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De tothom es sabut que la barba, el bigoti i el pèl al 
rostre és un tret característic dels homes, tot i que 
molts desitjarien no haver de passar cada dia per 

l’afaitat incòmode del matí. També les dones, en més o menys 
mesura, tenen pèls en alguna part del seu cos —a més del 
cap—, com poden ser les cames, els braços, les aixelles o, 
f ins i tot, la zona del bigoti o els engonals, on moltes d’elles 
emprenen setmanalment una batalla fratricida contra aquest 
pèl molest que reflecteix el mirall.

Però l’existència del pèl al cos humà és un fet hormonal i alhora 
genètic, que es podria considerar molt necessari ja que és una 
protecció del nostre cos envers les diverses agressions que la 
pell va rebent al llarg del dia a dia i durant tota la nostra vida.

Una batalla diària
Aleshores, si és genètic i necessari, per què gairebé tothom, en 
especial les dones, lliura aquesta batalla diària, setmanal o men-
sual, anant a depilar-se en les seves diferents vessants —com 
el làser convencional, la llum polsada, la llum elèctrica, la cera, 
etc.—, algunes vegades en la intimitat de la pròpia llar, d’altres 
a fora, i sempre restant hores al ja escàs temps lliure del que 
disposem en la societat moderna?

ples etiquetes. Que explorem, juguem i 
saltem entre les definicions i conceptes, 
ja que realment no arriben a abraçar to-
tes les possibles identitats. Pel simple fet 
que tot vivint com a éssers vius ens mo-
vem i naveguem de manera natural, això 
farà que les etiquetes ens valguin durant 
un temps, però molt possiblement mai 
no siguin definitives ni inamovibles. Ens 
assignen etiquetes, i ara resulta que a 
més no valen per sempre.

Cal ser conscients que la realitat d’una 
persona és molt més complexa que 
unes sigles o uns patrons. No hi ha veri-
tat de gènere, de masculí i femení, més 
enllà de les ficcions culturals normatives. 
Els cossos som una múltiple configura-
ció hormonal, cromosòmica, genètica, 
sexual i sensual que flueix durant el ci-
cle vital. Considerem el concepte gènere 
f luïd com una eina cap a l’extinció de les 
etiquetes. Com observa el poeta Lorin 
Morgan-Richards, «un dia les botigues ja 
no tindran classif icacions de gènere. Enlloc 
d’això, és el consumidor qui decidirà com i 
què vol, i no pas l’enginyeria social de les 
corporacions. El concepte de gènere s’ex-
tingirà».

Un sistema que genera  
discriminacions
La reflexió, apart de denunciar la jerar-
quia on la norma i els dominants són 
l’home i l’heterosexualitat i que la resta 
estem condemnades a la discriminació 
institucional, és que no oblidem que les 
etiquetes que puguem adoptar resulten 
en molts casos només temporals. Que 
hem de ser lliures per a poder-les adop-
tar o rebutjar com vulguem, que en te-
nim tot el dret per a buscar l’amor i la 
felicitat, o la fruïció com a humans tal i 
com decidim. Prou d’home o dona, he-
tero o homo, actiu o passiu, quin avor-
riment!

El generisme, o creença que el gènere 
és rígid i inherent, així com moltes de 
les etiquetes, les construccions jeràr-
quiques i la sexualitat dual realment 
el que fan és tallar-nos les ales i 
impedir-nos ser l’univers ple de 
complexitats i de detalls que 
potencialment som com a in-
dividus. El sistema hetero-
patriarcal on se sostenen 
totes aquestes etique-
tes és el responsable 

de causar les discriminacions, bullying i 
violència que pateixen les dissidències. 
Cal alliberar la societat i les institucions 
d’aquest sistema. Alliberem-nos com a 
individus. Fugim de les etiquetes, com-
batem-les. ■

La barba i el bigoti de la cara són característiques principalment masculines —es tracta 
d’atributs morfològics, com ho és l’estatura, la complexió o el color de la pell—, però a 
diferència d’altres trets externs de les persones, en una societat binarista i patriarcal com 
la nostra marquen una diferència molt nítida entre el que es considera un home i una 
dona. Per això, les dones trans es veuen obligades a emprendre una lluita constant contra 
el pèl de la cara per tal d’evitar que la societat les menyspreï i les assenyali amb el dit.
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Més enllà d’una explicació genèrica d’aquest «per què», el qual, 
sens dubte, té un gran component estètic, si parem la mirada 
en les persones trans, tant noies com nois, binaris i no binaris, 
ens trobem que l’existència o absència de pèl els permet una 
invisibilitat o pashing social, un passar desapercebut/da a qual-
sevol espai públic, sigui un vagó de metro, un autobús, un tren 
de mitja o curta distància o, senzillament, anant a buscar el pa 
al forn d’un poble d’un miler d’habitants.

Amagar la barba sota el maquillatge
Per a les noies trans, en una societat tant binarista i estereoti-
pada, no tenir pèls visibles és un valor afegit, doncs implica que 
la resta de persones, quan et miren, no intentin endevinar què 
ets a través del teu rostre, o si portes faldilles, no busquin pèls 
a les cames. A una dona trans, més d’una vegada a la seva vida, 
li molesta, i molt, que vulguin endevinar la seva procedència ge-
nètica pel simple fet de portar una barba mal afaitada a sota del 
maquillatge o unes cames mal depilades a sota de les mitges.

No ens enganyem, la majoria de persones, malauradament, 
encara jutgen i classifiquen als altres, en especial a les dones 
trans, pel que veuen estèticament en el moment d’entrar en 
contacte amb elles, observant la seva imatge i la seva expres-
sió corporal, i no ens referim al contacte físic, sinó al simple 
contacte ocular, a l’escàner de visió irreverent que fan milers 
d’individus quant es troben de cara o es creuen amb una dona 

trans. I si, per casualitat, s’hi asseuen al costat en un restaurant, 
un teatre, un cinema o un vagó de tren, busquen, cerquen i 
s’omplen de raons per fer-se l’eterna, sexista, binària i simplona 
pregunta: «Què és?»

Un rol de dona sense cap pèl
Però a la mateixa velocitat, a vegades més ràpid encara, la ma-
joria de dones trans responen mentalment: «I a tu què t’im-
porta el què jo sóc o què tinc entre les cames!». Ara bé, aques-
ta realitat es repeteix dia rere dia, setmana rere setmana, mes 
rere mes... i al final s’entén allò de la batalla diària i setmanal 
de la lluita contra el pèl, sobre tot el del rostre en el cas de les 
noies —i no només de les noies trans—. Perquè, on s’ha vist 
una dona amb bigoti, més enllà de la dona barbuda del circ de 
principis del segle passat? A les dones, històricament, una de 
les moltes coses que els ha exigit la societat, en especial per 
part dels homes —és igual que siguin desconeguts, companys 
de feina, amics, parelles, marits o amants—, és la correcció, en 
aquest cas l’absència en l’afer del pèl (per sort, hi ha dones cis 
que darrerament estan reivindicant que la seva barba no els 
molesta, i la mostren amb total naturalitat).

Així, les dones trans, si volen passar el més desapercebut possi-
ble i viure la seva vida amb pau i harmonia social, tenen un plus 
de complicació en això del pèl al cos, especialment al rostre, 
degut a una qüestió estrictament genètica. I que ningú cregui 

que la hormonació ajuda gaire; ho fa, però poc, perquè en la 
majoria de casos, el que fa és fer la pell diferent, més fina, més 
suau, però no és ni molt menys un element decisiu en l’elimi-
nació del pèl.

I cal afegir que l’afaitat diari es torna un infern, un malson, per-
què, com que la hormonació t’afina la pell de manera gradual, 
la maquineta d’afaitar que feies servir d’una manera exacte i 
que havies après a utilitzar després de moltes setmanes i me-
sos d’anar provant i de més d’un tall innecessari, de cop te 
n’adones que ja no et serveix de la mateixa manera, que has 
de tornar a començar quasi de nou i aprendre a poc a poc, que 
tens una pell nova i que l’has de conèixer, respectar i cuidar 
més que abans.

Una barba per passar desapercebut
I pel què fa als homes i nois trans, pateixen amb la mateixa 
intensitat aquet afer del pèl? En aquest cas, millor dit, en alguns 
casos, el patiment és per tot el contrari, és a dir, per la manca 
de pèl. Apa, tornem-hi amb els estereotips: les dones, totes, 
siguin trans, cis, heteros o bisexuals, emprenent una constant 
batalla contra el pèl, i els nois, per la seva banda, sospirant per 
tal de que els creixi el pèl. I és que, en gran mesura, pels homes 
trans, el pèl a la barba o al bigoti o als braços i a les cames és la 
millor manera de passar desapercebut i no aixecar cap sospita, 
d’evitar el famós i tan reiterat però pervers pashing social.

Aquest fet, aquesta lluita diària en contra o en pro del pèl, 
que per molts centenars de milions de persones pot passar 
totalment desapercebuda, en l’univers de les persones trans, 
que decideixen viure la seva realitat del gènere d’una manera 
natural, es converteix en molt poc temps en una realitat a 
afrontar cada dia quan es miren al mirall. No hi ha estudis al 
respecte, ni tampoc estadístiques de cap tipus; tant de bó 
mai es necessiti cap estudi per confrontar una realitat diversa 
en una societat excessivament binarista, però, avui per avui, 
el dia a dia de milers de dones trans és una lluita permanent 
contra el pèl.

Des d’aquestes línies no es pretén posar en tela de judici la 
problemàtica del pèl, ni el grau de patiment que significa la 
manca o l’excés de pèl al propi cos, un cos que cada persona 
ha anat coneixent o reconeixent durant dècades, un cos que 
moltes persones trans han hagut d’aprendre a estimar de nou 
i que, com s’ha dit més d’una vegada, «ens ha tocat viure’l». 
Un cos ple de pèl o, pel contrari, sense ni mica de pèl, un cos 
que quan algú decideix que vol canviar-lo, en la mesura del 
possible, s’enfronta a ell i a vegades, sense ser-ne gaire consci-
ent, el maltracta pretenent que doni una resposta més ràpida 
als propis anhels. Al cap i a la fi, aquest pèl, per excés o per 
absència, és un termòmetre —per unes persones social, per a 
d’altres, personal— i ens acosta a allò tant desitjat, però com 
a bon mesurador, també ens dóna més pistes de qui som, com 
sentim i cap a on anem. ■


