 2017), 

Sabadell o Girona (Langarita, et. al., 2018 i 2019). El segon és l’estudi per 

comarques com la de l’Alt Empordà (Langarita, et al., 2021) o la Garrotxa (Langarita, 

et al., 2020). Totes aquestes investigacions ens ajuden a desmuntar mites i 

ildealitzacions de l’espai rural, alhora que faciliten veure les similituds importants 
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sobre l’experiència de vida de les persones LGTBIQ+ que conviuen en aquests 

territoris.  

 

Malgrat que entrarem amb més detall en el moment de fer l’anàlisi de les 

experiències personals de les persones d’Òrrius, vull insistir en un aspecte clau. La 

Llei 11/2014 faculta les administracions comarcals per executar les mesures 

necessàries per fer efectiva la llei. La mesura pública que es considera més efectiva 

és el Servei d’Atenció Integral LGBTIQ+ (SAI) que es va començar a aplicar el 2017 

a totes les comarques de Catalunya i als municipis amb més de 20.000 habitants. 

Per exemple, el Maresme compta amb un total de 5 SAI6, el més proper a Òrrius és 

el de Mataró. Abans de l’establiment del SAI, aquestes àrees no havien gaudit 

d’iniciatives públiques clares respecte el tema de diversitats sexuals i de gènere. No 

obstant això, en comparació amb Barcelona, no hem d’oblidar que les ciutats petites 

i mitjanes tenen menys recursos i menys possibilitats d'accés als serveis destinats a 

aquestes persones, quelcom que afecta directament les persones LGTBIQ+ i les 

seves experiències personals i la seva història de vida; això s’observarà a l’anàlisi 

final de les narratives. En aquest sentit, és important subratllar que des de la 

plataforma Divercity (UB, 2021) s’ha publicat una guia on es presenten eines útils 

per a ciutats petites i mitjanes (Langarita, et. al., 2017) amb l’objectiu de donar 

consells sobre com fer valer els drets bàsics del col·lectiu LGTBIQ+, trobar espais 

d’afinitat i socialització i combatre la lgtbifòbia. 

3. 3. 1. La particularitat d’Òrrius 

 
Font gràfica extreta de Idescat (2020): situació geogràfica del Maresme a Catalunya i d’Òrrius al Maresme. 

 

                                            
6 Els 5 SAI del Maresme són el Mataró LGTB (situat a la capital de comarca), el SOM Masnou, el Queers 
Tropicals (Premià de Mar), l’Amunt LGTBI (Arenys de Munt) i el de Calella LGTBIQ. Per més informació, 
consultar https://www.ccmaresme.cat/igualtat/atencio-integral-lgtbi-sai/  
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El municipi d’Òrrius està situat al Maresme. Segons l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (Idescat, 2020), té 758 habitants censats. Geogràficament està connectat 

per carretera asfaltada amb els municipis d’Argentona i la Roca del Vallès. La 

sinuositat de la carretera, l’entorn rural i la tranquil·litat que ofereix és un gran reclam 

per a bicicletes i motociclistes els caps de setmana. Tanmateix, el fet d’estar a prop 

de Mataró (15 mins.) i de Barcelona (45 mins.) amb cotxe i d’altres grans ciutats 

com Granollers, Terrassa,... ha marcat dos aspectes importants pel treball.  

 

Per una banda, la situació ha fet que tradicionalment fos un lloc d'estiueig o per 

passar els caps de setmana pels "senyors de marina" (Montserrat, 2010: 28). 

Aquesta tònica que s'ha revertit en els últims deu anys, ja que cada vegada més 

persones de ciutat han vingut a viure de forma permanentment al poble, cosa que 

ha encarit els preus del lloguer i la compra d’habitatge, provocant un exili dels joves 

cap a ciutats i pobles propers perquè “fa que sigui quasi impossible pensar en tenir 

una casa en propietat quan siguem grans” (Jove d’Òrrius a Pagès-Mimó, 2018: 28).   

 

Per altra banda, tenir ciutats tan a prop i amb fàcil accés a la xarxa ferroviària des de 

Cabrera de Mar o Mataró, ha generat que els serveis a la població siguin mínims. A 

Òrrius només hi ha l’Escola Francesc Macià, el Centre Cívic Can Mestres, tres bars, 

un autobús que passa cada hora, un CAP que obre els dimecres, l’aula d’estudi 

d’autoservei i l’agrupació QuatreRibes que es gestiona conjuntament amb tres 

municipis més. Per tal de cursar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), els 

alumnes de l’escola Francesc Macià han de desplaçar-se fins a l’IES Argentona en 

autobús. Normalment continuen allà el batxillerat o fan cicles formatius a d’altres 

municipis. Així doncs, la tònica general del jovent d’Òrrius es caracteritza per una 

certa mobilitat des d’edats primerenques quelcom que, a l’hora de parlar de 

l’experiència viscuda de les participants, és impossible fer-ho sense tenir en compte 

el que suposa viure en altres poblacions de la zona i/o de l’estranger. 

 

L’espai públic d’Òrrius segueix la mateixa dinàmica d’Occident: els seus espais de 

socialització són heterosexuals i cisgènere de manera hegemònica. Aquesta 

informació és rellevant en el context del treball perquè l’espai públic és, sobretot, 

ideològic i, com a tal, ordena els cossos segons la dicotomia de gènere home-dona. 

En aquest sentit, l’heterosexualitat, promoguda pel capitalisme, s’estableix com a 
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règim polític i “és la base de les violències i discriminacions que viuen les persones 

LGBT+” (Langarita, et. al., 2020: 17). Moltes d’aquestes violències i discriminacions 

resten invisibilitzades a nivell social, fins i tot per les pròpies persones LGTBIQ+. 

 

 

4. METODOLOGIA I RECURSOS 

Un cop exposat el Marc Teòric, convé marcar l’objectiu general del treball: “conèixer 

i analitzar la diversitat sexual i afectiva a Òrrius”. La pregunta de recerca queda 

clarificada de la següent manera: “com es viu la diversitat sexual i afectiva a 

Òrrius?”. Així doncs, els objectius específics que se’n deriven són els següents: 

 

- Conèixer els aspectes familiars i relacionals sobre diversitat sexual i afectiva 

a Òrrius.  

- Analitzar la influència del context d’Òrrius en la construcció de la diversitat 

sexual i de gènere. 

- Descriure la relació entre l’administració i la diversitat sexual i de gènere a 

Òrrius. 

- Observar la relació entre els discursos urbans sobre sexualitat i gènere i 

l’experiència a Òrrius. 

 

Per respondre a tot això, he fet una reflexió crítica que he mantingut en totes les 

etapes de l’estudi (Bourdieu, 1999). Com es veu a continuació, l’epistemologia, la 

metodologia i els mètodes usats s’interpel·len constantment entre ells (Hardings, 

1998) i, a més a més, el seu plantejament suposa un component polític 

transcendental per entendre la investigació (Parker, 2005). 

 

4. 1. Centrant la metodologia: l’epistemologia feminista 
 

L’epistemologia feminista té uns pilars concrets: ha de ser crítica i transformadora a 

nivell social, compromesa a nivell polític i responsable dels coneixements que 

produeix. També arrenca del concepte que la societat occidental és desigual i 

jeràrquica, quelcom que es fomenta gràcies a la producció del coneixement per part 

del patriarcat, que ha naturalitzat processos socials com a universals (Schöngut, 
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2015). En aquest sentit, la crítica feminista al discurs cientificotècnic del capitalisme 

tracta diversos aspectes connectats entre sí i que configuren noves maneres de 

conduir la pràctica científica en el camp social.  

 

La manera de treballar sobre un estudi en concret des de l’epistemologia feminista 

reclama una intervenció ètica i responsable de la investigació en tot moment per tal 

de no deixar la realitat en mans d’uns discursos “objectivistes” gens innocents 

(Haraway, 1995)7 que busquen crear una “Veritat única” que articuli tots els 

aspectes de la vida de les persones (Arditi, 1995) mitjançant estratègies de 

naturalització que han legitimat un projecte científic patriarcal (Coblier, 2005 a 

Schöngut, 2015). Aquesta és una estratègia del poder per tal de perpetuar-se 

mitjançant el saber (Foucault, 1974) que es va renovant de maneres diverses, 

creant exclusions concretes, des del moment de gestació del capitalisme (Federici, 

2008). En aquest sentit, els coneixements generats des de la ciència tradicional 

creen “varias cabezas de un mismo cuerpo monstruoso”: el capitalisme (Filigrana, 

2018). Així doncs, les veritats naturalitzades i universals establertes pel discurs 

cientificotècnic no sorgeixen ni provenen de la neutralitat (Haraway, 1995; Keller, 

1995). Això fa que els significats que confereixen en el pla cultural com a 

articuladors de la vida siguin - a part de coercitius - classistes, racistes, xenòfobs, 

edatistes, capacitistes i sexistes, entre d’altres (Balasch i Montenegro, 2012; Pons, 

2019). 

  

Això ens porta a parlar dels coneixements situats de Donna Haraway (1995) que 

permeten a l’espistemologia feminista fugir de les posicions de privilegi i, també, 

tenir en compte el que ella anomenarà com als “altres”8. La perspectiva situada 

permet treballar sobre el fet que els discursos es construeixen socialment i que són 

parcials, ja que estan intrínsecament lligats a la manera d’habitar el món, sempre 

segons el lloc que s’ocupa en els diferents espais socials (Haraway, 1995). Un lloc 

                                            
7

La no innocència dels discursos del camp científic que comenta Haraway (1995), fan referència a tots aquells discursos no 
situats però que es generen des de llocs de poder concrets, normalment presidits per homes, blancs, occidentals, cisgènere, 
heterosexuals, de classe alta, productius, entre d’altres que exclouen el coneixement plural creat des d’altres localitzacions. 
Per aprofundir en el tema, veure Balasch i Montenegro, 2012; Grosfoguel, 2013; Haraway, 1999. 
8

 Aquest concepte engloba aquí les minories ètniques i racials, les dones, les persones trans* i intersexuals, les lesbianes i els 
gais, les diverses funcionals, i un llarg etcètera d’exclusions constants generades pel sistema cisheteronormatiu del capital. 
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que “condicionarà la forma, el contingut i el grau de legitimació social d’aquestes 

<<veritats>>” (Pons, 2019: 17).  

 

4. 2. Metodologia: les Produccions Narratives 
 

A nivell pràctic, la resposta de l’epistemologia feminista a la crítica del model 

metodològic busca, a grosso modo, investigar des de la horitzontalitat amb les 

persones que participen en l’estudi, plantejant-se com un individu real, no 

omnipresent (Haraway, 1995; Hardings, 1998; Schöngut, 2015). Parafrasejant 

Sandra Hardings (1998), els estudis feministes insisteixen en el fet que la 

investigadora es col·loqui al mateix pla crític que l’objecte d’estudi. Per tal de 

realitzar l’estudi dins d’aquest marc epistemològic, s’ha escollit com a metodologia 

les Produccions Narratives (PN) plantejades per Balasch i Montenegro (2003: 44-

45). Una metodologia de recerca qualitativa on la narrativa ha esdevingut un 

element molt enriquidor per a les participants, les investigadores i per a altres 

estudis. Les PN s’estructuren així: 
 

 
 

Balasch i Montenegro (2003) exposen que a les trobades entre investigadora i 

participant es tracten diferents aspectes sobre el fenomen estudiat, sempre tenint en 

compte que allò que ofereixen les participants és una reconstrucció significativa de 

l’experiència, però no una reproducció fidel dels esdeveniments succeïts. Després, 

la investigadora textualitza allò dit i, seguidament, es realitza una discussió amb 

l’equip d’investigació dels aspectes i temes més rellevants, segons els objectius de 

la investigació. Per a la realització del TFG, l’aplicació de la metodologia de les PN 

la realitzarà una sola persona, però comptant amb el suport de la tutora del treball, 

perquè un dels punts forts d’aquesta metodologia es troba, certament, en poder 

llegir les textualitzacions entre diverses persones, ja que l’ampliació de mirades 

comporta una millora qualitativa de la narrativa.  



20 

 

Un cop feta la textualització i assenyalats els temes rellevants, es fa una segona 

trobada amb la participant perquè pugui conèixer el resultat de la conversa prèvia i, 

també, corregir alguns aspectes tractats, ampliar la visió o fer aclaracions al text. Un 

cop es modifica i s’accepta el text final, obtenim una narració sobre un fet concret 

que es configura com un relat acabat i amb lògica argumentativa que permet a la 

investigadora treballar amb unes bases sòlides i en conformitat amb la participant. 

Així s’evita el “tomar las voces de las participantes y subsumirlas a las propias 

tecnologías de representación” (a Balasch i Montenegro, 2003: 46). 

 

4. 3. Les participants de les narratives 
 

La selecció de les participants s’ha fet mitjançant l’efecte bola de neu i les xarxes 

socials. Les participants van respondre de seguida, permetent-me la possibilitat de 

començar aviat. Al treball hi participen quatre persones que han viscut, com a 

mínim, deu anys al poble. Exceptuant la primera narrativa (Àlex, 2021: 46), les altres 

hi fan vida d’una manera o altra. Abans d’entinsar-nos en l’anàlisi de les PN, Convé 

assenyalar que les converses amb les participants són anònimes però que els noms 

ficticis han estat triats per elles: 

  

Participant 1: Àlex, no-binària, 23 anys. Viu a Òrrius des de nadó, marxa als 16 

anys. 

Participant 2: Adela, dona, bisexual, 35 anys. Viu a Òrrius des dels 11 anys. 

Participant 3: Natàlia, dona, bisexual, 16 anys. Viu a Òrrius des de nadó. 

Participant 4: Antònia, dona, lesbiana, 32 anys. Viu a Òrrius des dels 21 anys. 

 

 

5. ENTRETEIXINT EXPERIÈNCIES: ANÀLISI DE LES 
PRODUCCIONS NARRATIVES 
 

Aquest apartat està dedicat a l’anàlisi de les quatre produccions narratives fetes de 

manera conjunta entre les participants i la investigadora amb aspectes referenciats 

al marc teòric.  
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La percepció d’un mateix i els espais de socialització 
 

Les narratives de les participants lesbianes i bisexuals comenten que el fet de sentir 

atracció cap a algú del mateix sexe dins del sistema heteronormatiu sexe-gènere-

sexualitat es viu des d’una amalgama d’emocions: “els dubtes i les incerteses, 

alhora que la curiositat i la por, van ser una constant d’aquella època. No entenia 

com podia ser que després de tants anys estant amb tants nois, no hagués percebut 

que em podien agradar les noies” (Antònia, 2021: 76). En el cas de l’Adela, 

l’homosexualitat també es viu com quelcom estrany: “jo no vaig viure la meva 

atracció cap a una noia com una cosa normal fins als vint-i-cinc anys” (2021: 65). En 

aquest sentit, podem afirmar que “la sexualitat es troba articulada de maneres molt 

específiques a l’inconscient social” (Mira, 2004: 589), intervenint així en les nostres 

conductes i la nostra visió sobre el món. Per tant, l’orientació sexual té un alt 

component identitari. Per això, les narratives de l’Adela, l’Antònia i la Natàlia, 

mostren un procés per definir la seva orientació sexual: “al principi no sabia què em 

passava i em qüestionava constantment sobre el fet que ella [la seva nòvia] em 

cridés l’atenció sexualment” (Natàlia, 2021: 56). 

 

Durant aquest procés, comenten els dubtes que van tenir: “va ser una revelació 

adonar-me que [...] m’agradaven moltes altres noies. Anys més tard, vaig tenir altres 

dubtes perquè m’havien agradat altres nois”, comenta l’Antònia (2021: 77), que ara 

es defineix com a lesbiana. Això està en consonància amb el fet que el lesbianisme 

és multiforme i s’ha de contemplar des d’una perspectiva polièdrica on la necessitat 

de definir-se (o no) depèn de cada persona (Platero, 2008) i, també, del moment 

que aquesta està vivint. Per exemple, l’Adela comenta que va haver-hi un temps que 

“vaig tenir la necessitat de dir-ho i explicar-ho a qui m’envoltava perquè em 

coneguessin. [...] Ara no tinc la necessitat de determinar-me tant” (2021: 70).Pel que 

fa a la percepció de l’orientació sexoafectiva, les participants coincideixen que per 

normalitzar socialment la seva orientació sexual tenen la necessitat d’explicar-la. 

 

En el moment de sortir de l’armari, hi ha dos espais de socialització rellevants: d’una 

banda, les amistats i de l’altra, la família. En el cas de la Natàlia, les seves amistats, 

tan d’Òrrius com de fora del poble, van rebre de manera positiva la seva bisexualitat, 
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tal i com ella explica: “el fet que [...] sempre tinguessin bones reaccions és una cosa 

que m’ha fet sentir molt còmode i m’ha ajudat a entendre que és quelcom normal” 

(2021: 57). En canvi, l’entorn de socialització d’Òrrius de l’Àlex no ho va processar 

de la mateixa manera: “m’he sentit exclòs [...] i crec que es deu al fet que la gent no 

sabia què volia dir ser gai o ho associaven a aspectes negatius, per això em 

tractaven diferent” (2021: 47). Aquest fet ha determinat la seva trajectòria personal i 

identitària, tal i com comenta a la seva narrativa: “ara, als 23 anys, estic començant 

a ser la persona que jo vaig deixar de ser quan anava a P3 i P4. Estic segur que si 

jo no hagués passat per tot el que vaig passar, seria millor persona del que sóc ara” 

(ídem: 53). 

 

Per altra banda, el fet d’explicar a la família que s’és homosexual es viu com un 

requisit: “em sentia obligada a sortir de l’armari davant del meu germà” (Antònia, 

2021: 77), ja sigui perquè la trobada amb la parella és imminent o, tal i com relata 

l’Àlex, “perquè el meu pare em va pillar amb un noi” (2021: 50). Tan l’Antònia com 

l’Adela van percebre aquest sortir de l’armari davant de la família com una exigència 

constant. La primera perquè la seva mare “em feia sortir de l’armari davant dels 

meus amics, com si hagués de dur un cartell on hi hagués escrit <<sóc lesbiana>>” 

(Antònia, 2021: 78) i la segona, per la “pressió social que hi ha per classificar-te” 

(Adela, 2021: 63). Ella mateixa comenta que “verbalitzar-ho em va costar molt 

perquè no els hi podia presentar cap noia en concret” (2021: 69). 

 

Totes coincideixen en el fet que sortir de l’armari és un procés gradual que es fa 

diverses vegades al llarg de la vida i on “rebre un acolliment familiar que situï les 

diverses opcions sexuals i identitàries no heterosexuals dins de les possibilitats que 

existeixen” (Langarita, et. al. 2018: 32) esdevé essencial per viure plenament la seva 

sexualitat. Ser acceptada a nivell familiar preocupa a les persones LGTBIQ+ perquè 

volen preservar el vincle afectiu i tenen por de no acomplir les expectatives que els 

seus pares han dipositat en elles, marcades pels ideals heterosexistes (Coll-planas i 

Herrero, 2017). Aquest fet es visualitza en la següent narrativa:  
 

“A qui més em va costar dir-li va ser al meu pare [...] no volia decebre’l si li explicava. Això 

em va fer dubtar molt sobre si estava segura o no de la meva orientació sexoafectiva. 

Pensava que ell tindria el plantejament de la família típica de tota la vida amb pare-mare-fills 

que tenien els meus avis” (Antònia, 2021: 76) 
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Després de sortir de l’armari amb la família, les participants coincideixen que hi ha 

una percepció més positiva cap al col·lectiu. La narrativa de l’Àlex és un exemple del 

procés d’acceptació del seu pare respecte les diversitats sexuals i de gènere. 

Aquest, va passar d’“haver-ho de processar” a animar-lo a trobar-se i descobrir-se 

(Àlex, 2021: 50). En relació amb això, Langarita, et. al. (2018) comenta que aquelles 

famílies que han tingut contactes previs amb altres persones LGTBIQ+, solen tenir 

una actitud més oberta pel que fa a la sortida de l’armari. Bo i això, aquest fet també 

depèn del bagatge personal i de les percepcions i creences que els familiars s’han 

construït respecte el col·lectiu LGTBIQ+. Per exemple, la concepció inicial de 

l’homosexualitat masculina que tenia el pare de l’Àlex (2021), estava relacionada 

amb el fet que el seu tiet havia mort de sida. Un altre exemple és l’experiència de la 

mare de l’Antònia (2021), marcada pel fet que el seu germà havia hagut d’amagar la 

seva orientació sexual a la feina perquè “havia de fer un paper que no era” (: 79). 

 

Tot i que s’han comentat els motius principals i algunes de les reaccions d’aquestes 

sortides de l’armari, convé recalcar que les participants coincideixen que el primer 

moment en que es plantegen verbalizar-ho és a partir de 4rt d’ESO: “abans de 4rt 

d’ESO aquest tema de les persones LGTBI l’he viscut més com un tabú” (Natàlia, 

2021: 55). Aquest fet pot ser degut a que “la falta de referents és una mancança 

habitual de l’espai públic” (Langarita, et. al., 2020: 18) el qual perpetua 

l’heteronorma política. A més a més, moltes de les participants parlen de referents 

pròxims com a espais de suport. Per exemple, quan l’Àlex estudia batxillerat a 

Barcelona, observa un canvi en el seu entorn: “allà vaig estar molt a gust per primer 

cop a la meva vida” (2021: 49). Aquest fet s’intensifica quan les referents i els espais 

de suport congenien en un mateix espai: l’Adela, ho normalitza gràcies a un equip 

de futbol femení que “em va fer veure que el fet que a mi m’agradessin les dones no 

era ni cap malaltia ni cap anormalitat” (2020: 65). S’observa, doncs, la importància 

dels espais de suport per totes les participants, ja siguin amistats o familiars. 

Aquests, constitueixen llocs simbòlics essencials per poder-se desenvolupar amb 

normalitat (una paraula molt repetida al llarg de les narratives).  

 

L’espai que habitem i la construcció de la diversitat sexual i de gènere 
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Aquesta manca de referents s’accentua “en espais rurals on el control social és més 

elevat” (Langarita, et. al., 2020: 18). Per aquest motiu, només una de les narratives 

parla del fet que “al poble hi ha una amiga que em fa sentir molt còmode perquè ella 

sempre s’ha identificat com a bi” (Natàlia, 2021: 57). La participant també percep 

l’espai social d’Òrrius com un lloc on “tothom s’assabenta de tot en menys temps del 

què et penses” (Idem: 60). Sobre aquest tema, l’Antònia compara així poble i ciutat: 

“sí que és cert que m’incomodava que tothom sabés que era lesbiana sense ni tant 

sols dir-ho a molta gent” (2021: 82). Tot i que les participants parlen d’aquest fet 

com un tret identitari de poble, és quelcom que també s’extrapola a ciutats com 

Girona, on tothom es coneix (Langarita, et. al., 2018). El que incomoda a les 

participants és que l’espai públic esdevingui un espai de control social particular 

“que opera de manera diferent a com ho faria en una gran ciutat on es produeixen 

altres formes de control social amb altres variables” (ídem: 25-26).  

 

La narrativa de l’Àlex mostra com aquest control social és problemàtic fins al punt 

que actualment “no em puc sentir còmode aquí després de totes les connotacions 

negatives que he patit pel fet d’existir” (2021: 52). A Òrrius, l’homosexualitat 

masculina ha estat brutalment reprimida i s’ha concebut negativament perquè 

subverteix les suposades qualitats virils, tal i com passa a tot l’Estat espanyol (Mira, 

2004). Aquesta idea es veu reflectida dins de la narrativa de l’Àlex amb l’explicació 

que fa sobre el fet que a Òrrius “els insults de gai i marica estan molt normalitzats” 

(2021: 52), sobretot per part d’homes cisgènere. A través d’aquesta narrativa, se’ns 

presenta una imatge del poble on l'insult entra dins d'aquesta quotidianitat generant 

incomoditat i vergonya, fins i tot violència, cap a les persones que transiten la 

diversitat sexual i afectiva (Platero, 2008).  

 

L’Antònia també explica que els insults homòfobs que ha sentit a Òrrius han anat 

dirigits cap a homes i considera que “sempre intentaven fer una demostració que 

ells són més homes” (2021: 83), mirant de reforçar així la seva masculinitat. 

D’aquesta manera, queda palesa la idea que aquests insults de gai i maricón 

acaben convertint-se en estigmes importants que interpel·len a totes les persones a 

l’hora de construir la seva identitat social (GtQ, 2005). En aquest sentit, és 

interessant subratllar la idea que presenta Platero (2008) sobre què significa per la 

masculinitat tradicional ser interpel·lada per l’homosexualitat masculina: “si la 
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sexualitat (masculina) és vista com una forma de dominació, el pitjor que li pot 

passar a un varó és <<ser posseït>>” (:11). Per aquest motiu, per l’Àlex l’insult 

constant referit a la seva sexualitat ha tingut una enorme càrrega pejorativa que va 

fer que “tingués la sensació que no era normal des de ben petit” (2021: 46). Ara que 

és adult, sent la responsabilitat d’assenyalar que emprar aquests insults és 

perjudicial, tal i com explica:  
 

“En un grup de whatsapp amb els de la meva edat d’Òrrius, em vaig discutir perquè 

segueixen fent ús d’aquestes paraules. Quan qüestiono aquest insult, sempre em diuen que 

jo no entenc en el sentit que ells ho diuen, però sempre els hi faig la reflexió que l’infant petit 

que l’escolta dient gay o maricón a algú ho associa a quelcom dolent” (ídem: 52).  
 

Aquest activisme quotidià que fa l’Àlex, l’ha portat a sentir un cert esgotament 

personal que ha fet que hagués “de deixar de tenir moltes amistats 

cisheteronormatives perquè no m’hi sento còmode” (ídem: 50).  

 

És diferent parlar de l’apropiació de l’insult o d’imatges lgtbifòbiques per part del 

propi col·lectiu9. Per exemple, l’Antònia creu “que està bé dir-ho si les dues 

persones ho accepten i hi ha la confiança per fer-ho” (2021: 83). Aquesta apropiació 

s’utilitza, de manera més o menys inconscient, com una estratègia per invertir les 

tàctiques del llenguatge misogin, homòfob i racista generat des dels discursos de 

poder d’homes blancs cisheterosexuals que volen mantenir els seus privilegis de 

raça, gènere i classe social (GtQ, 2005; Haraway, 1995; Zaera, et. al., 2021). 

L’Antònia comenta que “em diuen bollera, però jo me’n en ric quan no es fa amb 

malícia” (2021: 83). Per ella, una paraula que havia sigut pejorativa ara s’ha 

convertit en “la meva manera de presentar-me als altres” (ídem).  

 

Tanmateix, el fet que les dones participants no hagin crescut amb l’insult dins de la 

seva quotidianitat, es podria correlacionar amb dos aspectes: per una banda, amb la 

invisibilitat social de les dones lesbianes i, per l’altra, la lesbofòbia interna. En el 

primer cas, el lesbianisme i la bisexualitat han estat encobertes fins al punt que la 

discriminació cap a aquestes persones tampoc s’ha fet visible (Mujika, 2007; 

Platero, 2008; Arnés, et. al., 2019). L’Àlex exemplifica un d’aquests casos de 

                                            
9

 El triangle rosa invertit per marcar a les persones homosexuals per part dels nazis o el recent cas del “Gaysper” utilitzat pel 
partit español VOX, són exemples d’aquesta apropiació de símbols nascuts de l’odi (Zaera, et. al., 2021). 
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discriminació: “tinc la clara percepció que el desig és polític i que les dones 

lesbianes, bisexuals i homes gais patim molt perquè moltes vegades estem 

subjectes a la validació masculina” (2021: 53). En el segon cas, la lesbofòbia interna 

pot provocar actituds de rebuig cap a les orientacions sexuals d’un mateix (Platero, 
2008), tal i com exemplifica la Natàlia: “no pensava que pogués tenir una relació 

amb una noia com la que tinc ara” (2021: 56). 

Pel que fa a l’espai social d’Òrrius i les persones LGTBIQ+, és important tractar la 

percepció de les participants pel que fa al tema generacional: “Crec que hi ha un 

canvi generacional molt gran amb només cinc o set anys de diferència. Jo m’he 

trobat amb dones més joves que a l’institut d’Argentona ja tenien relacions 

homosexuals obertament” (Adela, 2021: 71). Certament, així com passa amb les 

xarxes afectives, l’origen sociocultural, el gènere i els recursos econòmics, l’edat 

també juga un paper crucial pel que fa a les experiències i percepcions del col·lectiu 

LGTBIQ+ (Langarita, et. al. 2019). En aquest sentit, la participant més jove també fa 

referència a l’edat comentant que “totes les meves amigues ho veuen molt normal 

però també crec que és perquè som d’una altra generació” (Natàlia, 2021: 56). 

Respecte a l’àmbit generacional, fa una comparació amb la visió que la gent més 

gran d’Òrrius té del col·lectiu:  

“Crec que Òrrius és un poble on la gent LGTBI es pot sentir còmode però [...] crec que la 

majoria de gent encara no ho acaba d’entendre des de la part racional. Ho accepten però és 

com si pensessin: <<que facin el que vulguin, però jo no ho veig normal>>” (ídem: 59). 

 

Amb aquesta vivència de la participant, s’observa una assimilació de la dialèctica de 

l’homofòbia liberal, on socialment es percep una actitud de tolerància envers les 

persones LGTBIQ+ sempre i quan no destaquin massa i la sexualitat es visqui en 

privat (Duggan, 2004; Mira, 2004). Aquesta és una manera d’exercir violència 

simbòlica que les pròpies persones LGTBIQ+ acaben interioritzant. Així, s'auto-

prohibeixen poder viure la sexualitat tal i com desitjarien. Parlem d’una 

transformació més subtil de l’homofòbia, on, “de nou l’heterosexisme és un 

posicionament que no diu mai el seu nom, l’homofòbia mai es reconeix a si mateixa: 

es naturalitza fins al punt que resulta invisible” i silencia l’experiència homosexual 

(Mira, 2004: 572). Seguint el fil de l’autor Alberto Mira, és oportú citar les següents 
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paraules de l’Àlex: “crec que a Òrrius encara hi ha molt de camí per fer en aquest 

sentit. Penso que a la gent gran se li pot demanar més” (2021: 52). 

 

Institucionalitat, sexe i gènere a Òrrius 
 

La llei 11/2014 (2016) de la Generalitat de Catalunya demana als governs regionals i 

locals activar polítiques públiques sobre la diversitat sexual i de gènere. Malgrat 

això, el fet que les polítiques LGTBIQ+ en entorns rurals siguin una àrea 

d’intervenció recent a Catalunya, sumat al fet que Òrrius té poca densitat 

poblacional i escassos recursos econòmics i humans, fa que aquesta població no 

compti amb una diagnosi de necessitats sobre el col·lectiu LGTBIQ+ resident al 

poble ni amb unes polítiques públiques clares. Això contrasta amb els recursos de 

ciutats grans properes com Mataró, que compta amb el SAI (Servei d’Atenció 

Integral) des del 2019. 

 

El fet de no comptar amb unes polítiques pròpies en matèria de diversitat sexual i de 

gènere a Òrrius és quelcom que influencia directament les vivències de les 

participants. Així, l’Adela afirma que: “pel que fa a les polítiques de l’ajuntament 

respecte el col·lectiu, crec que no hi ha propostes” (2021: 71). L’Àlex també 

coincideix amb aquesta opinió i afegeix: “entenc que no n’hi hagi, tant pel que fa a la 

gent que governa, com pel públic a qui anirien destinades” (2021: 52). A partir 

d’aquí, es fa palesa la idea que les propostes institucionals a Òrrius no acaben 

d’arribar a les persones interessades en assistir-hi malgrat l’interès d’algunes de les 

participants. Així ho explica la Natàlia: “si hi hagués alguna proposta o esdeveniment 

per part de l’Ajuntament o a nivell popular, jo voldria participar-hi sense cap mena de 

problema” (2021: 60). Tot i així, l’Antònia explica que “al Centre Cívic Can Mestres 

es van fer uns tallers en clau de diversitat sexual pels joves fa uns anys” (2021: 84). 

La participant també considera que “l’Ajuntament necessita fer un pas més” (ídem).  

 

Parlar a nivell institucional implica fer referència a l’escola, és a dir, un dels 

principals llocs de socialització durant l’etapa formativa on la diversitat sexual i de 

gènere hauria de prendre un protagonisme particular. El centre escolar és una 

institució regulada per la Llei 11/2014 de la Generalitat de Catalunya que determina 

“la necessària formació i sensibilització de qualsevol professional que [...] es pugui 
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haver d’enfrontar a un cas relacionat amb la discriminació per raó d’orientació 

sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i també el deure d’intervenció” 

(2016:12). En aquest sentit i tot i que la narrativa de l’Àlex és anterior a la llei, el que 

explica al voltant del bullying que va rebre de petit a l’escola per ser homosexual és 

que “els professors mai havien fet res” (Àlex, 2021: 47) i per això comenta que “si 

hagués de proposar alguna cosa, proposo que es facin tallers a l’escola sobre el fet 

que la diversitat és un regal i no un càstig” (ídem: 52).  

 

D’altra banda, és important remarcar la importància de l’esport com a element 

educatiu no formal. En el cas d’Òrrius, el futbol continua sent un espai de 

socialització molt important. La Natàlia (2021), jugadora del Club de Futbol Sala 

d’Òrrius, es sent més vinculada al poble i a les seves amistats a través d’aquest 

esport. Al poble, però, no hi ha diversificació esportiva i, per tant, les persones que 

no juguen a futbol, queden sovint excloses i jutjades: 

 
“No jugar a futbol i les meves amistats [femenines] em va fer pensar que jo no podia ser un 

home perquè no m’agradaven aquestes coses i jo no em sentia còmode al voltant dels nois 

en general. Aquesta experiència em va calar tan profundament que a tercer de primària tenia 

una carpeta on ficava Alexa perquè creia que jo era una nena”. (Àlex, 2021: 46)  

 

Un altre ens institucionals del poble és el Centre Cívic Can Mestres. A les narratives, 

les participants que viuen actualment al poble el veuen com un punt de referència 

social: “se per molta gent del meu entorn que sempre ha sigut un punt de suport” 

(Natàlia, 2021: 61). Com s’ha vist anteriorment, a Can Mestres s’hi han realitzat 

propostes en clau sexual i de gènere. Dues de les participants assenyalen el paper 

rellevant de la dinamitzadora de l’espai perquè s’erigeix com “algú de confiança amb 

qui parlar sobre aquests temes i molts d’altres.” (Ídem: 60-61). Tal i com comenta 

l’Adela, “vaig parlar molt de la meva diversitat sexoafectiva amb la dinamitzadora de 

Can Mestres. Era molt fàcil parlar amb ella d’aquests temes perquè és una dona 

amb la ment molt oberta i també és molt dialogant, cosa que agraeixo” (2021: 72). 

Malgrat això, la participant no relaciona aquest fet pròpiament amb l’Ajuntament, 

sinó amb les aptituds i habilitats de l’educadora que dinamitza el centre cívic. Això 

es correlaciona amb el que passa a altres poblacions on espais d’educació no 
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formal com aquest permeten més proximitat i confiança amb les professionals que hi 

treballen (Langarita, et. al. 2020). 

 

La balançada entre els discursos urbans i l’experiència sexoafectiva a Òrrius 
 

El fet que els discursos LGTBIQ+ a Catalunya tinguin com a referent Barcelona, ha 

consolidat l’imaginari social que la urbs és un espai amigable per aquestes realitats 

en detriment de l’espai rural, que es concep com a hostil i lgtbifòbic (Langarita, et. 

al., 2019). A partir d’aquest fet, podem parlar del concepte de sexili, que fa 

referència a la marxa forçada del lloc on una persona ha crescut pel fet de no poder 

viure lliurement la seva orientació sexual i identitat de gènere. La narrativa de l’Àlex 

n’és un exemple: marxa a viure a Barcelona i ho viu com “una alliberació en certa 

manera” pel fet que “a Òrrius, tenir comportaments homòfobs era la norma” (2021: 

49). Tot i això, sovint aquest fet no és el motiu principal per canviar de residència, 

però sí que permet a la persona viure la seva sexualitat amb més tranquil·litat. El 

sexili no només es produeix de l’entorn rural a l’urbà, sinó també entre ciutats, com 

és el cas de l’Àlex: “vull anar a viure a Berlín i començar el procés de poder ser 

100% jo mateix a un lloc on no em conegui ningú. Allà tothom es barreja i no he de 

passar cap examen per justificar com de no-binari sóc” (2021: 54).  

 

Per l’Antònia, deixar Barcelona va ser un tema econòmic i, malgrat que ara no vol 

marxar del poble per la tranquil·litat de l’entorn, els primers dies al poble els recorda 

com un xoc: “[vaig sortir] un divendres a la nit i l’únic que va passar va ser que em 

vaig perdre pel poble i em vaig trobar dos porcs senglars” (2021: 75). De fet, les 

al·lusions a la poca densitat poblacional i el fet que “Òrrius és un espai molt tancat 

en molts aspectes” (Adela, 2021: 71), són constants a les narratives i es plantegen 

com un obstacle per diversos motius, entre ells, l’orientació sexual i afectiva. En 

aquest sentit, totes les participants verbalitzen que les experiències sexuals han 

estat amb gent de fora d’Òrrius pel fet que “trobar una persona no hetero i establir-hi 

una relació més enllà de l’amistat a Òrrius” (Antònia, 2021: 86) és complicat. A l’hora 

de poder festejar amb algú del poble s’ha de tenir en compte el control social, ja que 

provoca que les experiències sexoafectives siguin fora del poble:  
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“En un poble tant petit no em plantejo tenir una parella d’aquí perquè tothom se n’assabenta 

absolutament de tot. Tenir una parella d’aquí ha de ser complicat i no m’interessa gaire. 

Personalment, prefereixo que la meva vida en parella la sàpiga qui jo vulgui” (ídem: 85). 

 

Quan les participants parlen d’aquest aspecte, la comparativa amb la ciutat apareix 

clarament: “per lligar, Barcelona és molt més fàcil i té moltes oportunitats de 

conèixer gent nova” (ídem: 86). Se’ns fa palesa la idea, doncs, que no es poden 

oblidar les connexions amb realitats LGTBIQ+ fora del nucli d’Òrrius perquè 

aquestes es produeixen tant a nivell vivencial, desplaçant-se a altres nuclis urbans, 

com a nivell virtual, mitjançant les xarxes socials o els mitjans de comunicació de 

masses. 

 

Altrament, en tractar-se d’un nucli poblacional reduït també condiciona el fet de 

plantejar-se crear un col·lectiu LGTBIQ+ a Òrrius. Tant la Natàlia com l’Antònia 

mostren predisposició per fer-ho, però no ho veuen factible: “crec que en general al 

poble hi ha poques persones i som pocs els que ens identifiquem amb el col·lectiu” 

(Natàlia, 2021: 60). A més a més, l’Antònia afegeix el següent: “segons el que jo 

conec de la gent del col·lectiu que viu a Òrrius, crec que en general ningú té ni les 

ganes ni els recursos per tirar endavant una cosa així” (2021: 85). En aquest sentit, 

l’Àlex fa una reflexió en clau política:  

 
“A Òrrius hi ha molt moviment d’esquerres que perpetua conductes masclistes i homòfobes 

que no s’estan plantejant seriosament. Per exemple, s’han pintant murs amb <<fora 155>> 

però no s’ha pogut aturar mai el fet que una persona digui marica a una altra” (2021: 52). 

 

Per acabar, amb aquesta anàlisi percebem la idea que l’entorn social té una 

influència cabdal per les persones LGTBIQ+ a l’hora de construir les seves 

vivències. En aquest sentit, l’estudi i la concreció sobre com es viuen les diversitats 

sexuals i afectives en nuclis poblacionals com els d’Òrrius, mereixen ser 

visibilitzades. Només d’aquesta manera connectarem les experiències LGTBIQ+ 

rurals amb les d’altres municipis i es podran tenir en compte a l’hora de plantejar 

polítiques públiques i entreteixir bones praxis en el tractament de les diversitat 

sexuals i de gènere.  
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6. CONCLUSIONS 
 

“Crec que mirar la narrativa com una forma d’habitar el món ens dona aquesta cosmologia. [...]  

Ens compromet a observar de forma crítica i urgent les implicacions i conseqüències  

de les nostres accions sobre la condició del món” 

Armando Rodríguez, 2002. 
 

El TFG sorgeix d’una necessitat personal sobre com he viscut la meva bisexualitat al 

poble on m’he criat i on no he tingut referències clares sobre les diversitats sexuals i 

de gènere fins que no vaig marxar a viure a l’estranger als 24 anys. Després de 

rodar el món vaig tornar al meu born particular, Òrrius, amb la meva companya. 

Visibilitzar la meva diversitat sexoafectiva al poble em va fer adonar de les 

mancances que vaig tenir de petita i d’adolescent i de com la poca diversitat d’un 

poble de 758 habitants condiciona les mirades i els comentaris de les que t’envolten. 
 

Per aquest motiu, la idea del TFG és molt clara: he volgut conèixer i analitzar la 

diversitat sexual i afectiva del meu poble des d’una visió més àmplia que la personal 

per connectar així les vivències dels altres amb la meva. Per fer-ho, la pregunta 

inicial ha estat saber com havien viscut altres persones del poble la seva diversitat 

sexual i de gènere en un lloc com Òrrius. La intenció ha estat clara: saber quins 

havien estat els avantatges, barreres, aspectes a millorar, sistemes de protecció 

personal engegats, espais de suport establerts, entre d’altres, de les persones amb 

orientacions sexoafectives no heteronormatives a Òrrius. El marc teòric ha estat 

determinant per marcar els quatre objectius específics sobre a diversitats sexuals i 

entorn rural: les relacions socials (famílies i amics), la influència del context en 

general del poble, el paper de l’administració i les institucions d’Òrrius i com es 

materialitza, en les narratives de les participants, el fet que la metròpolis acapari els 

discursos de les persones LGTBIQ+. 
 

Amb l'esperança de trobar sinergies entre les participants que puguin servir com a 

temptativa per cobrir les necessitats clares d’una població com Òrrius, he considerat 

vital entreteixir narratives i, així, fugir de l’anomenada veu única. Tot això porta 

implícit unes conclusions que es ressalten a continuació: 
 

En primer lloc i pel que fa a la percepció inicial de la diversitat sexoafectiva, s’ha 

mostrat com les dones parlen dels inicis de les seves relacions sexuals i afectives 
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amb altres dones com quelcom estrany. Subratllen el fet que és un moment ple de 

dubtes i incerteses cap a la seva pròpia persona/identitat. S’ha apuntat que la 

causant d’aquests sentiments és el trencament amb l’heteronorma social present en 

l’inconscient social i sovint requereix una reconfiguració identitària. Per aquest 

motiu, les participants tenen molt present el moment que van explicar que eren 

dissidents, tant a les seves amistats com a la seva família, i s’observa una 

necessitat per fer-ho. De fet, en coincidència amb altres estudis tant de diversitat 

sexoafectiva en entorns rurals com urbans, les narratives fan palesa la idea que la 

manera com l’entorn relacional acull aquesta dissidència és determinant per la 

percepció que un té de si mateix. En aquesta “normalització” (per fer servir paraules 

de les pròpies participants), també hi juga un gran paper el fet de tenir o no referents 

propers en el moment de determinar la sexualitat. Òrrius ha estat assenyalat com un 

espai sense referents. Val a dir, però, que aquesta és una mancança de l’espai 

públic en general, com bé s’ha comentat durant l’anàlisi. 
 

En segon lloc, a l’hora de tractar la influència del context en les vides de les 

participants, es fa evident el control social i el perceben com a molest en general, 

però en especial quan es parla de sexualitat. A més a més, aquest control social 

porta un problema associat pel que fa a les diversitats sexuals i de gènere: quan 

algú és insultat per aquesta raó, el bullying pot començar en un lloc i moment 

concret però també es pot estendre fàcilment en altres espais del poble. 
 

Pel que fa a la influència del context, les participants també han fet al·lusió a l’edat 

dels habitants del poble i les seves reaccions o pensaments envers la sexualitat de 

les primeres. Aquestes actituds han quedat acotades sota el paraigües de 

l’homofòbia liberal. Això denota que hi ha una manca de formació i sensibilització en 

general al poble, fet que les pròpies participants assenyalen com un aspecte que cal 

erradicar10. 

 

El tercer bloc d’anàlisi estava encarat a les adiministracions i institucions públiques. 

Per part de les participants, la manca de recursos, polítiques i activitats en matèria 

de diversitat sexual i de gènere ha quedat àmpliament assenyalada. Aquest fet porta 

                                            
10 Nt. A. Les membres del tribunal del TFG observaren que determinar el context exclusivament des de l’homofòbia liberal, implicava no tenir en 
compte la trajectòria històrica de les generacions prèvies. La presentació del treball a l’ajuntament a principis del 2022 va revisar aquest aspecte. 
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implícita la idea que, malgrat que Òrrius no compta amb unes polítiques LGTBIQ+ 

pròpies, pot ser una oportunitat per construir-les conjuntament des de la base. En 

aquest sentit, és important ressaltar que per part d’algunes participants, hi ha una 

predisposició per configurar propostes o assistir a esdeveniments relacionats amb el 

col·lectiu LGTBIQ+ a Òrrius en el cas que alguna institució les plantegi en un futur. 
 

Pel que fa a les institucions derivades de l’ajuntament, el Centre Cívic Can Mestres 

és l’únic espai on s’hi han realitzat algunes iniciatives en matèria de feminismes i 

diversitats sexuals i de gènere. Tanmateix, a l’hora de tractar les diversitats 

sexoafectives, les narratives exalten més les habilitats de la dinamitzadora del 

Centre Cívic que no pas les activitats en sí. Una de les participants proposa, a més 

a més, que a l’hora de presentar les realitats LGTBI* no es faci “de manera escolar”, 

sinó que s’aprofundeixi més en els aspectes que cridin més l’atenció als joves. 
 

L’educació també ha format part de l’anàlisi parlant del bullying escolar que va rebre 

una de les participants i que no va ser sancionat en el seu moment. Com a proposta 

de millora, la mateixa participant proposa més sensibilització i formació tant als 

docents com als alumnes pel que fa a les diversitats sexuals i afectives. Per aquest 

motiu, si fos possible una futura diagnosi, es considera oportú posar el focus en el 

tractament actual de les diversitats sexuals i de gènere a l’Escola Francesc Macià 

d’Òrrius i saber si hi ha voluntat de formar-se per part de les professional. Altrament, 

l’educació no formal, representada per l’esport, ha sortit a les narratives per la 

manca de diversitat esportiva al poble, només es juga a futbol. Aquest esport té un 

gran pes en el si de la població i és un espai de socialització important i per això, no 

jugar-hi, sol comportar exclusió. 
 

L’últim aspecte analitzat ha estat la relació entre els discursos urbans sobre 

sexualitat i gènere amb el nucli d’Òrrius. Arrel de dues de les narratives, s’ha 

constatat que Òrrius és un lloc tant de fugida com d’arribada pel que fa a les 

persones LGTBIQ+. També, que la imatge preconcebuda sobre la ruralitat com a 

lgtbifòbica i la ciutat com a lgtbifriendly depèn totalment de l’experiència viscuda per 

cada participant. De totes maneres, les participants perceben la ciutat com un espai 

positiu on poden passar desapercebudes i fugir del control social de les poblacions 

amb pocs habitants com Òrrius. En aquest sentit, quan les participants tracten el 
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tema de lligar a Òrrius, el consideren un oxímoron, tant per la impossibilitat de trobar 

algú homosexual al poble, com per evitar el control social. Per aquestes dues raons, 

les participants prefereixen lligar fora del poble. 
 

Aquestes conclusions mostren el potencial transformador que suposa donar 

visibilitat a l’experiència de les persones LGTBIQ+ en espais rurals. També es 

presenten com una gran oportunitat, alhora que repte, per construir sobre les 

mancances i necessitats de les participants. Per aquest motiu, es va comunicar a 

l’Ajuntament la temàtica del TFG i, actualment, hi ha concertada una trobada amb la 

Regidora de Cultura, Joventut i Esports per aquest febrer. Es planteja com una 

primera trobada per posar sobre la taula tots els reptes que té al davant el poble. 
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8. ANNEX 

8. 1. L’experiència personal respecte la metodologia emprada 
 

Crec essencial contemplar a l’annex el que ha sigut el primer moment on he vinculat 

la part teoricopràctica que ha donat peu a poder construir unes trobades coherents 

amb la metodologia de les Produccions Narratives (PN) i ètiques amb les 

participants. Entro aquí molt més en detall de com ha sigut la preparació personal 

que he fet respecte les PN amb les participants. Tracto aquí sobre tot el procés de 

disseny previ que hi ha darrera d’aquest treball.  

8. 1. 1. El meu posicionament com a investigadora 

 

A les trobades amb les participants s’ha tingut sempre en consideració el que 

exposa Haraway (1995): “l’objectivitat feminista tracta de la localització limitada i del 

coneixament situat, no de la trascendència i el desdoblament del subjecte i l’objecte” 

(:327). Comprendre la totalitat de la cita exposada ha comportat que com a 

investigadora busques ser molt conscient sobre com em situava i, per tant, sobre 

com voldria desenvolupar el meu paper. Posar la consciència en mi per poder 

arribar a l’altre, quelcom que des del meu punt de vista, forma part de la 

”responsabilitat política” (Balasch i Montenegro, 2003: 45) que requereixen les PN.  

  

Així doncs, en tot moment s’ha reconegut la meva posició i allò que s’ha pogut 

aportar en la sinergia i l’intercanvi de totes i cadascuna de les trobades. Sempre 

evitant que això arribi a determinar les respostes de les participants. Tanmateix, 

seria inversemblant de cara a la metodologia qualitativa que s’ha fet servir partir de 

la concepció de l’investigadora com una tabula rasa per dos motius clars. El primer, 

perquè “aquesta pretenció només t’impedirà que facis ús del que saps” (Parker, 

2005: 57) i, el segon, perquè és irònic i irresponsable des del punt de vista de 

l’epistemologia feminista intentar abandonar l’històric personal. 
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Tenint en compte que la nostra mirada és limitada i concreta, s’ha considerat bàsic 

establir connexions i articulacions amb altres persones per saber com han viscut 

elles la seva diversitat sexoafectiva al poble. Avanço, que ja des d’un primer 

moment de conversa ha sigut molt interessant veure’n les diferències, les similituds i 

les contraposicions entre les narratives de cadascuna de les participants i, també, 

amb la meva experiència personal. En aquest sentit, per al lector convé tenir present 

que les objectivitats encarnades, situades i parcials generades han sigut “fruit d’una 

sèrie [...] d’entramats relacionals, perquè qui investiga sempre està vinculada amb 

les persones que col·laboren en a la recerca” (Pons, 2019: 18). 

8. 1. 2. Disseny de la conversa 

 

El disseny previ de la conversa amb les participants ha tingut varis moments i tots 

ells han sigut determinants per a la realització del treball. Quan ens posem en 

contacte (participants-inverstigadora), s’explica a grans trets la temàtica del TFG, es 

clarifiquen dubtes sobre la temàtica i la metodologia. Abans de fer la primera 

trobada, signen el consens que estableix el marc legal de protecció de dades de la 

Universitat Oberta de Catalunya; per tal de respectar l’anonimat, aquests documents 

originals els tenim l’autora del treball i les participants.  

 

Pel que fa a l’elecció de l’espai s’ha fet segons segons l’adaptabilitat de les 

participants; per exemple, l’Adela ha preferit casa seva per un tema organitzatiu. De 

totes maneres, pel que fa a les altres participants, ha sigut clau la col·laboració de 

l’Ajuntament d’Òrrius en quant a la sedició de l’espai d’estudi que està situat a 

l’Ajuntament Vell i que acull l’actual Hotel d’Entitats del Poble d’Òrrius. Aquesta sala 

l’hem freqüentat totes amb anterioritat per estudiar. Això ha permés sentir-se en un 

espai reconegut que cadascú se l’ha fet propi a la seva manera. També, gaudiem de 

tenir un lloc d’intimitat i confort on poder-se explicar amb tranquil·litat, quelcom que 

ha generat un bon intercanvi. 
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Altrament, en l’execució del treball es van 

dissenyar un seguit de blocs temàtics per 

enmarcar les preguntes guia o orientatives de la 

trobada.  

Els exposo amb la següent imatge de creació 

pròpia: 
 

 

Plasmar la idea en aquesta imatge ha servit per ubicar-me i, actualment, em serveix 

per il·lustrar els quatre eixos vertebradors de les converses amb les participants. Els 

blocs i preguntes que es mostren, estan separats però no deixen d’interelacionar-se 

i interpel·lar-se entre ells de maneres diverses, quelcom que ha quedat pales a les 

converses amb les participants. De fet, com s’ha vist en la posada en pràctica, i com 

ja es pressuposava després d’haver llegit diverses experiències prèvies amb les 

Produccions Narratives per altres autors (García, 2017; Schöngut, 2015b), a les 

trobades amb les participants les preguntes generals han determinat la manera 

d’explicar la seva experiència però un cop fetes les preguntes inicial per situar-nos 

mutualment amb la participant, després les preguntes entraven en relació amb allò 

narrat per contribuir al mètode de la conversa que s’ha comentat a l’apartat de 

metodologia. 

  

En aquesta explicació del disseny previ, també voldria subratllar un aspecte que, per 

molt banal que pugui semblar, ha sigut determinant per tal de mantenir les 

converses en el pla ètic i responsable: la manera d’escoltar a aquelles persones que 

de manera voluntària han decidit compartir la seva experiència amb mi. Per aquest 

motiu, la meva formació professional com a educadora social ha fet que promogués 

l’escolta activa i la comunicació no-violenta al llarg de les converses (Madrid, 2005). 

Així, he pogut fer palesa una idea central de les PN: les participants són “expertes 

de la seva pròpia vida” (Parker, 2005: 8).  

 

Així doncs, per les converses s’ha mantingut la idea que la comunicació, 

especialment l’escolta com a fet natural, va més enllà del que és visible i, des del 

meu punt de vista, requeria una menció especial en el TFG. En la comunicació es 

materialitza la gramàtica pròpia i la de l’altre, quelcom que emfatitza la idea que el 
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llenguatge no és un “sistema neutre de transmissió” (Garay, et. al., 2005: 16). 

Personalment, confirmo que aquesta reflexió personal sobre com volia escoltar a 

l’altra ha suposat que fos més conscient que mai del meu llenguatge tant verbal com 

no verbal quelcom que ha repercutit en la comoditat de cadascuna de les persones 

amb qui he mantingut les converses. Suposo que això també ha fet que es 

generessin diàlegs d’interès mutu que s’han considerat per fer la textualització. 

 

8. 1. 3. Procés de textualització 

 

Després de les trobades amb les participants, amb la conversa gravada amb el 

suport tecnològic, s’ha produït la textualització d’allò narrat. Tenint en compte que 

“l’experiència és un dels aspectes del moviment històric d’encarnació menys 

innocent i menys evident” (Haraway, 1995: 184), aquest ha sigut un pas remarcable 

dins del treball i ha permès un bon anàlisi d’informació posterior. A l’hora de fer la 

textualització han sorgit noves qüestions que s’han intercanviat amb les participants. 

Un cop acabada la primera textualització es presenta a la participant per corregir 

aspectes o ampliar la visió, quelcom que s’anirà repetint fins que la participant tingui 

una conformitat total amb la narrativa presentada. 

 

Aquest modus opperandi connecta amb la idea que la trobada subjecte-subjecte 

“mitjançant la narrativa és un pas endavant” (Schöngut, 2015a: 136) respecte la 

creació de noves metàfores (Haraway, 1995) per a produir un coneixement feminista 

que es converteixi en instrument de mobilització política (Arditi, 1995). També 

implica una reflexió constant sobre quelcom tan valuós com és l’experiència de vida 

que aquesta persona ha volgut narrar. Permet mantenir una coherència amb les 

“quantes emocions en tant poc rato. Necessito un got d’aigua” que comentava Adela 

en mig de la trobada. També garanteix aquesta idea de treball conjunt i horitzontal 

entre investigadora i participant alhora que manté una connexió entre els fets narrats 

i la vida en sí (Rodríguez, 2002).  
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8. 2. Les Produccions Narratives 

8. 2. 1. Àlex: Prefereixo que la gent m’odïi pel que sóc que no que em rebutgi 
pel que no sóc 

 
A la infància no hi torno 
 

Visc a Òrrius des que era nadó i, des de la meva vivència personal, a Òrrius en 

general i a l’escola Francesc Macià en particular, el tema de la diversitat 

sexoafectiva sempre l’he viscut com una penalització. Només per existir em van 

insultar a crit de gai i maricón. Des que era molt petit, des que tenia 3 anys que 

m’insultaven dient gay o maricón. Jo llavors no sabia què significava però ho tenia 

associat a quelcom dolent. I quan fas aquesta associació intentes no ser això que 

t’han dit que ets. En concret van ser dos nens de l’escola els que van insultar-me de 

forma més intensificada a crit de gay. No els hi tinc gens de carinyo a dia d’avui 

encara.  

 

Això va fer que tingués la sensació que no era normal des de ben petit. De fet, no 

m’havia agradat mai el futbol i a Òrrius o jugues a futbol o no existeixes, perquè no 

hi ha diversitat a nivell d’esports. Òrrius és com és, molt petit, i tampoc t’has 

d’esperar massa més. A mi no m’agradava i no hi jugava, però tota l’escola sí. Inclús 

infants a qui no els hi agradava l’esport. No jugar a futbol per mi implicava “anar amb 

les nenes” amb qui hi tenia molta més afinitat i em sentia molt còmode. A mi se’m va 

criticar molt per això. No jugar a futbol i les meves amistats em va fer pensar que jo 

no podia ser un home perquè no m’agradaven aquestes coses i jo no em sentia 

còmode al voltant dels nois en general. Aquesta experiència em va calar tant 

profundament que a tercer de primària tenia una carpeta on escrivia “Alexa” perquè 

creia que jo era una nena. 

 

Pel que fa al grup de la meva edat, recordo a classe de física i química que un dels 

companys de classe em va enviar un hotmail on em deien “maricón, ets pitjor que el 

professor de química”. És un correu que he intentat recuperar però que després de 

tants anys s’ha perdut.  
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De cara a la institució escolar, els professors mai havien fet res. També és cert que 

no vaig ser una persona que ho verbalitzés molt perquè quan em vaig fer al càrrec 

de la significació d’aquell insult, ja feia anys que em deien gay. Ja t’és igual o, inclús, 

et defenses. Recordo pegar-me amb un del meu grup d’iguals. Fa uns anys vaig 

anar a l’escola per oferir-me a fer una xerrada sobre homofòbia i em van comentar 

que ho havien de parlar amb l’AMPA. Va ser quelcom que es va allargar amb el 

temps i, quan van dir-me que sí, jo ja no podia fer la xerrada per un tema de temps. 

 

A part dels insults per part d’aquests dos nois, quan anava amb amistats diferents 

per Òrrius el que més recordo era la ignorància. Quan anava a algun lloc amb 

alguns amics i ens trobàvem amb algun altre grup d’edats diferents, a mi ningú em 

deia res perquè era el més estrany. A mi no em parlaven ni per fer bromes els més 

grans. Fins al punt que tenia la sensació que no es podia parlar amb mi. Aquest 

deixar de banda per molts dels grups més grans del poble el vaig viure com un 

“existeixes però no em vull apropar”. En aquell moment no sabia per què, però ara, 

vist des de fora, suposo que veien que era el nen gay, el més afeminat. Llavors això 

no porta a un bullying actiu com el que van fer-me dos nens de l'escola al pati, sinó 

com un bullying passiu, deixant-me de banda.  

 

Així és com m’he sentit exclós d’altres maneres que anaven més enllà de l’insult i i 

crec que es deu al fet que la gent no sabia què volia dir ser gai o ho associaven a 

aspectes negatius, per això em tractaven diferent. Inclús hi ha una noia del poble 

que ara és bisexual o lesbiana i em deixava com de banda perquè no sabia com 

encaixar-ho en la seva vida. Després, d’adult, m’ha enviat missatges per Twitter 

però és que jo crec que ara ja no és moment de reconnectar. Jo recordo tenir panic 

d’aquesta gent més gran pel que em poguessin dir o comentar de mi quan passés 

per allà. Ara ja no tinc cap interès en reconnectar-me amb aquesta gent. 

 

Canvis d’amistats 
 

Vaig anar a Granollers a un institut concertat horrible a nivell de valors però on el 

bullying estava més controlat. Allà vaig haver de refer la meva personalitat per tal de 

poder encaixar amb els altres i protegir-me del que m’havia passat a l’escola. A 
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l’institut vaig començar a fer el que veia. Vaig ser un cabrón amb molta gent per 

protegir-me. No m’estic justificant perquè reconec que vaig fer coses molt mal fetes 

que després em van comportar molts problemes. D’aquell lloc em va sorprendre que 

els nois no jugaven a futbol, que parlaven de coses molt diverses i que hi havia gent 

grassa. A Òrrius la tònica habitual és de gent bastant prima, jo al poble era el gay i 

el gras. 

 

L’institut, per sort, no el vaig fer a Argentona, perquè conec gays que han anat a 

l’institut d’Argentona i han hagut d’aguantar moltes coses. Sí que és cert que tot i 

anar a l’institut de Granollers, jo em continuava veient amb les meves amigues del 

poble. Em relacionava amb elles igual que sempre però ens veiem molt a Argentona 

perquè elles hi tenien amistats i llavors jo també em relacionava amb gent 

d’Argentona. De fet, un any vaig anar al cau d’Argentona que en principi té un 

ambient més de perroflautes i t’esperes gent amb la ment més oberta, però jo 

només veia que matxis d’esquerra molt tòxics. Les tendes eren no mixtes, sempre hi 

havia comentaris dels pits d’algunes de les monitores i coses per l’estil. El que més 

ràbia em fa són els matxis d’esquerra a qui m’he trobat que fan servir el poliamor 

sense responsabilitat afectiva i que perpetuen un maltractament constant a les 

dones. Argentona està plagat d’aquesta gent i per això vaig fugir d’això. Simplement 

vaig deixar d’anar-hi perquè tenia la sensació de tornar enrere i jo ja ho havia viscut 

tot allò. Per coses de la vida, en aquella època al cau vaig coincidir amb un dels que 

hi anava que era gay i em pressionava a mi perquè sortís de l’armari. Ho feia perquè 

els comentaris no es redireccionessin cap a ell, com un sistema de defensa perquè 

a l’institut d’Argentona ho va passar molt malament amb el tema de la seva 

sexualitat. 

 

També, una altra cosa que recordo molt d’Argentona és que la gent està molt 

estratificada. Així com a l’institut de Granollers on anava, amb les amistats que vaig 

fer en aquella època a Argentona sempre intentava colar-me dins dels grups guays. 

Així jo quedava legitimat i llavors ja ningú no em podia dir o fer res. De totes 

maneres, no era el meu grup de gent, jo havia de canviar de la meva manera de ser 

per poder agradar. Era el meu sistema de protecció que també extrapolava a 

Argentona. 
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Respecte a la meva adolescència i la meva orientació sexoafectiva, jo no vaig 

tractar-la tampoc a la secundària. Ho vaig començar a dir a l’institut quan feia 4rt 

d’ESO i el motiu va ser perquè hi havia un noi d’un curs més gran que m’agradava. 

Fins que no tenia 17 anys no vaig començar a verbalitzar que era homosexual. Tot 

va ser bastant tard comparat amb altres experiències d’exparelles que conec, però 

és que jo no vaig estar còmode amb els nois en general a la meva vida fins anys 

més tard. I quan dic anys més tard parlo de batxillerat! 

 

El batxillerat ja el vaig fer a Barcelona. Quan tenia 16 vaig venir a viure mig sol a un 

pis de Barcelona on encara estaven fent obres. A segon de batxillerat tota la família 

va venir a viure aquí. En aquell moment, Barcelona va ser una alliberació en certa 

manera, encara que ara se’m faci petit. El batxillerat el vaig fer a un institut amb un 

ambient més hippie i allà hi havia homes heterosexuals que eren amics meus de 

debò, amb qui em dutxava, dormia,... com ho fan els amics normals i jo no era mal 

vist. L’ambient era molt utòpic i d’esquerres, allà vaig està molt a gust per primer cop 

a la meva vida. Hi havia moltes xerrades contra homofòbia, allà qui rebia bullying 

eren els homòfobs i racistes. En el moment que faig batxillerat hi ha un canvi de 

patró del que jo havia viscut, a Òrrius tenir comportaments homòfobs era la norma.  

 

M’identifico dins del col·lectiu LGTBI i m’hi relaciono com una cosa orgànica. No 

com un col·lectiu en sí, però sí que busques un grup d’amics diversos i ara fa poc 

m’he adonat que els meus amics homes cisheterosexuals eren com una barrera per 

mi que no podia canviar. Ara mateix tinc més amigues dones com quan era petit i 

més amics gays. M’envolto d’aquestes persones perquè s’alinea més amb el que jo 

busco com a projecte vital. A mi alguns homes m’han interpel·lat per dir-me que 

saben que el sexe anal els hi pot donar més plaer però que no s’atreveixen a fer-ho 

perquè creuen que són menys homes. Jo sempre els hi dic que no han de venir-me 

a buscar perquè els reafirmi amb el que es plantegen. Penso que són ells els que 

han de determinar les seves vivències, jo sóc un maricón més que m’equivoco i 

dono la meva opinió, no puc anar sospesant la vida dels altres sobre la taula. 

També, de vegades, les converses entre homes sobre com han tingut sexe amb una 

dona i la manera denigrant com ho expliquen és quelcom que s’ha de replantejar, jo 

m’he enfrontat moltes vegades amb persones que creia que eren amigues meves 
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per coses com aquestes. Per això he hagut de deixar de tenir moltes amistats 

cisheteronormatives perquè no m’hi sento còmode. 

 

Després de batxillerat he estudiat dret a ESADE, el pitjor que podia fer perquè no 

em va agradar gens ni la carrera ni el lloc, era totalment al contrari d’on venia. La 

homofòbia està mal vista però hi ha molt de cristià de l’opus i és un ambient molt 

competitiu. L’exigència universitària m’ha fet desenvolupar una malaltia de salut 

mental i el tema de la meva identitat i orientació sexual va quedar de banda. 

 

La família 
 

A nivell de vivència familiar, recordo que la meva família va ser cridada per la 

directora de l’escola del seu moment, quan jo tenia 3 o 4 anys i els hi va dir: “l’Àlex 

sembla que serà gay”. Els meus pares van dir, bé, ja ho veurem. També recordo 

molt també que el meu pare fa molts anys va dir a mi “el meu fill em pot fer tres 

putades o ser cura, o ser militar, o ser gay”. És quelcom del que es penedeix 

moltíssim ara mateix. El meu pare ara és el meu gran supporter i ho ha rectificat 

totalment. 

 

Als 17 surto de l’armari perquè el meu pare em va pillar amb un noi. El meu pare va 

haver-ho de processar, a la meva mare i germana els hi va ser completament igual. 

Amb aquest procés del meu pare, la meva mare em va explicar la història del tiet del 

meu pare que també era gay i es va morir de sida. Jo vaig pensar que si el meu 

pare només tenia aquesta referència dels gays s’entenia més o menys el seu 

comportament, però crec que tenia també la responsabilitat de buscar més 

referències en veure que jo era gay. M’hagués agradat que m’haguessin donat 

referents per normalitzar la situació. És que si no tens més referents, l’única cosa 

que veus són coses negatives associades a l’homosexualitat i al final acabes fent 

comentaris com el que el meu pare em va fer a mi de petit.  

 

Actualment, el meu pare està extremadament penedit i m’anima a trobar-me i a 

descobrir-me, a no censurar-me a mi mateix com ell havia fet. Ha sigut una persona 

que, als 65 anys, dins de la seva masculinitat, ha pogut fugir bastant de la norma i 

fugir del que tenia après. Està molt més deconstruït que una persona de la seva 
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edat. Actualment té moltes més referències quan parla de segons quins temes i sap 

de què parla, com argumentar-los. 

 

La meva família extensa mai m’ha fet cap comentari diferent, al meu avi crec que li 

és completament igual mentre jo sigui feliç. Per exemple, jo a Berlín feia pole dance 

i recordo que a l’avi van explicar-li  de què treballava enmig d’un dinar i no li va 

importar. De fet, la meva àvia (que ja no hi és) quan jo era petit em comprava 

barbies perquè veia que era el que a mi m’agradava i no veia cap problema en el fet 

que jugués amb Barbies. He de dir que jo en el seu moment no ho entenia i tenia la 

sensació que m’havia descobert. Òbviament ara ho penso i veig que sempre ha 

sigut una persona molt avançada per l’època. Realment era una dona impressionant 

en molts sentits. 

 

La meva batalla ja no és a Òrrius 
 
Actualment les meves relacions amb el poble s’han refredat per coses que no tenen 

a veure amb la diversitat sexoafectiva, sinó perquè tot aquest grup meu de noies del 

poble xoquem moltes vegades. El grup de nois de la meva edat del poble em tenen 

respecte en certs nivells, inclús a vegades penso que em tenen por. No sé perquè 

però no em qüestionen el que comento (a la cara, com a mínim). No hi conecto ara 

amb el poble. De totes maneres, he continuat venint a Òrrius, cada vegada hi vaig 

menys perquè fa 3 anys em vaig barallar amb una de les meves millors amigues del 

poble i les altres estan en processos personals molt complexos i a mi m’afecta 

veure-les en segons quines situacions.  

 

A Òrrius hi tinc encara el meu avi i la seva filla que per mi és una germana gran. Són 

gent que veig quan puc i trobo temps. Em queda aquesta connexió i un molt bon 

amic que ha intentat apropar-se a altres realitats. Aquest em va explicar que un dels 

del seu grup d’amics d’Òrrius li va explicar que un altre noi del grup era bisexual i 

així de forma molt despectiva li va dir “i espera’t que encara en falten per sortir”. 

Aquest amic meu es va quedar sorprès que ho comentés d’aquesta manera, de fet, 

és l’únic que m’ha interpel·lat per saber com podia ser menys masclista i menys 

homòfob perquè li feia molt de mal veure el que estava passant a l'actualitat amb les 

dones i amb el col·lectiu.  
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El poble és un lloc on no m’he sentit mai còmode respecte la meva orientació sexual 

i afectiva. Penso que socialment no és un espai amigable i còmode per les persones 

del col·lectiu. Els insults de gay i marica estan molt normalitzats. Fa poc, en un grup 

de whatsapp amb els de la meva edat d’Òrrius em vaig discutir perquè segueixen 

fent ús d’aquestes paraules. Quan qüestiono aquest insult, sempre em diuen que jo 

no entenc en el sentit que ells ho diuen, però sempre els hi faig la reflexió que 

l’infant petit que l’escolta dient gai o maricón a algú ho associa a quelcom dolent. 

Personalment, trobo molt fort que encara a Òrrius s’insulti dient marica. No em puc 

sentir còmode aquí després de totes les connotacions negatives que he patit pel fet 

d’existir. 

 

Pel que fa a l’àmbit polític, penso que no hi ha propostes però entenc que no n’hi 

hagi, tant pel que fa a la gent que governa, com pel públic a qui anirien destinades. 

El tema de les masculinitats tòxiques al poble és un tema a tractar important però no 

sé qui assistiria a un taller de noves masculinitats ni tampoc com ho podrien tractar. 

A Òrrius hi ha molt moviment d’esquerres que perpetua conductes masclistes i 

homòfobes que no s’estan plantejant seriosament. Per exemple, s’han pintant murs 

amb “fora 155” però no s’ha pogut aturar mai el fet que una persona digui marica a 

una altra. A més, tenen una actitud que em recorda a l’apropiació del discurs dels 

homes blancs, cis,... amb els que m'estic trobant ara. Tenen la potestat de parlar de 

qualsevol tema i, encara que un estigui molt més informat, ells et diran que no i 

voldran tenir la raó. No dubten ni es plantegen els contraarguments que els hi 

puguis dir, et deixen anar el seu discurs que creuen verídic. A Òrrius hi ha gent que 

té una confiança amb si mateixa que jo no tinc ni podré tenir. 

 

M’agradaria que al poble es normalitzés tot tipus d’orientació i identitat sexual. 

M’hagués agradat aquesta normalització quan era petit i no m’hagués sentit 

malament al meu propi poble. Crec que a Òrrius encara hi ha molt de camí per fer 

en aquest sentit. Penso que a la gent gran se li pot demanar més. Si hagués de 

proposar alguna cosa, proposo que es facin tallers a l’escola sobre el fet que la 

diversitat és un regal i no un càstig. Per tot el que he viscut allà, els últims quatre 

anys que hi he anat, em mentalitzo pel fet que tinc el mateix dret que la majoria de 

gent d’estar allà i que no penso deixar de fer coses perquè em pugui trobar una o 
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altra persona. També és cert que encara que vaig amb aquesta mentalitat, quan 

passo pel costat d’aquesta gent tinc aquell record i corporalment tinc una resposta 

animal, els músculs se’m tensen. A vegades també sento ràbia quan penso sobre el 

fet que gent més gran que jo em va tractar molt malament, atacant al més 

vulnerable, per tal de reforçar la seva autoestima.  

 

Per tot això, penso que Òrrius ja no és la meva lluita. Jo ja vaig lluitar allà pel fet 

d'existir i ser qui sóc. Fins a dia d’avui no he pogut païr que tot el que he passat com 

a infant i adolescent no ho hauria d’haver passat.  

 

Actualment: JO MATEIX 
 

En acabar la carrera vaig anar a viure a Berlín perquè tenia ganes de marxar d’aquí. 

Allà vaig fer unes amistats que es corresponien amb el que jo volia: gent diversa a 

tots els nivells. A Berlín he vist que hi ha gent normal, que m’interessa, amb qui les 

coses sorgeixen de forma orgànica, sense haver d’esforçar-me en res. Els tres 

mesos que vaig estar a Berlín vaig començar un camí diferent que estic intentant 

mantenir aquí a Barcelona però no m’és tan senzill. Allà anava amb bolso, em 

pintava les ungles, anava amb faldilla i ningú em mirava malament, al contrari, 

m’aplaudien.  

 

Ara, als 23 anys, estic començant a ser la persona que jo vaig deixar de ser quan 

anava a P3 i P4. Estic segur que si jo no hagués passat per tot el que vaig passar, 

seria millor persona del que sóc ara. Recentment, he vist com via xarxes socials 

veus a molts referents i molta gent que no ha canviat malgrat el que han passat en 

la seva trajectòria vital. tinc la clara percepció que el desig és polític i que les dones 

lesbianes, bisexuals i homes gays patim molt perquè moltes vegades estem 

subjectes a la validació masculina. Tinc la sensació que moltes vegades necessitem 

un home per sentir que la nostra narrativa és vàlida. Com més t’allunyes de l'estètica 

normativa masculina, més costa que siguis desitjat. Aquesta idea de retornar a mi 

mateix que estic fent passa per assumir que sexualment seré poc desitjat. També és 

veritat que jo a la meva vida he estat lliurant una batalla per saber a quanta gent 

havia agradat i així validar-me. Ara he de canviar aquesta visió de mi des de la 

premisa que “jo sóc jo i faig el que m’agrada”. 
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És un canvi de paradigma molt difícil d’assumir perquè des de petit he hagut de 

modificar la meva manera de ser per tal de poder encaixar en llocs concrets. He 

desenvolupat una obsessió per l’alteritat molt dolenta, fins al punt que no podia 

reconèixer la imatge de mi mateix ni a les xarxes socials. A l’instagram, per 

exemple, jo acabava esborrant les fotografies que em feia perquè tenia la sensació 

que “no era el que es veia”. Moltes vegades estava desesperat perquè no em definia 

pels meus paràmetres, sinó per la gent que tenia al meu voltant. Actualment, 

prefereixo que la gent m’odïi pel que sóc que no que em rebutgi pel que no sóc.  

 

vull anar a viure a Berlín i començar el procés de poder ser 100% jo mateix a un lloc 

on no em conegui ningú. Allà tothom es barreja i no he de passar cap examen per 

justificar com de no-binari sóc. Aquella ciutat per mi és com un pati per jo poder 

jugar a ser qui sóc i poder-me trobar. Un lloc on sentir-me a gust, on poder dir a 

tothom que estaven equivocats sobre mi mateix i que jo tenia raó perquè tinc proves 

per demostrar-ho.  

 

Puc ser jo mateix i ningú em jutjarà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

8. 2. 2. Natàlia: El plaer d’un bon acompanyament 

 

Un bri de mi 
 

Jo vaig venir a viure a Òrrius quan tenia mesos, vaig fer la primària aquí i després 

vaig anar a l’institut d’Argentona amb l’autobús, que es va fer molt dur. Actualment 

estic estudiant batxillerat a Mataró. En general, no em va agradar gaire la meva 

infància al poble per les persones que em vaig trobar. Jo no feia vida a Òrrius quan 

vaig començar a anar a l’institut perquè tenia tots els amics a Argentona i de primer 

a tercer d’ESO no feia res aquí. Totes les meves amistats eren a Argentona però 

sempre he viscut a Òrrius. Suposo que per això no em va desagradar viure 

l’adolescència a Argentona i vaig estar tan bé a l’institut. 

 

Ara és una mica diferent, he començat recentment el batxillerat a Mataró i començo 

amb aquelles pressions de ser adult i triar i no sé cap a on anar encara. A més a 

més, al nou institut jo vaig començar-hi sense conèixer a ningú i em vaig sentir molt 

sola. Normalment als llocs on he anat sempre he conegut gent i mai havia hagut de 

fer amics nous estant sola al 100%. El canvi d’Argentona a Mataró l’he viscut amb 

molta pressió perquè no feia amigues al principi a la classe on m’havia tocat. També 

he de dir que no ho vaig intentar massa. Em vaig canviar de classe perquè volia fer 

dibuix tècnic i ara estic millor. 

 

La diversitat sexual i afectiva durant l’adolescència 
 
A l’ESO jo em sentia una mica estranya respecte les meves relacions sexoafectives. 

Abans de 4rt d’ESO aquest tema de les persones LGTBI l’he viscut més com un 

tabú, encara que mai no he sentit cap comentari homòfob o bifòbic. Tot i que és 

veritat que en el meu cas jo fa poc temps que sé que sóc bisexual, durant l’ESO 

sempre tenia la sensació que les meves amistats anaven per un camí i jo per un 

altre.  

 

Una vegada estavem reunides amb un grup d’amigues i moltes dèiem que si ens 

haguéssim de fer un petó amb alguna noia ho faríem. A més, jo sempre deia que 
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segurament m’agradaria. Crec que ja començava a pensar sobre el fet que em 

sentia atreta sexualment per noies, però no pensava que pogués tenir una relació 

amb una noia com la que tinc ara, no sé dir-te perquè ho veia així. 

 

Vaig saber que era bisexual fa aproximadament un any, quan em va començar a 

agradar la meva parella actual. Al principi per aquesta noia jo només hi veia molt de 

sentiment, la vaig conèixer a través del mòbil perquè és de València. Després ja 

vaig veure que m’atreia físicament però de primeres va ser sentiment. Quan fa un 

any vaig notar que sentia atracció física cap a la que ara és la meva parella i que 

anava més enllà del sentiment, no ho volia veure. Era estrany perquè a ningú del 

meu entorn li passava que els hi agradés una noia i un noi. El fet de no conèixer a 

ningú bi en el meu entorn se’m va fer estrany.  

 

La importància dels espais de suport 
 

Al principi no entenia què em passava i em qüestionava constantment sobre el fet 

que ella em cridés l’atenció sexualment. Finalment, em vaig adonar del què sentia 

realment i em vaig sentir molt còmode al respecte. Em va ajudar molt el fet que a 

l’hora d’explicar-ho als meus amics, va ser  com una alliberació, ho van acollir molt 

bé. Totes les meves amigues ho veuen molt normal però també crec que és perquè 

som d’una altra generació que les anteriors. 

 

En clau positiva, sempre he tingut molt bons comentaris per part de les meves 

amistats, sobretot en recordo dos de particulars. El primer va ser d’una amiga amb 

qui quedava molt i estavem tot el dia juntes quan vaig començar a tenir sentiments i 

atracció per la meva parella. Quan ja li havia dit el que sentia a ella, vaig tenir la 

necessitat d’explicar-li també a aquesta amiga. Ho vaig fer quan estàvem prenent un 

cafè i jo estava molt nerviosa perquè pensava que ho veuria com una cosa estranya.  

En part temia la seva reacció. Ella es va sorprendre, sí, però pel fet que jo em 

pogués pensar que seria estrany. Em vaig quedar una mica en xoc perquè va 

reaccionar amb total normalitat, com si ja s’ho esperés. Em va recolzar i 

acompanyar molt durant aquella època. A més, com que havíem fet trucades en 

grup, ella ja coneixia a la meva parella i em va animar molt perquè creu que és una 
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noia molt maca que congenia molt amb mi. Pensant-ho ara, semblava que s’ho 

esperés de tota la vida. 

 

L’altre comentari que recordo molt és el d’una amiga meva que viu a Terrassa, no la 

veig tant però en aquella època feiem videotrucades constants i va estar molt 

contenta pel fet que jo estés sortint amb algú que m’agradava i amb qui estava a 

gust. Se’m va quedar molt gravada la seva reacció en el bon sentit. De totes 

maneres, aquesta ha sigut una tònica general de les meves amistats. El fet que 

quan els hi vaig explicar que estava amb aquesta noia a les amigues fos tan ben 

rebut i que sempre tinguessin bones reaccions, és una cosa que m’ha fet sentir molt 

còmode i m’ha ajudat a entendre que és quelcom normal.  

 

També és veritat que el meu amic gay d’Argentona és algú amb qui m’hi sento molt 

còmode a l’hora de parlar de coses sobre el col·lectiu LGTBI. Amb ell parlar de tots 

aquests temes és quelcom que em fa sentir molt acollida. De fet, crec que és la 

primera persona que vaig conèixer del col·lectiu. Crec que em sento molt 

identificada amb el col·lectiu i que aquest amic m’està ajudant molt en aquest sentit 

perquè jo fa poc que m'identifico com a bisexual. 

 

Aquí al poble hi ha una amiga que em fa sentir molt còmode perquè ella sempre 

s’ha identificat com a bi des de primer o segon d’ESO. En aquest sentit, ella sempre 

ha fet que no em sentís sola aquí al poble. El fet de tenir algú que se sentís com jo, 

tan a prop del lloc on visc ha sigut molt important. Per mi, amb aquesta amiga del 

poble sempre hem tingut una confiança mútua que ens ve des de petites però que 

ara s’ha intensificat. Amb ella sempre ha sigut molt còmode parlar d’aquests temes. 

En general, amb la gent d’Òrrius em feia més cosa dir que era bi pel que poguessin 

dir de mi, però aquesta amiga em va fer veure que és igual el que digui la gent, 

sempre em deia: “si t’agrada algú, has de poder-ho viure”. Em va fer menys cosa 

dir-ho a aquesta noia en concret perquè és oberta de ment.  

 

Després ho vaig anar dient a les altres amigues, però als nens del grup em van fer 

més cosa perquè m’esperava algun comentari despectiu per part d’ells. El que més 

em va sorprendre va ser un d’ells en concret perquè sempre fa comentaris per riure i 

no volia ser objecte de burla, però va reaccionar molt bé. Tenia por de la seva 
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reacció no perquè fes comentaris lgtbifòbics, sinó perquè mai ens hem dut massa bé 

perquè sempre em molestava i em deia coses però no des de la maícia centrada 

amb la bisexualitat. Sempre vol picar-se i jo salto de seguida. De totes maneres, tot 

el meu grup d’aquí a Òrrius va conèixer la meva parella quan van venir aquí i la 

veritat és que molt bé. 

 

Ho he explicat, però, ho entenen? 

 

Quan vaig saber que m’agradava la meva parella, vaig haver-ho d’explicar a la meva 

família. Primer li vaig explicar a la meva mare un dia que anàvem amb cotxe. Ella en 

certa manera ja la coneixia perquè jo ja li havia parlat d’ella sense dir-li qui era 

exactament. En aquell moment estavem les dues al cotxe i li vaig dir: “mama, espero 

que no et sembli estrany ni res d’això, però crec que m’agrada una noia”. A ella li era 

completament igual tot mentre jo fos feliç, només es va estranyar que no li hagués 

explicat abans.  

 

Al meu pare li vaig explicar una mica després del primer cop que va venir la meva 

parella a dormir a casa perquè viu a València. El meu pare no sabia res i jo no li 

volia dir perquè em feia vergonya: no sabia quina seria la seva reacció. Com que la 

mare ja ho sabia, ella insistia perquè li digués que la noia que venia a casa era la 

meva parella i m’assegurava que ell no reaccionaria malament. També és veritat 

que no tenim una relació molt propera l’un amb l’altre i això va influir. En resum, que 

un dia sopant li vaig dir que la noia que havia vingut a dormir era la meva parella, no 

va dir-me res més que un “d’acord”, però tampoc és una persona de mostrar massa 

sentiments. En el moment de dir-li em vaig alliberar molt.  

 

De totes maneres, amb els meus avis i amb el meu pare crec que és diferent que 

amb la meva mare. Crec que venen d’una generació similar a la dels meus avis i 

que no entenen la part lògica del fet que jo estigui amb una noia. Tinc la sensació 

que ho accepten però no sé si ho entenen del tot. No em molesta que no ho 

entenguin perquè crec que venen d’una època més tancada. Ells no m’ho han 

expressat mai així, de fet sempre m’han fet bona cara inclús quan la van conèixer. 

De totes maneres, ells tres ho accepten malgrat no entendre-ho, crec. Potser ho 

entenen i jo no ho sé, però tinc la sensació que no. 
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La meva família extensa més propera són les meves cosines i se’n van assabentar 

de cop. No van reaccionar de cap manera concreta. Crec que es deu sobretot al fet 

que elles són molt joves i ja recolzaven el col·lectiu abans de conèixer-me. Per part 

de la meva cosina que té 27 anys i del meu grup d’amigues del poble, ho tenen més 

normalitzat pel lloc on han crescut i per la gent que han conegut que també és del 

col·lectiu. 

 

Personalment, mai he tingut cap comentari incòmode per part de ningú de la família 

però sí que he notat un canvi de visió o d’interès de cara al col·lectiu LGTBI quan 

surt a la televisió. Per exemple, quan a les notícies parlen d’homofòbia i les múltiples 

violències que rep el col·lectiu, crec que la meva família ha fet un canvi ja que 

encara ho veuen pitjor que abans. Ara crec que hi reflexionen més i estan més a 

l’aguait de tot el que passa al respecte. No estan preocupats per mi, però sí que 

pensen en el fet que jo pertanyo a aquest col·lectiu i que jo puc estar amb la meva 

parella al tren i em poden atacar per fer-li un petó. Els veig més ficats en aquest 

tema ara per un tema més de protecció. 

 

Ara m’hi sento millor a Òrrius 
 

Ara em relaciono més amb gent del poble, hi faig futbol amb un grup d’amigues, 

entrenem i quedem en altres moments que van més enllà de les estones de futbol. 

Em quedo més que abans a Òrrius i molts caps de setmana sortim per aquí. Hi faig 

molta més vida que quan anava a l’institut. Estic bé aquí Òrrius encara que penso 

que hi ha gent que mai canvia. 

 

Crec que Òrrius és un poble on la gent LGTBI es pot sentir còmode però, així com 

amb els meus avis i pare, crec que la majoria de gent encara no ho acaba 

d’entendre des de la part racional. Ho accepten però és com si penséssin: “que facin 

el que vulguin, però jo no ho veig normal”. I jo crec que sí que és normal, cadascú fa 

el que vol.  

 

També estic segura que hi deu haver els típics comentaris en algun grup d’Òrrius 

que no són amb mala intenció però que no són necessaris perquè poden ofendre a 
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gent del col·lectiu. De fet, del poble em molesta molt això, que tothom se 

n’assabenta de tot en menys temps del que et penses. Quan va venir la meva 

parella al poble, sortíem i quedavem amb altres persones. Com que Òrrius és un 

poble molt petit, només per sortir amb ella pel carrer ja tothom sabia que estàvem 

juntes. En un sol dia caminant pel poble, semblava que tothom ho sapigués, però 

això passa amb qualsevol cosa, no només que jo estigués amb la meva nòvia.  

 

Aquí a Òrrius no es pot fer res, a la mínima que algú té alguna cosa amb algú 

tothom se n’assabenta, inclús la meva mare que no baixa gaire pel poble. Sembla 

com si fos un tret identitari del poble. No és que em molesti, però em sembla tan fort 

que la gent ho sàpiga de cop i tant ràpid. A vegades jo també em puc assabentar de 

coses que no conec de res i són coses molt privades, no penso que faci falta saber 

segons què. M’agradaria que la intimitat de les persones es quedés entre elles i que 

allò íntim que explico a una persona no té perquè saber-ho tothom. En quant a tenir 

un col·lectiu LGTBI d’Òrrius, crec que en general al poble hi ha poques persones i 

som pocs els que ens identifiquem amb el col·lectiu. Sí que conec algunes persones 

que m’ho han dit però no hi he tingut massa contacte.   

 

Crec que ara que la gent sap que estic amb una noia, em ve a preguntar o m’explica 

experiències, però en general, no només a Òrrius. De fet, aquí hi ha una noia que és 

del poble de tota la vida que ha estat amb una noia, però ella parteix de la idea de 

no tenir etiqueta. M’ho va explicar concretament a mi, per un whatsapp privat. 

Dubtava una mica i em comentava coses com “no sé què em passa” o “no sé què 

fer” perquè jo li aclarís una mica les coses. Quan ho va fer jo tampoc feia tant que 

estava amb la meva actual parella i tampoc estava molt segura de fins a quin punt 

podia ser referent en aquest sentit, simplement li vaig dir que no s’ho havia de 

preguntar tot tant. 

 

Pel que fa a l’ajuntament del poble, crec que no hi ha cap proposta en matèria 

LGTBI. Si més no, jo no en tinc constància. Si hi hagués alguna proposta o 

esdeveniment per part de l’ajuntament o a nivell popular, jo voldria participar-hi 

sense cap mena de problema. Si pogués, és clar. De totes maneres, jo havia anat 

molt al Centre Cívic Can Mestres i, malgrat que no hi havia propostes encarades a 

això, sí que és cert que recordo que la dinamitzadora d’allà és algú de confiança 
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amb qui parlar sobre aquests temes i molts d’altres. També és veritat, però, que 

quan jo anava a Can Mestres no pensava en res relacionat amb el col·lectiu LGTBI 

ni m’havia preguntat mai res al respecte. Tot i això, sé per molta gent del meu entorn 

que sempre ha sigut un punt de suport molt gran. 
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8. 2. 3. Adela: No vull etiquetar-me! 

  
Sóc d’arreu i no d’enlloc 
  

El meu primer record del poble és d’abans de venir-hi a viure-hi, quan amb els meus 

avis i els meus pares veníem. És bonic aquest record. Recordo molt la pujada de 

Can Jordi que als 3 anys se’m feia molt gran i eterna i després, quan vaig tornar 

aquí ja per viure-hi definitivament als 11 anys, em vaig sorprendre que la pujada no 

fos tant gran. 

  

Vaig venir d’un poble del Maresme a Òrrius quan tenia 11 anys, venia d’una escola 

innovadora per l’època que treballava per projectes. Era molt petita però en tinc un 

molt bon record, tot i no haver-la tornat a trepitjar. De totes maneres, ens mantenim 

en contacte constant amb les amigues del poble on vaig nèixer, sobretot gràcies al 

fet que vaig continuar anant al cau allà. Quan vaig arribar al poble va ser just quan 

començava l’institut i tots els d’Òrrius baixàvem amb l’autobús fins Argentona. 

  

Recordo el primer any de viure aquí amb suplici i angoixa. De fet, m’atreviria a dir 

que vaig viure una depressió. Van ser molts canvis en un mateix moment: lloc, 

persones i amistats. A més, crec que anem massa petits a l’institut i aquí a Òrrius, 

se’m va fer molt dur. Haver d’anar amb autobús a les set del matí, llevar-me abans 

inclús que els meus pares per anar a l’institut, esmorzar sola... Se’m va fer dur. 

  

A més, l’autobús per mi era un espai de socialització entre comentes. Inclús et diria 

més, algun cop s’havien ficat amb mi perquè jo era d’estudiar i fer els deures i 

alguns se’n reien. Quan perdia el bus, que a vegades m’havia passat, em duien els 

pares i pensava “per què no em porteu cada dia?”. En general, no recordo poder fer 

una bona socialització el primer any aquí. Jo crec que vaig viure una depressió 

sense saber-ho en aquella època. Recordo molt el fet d’arribar a la tarda, després 

de tot el dia a l’institut, i tocava berenar, fer deures, sopar i dormir. A més, els caps 

de setmana feia el cau al poble on vaig nèixer i per tant durant la setmana feia els 

deures per poder deslliurar-me’n el cap de setmana. Desitjava tant fer muntanya i 
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estar amb els amics del cau que m’era indiferent concentrar tots els meus deures 

durant la setmana. El cau va ser la meva salvació durant els meus anys d’institut. 

També pensa que llavors a Òrrius de la meva quinta érem quatre gats i, a més a 

més, alguns anaven a escoles de Mataró. De fet, no em vaig fer amb algú d’Òrrius 

fins al cap d’un any quan em van ficar a la mateixa classe que una altra noia del 

poble amb qui ens portem mig any justos. Després sí que va anar venint gent 

d’Òrrius més petita a l’institut i a partir de segon ja tenia més amistats a Òrrius 

bàsicament perquè havia conegut a aquesta noia del poble de “tota la vida”. 

  

A més, en el meu cas jo tenia la sensació de no ser d’enlloc: la gent d’Òrrius em 

deien que no estava mai a Òrrius, a Argentona que mai estava a Argentona perquè 

no era d’Argentona i les amigues del cau em deien que tampoc era del poble on 

havia nascut perquè vivia a Òrrius. 

  

Ara treballo aquí al poble com a mestre d’anglès i de reforç escolar. Realment, tenia 

ganes de tornar aquí després d’un temps viatjant amb tot l’estrès que suposa. Sóc 

molt feliç amb la calma que m’aporta treballar a Òrrius, no necessito res més que 

gaudir del que tenim. 

  

La pressió de l’etiqueta 
  
Els meus dubtes respecte la meva diversitat sexoafectiva van començar als 15 anys, 

però m’han perseguit en el temps per culpa a aquesta pressió social que hi ha per 

classificar-te. 

  

Als 15 em vaig trobar que m’havien agradat nois i noies i tenia la necessitat de 

definir-me perquè la societat sempre vol posar-te una etiqueta. Això és un aspecte 

de la vida que l’he viscut com una pressió molt gran. Vaig començar a treballar 

etiquetes al mateix institut, sobretot de tribus urbanes, llavors no es parlava de 

persones LGTBI. En aquella època de tercer recordo preguntar-me molt a mi 

mateixa sobre què m’agradaven si els nois o les noies. 

 

Tot va començar perquè a mi m’agradava molt una amiga meva del grup d’amistats, 

m’ho vaig estar callant durant un temps i al final li vaig dir perquè penso que quan 
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una persona sent alguna cosa bonica per una altra, s’ha de dir precisament perquè 

és una cosa bonica. Sempre és molt fàcil criticar i s’escampa com la pólvora als 

pobles, en canvi dir coses positives a les persones com “ets bonica”, “tens els ulls 

bonics” o “m’agrada com somrius”, no es diu. Abans de dir-li res molt directament 

vaig temptar-la a través del messenger que feiem servir llavors; li vaig escriure: “si 

fos un noi m’agradaries molt tu” i ella sempre em contestava: “M’estàs intentant dir 

alguna cosa?”. Ara crec que és diferent, però abans tenies aquesta necessitat que 

les relacions fossin d’home a dona o viceversa. 

  

Finalment vaig escriure a la meva amiga, va ser la primera persona a qui li vaig 

explicar. Recordo que ella em va dir: “potser sí però ara no”. Suposo que el fet que 

jo, una dona, em confessés no li entrava dins dels esquemes. Jo sempre havia 

volgut alguna cosa més malgrat que continuem sent molt bones amigues a dia 

d’avui, però ella sempre tenia novios. Recordo que l’endemà al matí de donar-li la 

carta jo em moria de nervis però ella es va portar molt bé amb mi, i va continuar sent 

molt amiga meva. 

  

De totes maneres, jo continuava sentit tot allò i en el fons la seva resposta no havia 

sigut un no rotund, així que al viatge de final de curs de 4rt d’ESO li vaig preguntar 

en persona si volia sortir amb mi. Tampoc em va acabar de dir el no rotund, sempre 

em deia el “no ho sé però ara no” i jo sempre tenia en ment el fet que hi havia una 

possibilitat. Per mi ella era molt especial (a dia d’avui per mi continua sent especial) 

i, més tard, a batxillerat encara em preguntava si hi hauria alguna possibilitat. 

  

Mai ho havíem explicat a ningú del nostre entorn. Recordo també que als vint-i-un 

crec, quan anava a un equip de futbol, amb el grup de tres que érem a Argentona on 

hi havia aquesta amiga especial, em vaig atrevir a dir-li a l’altra amiga de l’institut 

que m’agradaven les noies i que hi havia una noia de l’equip que m’agradava que 

tenia 10 anys més que jo.  A una li va venir per sorpresa, òbviament a l’altre no. 

  

Aquella nit vam dormir juntes amb la meva amiga que m’agradava i li vaig dir que 

per mi ella em continuava agradant i que sempre li havia volgut fer un petó. Ella va 

comentar-me que si jo volia me’l faria però que per ella no tindria el mateix significat. 

Aquí jo vaig dir que no i sempre penso “Per què li vaig dir que no!?”. Llavors ella va 
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insistir dient que em feia el petó perquè volia que tot això acabés, però jo no volia 

perquè sabia que no en tindria prou amb el petó. Vam dormir juntes agafades de la 

mà i ja està. Tot i que sempre serà especial, aquella vegada em va dir que 

m’estimava molt però com amiga. Així em va donar el “no rotund” que no havia 

tingut mai abans. 

  

Durant tot aquest temps, dels 15 als 17 anys em vaig preguntar molt si era 

heterosexual o no. No entenia com podia ser que de petita al cau el meu gran amor 

platònic hagués sigut un home i, a l’adolescència, em comencessin a agradar les 

noies. Llavors vaig començar amb la pressió i em qüestionava constantment: “si ara 

t’agrada l’amiga ets “lesbiana”, però si t’agradava tant el noi, ets hetero?”. Fins que 

al final vaig dir-me: “no necessito posar-me cap etiqueta. Que t’agradi qui vulguis. És 

igual si és un noi o una noia, quina diferencia hi ha?”. Actualment, em fixo amb la 

persona i no pas amb el seu sexe i amb això en tinc prou, sempre penso que ens ho 

hem de fer més fàcil. 

  

  
Referents i normalització 
  
Jo no vaig viure la meva atracció cap a una noia com una cosa normal fins als vint-i-

cinc anys. En aquella època vaig apuntar-me a jugar a un equip de futbol d’un altre 

poble, amb noies més grans que jo, tenien uns trenta anys. En aquell equip la 

majoria s’identificaven com a lesbianes i dues d’elles eren parella. Fins llavors, jo no 

havia pogut parlar de l’atracció que sentia amb les dones amb ningú més que amb 

la meva amiga d’Argentona. En aquell equip de futbol vaig poder parlar obertament 

sobre tot plegat. Em vaig sentir alliberada perquè ho vaig normalitzar per primer cop. 

  

Les noies d’aquell equip de futbol em van fer veure que el fet que a mi m’agradessin 

les dones no era ni cap malaltia ni cap anormalitat. Hi ha milers de noies atretes per 

altres noies en aquest món. A més a més, entre elles es feien moltes bromes sobre 

la sexualitat que encara ho normalitzaven més tot i ningú deia mai res despectiu o 

desagradable. Tot es vivia des de la plena normalitat. També és veritat que a 

Cardadeu em vaig fer molt amb una noia de l’equip de futbol que era més gran que 
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jo; tot i que no va passar mai res, sempre hi havia moltes carícies i una amistat 

certament diferent. 

  

Actualment, no sé si m’identifico dins del col·lectiu LGTBI perquè mai m’han agradat 

les etiquetes. Podria identificar-me dins del col·lectiu però és una necessitat per 

definir conceptes que no m’és necessària i no s’adiuen amb la meva manera de ser. 

Potser, si m’hagués d’identificar amb alguna cosa, seria la bisexualitat. Sí que 

durant anys potser m’he sentit més atreta per noies però també havia tingut  

relacions amb nois. Crec que amb les dones la connexió pot ser més profunda des 

de la meva experiència, però també he tingut connexions profundes amb homes. 

Ara continuo pensant sobre el fet que estic amb un noi però també m’agraden les 

noies i, per primer cop, he decidit deixar-me portar perquè, tot i que jo sempre 

donava més números a una dona, no se sap mai.  

  

Tant homes com dones 
  
La meva primera parella va ser un noi del poble de qui n’havia estat molt enamorada 

i em va trencar el cor. Vam estar junts quatre anys i al final veia que me l’estimava 

molt com un amic però no m’atreia sexualment parlant. Des del meu punt de vista, 

costa molt d’identificar com estimo per mi. Amb ell estàvem bé i ens ho passavem 

molt bé. A més, va coincidir que als 20 anys comences a descobrir-ho tot: sortir a fer 

muntanya, escalada, la universitat… Malgrat tot, no em despertava la xispa que em 

despertaven altres persones i això em va fer pensar molt i preguntar-me quina era la 

causa. Potser l’edat, potser el gènere. 

  

Amb aquest embolic de sentiments, vaig tenir la meva primera experiència amb una 

noi, en un ERASMUS. Tot i que m’havien agradat, mai havia tingut res amb cap 

noia. A l’ERASMUS vaig conèixer una noia Alemana que només havia sortit amb 

noies i amb qui vaig connectar molt. Amb ella vaig trobar aquesta xispa que 

buscava. 

  

Recordo que el primer sopar que vam fer uns quants d’ERASMUS, ella em parlava 

de molt a prop i em posava molt nerviosa. Quan quedava amb ella embogia una 

mica, recordo tenir molts sentiments a la vegada. M’agafava la mà i tremolava i tot 
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dels nervis. Amb aquesta noia hi havia aquesta química que no trobava amb la 

meva parella d’aleshores. Les dues anàvem quedant varies vegades sense que 

passés res i, llavors, em vaig fer el primer petó. Se’m va fer molt estrany perquè tot i 

que va ser únicament un petó a mi se’m va despertar tot. Després em va dir que li 

agradava moltíssim però que ara no podia ser perquè li havien trencat el cor i no era 

el seu moment per tornar-se a enamorar. Quina decepció! 

  

De totes maneres, vam anar quedant i vam estar molt a gust. En particular, recordo 

molt un dia que vam anar a visitar un poble del cantó i estàvem a fora, a l’aire lliure, 

agafades de la mà, abraçades, assegudes juntes. Tinc gravada la mirada d’una 

família d’aquell poble que passava per allà i ens mirava i deurien pensar sobre què 

fèiem nosaltres dues dones d’aquella manera.  

  

T'he de dir que en aquest moment jo vaig com entendre el fet que jo m’estimava 

molt a la meva parella però que a mi en realitat m’agradaven les noies. Acceptar 

això i dir-ho a l’altre és molt difícil, jo això no li vaig explicar mai a ell fins després de 

deixar-ho definitivament. Pensa que quan vaig tornar de l’erasmus tampoc no veia 

clar deixar-ho, ja que tampoc estava  enamorada d’una altre i estava molt a gust 

amb ell malgrat que notava que em faltaven coses. Quan ho parlavem, ell deia que 

amb el temps l’enamorament passava, però jo havia sentit molt amb aquella noia 

com per pensar que les coses simplement es deixaven de sentir. Sempre havia 

pensat que els nois tenien més ganes que les noies de tenir sexe però en conèixer 

aquella noia que m’ho va despertar tot vaig pensar que no hi tenia res a veure tot 

allò. Ell, que era més gran que jo, ho normalitzava però jo no i al final, quan vaig 

decidir que volia tornar a marxar a viure fora per un temps, ell em va deixar perquè 

deia que no volia tornar a estar esperant-me a Òrrius. Va ser molt dur perquè 

realment buscavem coses diferents: jo volia veure món i ell volia tenir fills. Ens en 

vam adonar els dos i ho vam deixar. 

  

Quan vaig marxar a Estats Units vaig tenir una altra amistat masculina molt forta i 

amb una connexió molt intensa. A més, allà vaig anar a fer un voluntariat on estava 

molts dies amb les mateixes persones en tendes de campanya. Aquest noi amb qui 

compartia tantes coses va ser el meu company de viatge amb qui hi vaig fer més 

vincle, de fet va venir aquí a Òrrius i tothom es pensava que erem parella. De totes 
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maneres, amb ell vaig ser molt sincera des del principi: jo li vaig dir que l’estimava 

molt però que creia que m’agradaven les noies. Però no ho tenia clar perquè tot i 

que sabia que m’agradaven, mai havia estat amb cap dona. 

  

En aquella època vaig conèixer a una noia amb qui vaig tenir una relació molt 

màgica. De fet, vaig escriure un relat sobre aquesta experiència perquè va ser molt 

bonic tant la trobada amb l’altre persona com el lloc on érem. Vivíem en parcs 

naturals sense visitants, jo era una voluntària que feia camins o treia plantes 

invasores. Aquesta noia era una ranger, que eren els que hi treballaven 

habitualment en aquests parcs i qui determinava què s’havia de fer. El noi que va 

ser el meu company de viatge i jo estàvem junts quan ens vam conèixer amb la 

ranger. Ell insistia que aquesta noia es fixava molt amb mi i que semblava que li 

agradava i jo li deia que no, tot i que veia alguna cosa. 

  

Llavors ens van separar de camp d’acampada amb el meu company de viatge. Jo i 

la Ranger vam passar la primera nit juntes i va ser molt bonic. No sabia molt bé què 

em passava i per mi era, com t’he dit, màgic. Ella sempre havia estat amb noies i 

quan li vaig dir que havia sigut la primera noia ella deia que no que veia molt 

clarament que jo havia estat amb noies. 

  

Quan ens vam tornar a trobar amb el meu amic, li vaig explicar què havia passat. Ell 

em va fer costat. De fet, em dóna la sensació que als homes els hi és més fàcil que 

els deixis perquè t’agrada una noia que no perquè t’agrada un noi. Això em va 

passar si més no amb els dos primers homes amb qui vaig estar. 

  

Quan vaig tornar a Òrrius, li vaig explicar el que m’havia passat amb la ranger al noi  

d’Òrrius amb qui havia estat 4 anys. També li vaig explicar que creia que 

m’agradaven les noies. Ell va respondre que li encaixava i que potser per això no 

m’atreia ell sexualment parlant. 

  

Expliquè? 
  

La normalització de la meva diversitat sexoafectiva que vaig viure amb aquest equip 

de futbol i va fer que jo li digués a la meva mare que creia que m’agradaven les 
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noies. Verbalitzar-ho em va costar molt perquè no els hi podia presentar cap noia en 

concret. Era molt difícil fer-ho real als altres en moltes ocasions i molts anys 

pensava: “a mi m’agraden les dones però on són!?”. 

  

Al meu pare li vaig dir 2 anys més tard que a ella tot i que ell ja ho sabia. De totes 

maneres, després d’uns anys jo vaig estar molt enamorada d’una noia del maresme, 

en aquella època ell va ser el meu gran suport perquè vaig sortir molt destrossada 

d’aquella relació. Certament, quan parlava tant amb el meu pare sobre això, jo ho 

vivia com un xoc, perquè va ser qui més costat i companyia em va fer i, també, va 

ser ell a qui m’havia costat més dir-li en el seu moment. Vaig ser molt afortunada de 

poder tenir aquest acompanyament per part del meu pare quan ho vam deixar amb 

aquesta dona; no m’ho esperava. 

  

Pel que fa a la meva família, no he tingut mai cap comentari ni despectiu ni de 

suport a la família extensa, també és veritat que fins ara no he tingut els motius 

d’explicar-ho al nucli familiar gran (som uns 40) perquè no he pogut mai presentar a 

la parella dona. Jo m’enamoro molt, donc molt i la gent s’espanta. Sempre havia 

tingut ganes de presentar a la meva parella-dona però no s’ha donat l’ocasió de 

poder-ho dir als tiets i cosins. Sí que amb una de les meves tietes li vaig explicar i ho 

va tractar amb tanta naturalitat i broma que em va agradar molt poder-ho compartir 

amb ella. De fet, en aquesta família extensa hi ha un cosí que també va fer el pas un 

dia presentant la seva parella que era un home i que, abans del sopar de nadal, els 

pares del meu cosí van explicar-ho als altres tiets com si fos una cosa perquè no se 

sorprenguessin. 

  

Pensant en això, sempre em pregunto “per què ho he de verbalitzar?”. A més, que a 

mi m’han agradat tant homes com dones. Conecto molt millor amb dones a nivell 

sexual perquè em desperten més passió i atenció però, deixant de banda la 

química, m’han agradat tant homes com dones. És més, si la gent heterosexual no 

ha d'explicar mai res, per què jo sí?.  

  

Respecte aquesta pressió social, recordo en especial un dia que estàvem preparant 

una festa amb la Comissió de Festes d’Òrrius a la Sala de la Pèrgola. Erem tres 

noies en aquell moment i una d’elles va fer un comentari, que després vaig saber 
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que era una indirecta, comentant que al poble es necessitava que algú fes el primer 

pas per sortir de l’armari i dir-ho perquè així sortiria molta més gent al poble que era 

homosexual. Això se’m va quedar gravat i li vaig preguntar a la meva parella 

d’abans (amb la persona amb qui havia estat 4 anys i a aquí li havia explicat que 

m’agradaven les noies) i em va dir que els hi havia explicat; no em va agradar gens 

que ho fes. Ara ho penso amb el temps i no penso que ningú ho hagi de dir perquè 

ninguna dona que li agraden els homes ho ha de dir. A més, que elles m’estaven 

obligant a dir alguna cosa que jo llavors no tenia ni assumida. 

  

Jo tenia molt present aquesta necessitat o obligació d’haver-ho d’explicar als altres i 

quan ho he fet em treia una cosa de dins. Volia que em coneguessin ben bé com 

era. Quan t’agraden els nois no tens aquesta necessitat de fer-ho i això 

m’emprenya. Durant una època vaig tenir la necessitat de dir-ho i explicar-ho a qui 

m’envoltava perquè em coneguessin. Després he parlat amb amigues del poble 

sobre la meva orientació sexual, coincidint amb el moment que jugava a futbol. A 

elles els hi vaig explicar que m’agradaven les noies (ho tenia molt clar llavors) i ho 

van acollir molt bé, d’una manera molt normalitzadora. A vegades és més la història 

que ens muntem que una altra cosa. De fet, aquell dia vam sortir de festa i em vaig 

embolicar amb una noia i va ser la primera vegada que les del poble em veien amb 

una noia, això va acabar de normalitzar-ho tot. En aquell moment jo tenia la 

necessitat de sortir de l’armari i explicar-ho però sobretot per la meva necessitat que 

em coneguessin. 

  

Ara no tinc la necessitat de determinar-me tant. De fet, aquesta necessitat de sortir 

de l’armari la trobo absurda, és una necessitat imposada i no sé perquè jo volia 

afirmar que era una cosa o altre; és clar que no va ser fins als trenta anys que no 

em vaig treure aquesta pressió, em va costar més de 10 anys restar-li importància a 

la meva orientació sexoafectiva. A l’actualitat, m’agrada més fer servir el concepte 

de “parella” perquè deixa amb el dubte a les persones i no normalitzés una cosa o 

altre. 
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És on vull viure 
  
Òrrius és on vull viure i on treballo, però se’m fa petit. M’agrada molt però veig que 

la gent és molt tancada entre sí i de ment. El que m’agrada és la ruralitat, la 

muntanya i la poca gent perquè cada vegada la gent m’atabala més, sobretot 

després del confinament. Després de viure tres anys fora, tornar a reprendre les 

relacions i tot és difícil. Vaig marxar del poble, veure moltes coses i, en tornar, tot 

està igual. El dia de moltes persones d’aquí és el bar amb la mateixa gent i a mi tot 

això no m’omple gens. Per això vaig molt a la meva, sí que és cert que mica en mica 

vaig reprenent relacions, però ho faig quan vull. 

  

En general, Òrrius és un espai molt tancat en molts aspectes, jo fa 20 anys que visc 

aquí i no em sento que formi part de la colla d’aquí. Jo sempre he cuidat varies 

amistats, però mai tant tancat. Sempre he estat molt desconnectada d’aquí en molts 

sentits. Em dona la sensació des de ben petita que o hi ets sempre o ja no ets 

d’Òrrius en quant a pertinença. Jo per mi sempre hi ha hagut molta vida més enllà 

d’Òrrius. M’agrada el poble però no tancar-m’hi perquè la vida és més gran que això. 

Sempre m’ha passat que em costa compaginar-ho. 

  

Penso que ara el poble és un espai més amigable per persones LGTBI perquè ha 

vingut més gent de fora, però en el seu moment crec que no però en tots els 

aspectes; més enllà de la diversitat sexoafectiva. Quan ve algú de fora els hi costa 

molt acollir, jo ho feia perquè també m’hi he trobat en aquesta situació viatjant. En 

relació a les pesrones LGTB, també crec que hi ha un canvi generacional molt gran 

amb només cinc o set anys de diferència. Jo m’he trobat amb dones més joves que 

a l’institut d’Argentona ja tenien relacions homosexuals obertament i la seva 

experiència és molt diferent de la meva que a l’institut no coneixia a ningú i no tenia 

referents. Després amb els anys he sapigut que gent de la meva classe de la ESO 

ara tenen relacions homosexuals però així com jo, ningú ho havia parlat. Si t’ho 

pares a pensar, és fort no haver-ho pogut parlar amb ningú a l’institut. 

  

Pel que fa a les polítiques de l’ajuntament respecte el col·lectiu, crec que no hi ha 

propostes. També és cert que si n’hi hagués crec que no hi assistiria tampoc, estic 

molt desvinculada de tot això en molts sentits. Sóc molt apolítica en molts aspectes. 
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No li veig molt de sentit a reivindicar segons quines dates, ni el 8M ni el dia de 

l’Orgull. A mi aquestes manifestacions no em criden ni m’agraden. De fet, vaig veure 

el símbol “aquest” (transfeminista, veure imatges a l’annex) pintat en lila pel poble i 

vaig haver de buscar què era. Jo sempre m’he centrat en el que sento però mai 

m’he detingut a saber-ne massa a nivell teòric. Tot i que no és per una política de 

l’ajuntament sinó per la manera com és la persona, jo en el seu moment vaig parlar 

molt de la meva diversitat sexoafectiva amb la dinamitzadora de Can Mestres. Era 

molt fàcil parlar amb ella d’aquests temes perquè és una dona amb la ment molt 

oberta i també és molt dialogant, cosa que agraeixo. 

  

A nivell de poble, sí que alguna vegada m’he preguntat què sabien de mi o què 

deien sobre la meva orientació sexoafectiva o si deien que era lesbiana perquè no 

m’agrada que em posin una etiqueta i encara m’agrada menys la paraula “lesbiana”. 

No sé si s’ha corregut la veu en aquest sentit i em molesta això. Sempre em 

pregunto quines serien les reaccions de gent del poble si em veiessin amb una 

parella-dona. 

  

No obstant això, al final no he tingut una parella que sigui dona i presentat aquí al 

poble, no sé fins a quin punt la gent del poble en general saben que m’agraden 

també les noies. Ara m’és una mica igual, que pensin el que vulguin de les meves 

parelles. Suposo que això també ha fet que mai ningú m’hagi interpel·lat pel fet de 

ser bisexual. Potser participar en segons quin acte no, però m’agradaria poder fer un 

acompanyament de normalització de la vivència a persones que tinguessin dubtes 

sobre la seva sexualitat com els que jo vaig tenir. Crec que ara, malgrat que quedi 

molt per fer, està molt més normalitzat. De fet, tot just ara conec altres persones del 

col·lectiu que viuen aquí i que fins ara no ho han expressat obertament; inclús una 

amiga del meu grup d’Òrrius està amb una noia i no ho sabia. Encara ens hem 

d'explicar moltes coses. 
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8. 2. 4. Antonia: cuinera professional, cambrera, pastissera i bollera. De 
Barsalona a Òrrius 

 

Vaig néixer i em vaig criar a Barcelona, sobretot m’he mogut pels barris d’Horta-

Guinardó i el Carmel. Al contrari del que es pugui pensar, a Barcelona vaig tenir una 

molt bona infància, sense que em faltés mai res. Quan vaig arribar a Òrrius fa 

aproximadament 10 anys em vaig adonar que aquí els nens són lliures de debò i 

m’hagués agradat aquesta llibertat de poder caminar amb els meus amics a soles. 

De totes maneres, segueixo pensant que Barcelona és una ciutat molt còmode tant 

de nit com de dia. Les vint-i-quatre hores del dia tens transport, fins que no vaig 

arribar aquí no em vaig plantejar treure’m el carnet de conduir.  

 

De petita anava a una escola de Barcelona que era religiosa, de capellans, però la 

tria de l’escola per part dels meus pares no va ser per motius eclesiàstics o perquè 

ells siguin devots de la religió (de fet no són gens religiosos), sinó per comoditat, ja 

que era on anaven els meus cosins i la meva tieta vivia al costat. En el cas que 

haguessin de venir-nos a buscar a mi o al meu germà, els meus pares treballaven i 

no podien, però la meva tieta sí. La tria va venir per un tema de conciliació laboral. 

Això va fer que m’envoltés d’un entorn religiós des que feia parvulari fins que vaig 

sortir de l’institut als 17 anys. 

 

El missatge de Jesús 
 

L’escola formava part d’una església amb gent molt jove on tothom hi col·laborava i 

hi formava part, des dels petits fins als grans. Dintre d’aquest món-església on em 

vaig criar estava molt bé, perquè era més cultural que religiós. Tinc la sensació que 

al final aprenia coses que s’aprenen al carrer, no cal que entris a una església per 

aprendre-ho. El que es transmetia a la meva escola-institut és una barreja entre el 

missatge de Jesús d’amor al pròxim i l’enfocament de l'església cristiana, apostòlica 

i romana. A més a més, has d'afegir-li que era una escola que retia culte al fundador 

de la mateixa línia d’escola.  
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Desavinences a l’adolescència amb la doctrina eclesiàstica de l’escola. 
 

Jo vaig començar a tenir problemes amb la doctrina religiosa ja a l’institut, als setze 

anys, però llavors no tenia res a veure amb la meva orientació sexual i afectiva. De 

fet, en aquella època jo havia sortit amb algun noi i ni em plantejava per res del món 

que era lesbiana. De totes maneres, em vaig començar a plantejar altres coses que 

fins ara m’havien vingut donades, com el fet de celebrar el mes del fundador de 

l’escola (que va néixer a no sé on) quan aquest no era qui havia fundat l’escola 

d’Horta. M’enfadava i no entenia perquè des de l’església no es donava importància 

a qui va fundar l’escola aquí. A més, sempre havia tingut molt clar que tot es podia 

parlar dins de l’escola i vaig anar a parlar amb un dels caps de la pastoral sobre tot 

el que em preocupava. Les seves explicacions anaven totes molt en consonància 

amb la manera com era transmès el missatge de la Bíblia a l’escola; és a dir, des 

d’un conte. Està molt bé apropar la bíblia i el missatge religiós a través del conte als 

nens, però considero que als 16 anys comences a tocar de peus a terra i et 

planteges millor les coses. No busques que t’expliquin un conte i jo sempre he mirat 

la part més real de la Bíblia, en el sentit que buscava respostes coherents amb allò 

que em preguntava. Des de l’escola no me les estaven donant. 

 

En aquella època i durant un bon temps tenia un ideal molt clar respecte l’església. 

Volia canviar la imatge que se’n té, des de la visió que tothom en pot formar part. 

Crec que aquest és realment el missatge de Jesús. De totes maneres, al final te 

n’adones que no, que tu vius la teva pròpia església i que els que manen la tracten 

com volen. 

 

Aquest replantejament de diverses coses sobre l’església encara se’m va fer més 

evident després, en adonar-me de la meva orientació sexoafectiva.  

 

Canvi rere canvi 
 

Després de l’ESO, vaig estudiar batxillerat a Barcelona però no m’agradava i el vaig 

deixar per posar-me a treballar com a caixera d’un supermercat. Veient que el meu 

futur no seria agradable amb aquesta professió, vaig decidir estudiar cuina, després 

pastisseria i vaig començar a treballar d’això fins que va arribar la crisi del 2008, la 
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del 2009 i es va allargar fins al 2010. Durant aquesta època van passar diverses 

coses.  

 

- Separació i independència 
 

Els meus pares es van separar i jo em vaig independitzar compartint pis a Barcelona 

per sortir de tot el que va comportar la separació. Va ser llavors quan el meu pare va 

venir a viure a Òrrius perquè ell sempre havia volgut venir a viure a un poble petit 

però jo llavors no tenia gaire contacte amb ell, sinó que vivia feliç compartint pis amb 

tres nois més i amb tota la gent que ens envoltava. Sempre hi havia gent en aquell 

pis i jo podia fer i desfer amb les meves amistats.  

 

- Obligada a tornar a casa quan tot ha canviat 
 

Tot això va acabar amb el moment més fort de la crisi per mi, el 2010. Vaig perdre la 

feina de cuinera i vaig tornar a casa de la meva mare a Barcelona. Ni em plantejava 

venir a Òrrius perquè no tenia massa relació amb el meu pare llavors, ni bona ni 

dolenta, no en tenia. Després de discussions importants amb la meva mare, al cap 

de 15 dies estava ja vivint aquí a Òrrius, totalment en contra de la meva voluntat. No 

m’agradava gens perquè jo vaig venir a l’octubre i estava acostumada a sortir, 

trobar-me coses. Aquí se’m va ocórrer fer el mateix un divendres a la nit i l’únic que 

va passar va ser que em vaig perdre pel poble i em vaig trobar dos porcs senglars 

 

Aquella nit ja era la segona vegada que em perdia per aquest poble. La primera va 

ser quan vaig arribar aquí i vaig tardar dues hores en recòrrer la distància de quinze 

minuts que hi ha entre Can Prat i la forneria. A més a més, no suportava el fet que 

cada vegada que em trobava algú la gent em saludava, aquell dia em vaig trobar la 

mateixa dona unes cinc vegades i a la sisena vaig estar a punt d’amagar-me perquè 

no li volia tornar a dir “hola”. No volia dir “bon dia” a gent que no coneixia de res, a 

Barcelona això no es fa ni tan sols amb els teus veïns. Tampoc hi havia tant de 

transport públic a les hores i jo depenia d’un autobús que passava de dilluns a 

divendres cada dues hores i algunes hores no passava. Jo només volia fugir d’aquí i 

em veia molt limitada.  
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Vaig tenir una època on anava de casa en casa de les meves amigues de 

Barcelona, apagant el mòbil perquè ningú em molestés. Especialment, no volia que 

el meu pare sapigués on era. Un d’aquests dies, després d’una setmana amb el 

telèfon apagat, vaig obrir-lo i hi havia un missatge del meu pare dient que estava 

preocupat i que posaria una denúncia per desaparició a la policia. Va ser llavors 

quan vaig fer un plantejament i vam acostar posicions l’un amb l’altre. A dia d’avui 

seguim vivint junts, ens portem molt bé i faig molta vida al poble. 

 

- “Descobrir-se” constantment 
 

Als 19 anys em vaig enamorar de la nòvia de la meva millor amiga. Ella des dels 14 

anys que havia estat amb noies, amb una de les parelles que havia tingut després 

vam ser molt amigues. Molt amigues. Fins al punt que vaig plantejar-me que 

n’estava enamorada i em van venir un munt de preguntes; la que més recordo és la 

de “m’he enamorat d’ella com a persona o m’he enamorat també del sexe d’aquesta 

persona?”. Els dubtes i les incerteses, alhora que la curiositat i la por, van ser una 

constant d’aquella època. No entenia com podia ser que després de tants anys 

estant amb tants nois no hagués percebut que em podien agradar les noies.  

 
Recordo molt el moment quan vaig plantejar la situació als meus millors amics. Per 

una banda, el meu millor amic amb qui vam tenir el nostre moment de relació 

sexoafectiva i per altra banda, la meva amiga lesbiana. Ella em va comentar que la 

meva estètica era purament lesbiana i que era normal que fos lesbiana, en canvi el 

meu amic ho dubtava argumentant que l’estètica no volia dir res ja que era la que jo 

sempre havia tingut i que sempre m’havien agradat els nois. Confesso que em va 

molestar que s’associés la meva estètica com a lesbiana perquè des dels 14 anys 

que porto el cap rapat i els vestits mai han sigut per mi. De totes maneres, ells han 

sigut el meu punt de suport en tot moment i amb els anys el meu amic s’ha anat 

prenent més seriosament el fet que jo fos lesbiana.  

 

En certa manera, la meva amiga ja havia passat pel que jo estava passant en aquell 

moment i va ser un element de suport important. Tot i que, no ho negaré: en el 

moment que vaig sortir de l’armari vam tenir una enganxada molt forta perquè 

estàvem enamorades de la mateixa persona. A més, la nòvia de la meva amiga 
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també estava molt a gust amb mi i sempre volia fer coses amb mi i això posava a la 

meva amiga molt gelosa.  

 

Sempre he tingut molt clar, però, que una amiga o amic passen per davant d’una 

parella. Per això, el dia que vaig tenir ganes de fer-li un petó a la parella de la meva 

amiga em vaig posar a plorar. No parava de veure la meva amiga. Jo tenia 19 anys i 

no penses gaire amb el cap. Ho vam arreglar i ara està tot bé. Agraeixo molt que en 

general sempre m’he trobat amb molta gent que m’ha donat suport, gent que 

sempre ha estat allà. 

 
Després d’aquell moment, vaig seguir estant amb nois fins que un estiu que vivia i 

treballava a la Cerdanya, perquè el meu germà viu allà, vaig tenir una trobada íntima 

amb una noia que era caixera d’un supermercat, conegudissima de la zona. Va ser 

una revelació adonar-me que no només m’agradava la parella de la meva amiga 

sinó que m’agradaven molt altres noies. Anys més tard, vaig tenir altres dubtes 

perquè m’havien agradat altres nois tot i que era un amor més d’estima amistosa, 

mai hi havia res físic o sexual. 

 

Sortir de l’armari 
 
A part de que la trobada amb la noia de la Cerdanya ser un xoc a nivell personal, 

també va implicar que ho hagués d’explicar. La Cerdanya és un lloc on es coneix 

tothom (com Òrrius) i més si ets la caixera del supermercat o el que instal·la cables 

elèctrics per tota la comarca (el meu germà). Això va fer que jo em sentís obligada a 

sortir de l’armari davant del meu germà, perquè abans no se’n assabantés per un 

altre, preferia dir-li jo.  

 

Quan li vaig explicar, no li va sorprendre. De fet, no li va sorprendre a ningú. En 

explicar-ho al meu germà, em va començar a fer moltes preguntes relacionades 

amb què m’atreia a mi de les noies, jo li responia que el mateix que a ell. 

 

Els meus pares mai han tingut cap problema al respecte, de fet el germà de la meva 

mare és gay i està casat amb la seva parella. A nivell familiar no van tenir cap 

problema amb ell quan va sortir de l’armari, amb mi tampoc. De fet, un parell d’anys 
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abans que jo visqués tot això, estava a casa amb unes amigues perquè els meus 

pares havien marxat. Van arribar abans d’hora, les meves amigues van marxar molt 

cohibides i la meva mare em va preguntar quina d’aquelles era la meva parella. 

 

- Pare, i els avis? 
 
A qui més em va costar dir-li va ser al meu pare, perquè no hi tenia confiança. 

Llavors no teníem una relació estreta i no volia decebre’l si li explicava. Això em va 

fer dubtar molt sobre saber si estava segura o no de la meva orientació 

sexoafectiva. Pensava que ell tindria el plantejament de la família típica de tota la 

vida amb pare-mare-fills que tenien els meus avis, però va acceptar amb total 

normalitat el fet que sóc lesbiana. Els meus avis eren molt bones persones i els tinc 

com a referents en aquest sentit, però eren molt religiosos i, per mi, el parenostre és 

quelcom que m’uneix a la meva àvia perquè sempre el resàvem juntes a la nit. 

Parlant-ho amb el meu pare, li comentava que potser la meva àvia no voldria saber 

res d’una néta bollera, però ell sempre comenta que a l’àvia, tot i ser molt religiosa i 

devota, no li hagués important perquè m’estimava molt i era molt bona dona.  

 

- Expliquè, mama? 
 

Quan li vaig explicar a la meva mare, la seva frase va ser “jo ja ho sabia, només 

faltaves tu per saber-ho”. No m’hi porto massa bé amb ella i, a més, em feia sortir de 

l'armari davant dels meus amics, com si hagués de dur un cartell on hi hagués escrit 

“sóc lesbiana”. Cap als vint anys, quan els meus amics, fills dels seus amics, duien 

parelles als dinars o sopars, sempre m’insistia perquè ho digués. Jo m’hi negava 

però ella insistia preocupada per saber com ho explicaria quan de sobte jo 

aparegués amb una noia. Cosa que sempre he trobat molt absurda perquè hagués 

dit “la meva parella”. 

 

Els meus pares feia poc que s’havien separat i vaig tenir sort de poder-me recolzar 

en una amiga seva, sempre es preocupava per com em sentia i em trobava més 

enllà de les necessitats físiques i materials. A més, ella mateixa va comentar que 

era absurd haver d’anunciar-se d’aquella manera quan ningú ho feia i més si la 

persona no hi estava d’acord. La veritat és que l’amiga, com la resta de persones 
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del meu voltant, no es va estranyar ni va fer cap comentari al respecte del fet que jo 

fos lesbiana. 

 

Quan reflexiono sobre aquesta manera d’actuar de la meva mare, penso que 

reflectia el patiment del meu tiet, no a nivell familiar, sinó laboral, ja que era venedor 

i havia de fer un paper que no era. Crec que potser tenia por que fos rebutjada pel 

seu entorn o per no haver d’aguantar la sorpresa dels altres a l’hora d’enfrontar-se a 

una persona amb una orientació sexual i afectiva diferent. Volia que els altres 

estiguessin preparats i així jo no haver de patir. 

 

Aquesta justificació, però, no treu que el fet d’haver-ho de publicar em fés sentir molt 

malament, incòmode i diferent als altres. A més, a dia d’avui la meva mare té una 

relació amb una noia que a mi me l’ha presentat com a amiga però que al meu 

germà li ha presentat com a parella: ells tenen més bona relació. Tot i que jo no li he 

preguntat perquè la nostra relació és complicada, espero que algun dia m’ho digui. 

Si li pregunto sé que s’ho prendrà com un atac pel fet que en el seu moment jo vaig 

haver-ho de publicar i ella ara no ho està fent.   

 

Desavinences amb el col·lectiu LGTB 
 

Quan vaig començar a descriure’m com a lesbiana, m’identificava molt dins del 

col·lectiu LGTB perquè les meves amistats també ho feien i els espais que 

freqüentaven eren del col·lectiu. Però fa molt de temps que me n’he allunyat per 

diversos motius. Tinc la sensació que tenen el costum d’anomenar un munt 

d’especificitats que abans ja estaven contemplades dins del col·lectiu i que ara la 

gent no té clar què és res. De fet, Eduardo Casanova va treure uns llibres amb la 

intenció de clarificar-ho i fer un diccionari homogeni a nivell espanyol i els propis 

col·lectius que visitaven feien servir la terminologia de forma diversa. Personalment, 

crec que si ja hi ha un nom genèric que ho engloba tot, no cal que ens en anem a 

l’especificitat. També, per la meva trajectòria personal, sóc bastant contrària als 

pronoms sense gènere, em dóna la sensació que se li donen masses voltes. Vivim 

en una societat on els plurals genèrics són masculins, no crec que li haguem de 

donar tanta importància al fet de viure en una societat patriarcal. Jo tinc dos amics 

que han transitat i els he acompanyat en molts aspectes, un d’ells no s’identifica 
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amb cap dels pronoms i demana que la gent faci servir el que més li agradi. L’altre 

estava apuntat a l’operació del canvi de sexe total i després de tot el procés 

d’hormonatge i amb moltes dificultats per problemes de salut, va decidir que no volia 

continuar amb l’operació. 

 

Així és com ho veig: si t’enamores indiferentment d’homes i dones ets bisexual, si 

t’agraden del mateix sexe que el teu ets lesbiana o gay, si t’enamores de les 

“ànimes” de les persones i el sexe de la persona passa a un segon pla, llavors ets 

asexual. Punt. 

 

Altrament, trobo que el dia de l’orgull ha perdut el significat real per molta gent. Em 

van convidar a participar-hi un any i no ho tornaré a fer. S’està conceptualitzant de 

manera festiva cada vegada més perquè darrere hi ha tot l’oci nocturn del col·lectiu 

amb el qual el col·lectiu hi està d’acord. En part, em sembla bé que l’oci del 

col·lectiu vagi més enllà de ser un bar o discoteca amb la bandera gay, però no que 

eclipsin la part reivindicativa que és la que té sentit per mi. Per molta gent s’ha 

convertit en la festa de l’orgull i obliden precisament aquesta part. Molts pensen que 

el dia de l’orgull és dissabte i és mentida. 

 

S’està perdent el rerefons de tot plegat, molts no saben dels actes reivindicatius 

arreu de la ciutat o de les lectures a plaça Sant Jaume. He anat varies vegades a les 

lectures del parlament i sempre surto plorant pensant en tot el que ha costat 

aconseguir segons què, del que s’està aconseguint i del que no s’aconseguirà mai 

perquè els polítics sempre s’hi neguen.  

 

De Barcelona a Òrrius, canvi de paradigma respecte al fet religiós. 

  

Quan vaig arribar a Òrrius tenia 21 anys aproximadament, ara en tinc 32. Estava 

dintre de la pastoral de l’escola i vaig començar a ser catequista. A Òrrius em vaig 

adonar de la gran desavinença entre la meva manera de viure la religió i la poca 

predisposció al canvi nivell d’estructura eclesiàstica. El fet de ser un poble petit i 

amb proximitat fa que la gent de la comunitat religiosa es plantegi més les coses i 

res estigui escrit amb aquesta certesa absoluta. El capellà d’aleshores, en Castellví, 

acceptava completament la meva orientació sexoafectiva, la respectava i acceptava, 
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però també em va fer entendre que si ho publicava, a nivell eclesiàstic no arribaria a 

enlloc perquè la gent té molt assumit el que això no entra dins del missatge de la 

Bíblia.  

 

Realment, com he tractat amb diverses persones del món de l'església tant de 

Barcelona com d’aquí, la religió en cap moment prohibeix ni manifesta que estigui 

malament ser lesbiana o gay o bisexual o el que sigui, però sí que ho fan les 

lectures posteriors. Quan parlava obertament sobre la meva sexualitat amb germans 

de la congregació, ells semblava que tampoc estaven d’acord amb l’exclusió de la 

dissidència sexoafectiva que fa la tradició eclesiàstica que ells segueixen ja que per 

ells Jesús sempre estava al costat del lladre, les prostitutes i tots aquells que no 

estaven acceptats socialment.  

  

Una cosa que em va sorprendre en canviar de la comunitat eclesiàstica de 

Barcelona a aquí va ser que només hi ha avis, gent gran. Això va fer que me 

n’allunyés. Tot i que no t’ho demostraran mai perquè són molt educats de portes 

enfora, a ells els costa més entendre la diferència. En el meu cas, amb la mirada em 

transmetien que no entenien que jo anés a missa amb pantalons i camisa els 

diumenges en comptes de vestit. 

  

Òrrius a l’actualitat 
 

Actualment, Òrrius m’agrada molt, és un lloc on hi tinc la primera i segona residència 

en una de sola. Puc desconnectar de tot només obrint la porta de casa i alhora puc 

connectar-me amb tothom només anant a la plaça del poble. Puc bellugar-me cap a 

un lloc o un altre depenent del que necessiti. M’he sentit molt acollida al poble en 

tots els sentits. Quan vam començar a viure aquí tant jo com el meu pare ens vam 

ficar a tot d’entitats com la del Pessebre Vivent, ara en sóc vicepressidenta. També 

de la Comissió de Festes ara inexistent. He participat en actes diversos de l’escola, 

de l’Ajuntament, amb el Gegant i m’hi moc molt pel poble sense deixar de tenir la 

vida de Barcelona.  

 

Tot i que ara la meva vida laboral no em permet ser-hi tant present, sempre que sóc 

al poble hi faig vida social ja sigui amb grups d’amics diversos fent un cafè i 
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bàsicament això. Quotidianament hi ha poca cosa a fer més enllà d’això, en el seu 

moment va ser estrany no tenir coses per fer com a Barcelona. Tampoc hi havia 

tants llocs oberts perquè la crisi també va afectar molt la població en quant a bars i 

restaurants. En aquell moment recordo que la pinya amb els veïns de Can Prat em 

va salvar socialment: també eren joves i no eren nascuts a Òrrius. Ens trobàvem a 

l’era i passàvem la tarda fins ben entrada la nit. 

 

Reaccions a la meva orientació sexoafectiva a Òrrius 
La meva relació més íntima amb el poble ha sigut treballant al restaurant Cal 

Tatano. D’ells havia escoltat que tenien una inclinació molt de dretes, de ment 

tancada i d’altres coses, però en realitat és gent amb qui es pot dialogar i fer molta 

broma. És més, són una gent que han obert les portes de casa seva a molta gent 

que no han tingut cap problema amb el que m’agradés malgrat les seves ideologies 

polítiques. La única cosa que els hi ha molestat de mi és que no vaig dur a la meva 

exparella a sopar perquè em tenen molta estima i quan ho vam deixar, no la van 

conèixer. Volien fer els tafaners, diguem-ho tot. 

 

Això demostra que, pel que fa al fet de com ha estat acollida la meva orientació 

sexoafectiva al poble en general, considero que mai he tingut cap problema i que he 

estat acceptada com qualsevol altra persona. Sí que és cert que m’incomodava que 

tothom sabés que era lesbiana sense ni tant sols dir-ho a molta gent. Aquí tothom 

ho sap i això és quelcom que incomoda dels pobles en general. No cal que diguis 

res que se n’assabenta tothom 

 

A nivell de poble hi ha un altre moment que el tinc guardat a la retina i que em va fer 

molta ràbia perquè va ser amb una persona que m’aprecio. Vam anar a sopar un 

grup de gent al Club i jo hi vaig anar amb la meva parella d’aleshores, ens vam fer 

un petó als llavis. Res exagerat, un pico perquè m’agrada reservar-me les coses per 

la intimitat, i la persona en concret se’ns va quedar mirant amb els ulls oberts. La 

meva parella se’n va adonar i em va preguntar què mirava. Llavors va repetir el petó 

i en broma va dir-me que potser s’hi volia unir i que la podíem convidar.  

 

En general penso que és millor prendre-s’ho a broma. 
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Normalitzar l’insult 
 
Pel que fa al grup d’edats més joves amb el que em moc, tinc un tracte divertit amb 

ells. Entre col·legues sempre ens anem fent bromes i em diuen bollera, però jo me’n 

en ric quan no es fa amb malícia. De fet, l’altre dia, l’àvia d’un d’ells es dedica a fer 

truites per la gent del poble i quan troba als joves asseguts al forn n’ofereix. Això va 

així al poble. Les fa molt bones i un dia una noia li va comentar que estaven 

boníssimes i un dels xavals més joves va dir “pregunteu-li a la Patri, que és una 

tortillera especialitzada!”. L’àvia es va quedar una mica sense saber què fer i jo vaig 

contestar: “Sí, tortillera con papeles”. Per tant, entre bromes sí, però mai he tingut un 

comentari homòfob despectiu. De fet, la meva manera de presentar-me als altres 

sempre faig broma i dic que jo sóc cuinera, cambrera, pastissera i bollera. Crec que 

així treus ferro a l’assumpte, ho normalitzes tot plegat i la gent no té por a parlar de 

la meva orientació sexoafectiva amb mi.  

 

Sí que és cert que hi ha un cas a Òrrius on he sentit comentaris homòfobs cap a una 

persona alguna vegada, fa bastant de temps, però més per la ràbia que li tenien que 

no pas perquè sigui gay. De totes maneres, crec que quan ho feien sempre 

intentaven fer una demostració que ells són més homes. A més, els qui ho feien són 

persones que tenen més confiança amb ell i, des del meu punt de vista, són 

comentaris que se’ls dóna massa importància perquè dins del col·lectiu LGTBI tots 

els bollera, maricón, mariquita, maricona, tortillera, julandrón i d’altres entra dintre 

del nostre vocabulari.  

 

Potser dit des de fora sembla molt despectiu però crec que està bé dir-ho si les dues 

persones ho accepten i hi ha la confiança per fer-ho. No crec que hi hagi comentaris 

homòfobs o racistes entre el meu grup d’amics. Per exemple, hi ha un treballador a 

Cal Tatano que és negre i la nostra manera de comunicar-nos sempre ens diem 

“negre de merda” o “bollera menja’t una polla”, però ens estimem molt. Sóc 

conscient que des de fora deu sobtar i que, encara que ho fem sempre des de la 

broma, potser pensen que som racistes o homòfobs. 
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Presència LGTBI a Òrrius desde la perspectiva institucional a la popular 
 

Pel que fa a nivell institucional, de l’Ajuntament només sé que l’alcalde té l’agenda 

buida però que no poden posar masses problemes al respecte de la comunitat 

LGTBI perquè som pocs sensats i estaria mal vist. Si l’Ajuntament i el poble fos més 

gran potser hi hauria algun problema, però aquí la gent se’ls hi tiraria a sobre. 

 

Se que al Centre Cívic de Can Mestres es van fer uns tallers en clau de diversitat 

sexual pels joves fa uns anys, però era a tall explicatiu que semblava per infants de 

10 anys i els joves d’aquí tenen tota la informació que volen a la mà. L’Ajuntament 

necessita fer un pas més. Potser presentar l’experiència viscuda d’algunes persones 

i enfocar la sexualitat d’una altra manera és el que necessiten. Per exemple, buscar 

casos referents de transgèneres i portar-los a discussió profundament. Els joves 

saben què vol dir que una persona s’identifiqui com a trans, però no el que comporta 

en la seva totalitat, el canvi de vida que suposa. A vegades parlant amb ells m’han 

dit que simplement és un canvi de sexe i jo els explico que estan errats però no és el 

meu paper, jo sóc la seva amiga. Actualment, amb la pandèmia, a Òrrius, els joves 

s’han deixat de banda. 

 

Al poble, en perspectiva de feminismes vaig assistir a un 8M molt interessant on des 

del Centre Cívic Can Mestres es va fer un vídeo amb moltes dones del poble i era 

increïble perquè explicaven els diferents tipus de dona que eren (treballadora, mare, 

cuidadora, no treballo, el marit cuida dels fills,...). Tinc la sensació que hi havia un 

petit vídeo amb tantes coses implícites que em sap greu que no s’hagi fet més 

difusió. 

 

A nivell popular, se que es van fer les pintades del 8M però no em vaig sentir gaire 

interpel·lada. Penso que la pintada a Òrrius s’ha fet per reivindicar moltes coses i 

ara no te les mires. Utilitzem massa aquest mètode reivindicatiu.  

 

Conec a vàries persones del col·lectiu, ja sigui perquè m’ho han dit elles mateixes o 

tercers, perquè fent un cafè m’ho comenten o perquè se m’ha fet evident en festes 

majors. Si hi hagués alguna associació del col·lectiu de caire popular m’agradaria 

participar-hi però no sé si a Òrrius hi tindria massa cabuda. És un poble molt petit i 
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no crec que per tenir gent del col·lectiu es pugui tirar endavant una idea 

d’associació. Segons el que jo conec de la gent del col·lectiu que viuen a Òrrius, 

crec que en general ningú té ni les ganes ni els recursos per tirar endavant una cosa 

així.  

 

És complicat lligar a Òrrius 
 

En un poble tant petit no em plantejo tenir una parella d’aquí perquè tothom se’n 

assabenta absolutament de tot. Tenir una parella d’aquí ha de ser complicat i no 

m’interessa gaire. Personalment, prefereixo que la meva vida en parella la sàpiga 

qui jo vulgui, la vida en parella és meva i de la meva parella. Ho comparteixo amb 

les meves amigues perquè són part de la meva vida. Potser inclús amb els meus 

veïns perquè els he de veure. No vull que ningú xerri de la meva vida íntima i crec 

que tenir una parella d’aquí és que parlin de tu i d’ella constantment. Passa el 

mateix amb els heteros. 

 

Per exemple, per lligar, l’última parella que vaig tenir va ser a la feina perquè és un 

lloc amb molta gent i on passo moltes hores. Les anteriors les vaig conèixer en els 

meus cercles socials de Barcelona i perquè em movia per l’oci nocturn. Solc buscar 

més el tu a tu. De fet, un cop em vaig descarregar una aplicació per lligar per 

avorriment, però el primer dia vaig contactar amb una noia tant estranya que no va 

quallar i no li trobava el sentit a tot allò. Però no perquè fos ella, sinó perquè no sóc 

una persona que m’agradi molt interactuar digitalment parlant. No ser treure les 

meves “armes de seducció” a través d’una aplicació, solc necessitar un moment 

més personal perquè sinó interpretar el que l’altre t’està dient sense un mínim de 

coneixement de la persona se’m fa impossible. 

 

Recordo que en aquesta aplicació em va donar like una noia del poble de tota la 

vida, però després pel carrer no em deia massa res i jo vaig pensar que era absurd 

tornar-li el like i començar a parlar per l’aplicació si ens podíem veure pel carrer i dir 

fem un cigarro o una birra. Llavors jo encantada de tenir alguna cosa més amb ella, 

però no m’agrada començar per una aplicació. 
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Per lligar, Barcelona és molt més fàcil i té moltes oportunitats de conèixer gent nova. 

Aquí a Òrrius, quan ve algú nou és estrany i costa molt d’incloure’s al poble. Al 

començament és molt sectari, malgrat que un cop entres a un grup llavors ja és per 

sempre. No recordo quan vaig començar a establir les amistats i els llaços socials a 

Òrrius però sí que són permanents. Ara, d’aquí a trobar una persona no hetero i 

establir-hi una relació més enllà de l’amistat a Òrrius hi ha un gran pas. 

 

Vaig tenir una aventura amb una noia del poble i em va demanar que ho amagués. 

Actualment no puc dir més i no ho diré per lleialtat a l’altre. Si ella ho digués, jo no 

tindria cap problema, però el problema el té ella perquè no es defineix com a 

lesbiana o bi. 

 

Referent per algunes 
 
Recordo que m’han interpel·lat en més d’una ocasió per ser lesbiana la gent que té 

algun dubte sobre la seva sexualitat. En concret, hi ha el cas d’un jove que en el 

moment que em preguntava coses respecte la seva sexualitat deuria tenir uns 11 

anys. Ell va començar a tenir dubtes perquè tenia dues cosines que el matxacaven 

molt i li asseguraven que era gay fins al punt que es va qüestionar molt a ell mateix. 

Va tenir molts dubtes i va venir a parlar amb mi per tres motius: perquè jo era més 

gran, perquè tenim una relació quasi de germans i perquè sóc lesbiana.  

 

En aquest sentit, els nens del grup amb qui m’ajunto a vegades tenen més 

confiança amb mi perquè jo em fixo en el mateix que es fixen ells i els dono una 

seguretat com si fos un noi més amb qui parlar de segons què sense jutjar-ho i, 

alhora, els hi aporto algun contrapunt sobre algun tema que els fa reflexionar. Algun 

cop han vingut amb algun tema com “he tingut una relació sexual X” i es sorprenen 

que jo els hi qüestioni com ho han tractat tot plegat. Tenen com la sensació que jo 

tinc les dues visions i per aquest motiu m’interpel·len a vegades. 

  

 


