


Aquell divendres vam quedar per sortir. Estava una
mica nerviosa, de fet, una mica bastant. Vindria
l’Ester, que m'agradava molt però no la coneixia
gaire. Només d’un dia que vam dinar a la universitat
i ens ho vam passar molt bé. Jo ja tenia 22 anys i
tenia unes ganes boges d’estar amb alguna noia,
tenia ganes de saber que se sent. Moltes de les
meves amigues ja havien estat amb nois, sempre
explicaven mil coses i jo, allà, mirant-les, sentint-
me rara. 

Encara no els hi havia explicat que a mi els
nois no... els nois a mi no. A mi, les noies.

Així és com havia conegut a l’Ester. Ella formava
part d’una associació a la universitat que es diu Sin
Vergüenza, on es troben joves LGTBIQ (lesbianes,
gais, trans, bisexuals, intersex i qüestionant-se).
Aquell divendres es feia un sopar de tot el grup i
vaig dir: aquesta és la meva! Veia més que mai
l’oportunitat, la sentia a prop, potser aquesta nit
aconseguia estrenar-me. Vam anar a veure un
espectacle de màgia i van fer sortir a l'Ester a
l'escenari. Ella estava maquíssima allà dalt. Quan va
baixar vam començar a parlar, no me’n recordo ni
de què, però tot va ser molt fàcil, molt natural.
 
Quan vam acabar de sopar vam sortir al carrer i
caminant, caminant, em va agafar de la ma, em va
mirar i em va dir de manera molt confiada: vols
venir a casa? 
 
I allà que vam anar. Estàvem al seu sofà, m’ho havia
imaginat tantes vegades, ara no se’m treia de la cara
aquell somriure nerviós, amb ganes de tot i sense
saber què fer. 
 

JUDIT
Jo ja tenia 22 anys i unes ganes boges d’estar

amb alguna noia, de saber què se sent.

.
Vam començar lentament amb carícies, amb petons i
ens vam treure la roba pel passadís que portava fins al
llit. Quina sort que jo coneixia el meu cos, que sabia el
que m’agradava, com donar-me plaer. Això em donava
confiança. També que em sentia molt còmoda amb
ella i que la seva experiència feia que anés rodat. Els
nervis del principi es van transformar en ganes de
sentir el seu cos a prop, la seva escalfor i el seu fluir. 
 

Ens vam passar hores i hores gaudint de les
nostres pells, els nostres llavis i aquelles

mirades intenses

Mirades que em feien sentir molt a gust i així vem
seguir fins que es va fer de dia i, explotant de riure,
vam decidir que ja era hora de dormir.
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LAURA
No tenia clar si m’agradaven els nois o les noies

i això m’angoixava, tenia molts dubtes i més
preguntes. No sabia què triar. 

Com em podia decidir?

Quan era petita tenia la típica amiga a qui li agradava
jugar a organitzar casaments. Potser, amb una mica de
sort, això ja no es porta, però per aquells temps
semblava que a totes les nenes això els hi agradava o si
no... ho dissimulàvem. Sempre ens casàvem amb
l’Aleix, aquí no hi havia massa discussió. No era
perquè ho triéssim, sinó perquè l’Aleix era l’únic noi
que jugava amb nosaltres, encara que jo hagués
preferit el Xavi, però ell i tota la resta de nois estaven a
la pista jugant a futbol. 
 
Va anar passant el temps i quan estava acabant 3r
d’ESO, com cada estiu, vaig marxar de colònies. Una
tarda, es va organitzar una gimcana. Tot anava bé fins
que va arribar la cursa amb els peus lligats i a mi...
m’havia de tocar amb ella... l‘Alba... l’única noia amb
qui no havia parlat, i podeu pensar que era per
casualitat, però no, jo sabia que no era una
casualitat. Em moria de ganes de fer-li un petó i quan
estava a prop seu no m’atrevia ni a obrir la boca, dir-li
alguna cosa, el que fos... 

potser a ella li passava el mateix...
no crec que li agradin les noies...
o sí, potser sí...aiii no sé què fer!

De fet, a mi m’havien agradat molts nois, com podia
ser que això m’estigués passant a mi?

 
Amb el pas del temps i les voltes que li vaig donar al tema,
va arribar el dia en què en vaig començar a parlar, primer
amb vergonya i cada cop més còmoda. Algunes relacions
van canviar, amb les meves amigues i la majoria de la meva
família em vaig sentir més a prop, em van escoltar i sentia
que volien que jo estigués bé i feliç. També és cert, que amb
altres persones ens vam distanciar, no ho sabien entendre...
en diversos moments va ser dur, però ara penso que... què
hi farem... Per sort, han passat els anys i també ara em
conec més, aquells dubtes se me’n van anar, 
 

Organitza:

Amb el suport de:

Contacta'ns a: 

www.reaprop.org

info@enrutat.org

Facebook Enruta't

Tens preguntes?  

 

Vols conèixer més històries?

Tant m’ho vaig pensar que els dies van anar passant
fins que... les colònies es van acabar i cada una cap a
casa seva. Això que us explico va ser un secret durant
bastants anys. Primer, va ser un secret per a
mi mateixa, no m’atrevia a pensar-hi massa. Seria
puntual? Potser només era una fantasia?

ara ja tinc clar que m’agraden alguns nois, algunes
noies, o persones que no els hi agrada classificar-se

com a nois o noies i d’això se’n diu bisexualitat.
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ANDREA

...yo quería darle el beso final a la chica de la película
y parece que para eso tenías que ser más fuerte,

valiente y mejor que nadie.

Crecí queriendo ser Robin Hood de los Bosques y, como
él, estaba enamorada de Lady Marian. Cualquier
momento era bueno para vestirme de caballero de la
mesa redonda y sacar a pasear la espada de madera que
me había ayudado a construir mi padre. 
 
Es que yo quería darle el beso final a la chica de la
película. Parece que para eso tenías que ser mejor que
nadie. Esa sería la única forma en que la chica que me
gustaba se quedaría flipada conmigo. La necesidad de
ser la número uno es algo que marcó mis primeras
relaciones amorosas. 
 
Todas las historias complicadas que había visto en las
películas, hacían que me gustaran las chicas más
inaccesibles. Fantaseaba con la idea de que nos
enamoraríamos tras pasar todo tipo de pruebas y retos.
Pero estas historias estaban muy alejadas del pueblo
dónde pasé mi infancia y adolescencia.

Organitza:

Una ciudad pequeña y conservadora donde la
palabra lesbiana apenas se escuchaba, si no era

acompañado de un “qué asco”.

Y la visibilidad, claro, era ciencia ficción. Con ese
panorama, a mí los colectivos LGTBIQ me daban mal
rollo. Los veía como espacios para margis y, claro, yo
no quería ser de “ésas”. Yo quería vivir la gran historia
de amor. Y las marginadas no son las protagonistas de
ninguna película. Así, con esa homofobia internalizada,
me dediqué a querer encajar en la norma.  A que mi
sexualidad no fuera el eje central en mi vida.  De hecho,
aunque comencé ya a salir con chicas, durante muchos
años mi grupo de amigos y amigas era completamente
heterosexual. 

Al no tener amigas lesbianas y bisexuales, me perdía
muchas cosas:

Conocer a otras personas que han vivido situaciones
parecidas ha sido muy importante para mí. 

Hablar con personas a las que les pasara lo mismo, salir
de fiesta por el ambiente, charlar sobre las chicas que nos
gustaban, compartir la experiencia de salir del armario. 
Fue años más tarde, cuando me fui reconciliando con la
palabra “lesbiana”, que me acerqué al activismo. 

Las redes y amistades que he tejido en los espacios
feministas me han cambiado la vida. Me han abierto la
mente y me he dado cuenta de que hay otras formas de
relacionarme. Que no hace falta ser súper fuerte y
perfecta para que te quieran. 

Que con mis imperfecciones también es posible
quererme y que me quieran.

Tens preguntes?  

 

Vols conèixer més històries?

Contacta'ns a: 

www.reaprop.org

info@enrutat.org

Facebook Enruta't

Amb el suport de:
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GEMMA

Lesbiana? Sí.
M'encanten les dones poderoses. Màgiques. 

Primer va ser acceptar que m’agradaven les dones,
després de descobrir-ho i no poder-m’ho negar més.
Va ajudar-me molt trobar grups d’iguals, sobretot
quan també compartíem aficions, com la muntanya
i l’esport. 

Organitza:

Però, tot i entre lesbianes, d’alguna
manera em seguia sentint diferent...

La majoria anava tenint parella o relacions a mesura
que passava el temps. I jo? Quan sortíem de nit,
notava com l’interès i els radars corrien i es
buscaven... i jo? Jo em sentia a gust. Com en un grup
d’amigues. Però realment no em recorria per dins
una necessitat indispensable d’anar-me’n
al llit amb alguna!
 
Amor? Sí. Atracció? També, però molt romàntica.
Una atracció de compartir molt més temps juntes,
de carinyo, de mostrar-li afecte, cuidar-la i que
volgués mimar-me. Que creuem la frontera de la
simple amistat. Aquella que tant em costa
reconèixer i identificar... D’estimar-nos, sí. 

Però... l’ànsia pel sexe sempre
m’ha quedat lluny... 

Masturbar-me? Sí, ho faig de tant en tant, quan en
tinc ganes! Relacions amb altres? Sí, també n’he
tingut, de sexe més aviat espontani d’una nit... quasi
per simple experimentació. 
 
Majoritàriament amb dones, però algun home
també ha caigut (altra vegada per l’estúpida
comprovació que en ocasions m’ha remogut per
dintre). 

Si m’ha agradat? mmmmmm... no especialment.
No sentia un especial interès o curiositat
d’experimentar, investigar, descobrir...
simplement em vaig deixar fer i anava seguint... De
fet, el moment més eròtic que he viscut, van ser
petons i carícies ansioses, quasi d’amagat, la
primera vegada, amb una noia, al passadís i escales
de l’entrada del seu bloc de pisos... El millor record
que tinc. Potser és una mica infantil, no vam
arribar a res més, a part d’estar cos a cos (no pell a
pell), buscant-nos desesperades... però va ser el
més excitant. 
 

Asexual? No ho sé. 

M’hi sento identificada i a gust quan ho
comparteixo. Però de vegades també sento que
potser em marco límits confessant-ho. Crec que,
simplement, poc interès i atracció pel sexe.
Lesbiana? Sí. M’encanten les dones poderoses.
Màgiques.

Tens preguntes? 

 

Vols conèixer més històries?

Contacta'ns a: 

www.reaprop.org

info@enrutat.org

Facebook Enruta't

Amb el suport de:
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NOEMI

¿Cómo pudo meterme en un armario
en el que nunca estuve?

Cuando pasó lo que voy a contar tenía yo 20 años, la
situación y, sobre todo mi reacción, me tocó
profundamente y estuvo rondando en mi cabeza
mucho tiempo. En ese tiempo vivía en Turin,
estudiaba idiomas, participaba activamente en el
colectivo de estudiantes de mi facultad, en uno
feminista y era responsable de la logística de la
coordinadora de colectivos de la universidad. Por
esos días salía con una chica que conocí en una
asamblea.
 
No era mi primera relación, había estado enamorada
de chicos y chicas, pero sí la primera que sentía entre
adultas, por el contexto y por la edad. La noche en
que pasó mi historia fue durante unas
manifestaciones a favor de una educación pública,
accesible y de calidad. Estábamos en la ocupación del
rectorado de nuestra universidad con esa chica,
emocionadas por la acción y contentas de estar
juntas, dándonos besos, riendo, acariciándonos...
Hasta que llegó un grupo de compañeros...

Organitza:

Tens preguntes?

 

Vols conèixer més històries?

Contacta'ns a: 

www.reaprop.org

info@enrutat.org

Facebook Enruta't

No se marcharon al ver que estaban
interrumpiendo algo,

sino que se quedaron mirándonos.

Fue un momento muy incómodo, nos sentimos
invadidas y molestas. Mi compañera les plantó
cara y nos alejamos. Salimos y paseamos un rato
para calmarnos y quitarnos de encima el asco de las
miradas. Pasando por el medio del rectorado, en el
punto más visible de todos. 

Ella me tomó la mano, para hacernos fuertes.
Yo se la solté.

No quería más problemas ni que siguieran molestándonos
con las miradas. Al soltarle la mano, ella se enfadó. Sentí
mucha pena y vergüenza de no haber sabido reaccionar a la
agresión y de no sentirme lo suficientemente valiente para ir
de la mano con ella.

¿Cómo es posible que “ese idiota” lograra que me
sintiera mal conmigo misma, aún estando segura

de no estar equivocada?

A partir de ese momento, tomé la decisión de que no quería
volver a ocultarme, a menos que me encuentre en una
situación de peligro.

Amb el suport de:

Empezaron a aullar como lobos, cómo si fuéramos
su sueño erótico.
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MIRKO

Has provat mai la sensació de ser un noi en el cos
d'una noia?

Així és com m'he sentit tota la vida. Si ho prens amb
ironia, és fins i tot una experiència divertida...És com
màgia. Jo encara a dia d'avui no m'ho explico.

Em sento així des de molt, molt petit. Sempre m'he
sentit un noi i no vaig entendre mai perquè no tenia el
mateix cos que els meus amics ni perquè no estava
creixent com ells. Evidentment sabia que era una
nena però alguna cosa en el meu cap no podia
entendre que allò anés d'aquella manera.  
 
També des de sempre em van agradar molt les noies.
Llavors em vaig ocupar primer del tema de ser una
noia a qui li agradaven les noies. Em vaig ocupar,
doncs, de la meva orientació afectiva sexual.

Si com a noia m'agradaven les noies,
això volia dir que era lesbiana.

No m'ho vaig passar bé, al principi. Em feia por ser
lesbiana perquè es veia com una cosa anormal. En
aquell temps no hi havia youtube on buscar persones
com tu. Em sentia molt sola. En lloc de youtube la
gent es reunia en associacions i així vaig poder
conèixer les primeres noies lesbianes. Això em va
ajudar a no sentir-me sola, a agafar confiança amb mi
mateixa, entendre que no hi havia res dolent en ser
com era.

. 

Així vaig poder sortir de l'armari, a poc a poc, primer
amb algunes amigues i després amb la noia que
m'agradava. 

Ella havia estat només amb nois però jo també li
agradava i es va enamorar de mi. 

Vaig tenir parelles, amigues i amics i tot va anar cap a
millor. Amb 24 anys em vaig mudar a Catalunya des
d'Itàlia per venir a estudiar i des de fa dos anys visc amb
la meva parella i treballo a Barcelona, una ciutat molt
oberta i acollidora. Aquí vaig descobrir el concepte de
transsexualitat i d’identitat de gènere.

Durant els últims 5 anys em vaig interessar moltíssim
pel tema però sempre el mirava de lluny, com alguna
cosa de molt interessant però que finalment no tenia
a veure amb mi. Error! 

Un dia vaig reconèixer en mi el desig de ser 
el que em sento: un home. 

Què vol dir ser home no ho sé ben bé.

Tens preguntes?

 

Vols conèixer més històries?

Contacta'ns a: 

www.reaprop.org

info@enrutat.org

Facebook Enruta't

Organitza:

Amb el suport de:
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LAURA

«Què fas?» Jo ja tenia interioritzat que tocar
certes parts del cos no estava bé...

«No res, estic jugant»”.

La primera vegada que em vaig masturbar no sabria dir
l’edat que tenia perquè era menudeta però, sí recorde la
sensació d’estar passant-m'ho bé i la pillada de ma mare
amb la seua pregunta jutjadora «Què fas?» Jo ja tenia
interioritzat que tocar certes parts del cos no estava bé,
així que molt pícarament vaig dissimular «No res, estic
jugant». 
 
Després puc recordar altres episodis als quals em
trobava casualment amb eixes parts del meu cos i que
engegaven una curiositat a la qual rarament arribava a
donar-li massa atenció. 
 
Però quan ja vaig ser adolescent, recorde un professor
de gimnàstica que vaig tindre, molt hippy ell. A les
seues classes, a més de fer-nos exercicis res
convencionals com la iniciació al tai-txí, ens
recomanava que exploràrem els nostres cossos, que ens
masturbàrem, i feia especial menció cap a «les xiques,
ja que per a vosaltres és una qüestió més amagada». 

Organitza:

Em va agradar que ens animarà a masturbar-nos,
i que li llevara ferro a l’assumpte.

 

Efectivament li vaig fer cas i vaig començar a explorar el
meu cos de manera conscient. Per la mateixa època van
arribar als meus oïts les recomanacions d’alguns llibres
eròtics que ja s’havien convertit en clàssics, i que per tant
eren fàcils de trobar. 
 
De manera que vaig agafar el meu carnet de biblioteca i
els vaig trobar al meu poble, no sense ficar la meua
millor pose d’adulta segura a la bibliotecària.

Dins d’aquests llibres hi havia també
històries de dones que es masturbaven i

que he de confessar que m’inspiraren molt. 

El meu primer orgasme però, no va arribar fins
molt més tard, amb l’adquisició del meu primer
vibrador. La cerca del clímax no havia estat
prioritària fins que vaig començar a conversar amb
amigues que descrivien com es corrien i després
d’assistir a tallers de joguets sexuals on explicaven
com hi ha dones que es corren molt de pressa i
altres que tarden més però, que cap dona és
incapaç d’arribar a l’orgasme.
 
Si fins a eixe moment la meua exploració del cos
havia inclòs la genitalitat però, sobretot m’havia
dedicat a acaronar-me tota la pell, sentir les meues
olors, assaborir-me... arribar a l’orgasme va
començar a ser un punt més quan em masturbava.

Tens preguntes?

 

Vols conèixer més històries?

Contacta'ns a: 

www.reaprop.org

info@enrutat.org

Facebook Enruta't

Amb el suport de:
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Me enamoro de las personas independiente de como
sean sus genitales o sus cromosomas y además de un
compañero de vida cuento con una familia estupenda
que siempre ha estado a mi lado.
 
Las personas somos diversas, el sistema en el que
vivimos es el misógino, patriarcal y binario y está
enfermo.

Tens preguntes?

 

Vols conèixer més històries?

Contacta'ns a: 

www.reaprop.org

info@enrutat.org

Facebook Enruta't

Organitza:

Amb el suport de:

LOLA

En la adolescencia me preocupé porque no me
desarrollaba como las demás, mis amigas tenían la
regla, pero yo no. Mamá me llevó al endocrino, me
hicieron pruebas, luego nos informaron que mis
cromosomas eran XY, es decir, como los de un
niño.Según la medicina yo tenía un síndrome, el de un
tal Morris, también se conoce como insensibilidad a los
andrógenos (SIA), supe que no tenía útero, que las
gónadas (ovarios) no se había desarrollado, que tenían
que operarme para quitarlos porque podría tener
tumores, alargar mi vagina para poder tener relaciones
sexuales placenteras y tomar hormonas "femeninas" de
por vida.

Al nacer le dijeron a mi madre tiene vulva, es una
niña por lo que fui socializada (educada) con

todo lo que se asocia a la feminidad.

Mi familia y yo decidimos seguir las indicaciones
médicas por falta de otros referentes. Vivimos

todo el proceso en secreto por temor a la
reacción del entorno, era un drama que nos

causó mucho dolor, lo más duro de ese tiempo
fue el silencio.

Con el tiempo conocí otras personas como yo, somos un
grupo de apoyo de unas a otras. Nos definimos de
diferentes formas, algunas como intersexuales, mujeres
XY, hermafroditas, no binarias, con los diagnósticos
clínicos, etc. Lo importante es que luchamos para dar a
las familias más información antes de tomar decisiones,
que los equipos médicos no lleven a cabo cirugías si no
es necesario. En definitiva, luchamos por nuestros
derechos.

Hay mucho aún por hacer, pero gracias al
trabajo de muchas personas ya empieza a haber
más apoyo, más información y más alternativas.

Ya no me da miedo contar mi historia, sé que no
tengo un problema ni una enfermedad, soy una

mujer intersexual, aunque mi vagina sea más
corta tengo un clítoris súper placentero.
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ROSAURA

...sóc conscient que el fet de conèixer-me
millor fa que cada vegada m’estime i

m’agrade més.

Als 11 o 12 anys recorde un dia que estant sentada a la
dutxa vaig començar a tocar-me els genitals. Em vaig
estar estimulant una bona estona: em produïa plaer,
allò m’agradava. I a partir d’eixe dia molts altres dies
repetia perquè al meu cos li agradava. No sabia molt
bé què era i de fet intuïa que ho havia de fer amagada
perquè ningú no s’enterara, ja que “tocar-se” era una
cosa que no estava bé. No recorde clarament quan em
vaig adonar que allò que jo havia estat fent era
masturbar-me i, en tant que vaig ser conscient, vaig
sentir més vergonya al fer-ho.

Els xics sempre parlaven de les “palles”
que es feien, de com tenien la “polla” i al
meu grup d’amigues cap ni una deia ni

pruna de que es tocara ací o allà. 

De fet, jo desitjava fermament tindre una polla per
poder parlar-ne. Ja més majors, quan començàrem a
eixir amb xicons, al meu grup d’amigues de l’escola
que eren les amigues de sempre, començàrem a
parlar sobre la nostra sexualitat, és a dir, del que
fèiem en qüestió de sexe. Aleshores parlàvem de com
estàvem amb ells; de com ens besàvem, de com ens
tocàvem i ens donàvem plaer i, per supost, de com
tenia la polla el xic en qüestió. Del nostre cony mai
vaig escoltar ni una paraula. 

Poc a poc em vaig fer gran i vaig conèixer
altres dones, i corroborar que no era l’única

dona del món que es tocava. 

Parlar amb altres dones amb una sexualitat més
alliberada sobre les nostres experiències va fer que
deixara de sentir eixa culpa al masturbar-me i ho
poguera començar a gaudir molt més.

De fet, el fer la meua sexualitat visible ha contribuït a
que puga parlar de com m’agrada tocar-me i per tant
que em toquen. 
 
M’agrada acariciar-me i poc a poc, explorant-me he
trobat zones més plaents, fins i tot, amb ajuda
d’algunes amants he conegut millor el meu cos. Ara
sóc conscient que el fet de conèixer-me millor fa que
cada vegada m’estime i m’agrade més.
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En ese momento, mi padre y mi madre, pero también
la sociedad, decidieron por mí y me enseñaron a "ser
mujer”. Esa decisión significó que desde peque me
pasaran unas cosas diferentes que a mis hermanos, por
ejemplo siendo un bebé me hicieron agujeros en las
orejas, me ponían vestidos y mucho, mucho rosa. De
más mayor no me dejaban subir a los árboles, me
corregían si me sentaba con las piernas abiertas y
también si me reía muy fuerte. Debes comportarte
“como una señorita” esto lo escuché muchas veces.
 
En la adolescencia, empecé a sentirme incómode con
los roles de género, todo eso que los demás esperaban
de mí por ser mujer. Me presionaban para que
empezara a maquillarme, usar tacones. Recuerdo que
era muy frustrante ir a comprar ropa, lo pasaba mal,
mi madre me mostraba un vestido tras otro y yo miraba
de lejos los escaparates con trajes, camisas y corbatas
diseñadas para hombres.

Al final es solo ropa, tela que usamos para cubrirnos.
Yo sentía que no podía elegir la que a mí me gustaba y
pensaba: “qué poco prácticos son los pantalones sin
bolsillos diseñados “para ellas”. Si no llevo bolso,
¿dónde pongo mi dinero y las llaves?”, “¿por qué solo
los hombres pueden estar cómodos?”.
 
Cuando pude conocer a otras personas como yo, poco a
poco, fui entendiendo que podemos elegir todo en la
vida, me atreví a comprar la ropa que me gusta y me
corté el cabello más corto, comencé a vivir una vida
más auténtica.

TAYEL
Al nacer el médico dijo: ¡ES UNA NIÑA! 

¿No les parece absurdo que la ropa sea para
hombres o para mujeres?

Lo que sentí fue: ese chico que veo en el
espejo también soy yo, o sea me reconocí

como chico, también.

Un taller Drag King es una actividad en qué un grupo
de personas interpreta características asociadas a “lo
masculino”. Se practica la manera de caminar, de
hablar, se elige el vestuario, etc. Me hice una barba y
cuando estaba lista, tuve un momento de claridad al
ver mi imagen reflejada en el espejo y ver la cara de
un chico. 

Esta experiencia me marcó y gracias a ella reconocí
mi identidad de género, no fue de un día para otro,
pero poco a poco lo entendí, yo no soy mujer y
tampoco soy hombre. Soy una persona no binaria y
la sociedad ha de reconocer esta identidad.
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