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MAÓ, UNA CIUTAT ORGULLOSA
Per segon any consecutiu, la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Maó va organitzar, el passat mes de juny, la iniciativa
Maó amb orgull, amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI.
L’any passat, a petició de diverses persones —i seguint l’impuls
que va suposar l’aprovació de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per
garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia—, vam penjar al balcó de
l’Ajuntament, per primera vegada, la bandera LGTBI. Gonzalo
Chillón, de l’entitat Chrysalis Menorca, hi va llegir el manifest
al·lusiu. A més, vam organitzar un concert amb el Mallorca Gay
Men Chorus, que va omplir el pati des Claustre.
Enguany teníem clar que volíem anar un poc més enllà; i vam
organitzar, a més de la penjada de la bandera i la lectura del
manifest, una conferencia col·loqui i un concert amb The
Chanclettes, que va tornar omplir es Claustre.
Vicent Lozano, autor de la Guia de recursos LGTBI, impulsada
pel Consell Insular de Menorca, va acceptar el repte d’escriure i
llegir el manifest. Un document que, amb gran claredat
expositiva, explica per què hem de reivindicar un dia LGTBI o
per què és important la visibilitat de la comunitat LGTBI.
Per la seva part, Alba Pons Rabassa, doctora en Ciències
Antropològiques per la Universitat Autònoma Metropolitana
de Mèxic, va pronunciar la conferència “Lesbianes, trans,
intersex i gais: qüestionant la normalitat sexogenèrica per
transformar la societat”. A la seva documentada exposició va
defensar que qüestionar-s’ho tot és el millor punt de partida
per construir una societat sense prejudicis ni desigualtats.

El posterior col·loqui, amb la participació de la doctora
menorquina i el públic assistent, va resultar molt emocionant,
perquè hi vam poder escoltar, de primera mà, nombrosos
testimonis de persones que han patit discriminació per la seva
condició de no heterosexuals.
La força d’ambdós textos ens va fer pensar que havíem d’anar
més enfora i deixar constància de la reivindicació i celebració
d’aquest Dia Internacional mitjançant el llibret que ara teniu a
les mans.
Més enllà d’eslògans —i amb la convicció que el coneixement
trenca esquemes i estereotips—, queda clar que la visibilització
de la lluita dels col·lectius LGTBI ha de formar part de les
polítiques públiques i que, aquí, el municipalisme hi ha de jugar
un paper clau, perquè els ajuntaments són l’Administració més
propera a la ciutadania; i, en conseqüència, han de recollir les
seves inquietuds, reivindicacions i necessitats.
Biel Pons
Regidor d’Igualtat

Manifest del Dia Internacional de l'Orgull
LGTBI 2018 a Maó
Per què estem orgullosos/es?
És una de les coses que més em pregunten, i una de les
preguntes que sempre veig que es formula quan arriba l'Orgull
de cada any. Si hem nascut així, si no és una opció, per què
diem que estem orgullosos/es de ser lesbianes, gais, trans*,
bisexuals, intersexuals, asexuals, queers...? No seria el mateix
que dir que estem orgullosos/es del color dels nostres ulls o
dels nostres cabells?
Estem orgullosos/es, sí, però no del fet en si mateix de la nostra
diferència afectiva-sexual, sinó de poder aixecar el cap en un
món que encara ens és hostil i poder afirmar amb orgull (sí,
amb orgull) que som persones amb els mateixos drets que
qualsevol altra. Diferents, sí, però ni millors ni pitjors. Aquest és
el nostre Orgull, aquesta és la nostra fortalesa: el fet de no
deixar-nos trepitjar, de no abaixar el cap, de confrontar una
societat dominada per la norma cisgènere, heterosexual i
patriarcal, que encara funciona a ple rendiment i que sempre
ens ha negat la igualtat.
Segur que persones com Rosa Parks o Nelson Mandela també
es declararien orgullosos/es, no pel fet d'haver nascut amb un
color de pell determinat, sinó per haver-se sobreposat al
racisme patit i haver contribuït de forma decisiva a tombar
l'estigma sota el qual la seva comunitat ha hagut de passar (i
encara continua passant) tantes penúries. I el mateix es podria
dir també, per exemple, de la lluita feminista, o de qualsevol
moviment que ha lluitat contra les desigualtats. És l'orgull de la
lluita, no del ser en si mateix.

Per què és important celebrar un Orgull LGTBIQ+?
No són poques les persones que cada any es pregunten si és
necessari continuar sortint al carrer i reivindicar la nostra
diferència en un moment en el qual en les societats occidentals
certes parts del nostre col·lectiu (que no totes) ja gaudeixen
d'un reconeixement gens menyspreable dins la societat
cisheteropatriarcal. Doncs sí, és molt necessari.
Hi ha 75 països en el món on l'homosexualitat està castigada
amb la presó, i fins a 13 on les relacions entre persones del
mateix sexe poden arribar a ser castigades amb la pena de mort.
I hi ha països, no gaire llunyans, on està prohibida la "propaganda homosexual", països amb una maquinària legal que ens torna
a dur al fons dels armaris. Per no xerrar de la situació de les
persones trans*, les quals fins i tot en els països teòricament més
avançats en aquests aspectes no disposen de la imprescindible
llibertat d'autodeterminació de gènere que els és vital per a
poder-se desenvolupar plenament com a persones.
L'Orgull té dues grans cares: la celebració pel que ja s'ha
aconseguit i les reivindicacions per allò que encara està
pendent de fer.
La celebració, en el meu cas almenys, i sé que en el de moltes
més persones, inclou així mateix un homenatge a tots aquells
referents que van iniciar i encaminar la nostra lluita. El 28 de
juny de 1969, al bar Stonewall Inn de Nova York, un grup de
persones transvestides, maricons amb ploma, lesbianes
masculines, treballadors/es del sexe... van protagonitzar una
revolta contra la persecució policial a la qual estaven constantment sotmesos/es. L'Orgull no el van començar senyors
"respectables" i normatius vestits amb americana i corbata,
sinó aquelles persones que estaven en els estrats més marginals

de la societat. Marsha P. Johnson i Sylvia Rivera, reconegudes
com aquelles que van estar al davant de les protestes, foren
dones trans* i negres. Stonewall és una icona, n'hi ha moltes
més tant anteriors com posteriors, i l'Orgull sempre ha de tenir
una perspectiva històrica. És un dia en el qual jo puc celebrar
que estic aquí fent aquest discurs en lloc d'estar sotmès a
teràpies de reconversió a les presons de Huelva i Badajoz, com
els passà als que eren com jo en aquest país no fa tant de temps.
Aquesta celebració ens inclou a tots i totes: lesbianes masculines, lesbianes femenines, gais masculins, gais amb ploma,
persones transvestides, drags, persones trans*, persones de
gènere no binari, asexuals, intersexuals, bisexuals, pansexuals...
no hi sobra absolutament ningú que pertanyi al col·lectiu i que
participi en aquestes dates d'una forma autèntica i desinteressada. Tampoc les persones que no pertanyen al nostre col·lectiu
però que ens volen mostrar el seu respecte i l'adhesió i
solidaritat amb la nostra lluita. La diversitat és la nostra
fortalesa, i el 28 de juny és el dia per a visibilitzar-la i passejar-la
pels carrers.
La reivindicació, per la seva part, és per, com he mencionat
abans, totes aquelles coses que encara ens falten. Hi ha moltes
persones joves del nostre col·lectiu sofrint assetjament escolar
en els centres educatius, persones trans* que han de lluitar
incansablement dia rere dia perquè la societat reconegui la seva
identitat, gais amb ploma i maneres excèntriques que som
vistos com una comèdia i mal exemple per al col·lectiu,
persones bisexuals que han de carregar amb tòpics com
"bisexual con v de vicioso", persones intersexuals o asexuals que
han de veure encara com la seva realitat és absolutament
desconeguda... Per no xerrar de totes aquelles parts del món on
el simple fet de ser com som ens pot portar a la presó o,
directament, a què posin fi a la nostra vida.

Mentre totes aquestes coses (que en aquest moment enumero
de forma esquemàtica però que donarien per a diverses hores
de manifest) ens continuïn passant, hem de seguir passejant el
nostre Orgull pels carrers i pels espais públics, deixant clar que
no farem ni una passa enrere, ni tornarem mai més als armaris
en els quals se'ns ha obligat a amagar-nos durant tant de temps.
Per què és fonamental la visibilitat?
La visibilitat és el concepte fonamental amb l'Orgull. Fa molt
poc es va presentar la Guia LGTBI. Visibilitzar la diversitat, que
vaig poder realitzar per encàrrec del Consell Insular de Menorca.
Mentre l'estava fent, hi havia un pensament que em venia
constantment al cap, i és com de fonamental hagués estat per
al meu jo adolescent el fet de tenir un referent així a mà, tant la
guia com a eina general com els continguts en particular que hi
estan inclosos.
Perquè una cosa existeixi, ha de ser visible. Per això han servit
els armaris, perquè la societat hagi pogut evitar mirar-nos i
haver de reconèixer així la nostra existència. Dins l'ideal
cisheteropatriarcal, la visibilitat de la nostra diversitat és una
amenaça contra la seva normativitat.
L'Orgull és el dia en el qual som visibles i mostrem sense por la
nostra diversitat. Evidentment, els altres 364 dies de l'any també
hem de ser visibles i poder-nos mostrar orgullosos/es i sense
complexos. Però el 28 de juny és el nostre dia. És el dia en el
qual la nostra lluita adquireix una ressonància mundial, és el dia
en el qual la nostra veu es sent més forta que mai, és el dia en el
qual podem homenatjar a aquells/es que ens van obrir el camí,
és el dia en el qual més discursos com el meu ressonen pertot
arreu, és el dia en el qual, més que mai, ens sentim
orgullosos/es de la nostra lluita, de pertànyer a un col·lectiu que
ha hagut de lluitar molt per a sortir de la invisibilitat.

En una societat com la nostra, totes les persones ens construïm
d'acord amb referents, mirant-nos els uns als altres, tant les
persones adultes com, sobretot, les més joves. I per això la
visibilitat és la nostra arma més efectiva. Si no som visibles, el
desconeixement dóna pas a la ignorància, els prejudicis, i la
discriminació. D'aquesta forma, tant l'Orgull en si mateix com
totes les activitats (siguin del tipus que siguin) que s'organitzen
al seu voltant són una gran passa endavant en la nostra lluita,
que ens allunya progressivament de la discriminació i de l'armari.
El nostre Orgull ha d'existir els 365 dies de l'any, però avui més
que mai, i és un acte que encara resulta molt necessari. Per tant,
un any més, hem d'estar celebrant el que ja hem aconseguit i
reivindicant allò que encara està pendent.
I això és exactament el que estem fent ara. Moltes gràcies.
Vicent Lozano

Lesbianes, trans*, intersex i gais: Qüestionant la normalitat
sexogenèrica per transformar la societat
Quan llegim les sigles LGTBI, veiem els colors que les simbolitzen o coneixem activistes que les encarnen als seus cossos i a
les seves experiències de vida, moltes vegades no sabem ben
bé a què s’estan referint. Però encara tenim manco idea sobre la
seva història, sobre la seva relació amb els discursos mèdics,
sobre les implicacions legals que comporten i sobre com es
configuren socialment i culturalment.
En aquest breu escrit meu, faré una repassada ràpida —i esper
que esclaridora— sobre aquestes diferents dimensions, partint
del més bàsic: què volen expressar aquestes sigles.
No és casualitat que sempre hagi predominat la G per damunt
de la L o la T i la I; ni tampoc és aleatori que, a vegades, aquesta
lletra sigui la primera i altres vegades no encapçali l’acrònim
LGTBI. Tot té una explicació.
En un context social on —encara que ja fa anys que els
feminismes han posat damunt la taula la qüestió del masclisme
constitutiu de la societat, així com de la desigualtat de gènere,
la discriminació per raó d’orientació sexual i d’identitat de
gènere, i, fins i tot, la misogínia que s’evidencia en pràctiques
com violacions en grup o assassinats de dones i altres subjectes
no heterosexuals ni cisgènere — encara es mantenen vives
aquestes dinàmiques violentes i excloents, no ens hauríem de
sorprendre que moviments socials com l’LGTBI, per molt
progressistes que siguin, mantenguin estructures internes de
desigualtat, que beuen de la societat a la qual es troben
immersos.

Efectivament, els gais són homes que tenen relacions sexoafectives amb altres homes; però, en tant que homes reconeguts
socialment com a tals, sempre estaran més valorats socialment,
i legitimats, que qualsevol dona. Aquest reconeixement no és
unilateral; qui és reconegut ocupa una posició social on se sent
legitimat per imposar certes veritats i per poder definir la
realitat mitjançant aquestes veritats, i açò és justament el que
s’entén com un exercici de poder.
És per aquest motiu que dins el moviment LGTBI —si haguéssim
de dibuixar una piràmide per poder explicar com es produeixen
les lògiques internes de poder i opressió, o subordinacions— els
gais ocuparien la posició més alta. I també és per açò que certes
tendències més crítiques i feministes, dins el moviment LGTBI,
han girat les sigles, posicionant davant de tot la L, per visibilitzar
les dones lesbianes dins el mateix moviment.
Dit açò, també convé matisar que les experiències personals i
socials que engloben totes aquestes lletres són totes molt
diverses. No té res a veure l’experiència d’una lesbiana, en tant
que dona, amb la d’un gai; ara bé, encara tindrà manco a veure
amb la d’una persona trans*, perquè les dues primeres
impliquen eleccions personals, que tenen a veure amb el desig,
i la segona està relacionada amb el cos, l’expressió corporal i la
identitat de gènere.
Fins i tot si rallam de desig i d’orientació sexual, trobarem
diferents maneres d’entendre-ho. Hi ha lesbianes que pensen
que, de ben joves, senten desig per altres dones; i n’hi ha
d’altres que ho hem sentit a una edat més adulta i que tenim un
passat heterosexual. La diversitat mateixa que trobam entre les
dones i homes que s’identifiquen com a heterosexuals —i que,
a més, estan d’acord amb el gènere que se’ls ha assignat a l’hora
de néixer i de ser registrats (persones cisgènere)— també la

trobam dins la L, la T i la G. Justament perquè la identitat
personal no és mai només una. Coneixem qualcú que només
sigui una dona? O un home? I ja està... No; totes les persones, a
més de dones heterosexuals, lesbianes o trans*, som moltes
altres coses que també configuren la nostra identitat.
I encara hi ha més complexitat, en relació amb la identitat; i és
que totes les identitats són categories socials que es defineixen
de formes diferents en funció del context social on s’utilitzen.
L’experiència d’una dona àrab és diferent —ni pitjor ni millor—
que la d’una dona mexicana; i, de fet, la definició mateixa de
dona és el que canvia de context a context.
En aquest sentit, resulta molt important adonar-nos que la
diferència no només es pot assenyalar de la banda LGTBI, sinó
que és constitutiva de tot el que és social; és a dir: totes les
persones som diferents i les categories que utilitzam per
identificar-nos no poden explicar del tot aquestes diferències,
perquè són categories, i no experiències concretes.
Dit açò, podem concloure, en aquesta introducció, que les
sigles LGTBI, que resumeixen un conjunt de categories
identitàries, amb l’objectiu de poder visibilitzar-les, no poden
donar compte, realment, de la diversitat d’experiències que
intenten anomenar, perquè, com a categories que són, no
podran definir mai exactament la gran variabilitat d’experiències corporals, sexuals, afectives i socials que engloben.
Al mateix temps, cada context social concret les definirà de
formes diferents. No és igual ser una persona transgènere a
Barcelona que a l’Argentina, on històricament les persones que
a l’Estat espanyol es defineixen com a trans* femenines s’han
anomenat travestis, terme que ha estat emprat, en el nostre
context, per definir aquelles persones que agraden de vestir
amb roba de l’altre gènere, de forma puntual.

Ara bé, en aquest breu escrit utilitzaré les definicions d’aquí per
dir que la T es refereix a persones trans*, en general; és a dir,
persones que no estan d’acord amb el gènere que se’ls ha
assignat en el naixement i que tenen una expressió corporal i
de gènere, així com una experiència quotidiana, contraris a
aquesta assignació.
Dins aquesta T de trans*, hi ha diferents subgrups de categories: transsexuals, transgènere i travestis. S’han diferenciat entre
si en funció de la necessitat o desig de modificació corporal que
acompanyi la transició social; és a dir, hi ha persones que no
senten aquesta necessitat o desig —o fins i tot que, per
qüestions de salut, no es poden fer modificacions corporals que
acompanyin la seva transició cap al gènere que senten tenir
(transgènere)—; n’hi ha d’altres que sí volen fer teràpia de
substitució hormonal, per desenvolupar caràcters sexuals
secundaris, o fer-se diferents operacions per modificar el seu
cos (transsexuals).
Com ja he comentat, en el nostre context les persones
travestides s’han definit com aquelles que només puntualment
desitgen vestir i tenir una expressió corporal que no es
correspon amb el seu gènere assignat. Personalment, no
consider que aquestes distincions responguin realment a
l’experiència de la gent. Després de molts anys treballant
aquestes qüestions, en diferents contextos, puc concloure que
són utilitzades de formes diferents per les persones protagonistes d’aquestes experiències i que, més tost, són etiquetes que
els permeten ser entesos i enteses en els seus espais i relacions.
Com ja haureu notat, falta referir-nos a la lletra I, aquella que
està eternament invisibilitzada, però que es correspon amb les
persones intersexuals, tal vegada les que més han patit la
discriminació i la violència institucional. D’estats intersexuals,

n’hi ha de molts diferents; i s’han tractat majoritàriament des de
la medicina. Quan un bebè neix, allò que el metge o la metgessa fan primer de tot és mirar entre les seves cametes; i així, amb
un simple reconeixement visual, li assignen un gènere. Hi ha
vegades que aquesta assignació visual no es pot dur a terme,
bàsicament perquè hi ha persones que neixen amb genitalitats
que no responen a un gènere ni a un altre, amb genitalitats
ambigües, que són tractades —des de la medicina— com
malformacions, però que, malgrat ser catalogades com a tals, si
les deixessin créixer no tindrien per què causar cap problema
orgànic.
El problema que causen és, bàsicament, de caràcter social; és a
dir, una confusió que farà que aquestes persones no puguin ser
etiquetades en un gènere, i, per tant, ser enteses, educades,
acompanyades, etc. Si bé situacions com aquestes haurien de
fer tomballejar el sistema sexe-gènere binari en què vivim, on
només són vàlides les posicions d’home i dona, i els intermedis
s’esborren i no es deixen existir, el que fa la medicina és operar
les persones.
Operar-les per assignar-los, quirúrgicament i a una edat molt
jove, un gènere que no saben ni tan sols si serà aquell que es
desenvoluparà en etapes més avançades de la vida. De fet, les
operacions de normalització binària, on reassignen bebès
diagnosticats amb estats intersexuals, són operacions que
deixen marques no només corporals, sinó també emocionals;
cicatrius que faran que aquestes persones mai puguin acabar
de sentir-se a gust amb els seus cossos, i, per tant, en les seves
relacions personals i socials.
El moviment de persones intersexuals que lluiten pels seus
drets fins i tot ha arribat a portar aquests tipus d’intervencions
als tribunals internacionals de drets humans , justament perquè

es fan sense el consentiment de les persones protagonistes (són
bebès) i perquè mutilen els seus cossos per tal que l’organització social de gènere quedi intacte, encara que, amb la seva
sola existència, es demostri que la divisió binària (només homes
i dones) no és real. Però, com deia, hi ha més estats intersexuals;
aquest només és un entre molts . Hi ha altres persones que,
quan arriben a l’adolescència, desenvolupen caràcters sexuals
secundaris diferents del gènere que els han assignat en el
moment de néixer i altres que, com que només tenen els
cromosomes diferents d’aquells habituals, no arriben a saber
mai si també serien considerades intersexuals per la medicina.
No és tan habitual que anem al metge a mirar quins cromosomes tenim; per tant, qualsevol de nosaltres podria arribar a
ser diagnosticat com a tal.
El paper de la medicina no només és important per entendre
l’experiència de vida i la violència que pateixen les persones
intersexuals, sinó que forma part fonamental de la història de
les categories que s’engloben a l’LGTBI i les que no. Em referesc
al fet que el gènere mateix, com a categoria —que, normalment,
definim com la construcció social del sexe, és a dir, els rols
socials, les conductes, les normes i les identitats que s’associen a
cada sexe—, va néixer, en el camp de la medicina, a mitjans dels
anys 50, als Estats Units. Abans d’açò, només existia la categoria
sexe.
De fet, va ser l’arribada de persones que no es podien classificar
ni com dones ni com homes a la consulta de certs especialistes
el que va fer que John Money, pediatra i psicoendocrinòleg de
la Universitat John Hopkins, de Califòrnia, proposés la nova
categoria, per diferenciar el cos, el sexe, de l’expressió social i els
rols socials que les persones desenvolupen; segons ell, estarien
condicionats no per aquest sexe, sinó per components ambientals, com l’educació.

Açò va permetre crear aquest nou concepte, que ràpidament es
va popularitzar; era, una altra vegada, no posar en qüestió la
divisió sexual binària que comentava abans. A partir d’aquest
moment, que coincideix històricament i geogràficament amb la
creació de la categoria de la transsexualitat , hi hauria persones
amb sexe masculí i femení, però que viurien com a dones i
homes trans*, amb el gènere contrari a aquest sexe; i que, fins i
tot, podrien modificar els seus cossos. Ara bé, amb aquesta
creació es reforçaria la idea de normalitat sexogenèrica, és a dir,
hi hauria homes i dones normals —aquells en què el sexe
coincideix amb el gènere— i homes i dones transtornats, o
diagnosticats com a transsexuals, on sexe i gènere no coincidirien. Normals i anormals, en definitiva.
Efectivament, els conceptes gènere i transsexualitat venen de la
medicina, però també ve del mateix camp el concepte
homosexualitat. Aquest fet resulta molt important, històricament, perquè tot el que sortís de l’heterosexualitat i de la
cisgeneritat, és a dir, del considerat normal, seria catalogat per
la medicina com un trastorn mental.
Si bé sembla que estigui parlant del passat, no és ben bé així. La
psiquiatria segueix tenint un pes molt important per a
l’organització social, i no fa tant de temps que es va treure
l’homosexualitat del Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM), manual diagnòstic de trastorns
mentals de l’Associació Americana de Psiquiatria (APA), que
guia la pràctica professional de la majoria de psiquiatres d’arreu
del món. Aquest manual —que no va desclassificar l’homosexualitat fins a l’any 1973, en una de les múltiples revisions
periòdiques que en fan— guia la modificació, també periòdica,
de la Classificació Internacional de Malalties (CIE) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) —més utilitzada en aquesta
part del món— que la va descatalogar l’any 1990.

La transsexualitat, en el DSM, segueix sent considerada un
trastorn mental; i, des de l’any 2007, hi ha una forta lluita global
perquè es desclassifiqui —la campanya per a la despatologització de les identitats trans* —, que, si bé no ha aconseguit
descatalogar-la al DSM, sí que ha aconseguit certs canvis a la
CIE-11. De fet, a la darrera revisió del DSM es va canviar el nom
trastorn d’identitat de gènere pel de disfòria de gènere, un
terme inventat els anys 70; però no va variar gaire la definició ni
el capítol on s’incloïa com a trastorn. L’OMS, en canvi, deixa de
considerar-ho trastorn per passar a considerar-ho una condició
relacionada amb la salut sexual, cosa que representa una fita.
Però cal dir que els termes que han aprovat, incongruència de
gènere a la infància i incongruència de gènere a l’adolescència i
l’etapa adulta, segueixen reforçant la idea discriminatòria que
allò trans* és allò incongruent; i, per tant, no normal; i allò
cisgènere és allò congruent i normal.
La despatologització de qualsevol identitat de gènere encara és
un objectiu que el moviment trans* —i, personalment, crec que
qualsevol moviment social— ha de perseguir, malgrat aquest
canvi.
Què podem dir, llavors, del moviment intersexual? Que encara
hi queda molt per fer, bàsicament perquè la divisió binària de
gènere i l’heterosexualitat —que s’han naturalitzat històricament a través de la medicalització i patologització de qualsevol
expressió de gènere i desig que sortís dels seus límits i normes,
com hem pogut veure— és una part fonamental de l’organizació social.
Només basta veure com formen part del nostre sentit comú per
adonar-nos de com d’arrelada està a qualsevol institució social.
Qualque vegada us han demanat des de quan sou heterosexuals? Quan ho vau explicar a les vostres famílies? L’absurditat

d’aquestes preguntes només confirma com l’heterosexualitat
es dona per suposada des del naixement, així com el gènere.
No seria més igualitari donar l’opció a les persones de desitjar
qui vulguin i de viure en el gènere que desitgin? Per què,
llavors, mai rebem explicacions del fet que, a més d’heterosexuals, podem ser moltes altres coses?
La normalitat social està basada en la normalitat sexogenèrica,
que no es tracta ni de mitjanes ni de majories; es tracta,
bàsicament, de normes, de normativitat. Qui segueix les
normes establertes és considerat normal; i qui és considerat
normal té més drets que totes aquelles persones que decideixen viure i visibilitzar altres formes de pensar, sentir i actuar que
no es corresponen amb aquesta normalitat construïda
socialment.
Fins i tot les lleis estan construïdes sobre la presumpció
d’aquesta normativitat sexogenèrica, és a dir, sobre la idea que
el subjecte de dret sempre és heterosexual, cisgènere i,
malauradament, i encara avui en dia, home blanc. No és
necessari fer una anàlisi gaire profunda per demostrar aquesta
afirmació. Només veient que no va ser fins a l’any 2005 que
l’Estat espanyol va aprovar els matrimoni entre persones del
mateix sexe es pot intuir, malgrat que es va considerar una llei
pionera a Europa.
I fins a l’any 2007 vam haver d’esperar perquè es pogués
reconèixer la identitat de gènere de les persones trans* . No és
or tot allò que lluu, encara que pensem que vivim en un país
molt desenvolupat. Mentre s’aprovava aquesta llei del 2007, que
demana a les persones trans* que vulguin fer el canvi de nom i
gènere, als seus documents oficials, un certificat diagnòstic de
trastorn d’identitat de gènere i un mínim de dos anys de
tractament hormonal, a escala internacional esconstituïen

els Principis de Yogyakarta , que prohibeixen condicionar el
reconeixement de la identitat de gènere a qualsevol tipus de
tractament o procediment mèdic, fins i tot el diagnòstic.
La reacció de les comunitats autònomes, respecte d’aquestes
limitacions legals estatals, ha estat intentar crear lleis integrals
autonòmiques i lleis que lluitin contra la lesbofòbia, transfòbia,
bifòbia i homofòbia, i que garantesquin els drets de lesbianes,
gais, trans*, bisexuals i intersexuals, lleis que no només passin
per la qüestió del matrimoni, l’adopció i el canvi de nom i
gènere, sinó que també assumesquin que les persones LGTBI
segueixen patint tot tipus de violències i barreres d’accés a
drets i serveis fonamentals.
M’aturaré un moment en els cas de Balears, que va aprovar,
l’any 2016, una de les lleis més progressistes de l’Estat espanyol
per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals, i per erradicar la LGTBIfòbia . Aquesta llei contempla diverses coses que, en un context conservador, com el que
sabem que tenim, han creat gran controvèrsia. Entre els
diferents articles que proposa aquesta llei, hi trobam els que
fan referència a la penalització de qualsevol tipus de discriminació contra les persones LGTBI, però amb el matís que no hi ha
presumpció d’innocència, és a dir, es dona inversió de la
càrrega de la prova. Té tot el sentit del món aquest article, si
tornam uns paràgrafs enrere, a veure com la fòbia a tot allò que
no es considera normal forma part de les bases mateixes del
que és social, i, per tant, del sentit comú. Ara bé, també té tot el
sentit la controvèrsia que genera en una majoria de mentalitats
conservadores, perquè fa tomballejar tot un sistema de
creences i de veritats constituïdes històricament i avalades per
discursos com el mèdic, que té una autoritat i un poder, en el
nostre context, que l’han construït com inqüestionable, fet que
no vol dir que ho sigui realment.

A més d’aquest article, en trobam d’altres que no només
pretenen erradicar la discriminació, sinó que volen promoure la
diversitat sexual a l’educació i als mitjans de comunicació, que
tenen —ambdós àmbits— un paper importantíssim en el que
té a veure amb la construcció de referents positius. Es torna
obligatori xerrar a les escoles de diversitat sexual i de gènere, i
visibilitzar aquests col·lectius per tal que els nostres i les nostres
joves puguin escollir millor com volen que siguin les seves vides,
sense por de ser violentades i violentats de manera sistemàtica.
Ara bé, la pregunta que ara toca fer-nos és: com traduïm
aquesta llei tan progressista en polítiques públiques que la
facin efectiva. Si ja estem d’acord que la normalitat sexogenèrica forma part del nostre sentit comú i del que sosté les
institucions socials i la societat en si mateixa, i que la política
pública la fan persones des de les institucions, toca assumir
que, per poder transformar la societat, hem de transformar de
forma radical la mentalitat de les persones que són agents
actius en aquesta transformació. Persones que, per poder fer
efectives les lleis, necessiten fer un canvi fins i tot en el seu
propi sentit comú; canvi que no es fa sol, sinó que requereix
profunds processos de sensibilització i formació.
Podem posar molts exemples de discriminació quotidiana que
patim les persones LGTBI, des de no considerar-nos madures,
perquè algunes no ens casam i no tenim criatures, fins a
famílies senceres que rebutgen fills pel fet de ser homosexuals,
passant per consultes ginecològiques que no són capaces
d’entendre que hi ha homes trans* que tenen vagina i que
tenen úter i ovaris, i que, per tant, necessiten poder anar a una
ginecòloga o ginecòleg que els tracti de forma respectuosa.
El que és clar és que, si la gent no està informada, formada i
sensibilitzada, per molt que hi hagi una llei, hi seguirà havent

funcionaris que posin barreres d’accés als drets que aquesta
procura garantir. Si vaig al metge i em tracten pel meu nom
legal, i no pel real, que empr de forma quotidiana, el meu dret a
la salut està obstaculitzat. Si vaig a demanar un certificat de
resident i la persona de seguretat de la porta de l’Ajuntament
em mira i fa comentaris, o riu, no podré exercir el meu dret com
a resident de l’illa.
Finalment, la llei no transforma la societat si no hi ha ganes de
sortir de certes zones de confort, és a dir, si no hi ha ganes de
qüestionar la normativitat sexogenèrica, de qüestionar el
nostre sentit comú i de fer polítiques no tant normalitzadores
—perquè les persones LGTBI adoptem un estil de vida
heterosexual i, així, puguem ser acceptades socialment—, sinó
transformadores, perquè qualsevol persona heterosexual,
trans*, homosexual, cisgènere o intersexual pugui exercir els
mateixos drets, fins i tot el dret de viure de forma diferent i de
no ser tractada de forma desigual.
ALBA PONS RABASA

La Regidoria d'Igualtat vol agrair la feina i l'esforç de Vicent i
Alba; de Josep, Xavi i Fita, d'Es Claustre; de Josep Maria, Ramon
i Josep, de The Chanclettes; i, en definitiva, de totes les
persones que, d'una manera o altra, han fet possible aquest
Maó, amb orgull

