
Us presentem algunes idees bàsiques per 
entendre el fet sexual humà i els fets de 
diversitat sexual.

Els sexes: nenes i nens
El sexe fa referència al fet de ser dones i 
homes, al fet de ser nenes i nens. Entès 
com a procés biogràfic —el procés de 
sexuació— pel qual ens anem fent sexuats. 
I com a procés continu —el contínuum 
dels sexes—, perquè tots els subjectes 
compartim trets de tots dos sexes. Aquests 
trets, entrellaçats, van teixint la nostra pròpia 
biografia.

Les nenes i els nens es van sexuant des 
del moment de la concepció i al llarg de 
tota la vida, i es van fent o configurant com 
a dones i homes, concrets i únics.

Sovint es fa servir l’adjectiu sexual quan es 
vol dir genital i hi ha qui anomena sexe els 
genitals, o allò que es fa amb els genitals.

Si volem comprendre la realitat és 
imprescindible deixar de confondre 
conceptes: una cosa són els genitals, una 
cosa altra són les conductes i encara una 
altra cosa és el sexe. Una cosa és el que es 
té, una altra cosa és el que es fa i una altra 
cosa és el que s’és.

Els caràcters sexuats i els modes: femení i 
masculí
Hi ha trets que no tenen res a veure amb 
el sexe: el color dels ulls o dels cabells, 
per exemple. I n’hi ha d’altres que sí que 
hi tenen a veure: són els caràcters (o trets) 
sexuats (també caràcters sexuals).

Diem que són femenins els trets que 
observem més freqüentment en elles que 
en ells. I diem que són masculins els trets 
que observem més freqüentment en ells 
que en elles. Que s’hi donin de manera més 

freqüent no vol dir que s’hi donin sempre. 
De fet, significa justament el contrari: que 
no s’hi donen sempre.

Masculí i femení es refereixen a un 
contínuum, el contínuum dels sexes, que 
dibuixa una gradació infinita entre el més 
masculí i el més femení. I cada tret sexuat 
que tenim es troba en algun punt d’aquest 
contínuum. Alguns d’aquests caràcters 
tenen a veure amb trets anatòmics. Per 
exemple, més densitat de pèl a la cara 
és més freqüent en els homes que en les 
dones, i per això diem que és un tret més 
masculí. Evidentment, hi ha homes sense 
pèls a la cara i dones amb molt de pèl 
facial.

L’expressió sexuada
Altres caràcters sexuats tenen a veure amb 
les maneres d’expressar-se, de comportar-
se, de vestir-se, amb els gustos… Per 
exemple, portar faldilles i la manera de 
portar-les, portar els cabells més curts o 
més llargs i la manera de pentinar-se, portar 
talons, pintar-se els llavis, les maneres de 
caminar, el gust per uns jocs o uns altres, 
etc. Aquests trets estan molt influenciats 
pels costums i usos socials, i varien 
segons la cultura en què ens trobem. Són 
la manera de ser i d’expressar-se més o 
menys masculina i femenina, i conformen 
l’expressió sexuada (també anomenada 
expressió de gènere).

La intersexualitat i la diversitat sexual
La teoria de la intersexualitat explica que 
tots els subjectes se sexuen en masculí i en 
femení. Que totes i tots tenim, en diferents 
mesures, trets femenins i trets masculins. 
La barreja d’aquests trets en diferents 
proporcions és única per a cada individu 
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i és el que ens fa diferents i semblants 
alhora. La sexuació produeix diversitat: en 
diem diversitat sexual. La diversitat significa 
riquesa. No oblidem que el fet de ser 
diferents, peculiars, especials, és justament 
el que fa que siguem atractius, que siguem 
atractives.

La identitat sexual
Ser nen, ser nena, té a veure amb la 
percepció que té cada persona de si 
mateixa, amb com s’identifica. No és tant 
una qüestió de sentir-se («em sento nen», 
«em sento nena»), sinó més aviat de saber-
ho («sé que soc un nen», «sé que soc una 
nena»). Aquesta autopercepció com a nena 
o com a nen comença a expressar-se a 
partir de la conquesta del llenguatge, al 
voltant dels dos anys d’edat.

Ser una nena, ser un nen, és un fet de 
consciència. Una persona és nena o nen 
perquè sap que ho és. Sobre aquesta 
autopercepció i en diàleg amb la mirada 
dels altres i el context social es va construint 
la identitat sexual; és a dir, la manera 
peculiar de ser el nen o la nena que soc.

Així com la majoria saben que són nena 
o nen i per tant ho són, també pot haver-
hi qui no es percebi ni com a nen ni com 
a nena, i per tant no ho sigui. Això sí, com 
la resta, també es va construint amb trets 
masculins i femenins.

La confusió entre genitals i identitat sexual
En la majoria de casos, els nois tenen penis 
i les noies tenen vulva. Per això, en el 
moment del naixement es miren els genitals 
per suposar quin serà el sexe del nounat, 
quina serà la seva identitat sexual. Però això 
és una cosa que només podrem saber del 
cert quan, amb la conquesta del llenguatge, 
a partir dels dos anys, comenci a parlar, i 
afirmi «soc un nen» o «soc una nena».

Habitualment, la suposició que es fa 
en el naixement és correcta. Seria el cas, 
majoritari, dels nens que tenen penis i les 
nenes que tenen vulva. D’aquesta realitat 
se’n diu cissexualitat. De vegades, qui 
suposàvem que era un nen (perquè té 
penis) resulta que és una nena (perquè ens 
diu que ho és). De vegades, qui suposàvem 
que era una nena (perquè té vulva) resulta 

que és un nen (perquè ens diu que ho és). 
És el que es coneix com a transsexualitat. 
És molt important que no ens confonguem: 
una cosa és el que es té i una altra cosa és 
el que s’és.

No és difícil d’entendre que la identitat 
sexual, que té a veure en tot cas amb 
processos mentals, no es troba als genitals. 
De fet, si un noi perdés el penis en un 
accident, a partir de llavors no tindria 
penis, però ningú no posaria en dubte que 
continuaria sent un noi. Perquè els genitals 
no determinen la identitat sexual.

No oblidem que també hi ha nenes i nens 
que tenen genitals que no s’assemblen ni a 
un penis ni a una vulva, o que s’assemblen 
a tots dos. I també n’hi ha que no tenen 
genitals. La seva identitat sexual, igual que 
la de la resta, no la defineixen els genitals.

Les imposicions de gènere
Cada societat estableix un seguit 
d’expectatives sobre «com són» les nenes i 
«com són» els nens. Aquestes expectatives 
es converteixen en imposicions: «Els nens 
són i han de ser d’una manera. I les nenes 
són i han de ser d’una altra manera». És 
el que se’n diu imposicions de gènere. 
Aquestes imposicions dificulten que 
cadascú pugui desenvolupar la seva 
manera peculiar de ser i d’expressar-se.

A la nostra societat, per exemple, s’espera 
que les nenes juguin amb nines i cuinetes, 
que siguin atentes i educades, que no 
cridin gaire, que portin vestits bonics (i que 
no els embrutin!), que es posin guapes, 
que siguin «roses»… I s’espera que els 
nens juguin a superherois, que els agradi 
el futbol, que siguin valents, que no plorin 
«com si fossin nenes», que siguin «blaus»… 
Però: qui ha decidit que per ser una nena 
has de ser una princesa i si ets un nen, un 
campió?

En aquesta societat, anomenem el que 
passa de manera més habitual com «el que 
és normal». I, vigila!, perquè, sense adonar-
nos-en, com per art de màgia, convertim 
«el que és normal» en «la norma». És a dir, 
«el que sol ser» en «el que ha de ser». I es 
castiga els que «surten» de la norma, els que 
no són com la majoria pel que fa a un tret o 
un altre… i se’ls fa patir per això.



www.literalibros.com

Cadascú és nena o nen a la seva manera
El que ens mostra la realitat una vegada 
i una altra és que els nens no són «d’una 
manera» i les nenes «d’una altra». I cal que 
quedi clar que no tenen per què ser-ho. 
Moltes nenes porten els cabells llargs; i 
alguns nens també. També hi ha nenes i 
nens que porten els cabells curts. A molts 
nens els agrada jugar a futbol, i també hi 
ha nenes a qui els encanta, i nens a qui no. 
Hi ha nenes que fan servir pantalons (fa 100 
anys no n’hauries vist pel carrer) i nens als 
quals els encanten els vestits i les diademes 
(i avui dia amb prou feines en veuràs pel 
carrer).

Cada nena, cada nen, és diferent en la 
seva manera de ser-ho. Cada nena és nena 
a la seva manera, cada nen és nen a la seva 
manera.

L’orientació del desig eròtic
A algunes persones els agraden, els 
atrauen, s’enamoren, preferentment 
d’homes. I a d’altres els agraden, els 
atrauen, s’enamoren, preferentment de 
dones. D’això en diem l’orientació del desig 
eròtic, i sol descobrir-se durant la pubertat. 
Diem «preferentment» perquè totes i tots, 
en més o menys mesura, podem sentir 
atracció cap a tots dos sexes.

Es parla d’homosexualitat quan 
l’orientació del desig d’algú es dirigeix 
preferentment cap a persones del seu 
mateix sexe, i d’heterosexualitat quan 
s’inclina preferentment cap a persones de 
l’altre sexe.

En la majoria dels casos les dones se 
senten atretes preferentment per homes, 
i els homes per dones. Que sigui així en 
la majoria dels casos no vol dir que ho 
sigui sempre. De fet, significa justament 
el contrari: que no sempre és així. Encara 
que passi amb menys freqüència, hi ha 
moltíssims homes que se senten atrets 
preferentment per homes, i moltes dones 
que se senten atretes preferentment per 
dones.

La confusió entre identitat, expressió i 
orientació
És important no confondre la identitat 
sexual (qui soc), l’expressió sexuada (els 

meus gustos, les meves maneres de 
fer…) i l’orientació del desig eròtic (de qui 
m’enamoro).

Així, per exemple, que a un noi li agradi 
pintar-se les ungles no vol dir ni que no 
sigui un noi, ni que la seva orientació del 
desig hagi de ser homosexual; l’única cosa 
que vol dir és que li agrada pintar-se les 
ungles. Que una persona sigui una noia no 
vol dir que li hagi d’agradar portar vestits 
i els cabells llargs, o que s’hagi de sentir 
atreta per nois. Que a una noia li agradi 
jugar a futbol i enfilar-se als arbres no vol 
dir que sigui «menys noia». Que a un noi li 
agradin els nois no vol dir que sigui «menys 
noi».

És imprescindible ser capaç de diferenciar 
que una cosa és qui soc, una altra com 
m’expresso, i una altra de qui m’enamoro.

El valor de la diversitat sexual
El sexe és un valor que mereix ser conegut 
i promocionat. I la diversitat és un dels 
nostres valors més «valuosos». Davant de la 
maquinària que pretén aconseguir que els 
nens siguin d’una manera i les nenes d’una 
altra, que pretén fer-los «iguals» —a elles 
d’una banda i a ells de l’altra—, fem lloc 
a l’arc de Sant Martí de les combinacions 
infinites de colors, de maneres de fer, de 
matisos i de peculiaritats de la diversitat 
sexual.

Caminem cap a la «igualtat» de drets i 
d’oportunitats, alhora que posem en valor 
i cultivem la «diversitat». Que cada nena, 
que cada nen, pugui ser qui és, que pugui 
ser com és, expressar-se com li agrada, 
i desenvolupar els seus gustos, els seus 
interessos i les seves relacions, amb tota 
la gamma de trets masculins i femenins, 
estenent les ales en tota la seva esplendor… 
I així poder volar.

Així poder ser.

http://www.literalibros.com

