...soc lesbiana?

“Molt abans de tenir plena consciència que jo era lesbiana, era la
lesbiana que hi ha en mi qui perseguia aquesta configuració esquiva.
I crec que és la lesbiana en totes les dones que senten l’impuls de l’energia
femenina, la que les fa sentir l’atracció cap a les dones fortes i la que busca una
literatura que expressi aquesta energia i força. És la lesbiana que hi ha en nosaltres
la que ens fa sentir imaginatives, entregar-nos al llenguatge, capturar la connexió total
i completa entre dona i dona.” (Adrienne Rich)

Aquest és un document que fa molt de temps que corre per internet i
malauradament no sabem qui són les autores. Durant anys ha estat clau
per ajudar a noies lesbianes a entendre les seves realitats i les seves vivències
així com saber que no estan soles, que no els hi passa res dolent, ans el
contrari. Aquest document ha estat perseguit de manera sistemàtica i esborrat
de molts llocs web, però afortunadament sempre torna d’alguna manera
o altre.
Creiem que és un document important que mostra la realitat material de les
dones lesbianes i que posa en paraules molts sentiments que per culpa del
sistema heterosexual moltes vegades se’ns anul·len i no sabem identificar.
L’heterosexualitat és un règim polític que ens construeix en complementarietat
i oposició, no deixant espai a plantejar-nos altres tipus de vivència.
Ens semblava important traduir-ho perquè és un document que és molt
accessible i creiem que pot ser molt útil per lesbianes i per qui s’està
preguntant si ho és.

La traducció en català, així com el disseny i maquetació és del col·lectiu
la S.A.L (Suport i Autonomia Lesbofeminista)
Les imatges són del blog https://lesbianherstorian.tumblr.com/

La traducció en castellà és d’Irene Ramírez (@lesb0terrorista)

suportiautonomialf@gmail.com
lasalfeminista.wordpress.com
twitter

instagram
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Què és l’heterosexualitat
obligatòria?

“Obligatori” és l’oposat d’”opcional”. L“heterosexualitat obligatòria” és exactament com
sona - ser heterosexual és quelcom que la nostra cultura força en nosaltres.
Afecta a persones de tots els gèneres, però s’ha estudiat com afecta més específicament a les dones. Això s’esdevé perquè l’heterosexualitat obligatòria fàcilment es vincula
amb la misogínia, que provoca que les sexualitats -i fins i tot les identitats- de les dones es
defineixin en base a la nostra relació amb els homes.
A les dones se’ns ensenya, des de ben petites, que la nostra feina és fer feliços als homes. Hem d’estar boniques per als homes, hem de canviar la manera de parlar perquè
els homes ens prenguin més seriosament, hem de desitjar l’amor d’un home per sobre
de qualsevol altra cosa. Les nostres revistes estan plenes de consells sexuals per satisfer
millor als homes, les pel·lícules giren a l’entorn de com hem d’enamorar-nos dels homes.
Literalment, no podem existir públicament sense que hi hagi homes que, en veu alta, ens
recordin en veu alta com de plaents som als seus ulls.
Aleshores… Què passa si vols estar amb dones? Què passa si no t’atreuen els homes
de cap manera? Quan, des de petita, estàs entrenada per tenir com a únic objectiu vital
les relacions romàntiques/sexuals amb homes -i només amb homes-, com separes això
del que vols de veritat?
L’heterosexualitat obligatòria és la veu dins el cap que et diu que has de ser heterosexual fins i tot si estàs enamorada d’una dona.
L’heterosexualitat obligatòria és el mecanisme que força a les lesbianes a viure en una
lluita constant entre el que t’han ensenyat que vols (estar amb homes) i el que vols (estar
amb dones), i per aquest motiu moltes lesbianes estan amb homes en algun punt de la
seva vida.
L’heterosexualitat obligatòria és molt semblant a l’heteronorma -l’assumpció que ser
heterosexual és allò normal o predeterminat-. Estem entrenades des que naixem a creure
que trobarem algú del gènere binari oposat, a enamorar-nos, a mantenir relacions sexuals, etc. Ens ensenyen, d’infinites i petites maneres, que només són vàlides les relacions
amb el gènere binari oposat (i si no t’identifiques en cap dels gèneres binaris, això pot ser
encara més confús).
L’heterosexualitat obligatòria se’ns construeix des del moment en què naixem, i cal
temps per desmuntar-la.
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Com sé si soc lesbiana?

2

Si t’estàs qüestionant si ets lesbiana, és molt més important que et preguntis a tu mateixa
si podràs arribar a ser vertaderament feliç amb un home, que si et sents atreta per aquests.
Pregunta’t si podràs tenir relacions plenes amb homes i si realment vols estar amb ells.
Pots sentir-te atreta pels homes o no saber si t’hi sents per l’heterosexualitat obligatòria, i
això no significa que vulguis estar amb ells.
L’atracció és quelcom que ha de fer sentir bé. Si no t’atreu la idea de tenir una relació
amb un home, si no ets capaç de veure’t a tu mateixa sent feliç en relacions amb homes, i
si la teva atracció cap als homes et resulta incòmode, potser ets lesbiana.
“Lesbiana” no és una paraula negativa, ser lesbiana és bonic.
Moltes lesbianes encara estan en lluita amb l’heterosexualitat obligatòria fins i tot quan
saben que no volen homes a la seva vida. Si t’atreuen les dones però ho sents com quelcom “fals”, recorda que aquests sentiments són producte de la societat patriarcal que t’ha
abocat a la falsa creença que el que et defineix és el teu vincle amb els homes. Això pot
ser difícil de recordar a vegades, i potser et caldrà un temps fins que puguis estimar obertament a dones sense sentir que alguna cosa en tu està “malament”. Pensa, però, que hi
ha milions d’altres dones fent el mateix camí que tu, cosa que vol dir que el problema és
de la societat i no pas teu.

But I’m a Cheerleader (Jamie Babbit, 1999)
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Però... i si m’agraden
homes en ficcions o famosos?

A les lesbianes ens poden agradar homes famosos o personatges de ficció. Acostuma
a ser un símptoma de l’heterosexualitat obligatòria -els homes famosos o els personatges
de ficció són crushes completament inabastables i això permet a la lesbiana en qüestió
distanciar-se a ella mateixa dels homes. Com que és impossible estar amb aquesta persona, podem evitar l’affaire i la intimitat, fet que generalment les noies poden reconèixer:
no volen estar amb homes però no poden explicar exactament per què o què significa.
Fins i tot si l’atracció pels homes famosos/personatges de ficció no és un efecte de l’heterosexualitat obligatòria (cosa que seria realment dificil d’entendre), no és just que les
dones heterosexuals puguin tenir “crushes amb noies” i els homes heterosexuals puguin
tenir “crushes amb nois” sense que ningú els digui que ja no poden ser/ja no són heterosexuals, per tant no s’ha d’aplicar el contrari a les lesbianes.

Però crec que m’han agradat
homes abans...?

4

Pots identificar-te com a lesbiana si t’han agradat els homes en el passat però ja no
t’atrauen els homes o ja no vols establir relacions amb ells. Moltes lesbianes han sortit o
han tingut relacions genuïnes amb homes abans d’adonar-se’n que eren lesbianes, i això
no les fa menys lesbianes. Si no t’importen els homes o ja no t’agradaria estar amb ells,
pots ser lesbiana ara. És una identitat d’”ara”, importa com et sents ara! Si no t’interessen
els homes pots identificar-te com a lesbiana independentment de com t’hagis sentit al
passat. Si t’identifiques com a lesbiana ara, i després coneixes a un home i t’enamores
d’ell, serIa un error continuar dient-te lesbiana, però tenir una relació amb un home en el
passat no significa que no puguis ser lesbiana ara.
A moltes lesbianes els han agradat els homes en algun moment de les seves vides
abans d’adonar-se que són lesbianes. Ara bé, una idea errònia comú és que tots naixem
sabent que som gais/lesbianes/bisexuals i això no és necessàriament cert. Es pot deure
tant a la naturalesa com a la criança. Si has tingut experiències terribles amb homes i ara
no vols sortir amb ells perquè no et veus realment feliç amb un home i només t’agradaria
sortir amb dones, també pots ser lesbiana. Està bé poder provar la identitat lèsbica i veure
si t’encaixa, perquè moltes lesbianes no estaven segures de com se sentien envers els
homes fins que es van identificar com a lesbianes. Això les va ajudar amb el temps a adonar-se que el que sentien pels homes era en realitat heterosexualitat obligatòria.
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Si creus que sents atracció pels homes però no vols sortir amb ells o estar amb ells,i en
canvi, vols sortir i estar amb dones, llavors pots ser lesbiana. Lesbiana no només ha de significar ‘únicament experimentar atracció per les dones’, pot significar ‘únicament se sent
còmoda, únicament prefereix i únicament prioritza a les dones i les relacions amb elles.
Moltes lesbianes han descobert d’aquesta forma que la seva ‘atracció’ envers els homes,
era, de fet, heterosexualitat obligatòria.
L’atracció és molt complicada. És possible reconèixer que un home és atractiu però
no sentir-se atreta per ell. L’atracció sovint es veu obligada pel condicionament social i
algunes lesbianes tenen una atracció hipotètica cap als homes degut a l’heterosexualitat
obligatòria. Però no volem sortir o tenir sexe amb un home mai. Permetre que les persones
s’identifiquin en funció d’on estan disposades a posar la seva energia romàntica i sexual
és més poderós i dona autonomia a les persones.
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Sentiments conflictius
cap als homes
Realment, pots tenir genuïnament sentiments càlids, positius i forts cap als homes i
encara poden ser signes d’heterosexualitat obligatòria. L’heterosexualitat obligatòria és la
suposició que qualsevol sentiment que tinguis envers un home ha de ser d’atracció perquè la societat parla tota l’estona sobre l’amor i l’atracció heterosexual, de manera que,
quan sents alguna cosa envers un home, penses: “oh, així és com es deu sentir”. Llavors,
com a part del “descobriment de la teva sexualitat”, intentes buscar formes en les que
trobis atractius als homes. Penses “no m’atrau l’aparença física, només la personalitat”,
o “només m’agraden els homes femenins”, o trobes formes d’excitar-te amb els homes
imaginant-los en tot tipus d’escenaris inusuals fins que en trobes un que t’atregui.
Llavors, quan no pots seguir endavant amb aquesta “atracció” a escenaris de la vida
real quan tens la oportunitat de tenir una relació romàntica/sexual amb un home, assumeixes que és una part trencada de tu la que t’atura, o alguna peculiaritat de la teva
personalitat, o una circumstància de la teva vida (“tinc estàndards alts” o “només m’agraden els homes grans”, o “tinc una sexualitat inventada increïblement obscura on només
m’agraden els homes fins que m’estimen”), i expliques perquè no pots trobar un home
assumible a la vida real que t’atregui.
Això és quelcom realment difícil de reconèixer perquè en el procés d’esbrinar la teva
sexualitat qüestiones com et sents i tornes amb “bé, definitivament tinc sentiments forts
cap als homes” i assumeixes que ets heterosexual o bisexual.
Però una altra cosa important a qüestionar és: “he etiquetat i entès correctament quin
és aquest sentiment i estic segura que realment és atracció?”.
La societat posa tant d’emfàsi en la importància i la intensitat de l’amor i de l’atracció
heterosexual que és important recordar activament que és possible estimar algú i tenir un
profund interès en aquesta persona sense tenir sentiments romàntics o sexuals envers
aquesta (especialment si aquest amor arriba amb un altre interès intens, com els teus
sentiments envers un home fictici d’un programa de televisió que t’agrada).
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6

Signes
d’heterosexualitat obligatòria

Si t’identifiques amb moltes d’aquestes qüestions, llavors és recomanable investigar
sobre el lesbianisme, potser ens han tancat a l’armari a la força. És perquè tens un gust
específic en quant als homes, o perquè la societat t’ha condicionat per interesar-te per
ells? És perquè tens males experiències amb homes relacionades amb un trauma, o perquè t’ha imposat aquest tipus de desig? Aquestes no són en cap cas totes les experiències
de lesbianes que van pensar que els hi agradaven els homes, però són les més comuns
que hem reunit.
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6.1

Atracció cap als homes
• Decidir cap a quin tipus de nois et vols sentir atreta (no amb els que tindries una cita,
sinó cap als que t’has de sentir atreta) segons si coincideixen amb una llista mental de
qualitats atractives. Tenir al cap una “llista” de punts impossibles que un home ha de complir perquè et sentis atreta per ell, i si algun cop coneixes a algú que compleixi amb tots els
criteris, simplement agregues més punts possibles.
• Provar constantment la teva atracció cap als homes. Esculls un o més homes convencionalment atractius del lloc i tractes d’obligar-te a sentir atracció cap a ells.
• T’agrada la idea d’estar amb un home, però cada cop que un home intenta alguna
cosa amb tu, et sents increïblement incòmoda.
• No t’agraden els homes en realitat, només la idea d’estar amb ells.
• T’agrada la idea de casar-te o estar en una relació amb un home, però sempre pots
trobar una raó per no voler sortir amb cap home que estigui interessat amb tu o que se
t’hagi insinuat. A vegades, aquestes raons són lògiques, però sovint insignificants (per
exemple, “no m’agraden els homes que es pentinen així”, “té una piga rara a la cara”, “és
massa alt”...).
• Pots fantasiejar amb els homes i trobar-los atractius, però pensar de forma realista
amb estar amb un home et regira l’estómac.
• Desenvolupar atracció cap a un noi només després que una amiga expressi atracció
cap a ell.
• T’agrada cridar l’atenció dels homes i ser validada pel teu atractiu, però en el moment en què passa d’atenció a interacció (és a dir, de flirtejar a preguntar), comences a
entrar en pànic.
• Tenir gelosia de les relacions específiques d’una amiga amb els nois i assumir que
deus sentir-te atreta pels nois amb qui està (fins i tot si mai et vas adonar abans que ella
estigués interessada en ells).
• Veus les relacions amb els homes com una feina, una càrrega o simplement com
alguna cosa amb la qual has de lidiar.
• Confondre una forta connexió o dependència emocional amb un home per sentiments romàntics pot deure’s a un trastorn mental o de personalitat.
• T’enamores de gairebé tots els nois amb qui ets amigable, perquè realment no hi ha
diferència entre les amistats i els enamoraments.
• Sents que en teoria podries sentir atracció cap als homes (fins i tot pots tenir fantasies
amb ells), pero a la pràctica mai sents res per ells.
• Tries a un noi a l’atzar perquè t’atregui.
• Tries sentir-te atreta per un noi, no per l’interès sinó “activant” la teva atracció com si
fos un interruptor. És un fet comú entre les lesbianes.
• Tenir estàndards tan alts que literalment mai cap noi els compleixi, i no sentir cap
espurna d’atracció envers cap noi que no els compleixi.
• Estàs molt més segura de sentir-te atreta per les dones que de sentir-te atreta pels
homes.
• Fixar-te en homes només o principalment no normatius, o que d’alguna forma són
femenins.
• De forma alternativa, els nois que t’agraden són sempre homes molt masculins que
representen tot el relacionat amb la masculinitat.
• Vols sortir/enamorar/casar/tenir fills/etc. amb un noi específic, i pot ser una fantasia.
• Totes les teves fantasies sobre els homes són sempre amb homes sense rostre i sense nom, com més realista sigui la fantasia i més detalls sobre la teva parella inventis, menys entusiasmada i dins la fantasia estàs.
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• T’atrauen només o principalment nois inassolibles, desinteressats o ficticis amb qui
estranyament interactues: professors, homes casats o grans i homes que viuen lluny.
• De forma semblant a l’interès per homes famosos o ficticis, pot ser que els homes
que t’agraden siguin gais o tinguin ja una relació, per tant també són inabastables (si estan
en una relació, fins i tot pots començar a preguntar-te si en realitat és de la dona de qui
t’estàs enamorant).
• Perds tot interés o et sents estranyament incòmoda si hi ha alguna possibilitat de que
els hi puguis agradar.
• Confons el desig d’aprovació masculina amb atracció. No necessàriament vols una
relació amb els homes, però vols que els homes vulguin una relació amb tu.
• Entendre la teva ansietat/incomoditat/nerviosisme/conflicte amb els homes com a
atracció cap a ells. Confons la teva ansietat amb els homes amb “papallones” o amb estar
nerviosa.
• Entendre el desig de ser atractiva per als homes com a atracció cap a ells.
• Molts dels “nois” que t’interessen resulten després ser dones trans.
• Desitjaries no sentir-te atreta pels homes, desitjaries ser lesbiana.

Relacions amb homes

6.2

• Tenir por del que sembla un inevitable futur domèstic amb un home.
• Esperar una versió idealitzada que no s’assembla a cap relació dona/home que hagis vist, no poder imaginar mai en aquesta imatge a cap home que hagis conegut.
• Tens totes les raons per ser feliç a la teva relació amb un home, però simplement no
tot va molt bé o falta alguna cosa i no pots esbrinar el què.
• Sentir rebuig per la dinàmica de la majoria o de totes les relacions home/dona de la
vida real que has vist i/o sentit normalment, que potser els hi funciona però no vols que la
teva relació sigui així
• Pensar que tens fòbia al compromís perquè cap relació, sense importar com sigui de
genial el noi, sembla estar bé i quan arriba el moment d’avançar en ella ho fas a contracor.
• Continuar amb aquest avançament perquè sembla ser el “moment adequat” o perquè el noi ho vol, fins i tot si personalment no estàs preparada per dir “t’estimo” o tenir
etiquetes, mudar-vos junts, etc.
• Avançar-te i intentar arribar ràpidament a la part de “còmodament instal·lada” a les
relacions amb nois, intentant fer de la relació un tracte fet sense invertir temps a l’apropament emocional.
• Les teves relacions amb els homes no tenen passió.
• Sents que has de tenir relacions amb nois i/o deixar que aquestes relacions siguin
serioses per provar quelcom nebulós que no pots identificar.
• Només tenir relacions amb nois si són en línia; preferir no mirar als nois amb qui et
relaciones en línia; escollir no quedar amb un noi, encara que semblis molt interessada en
ell i ell ho correspongui, i conèixer-vos sigui totalment realista.
• Aconseguir un nòvio principalment perquè altres persones sàpiguen que en tens,
però realment no t’interessa romànticament o sexualment.
• Desitjar que el teu nòvio s’assembli més a les teves amigues.
• Desitjar que el teu nòvio estigués menys interessat en l’enamorament i/o el sexe amb
tu i que poguéssiu passar l’estona com amics.
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• Creure que estàs realment enamorada d’un noi però poder superar-ho tan ràpid que
fas veure que estàs més afectada del que estàs perquè els teus amics no pensin que ets
malvada.
• Després d’una ruptura, trobar a faltar tenir un nòvio més que trobar a faltar al noi
específic amb qui estaves.
• Preocupar-te per si estàs trencada per dins i no pots realment estimar a algú.

6.3

Sexe i intimitat amb homes
• Tenir relacions sexuals no per desig de plaer físic o proximitat emocional, sinó perquè
t’agrada sentir-te estimada.
• O preferir “ser una provocació” per sentir-te desitjada però sentir que seguir endavant és una tasca carregosa.
• Haver d’estar borratxa o drogada per tenir sexe amb homes.
• La idea de fer-se petons, abraçar, sortir i/o tenir sexe amb homes és realment aterridora o et provoca ansietat, i la idea de fer qualsevol d’aquestes coses amb dones no
t’aterroritza (o ho fa molt menys).
• Les teves fantasies amb homes resulten ser d’alguna manera gays. Potser tu el penetres a ell, no l’has de (o no vols) mirar-lo a la cara, vols un trio amb una altra dona, ell és
molt femení, etc. Podria ser una “fantasia hetero” però l’has alterat d’una manera que les
persones heterosexuals podrien no estar realment interessades en ella.
• Pensar que ets asexual perquè no t’agrada o no practiques sexe amb homes. O el
mateix amb enamoraments amb homes.
• Les teves fantasies amb homes et causen angoixa o ansietat intenses. Poden ser
pensaments intrusius, formes d’autolesió o una altre cosa.
• Quan penses en homes penses en totes les coses que podries tolerar fer amb ells
(cites, petons, sexe, matrimoni) però sempre en termes del que et podries obligar a fer, no
del que vols fer.
• Estar a prop d’homes que estan interessats en tu et produeix una ansietat intensa.
• Sentir-te estranya o malament quan als teus nòvios passats els deies amb noms
afectuosos o amb les manifestacions públiques d’afecte, però estar entusiasmada en
mostrar aquest afecte amb la teva novia.
• Només sentir-te còmode amb el sexe amb homes si hi ha un desequilibri de poder
extrem i els teus desigs no estan al centre.
• Fer servir el sexe amb homes com a forma d’autolesió.
• No tenir molta reacció emocional quan et fas petons o tens algun altre tipus de contacte físic amb un home, o fins i tot que et desagradi o ho odiïs.
• Sensació d’entumiment, dissociació o plorar durant o després del sexe amb homes
(fins i tot si no entens aquesta reacció i creus que estàs bé i plorant, etc, sense cap raó).
• Estar avorrida de tenir sexe amb homes o no entendre per què altres dones ho volen.
• Fer-ho de totes maneres per obligació o pel desig de fer quelcom bonic per ell.
• No tenir mai o quasi mai fantasies sexuals amb homes específics, preferint que tingui
els mínims detalls possibles o no pensar en homes mentre fantasies.
• Haver de fer un esforç concentrat per fantasiejar amb el noi que “t’atreu”.
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Interès precoç cap a les dones

6.4

• No reconèixer l’interès passat o actual cap a dones fins que et familiaritzes amb la
teva atracció per les dones.
• Ser inusualment competitiva, tímida o ansiosa per impressionar dones específiques
quan no ets així amb ningú altre.
• Voler fer petons a la teva millor amiga a la boca per, literalment, qualsevol motiu
(“practicar per fer-ho amb els nois” inclós).
• Tenir papallones o sentir que no et pots apropar el suficient quan t’acarones amb una
amiga propera.
• Mirar una amiga propera i sentir que alguna cosa t’apreta el pit i que t’aclapara l’amor
que sents per ella -un amor que potser veus com a platònic.
• Haver tingut forts sentiments constants d’admiració cap a una dona específica: professora, actriu, etc. mentre creixies, que eren profunds i reverents.
• Haver tingut una relació enormement propera amb una amiga que era diferent i especial d’una manera que no podies expressar.
• Pensar que les relacions serien més simples “si simplement m’atreguessin les dones”, o que “seria perfecte estar amb la meva millor amiga si alguna de les dues no fos
una noia”.
• Quan un amic tracta malament a una amiga els teus pensaments protectors van en
la direcció de “si jo fos ell/un home no li faria mai això a ella/la meva nòvia”.
• Estar completament fascinada per les lesbianes que coneixes/veus als mitjans, i
pensar que són totes genials.
• Que el teu personatge preferit en qualsevol programa sembli una dona lesbiana o
butch (com Shego de Kim Possible o Starbuck de Battlestar Galactica).
• Sentir-se estranyament culpable i incòmode als vestuaris, etc. quan les teves amigues estan menys vestides del que normalment estarien a prop dels homes, i anar amb
més compte de no mirar que elles.
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6.5

La versió “hetero” de tu
• Pensar que totes les noies heterosexuals senten al menys certa atracció cap a les
dones.
• Pensar que el teu interès en veure dones atractactives/ dones amb poca roba/ pits
és una reacció artificial causada per la cosificació de dones per part dels mitjans de comunicació.
• Estar realment interessada en les dones “estèticament” o “només amb interès artístic”.
• Pensar que objectivament i indiscutiblement quasi totes les dones són molt més
atractives que la majoria d’homes.
• Ser una “aliada” LGTB+ realment intensa i posar-te estranyament emocional amb
l’homofòbia, però suposant que només ets una bona aliada amb empatia.
• Que la meitat del teu grup d’amics de l’institut resulti ser LGBT+.
• Emocionar-te amb històries d’amor entre dones o tenir una reacció forta que no entens.
• Que hi hagués gent que pensava que eres lesbiana quan no tenies sospites que eres
lesbiana.

Explorant l’atracció cap a les dones
• Sentir que podries viure amb una dona de manera romàntica, fins i tot si no pots imaginar fer quelcom sexual amb una dona.
• Sentir que podries disfrutar de relacions sexuals amb una dona, fins i tot si no pots
imaginar tenir sentiments romàntics cap a elles.
• Pensar que no pots ser lesbiana perquè no ets suficientment atractiva o “guai”, o que
no estàs a la mateixa lliga que la majoria de dones que coneixes.
• Reaccionar al sexe/enamoraments hetero als mitjans imaginant-te a la posició de
l’home, o senzillament mai o quasi mai t’imagines a la posició de la dona.
• Centrar-se molt en les dones al porno heterosexual.
• Tenir la idea insistent de fer petons/tenir relacions sexuals amb una dona “per excitar
als homes”.
• Estar molt molesta quan els nois expressen molt interès en mirar o unir-se quan fas
això.
• Només sentir/expressar atracció o interès sexual cap a les dones quan estàs borratxa o alterada.
• Veure una relació entre dues dones et provoca una reacció emocional molt més forta
i autèntica que les relacions heterosexuals.
• Tens ansietat quan estàs a prop d’homes i et sents més còmode en entorns amb
dones.
• Tens estàndards molt alts pels homes amb els que podries sortir, però són més baixos en el cas de les dones.
• T’emociona que et confonguin per la parella d’una de les teves amigues, però que
et confonguin per la parella d’un dels teus amics no et provoca cap reacció, o et resulta
estrany o inadequat.
• Cap de les parelles de les teves amigues és suficientment bona per elles i t’ho prens
d’una manera molt personal, però no et passa el mateix amb els teus amics.
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6.6

6.7

Sentiments sobre el gènere

• Tenir molts sentiments conflictius sobre el teu gènere que només pots resoldre un
cop entens que ets/pots ser lesbiana.
• Pensar que ser de gènere no normatiu i sentir-se desconnectada de la feminitat tradicional significa que no pots ser una dona, fins i tot si és el que sembla més correcte. Moltes lesbianes són no normatives i se senten desconnectades de la feminitat tradicional, ja
que està molt lligada a l’heteropatriarcat.
• Saber que t’atrauen les dones i no ser capaç d’entendre això (especialment si no són
normatives) com a lesbià, et porta molt temps descobrir si ets un home heterosexual o una
lesbiana.
• Tenir disfòria amb les parts de tu que fan que els homes heterosexuals pensin que els
deus el teu cos, havent de descobrir què significa aquesta disfòria per a tu.
• Saps que t’atrauen les dones però et sents estranyament culpable i incòmode tractant de relacionar-te amb elles com un home heterosexual, i només t’adones més tard
que en realitat ets una lesbiana trans.
• Saber que ets gay però experimentar molts dels símptomes de l’heterosexualitat obligatòria quan intentes relacionar-te amb homes de manera romàntica o sexual, i només
després t’adones que ets una lesbiana trans i no un home gay.
• Ser de gènere no-binari* i trigar molt temps en poder acceptar i comprendre la teva
identitat no binària i la teva identitat lèsbica al mateix temps.

Considerant el lesbianisme

6.8

• Voler ser lesbiana però sentir que si encara no saps que ho ets, no ho pots ser.
• Sentir-te culpable per voler ser lesbiana, sentir que només estàs buscant atenció o
intentant seguir la moda.
• Penses, o tems, que pots ser lesbiana, i d’alguna manera et veus constantment i desesperadament tractant de demostrar-te a tu mateixa que no ho ets.
• Suprimeixes els teus somnis lèsbics perquè creus que explorar aquest desig significaria que ets una mala persona/una homòfoba que fa servir a les lesbianes de manera
egoista.
• Desitjar ser lesbiana per escapar de la incomoditat de sortir amb homes.
• Fantasiejar sobre com de divertit seria ser lesbiana i estar amb dones o amb una
dona específica, però pensar que això no pot ser per a tu.
• Preocupar-te perquè part de la teva atracció passada pels homes fos real, fet pel
qual no pots ser lesbiana.

* Nota de les Traductores: aquí amb no binari es refereix a la no binarietat aliniada amb els subjectes dona/lesbiana, entenent també la tesi de Monique Wittig que planteja que la lesbianitat és no binària per se ja que la categoria dona només es pot entendre a través dels sistemes econòmics i de pensament heterosexuals.
“Las lesbianes no són mujeres” (Wittig, Monique. (1992). El pensamiento heterosexual. El pensamiento heterosexual y otros ensayos.)
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• Preocupar-te perquè, si no pots estar totalment segura que no t’atreuen els homes i
no pots estar totalment segura que no canviaràs d’opinió, aleshores no pots ser lesbiana.
• Preocupar-te per només voler ser lesbiana degut a un trauma i que això vulgui dir
que la teva lesbianitat és falsa.
• Preocupar-te perquè les dificultats en la teva forma de viure la teva sexualitat relacionades amb un trauma (per exemple, tenir por al sexe o fer servir el sexe amb homes per
autolesionar-te) signifiquin que en realitat no ets lesbiana.
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7

Atracció vs.
heterosexualitat obligatòria

Nerviosisme i ruboritzar-se
Molts mitjans romàntics i trops culturals comuns donen la idea que saps que t’atrau
algú si estàs nerviosa o et ruboritzes per aquesta persona. A causa d’això és possible que
sentis que t’has de sentir atreta per un home si estàs nerviosa al seu voltant, només perquè estàs experimentant la resposta corporal física que t’han dit que esperis, no perquè
realment vulguis sortir amb ell.

7.1

Atracció real: Estàs nerviosa perquè estàs emocionada per conèixer algú. Tu trobes
aquesta persona atractiva primer i, com que estàs pensant en la teva atracció cap a ella,
prens consciència de tu mateixa i esperes que puguis agradar-li també.
Heterosexualitat obligatòria: Estàs nerviosa perquè ets conscient que ell se sent
atret per tu i perquè t’està prestant molta atenció, especialment si està sobrepassant els
límits o apropant-se massa al teu espai personal. Prens consciència de tu mateixa perquè
saps que ell t’està observant. Et ruboritzes per incomoditat.

Atracció hipotètica

7.2

Moltes dones que s’estan qüestionant tenen dificultats per classificar la seva atracció
a causa dels hipotètics. La nostra cultura, en general, desconsidera o desafia l’atracció
entre dones i crea en aquesta l’ansietat que es necessita saber al 100% que no ens sentim
i mai ens sentirem atretes pels homes sense importar el què, per tal de poder reclamar
etiquetes.
Per una persona jove que acaba de començar a conèixer-se, atabalada amb “què passaria si” sobre el futur, és difícil fer-ho. Per això, és possible que sentis que no pots descartar l’atracció cap als homes perquè hipotèticament podries sentir-te atreta per un d’ells
algun dia. Qui sap?
Atracció real: Imagines un futur hipotètic on acabes amb un home i sents emoció i et
fa sentir bé, esperançada, feliç i completa. És un sentiment agradable i t’és còmode pensar-ho. Resulta reconfortant.
Heterosexualitat obligatòria: Imagines un futur hipotètic on acabes amb un home i et
fa sentir incòmode, espantada, trista, decebuda, malament. Et resulta quelcom inquietant
de pensar i esperes que no succeeixi. No vols acabar amb un home fins i tot si sents que
podries fer-ho.
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7.3

Fantasies sexuals
La nostra cultura posa gran èmfasi en el sexe quan es tracta d’orientació. En algunes
persones l’orientació inclou atracció sexual i en altres no, però la majoria de nosaltres
sentim que les nostres fantasies sexuals són l’indicador més important de la sexualitat
no heterosexual, perquè les persones LGBT s’han reduït completament a actes sexuals i
objectes sexuals a la cultura homòfoba en la qual hem crescut.
Juntament amb això, també hem crescut en una societat heteronormativa i cisnormativa que ensenya i emfatitza una vegada i un altre el mateix únic “guió” sexual sobre com
se suposa que ha de ser el sexe. No ensenyen cap altra manera, i això requereix que les
persones no heterosexuals i no cis inventin els seus propis guions sexuals individualment
i amb les seves parelles.
Però com a persona jove, quan t’excites la teva ment té una plantilla molt limitada de
narratives potencials associades amb aquest sentiment, pel que moltes persones prefereixen el mateix guió heteronormatiu a les seves fantasies, ja que és intuïtiu i senzill. A causa d’això, pots sentir que has de sentir-te atreta pels homes, perquè imagines situacions
abstractes de sexe amb homes, tot i no tenir absolutament cap desig d’anar al llit amb
homes a la vida real.
Atracció real: Quan fantasieges amb homes és perquè t’atrauen els seus cossos, homes específics o la idea de tenir relacions sexuals amb homes. T’imagines qualitats del
seu cos i t’agrada la idea del que estàs imaginant. Si penses en la fantasia més tard aquell
dia, és possible que sentis que et fa vergonya, però també sents que és seductor.
Heterosexualitat obligatòria: Quan fantasieges amb homes es tracta majoritàriament de representar una mena de narrativa. Estàs més centrada en el moviment que en
les característiques: els homes a les teves fantasies poden ser sense rostre, amb trets en
blanc o els seus cossos poden simbolitzar alguna emoció. En realitat, no t’agrada la idea
d’allò que estàs imaginant. Pot ser que ni tan sols estiguis a la fantasia, sinó que una altra
dona sense rostre ocupi el teu lloc. Fins i tot, et podries imaginar a tu mateixa com l’home.
La narració segueix el guió sexual, però els detalls són més vagues i abstractes i fins i tot
poden canviar i variar al llarg de la fantasia. Si hi penses més tard, aquell dia és possible
que et sentis vagament fastiguejada, incòmode o que et sentis invalidada i equivocada.
És molt difícil desarrelar l’heterosexualitat obligatòria. El consell més simple per superar-la és aquest: fins i tot si t’atrauen els homes, no necessites sortir amb ells si no vols. Si
només vols sortir amb altres dones, estàs en el teu dret. La resta és menys important que
la simple realitat del que vols en aquest moment.
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8

Podries ser lesbiana si:
Un resum

• Desitjaries ser lesbiana per poder escapar de la incomoditat de sortir amb homes.
• Els homes estan bé a la teoria però són terribles a la pràctica.
• Sents que podries viure amb una dona de manera romàntica, encara que no aconsegueixis imaginar-te fent res sexual amb una dona.
• Sents que pots gaudir d’una relació sexual amb una dona, fins i tot si no pots imaginar tenir sentiments romàntics per una dona.
• Perds interès en un home tan bon punt ell sembla interessat en tu (és molt comú).
• Intentes ser romànticament o sexualment atractiva pels homes, fins i tot si no estàs
interessada en ells.
• Quan eres una nena, sempre pensaves que mai et casaries o que et casaries de manera platònica amb un amic.
• No t’imagines tenint un futur feliç i satisfactori amb un home.
• Sents que la teva atracció cap als homes és una actuació, per tu mateixa i per altres
persones.
• Esperes per defecte que les relacions amb els homes no es compleixin.
• T’agrada la idea que els homes se sentin atrets per tu, però no t’agrada la idea de
sentir-te atreta pels homes.
• No t’agrada que t’atreguin els homes en general.
• Només notes l’atractiu d’un home quan algú altre l’assenyala.
• Creus que els teus sentiments per les dones no són legítims, o que totes les dones
tenen “aquesta mena” de sentiments però que no són vàlids perquè creus que és una fase
per la qual totes passen.
• No vols sortir amb homes però sents que ho has de fer.
• Creus que, ja que podries sobreviure a les cites, casar-te i/o tenir relacions sexuals
amb un home, et sents atreta pels homes (pista: no t’has de conformar amb només sobreviure).
• Creus que és objectiu i indiscutible que quasi totes les dones són molt més atractives
que la majoria dels homes.
• Els homes a les teves fantasies no tenen rostre o simbolitzen una emoció.
• No t’agrada fantasiejar amb homes. Després de fantasiejar amb homes et sents incòmoda o malament.
• Quan fantasieges amb homes, descobreixes que en realitat no t’agrada l’home de la
teva fantasia, ni la fantasia mateixa. T’imagines a una altra dona en el teu lloc o imagines
que ets l’home de la fantasia.
• Lesbiana o gai sembla ser l’etiqueta per a tu, però encara dubtes de tu mateixa per
qualsevol raó.
• Només t’atrauen els homes ficticis, els famosos o els que són completament inabastables (és a dir, el teu professor, homes homosexuals, homes que ja tenen una relació…).
Bàsicament només t’agraden els homes si és impossible que els agradis (això és molt
comú).
• Prefereixes/t’atrauen exclusivament els homes “femenins” (és a dir, els homes que
fan servir roba tradicionalment femenina, tenen comportaments o aparences tradicionalment femenines i els agraden les coses tradicionalment femenines). Bàsicament només
t’agraden els homes si són suficientment femenins.
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• Et fastigueja la dinàmica de la majoria o de totes les relacions home/dona de la vida
real que has vist i/o regularment penses que “potser a ells els funciona però jo no vull que
la meva relació sigui així mai”.
• Creus que podries tenir fòbia al compromís perquè no et sents còmoda en cap relació, sense importar com de genial sigui el noi, i quan arriba el moment de fer una passa
més ho fas a contracor.
• Quan intensifiques una relació amb un home, ho fas principalment perquè sents que
ell vol o perquè és el que has de fer.
• Creus que el teu interès per veure dones atractives prové de la sexualització i la cosificació de les dones als mitjans de comunicació.
• Creus que totes les dones heterosexuals senten atracció per les dones, al menys en
certa mesura (pista: existeixen dones 100% heterosexuals).
• Creus que has d’aprendre a estimar els homes.
• Et trobes desitjant ser lesbiana perquè seria molt més fàcil estar amb dones la resta
de la teva vida.
• Creus que les dones que senten atracció pels homes exageren massa el seu interès
en ells i no aconsegueixes entendre el fet de trobar un home tan atractiu com ho fan elles.
• No et pots imaginar estar tan involucrada amb un home o una relació amb un home
tant com ho fan les dones interessades en els homes.
• Et fa por la idea de compartir un futur amb un home.
• Et sents més identificada amb els homes que expressen la seva atracció cap als
homes que amb les dones que expressen la seva atracció cap als homes (hi ha quelcom
específic sobre l’atracció pel mateix gènere que fa que sigui més fàcil identificar-se amb
ella que amb l’atracció per un gènere diferent).
• Creus que simplement has de donar una oportunitat als homes.
• Et sents molt incòmoda llegint o veient eròtica heterosexual, o fins i tot interaccions
romàntiques heterosexuals en general.
• Hi ha qui diu que t’impliques molt com a aliada lesbiana, o bé tu creus que t’impliques molt.
• Creus que les teves relacions amb els homes no funcionen perquè se’t donen malament les relacions en general.
• Creus que simplement tens els estàndards alts i per això no vols sortir amb cap home.
• Creus que simplement vas una mica endarrerida, però que finalment et sentiràs atreta pels homes.
• Simplement esculls un noi a l’atzar perquè t’atregui.
• Els únics homes que t’atreuen són aquells que et fan mal, t’assetgen o abusen de tu.
• Creus que és impossible que les lesbianes tinguin un futur feliç amb altres dones,
però també creus que podries ser l’excepció a la norma (això té a veure amb l’homofòbia
interioritzada).
• L’estimes perquè és el teu nòvio o és el teu nòvio perquè l’estimes? Si és el primer, és
possible que no t’interessi.
• Revises records passats intentant demostrar la teva atracció cap als homes (“però si
tenia nòvio quan tenia tretze anys!”).
• Et proposes tenir relacions romàntiques o sexuals amb homes per demostrar-te a tu
mateixa i a altres persones que t’atreuen els homes.
• Saps que existeixen les lesbianes, però creus que no pots ser una d’elles perquè si
ho fossis ja ho sabries (això és molt comú).
• Creus que t’atrauen els homes però que simplement no vols sortir amb ells.
• No t’agrada fer petons/tocar/tenir relacions sexuals amb la teva parella masculina,
o no t’atreu però que creus que deu ser perquè ell no és l’indicat per a tu (o una altra excusa).
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• La majoria de les teves experiències amb homes són/van ser amb homes que se
sentien atrets per tu i d’alguna manera tu ho vas permetre.
• Només desenvolupes atracció cap a un noi després que una amiga expressi atracció
cap a ell.
• Descobreixes que desitges poder tenir una aventura amb una dona per provar-ho, o
fantasieges amb fer-ho.
• Creus que l’atracció és simplement “no sentir-se fastiguejada per un home”.
• Gaudeixes consumint eròtica lesbiana molt més que de qualsevol altre tipus, i et resulta molt més satisfactori fantasiejar amb dones que qualsevol altre fantasia.
• Anheles el contacte físic “platònic” amb les teves amigues, però desitges que els
homes et deixin en pau.
• Només t’atrauen els homes que la seva atenció pugui ser rentable d’alguna forma (és
a dir, homes en posicions de poder, com el teu cap).
• Decidir qui t’atreu, o preguntar-li a la gent de qui hauries d’enamorar-te.
• Intentes seguir els teus sentiments cap a altres dones a través de “cites platòniques”
amb dones i “practicant amb dones”.
• Creus que ets massa jove o que estàs massa ocupada per sentir-te atreta pels homes o tenir una relació satisfactòria amb un home.
• “Si fos un home sortiria amb [x dona] seguríssim!”
• Tens enamoraments abstractes que realment no vols que progressin fins a convertir-se en romàntics i/o relacions sexuals (és molt comú).
• Surts amb homes perquè és el que se suposa que has de fer, i et quedes amb ells
perquè no trobes una bona raó per deixar-ho.
• Realment vols ser lesbiana i sortir només amb dones, però sents que no pots a causa
d’una idea vaga i persistent d’atracció cap als homes. No obstant això, la idea de sortir
amb un home és angoixant, desagradable, molesta, avorrida, insatisfactòria o et fa sentir
atrapada.
• Ser molt específica amb els homes en qui estàs interessada però no tenir absolutament cap prototip quan es tracta de noies perquè totes són precioses.
• El teu personatge preferit en cada programa és una dona codificada com a lesbiana
o d’aspecte butch (exemples: Shego de Kim Possible, Spinelli de La Banda del Patio, Starbuck de Battlestar Galactica).
• T’agradaria que el teu nòvio/marit fos més com una amiga.
• Sembla que t’has de forçar a tu mateixa per trobar nois atractius, enamorar-te d’ells,
etc.
• Et sents fastiguejada/neutral cap a l’enamorament heterosexual, però no cap a l’enamorament entre dones.
• No t’imagines estar a una relació a llarg termini/casada amb un home.
• Sents que podries tenir una relació romàntica amb un home però no una relació
sexual, o al contrari.
• La teva atracció pels homes et sembla menys real que la teva atracció per les dones,
i molt més forçada.
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Conclusió

9

Les dones poden tenir sentiments contradictoris cap als homes de moltes maneres, a
causa de la misogínia i el patriarcat que ens oprimeix. Pots estar llegint això i començar
a qüestionar-t’ho després d’identificar-te amb la majoria d’aquests senyals o evidències,
i això està bé. Si no estàs segura o estàs dubtant, no tinguis problema en provar també
l’etiqueta lesbiana. Si arribes a la conclusió que resulta que no ets lesbiana, també està
bé. Aquests són els signes més comuns d’heterosexualitat obligatòria. Moltes lesbianes
encara lluiten contra això. Hi ha altres formes en què l’heterosexualitat obligatòria es pot
manifestar. No t’has d’identificar amb tot això per ser lesbiana. Ens agradaria assegurar-te
que, encara que actualment tinguis un nòvio, un marit o n’hagis tingut un al passat, això
no et fa menys lesbiana. Si has tingut sexe amb homes, no ets menys lesbiana. Pots ser
lesbiana si ets una dona trans/no binària, si et sents connectada amb la feminitat a través
del teu amor per altres dones. Les lesbianes no binàries i trans sempre han existit, com
per exemple Leslie Feinberg i el seu llibre més famós, Stone Butch Blues, que tracta sobre
això.
Moltes lesbianes se senten alienades per ser lesbiana i tenen disfòria o expressen el
seu gènere de manera no normativa. Lesbiana no és una paraula bruta. No et conformis
amb els homes si no creus que puguis ser realment feliç estant amb un. Ser lesbiana és
cuidar i estimar les dones, ja que ser lesbiana no et fa cap mena de depredadora. Esperem que puguis fer una mica d’examen de consciència i descobrir-te a tu mateixa.
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