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COLORS DEL TERRITORI

HI HA REFERENTS 
LGTBIQ+  
A LA HISTÒRIA?

Fent un repàs ràpid a les classes d’història estudiades a l’escola, aviat es veu que no hi ha 
cap menció de persones LGTBIQ+. És com si gais, lesbianes o persones trans no hagues-
sin existit fins a finals del segle xix o principis del segle xx; és com si fins aleshores tothom 
fos cisheterosexual. El fet de no tenir una història LGTBIQ+ de més d’unes quantes dèca-
des té un gran impacte, ja que sense una història comuna és difícil crear un sentiment 
d’identitat i comunitat, i si no tens referents és difícil considerar la teva identitat com a 
vàlida o fins i tot adonar-te que existeixen altres identitats possibles.

Com més enllà mirem en la his-
tòria, passades les últimes dè-
cades, la presència de persones 

LGTBIQ+ sembla cada cop més escas-
sa. Però és realment així? Potser els 
historiadors ens han amagat que mol-
tes grans f igures històriques eren part 
d’aquest col·lectiu, a força de destruir 
les proves físiques de la seva existèn-
cia o amb arguments com ara que el 
concepte actual de sexualitat no és 
aplicable als seus temps o que aques-
tes persones simplement vivien una 

vida excèntrica i alternativa. Quan s’ha 
qüestionat els acadèmics per aquesta 
falta de representació històrica, han 
argumentat que si els cànons literaris, 
artístics o científ ics només inclouen 
persones cisheterosexuals, deu ser 
que encara no hi ha hagut un Sòcra-
tes, un William Shakespeare o un Mar-
cel Proust gais. Però, com bé diu Eve 
Kosofsky Sedgwick, «no només hi ha 
hagut un Sòcrates, un Shakespeare i un 
Proust gais, sinó que els seus noms són 
Sòcrates, Shakespeare i Proust».

La petjada esborrada de Safo
L’exemple més clar de la destrucció física 
de la nostra història el trobem en Safo 
de Lesbos. La poetessa grega del segle vi 
a. C., considerada com la desena musa 
per molts grans pensadors com Plató, 
va donar nom tant al concepte lesbiana 
com a les relacions sàfiques (relacions 
entre dones, ja siguin lesbianes o bisexu-
als). Es diu que al segle xvi es van cremar 
la major part dels seus poemes, ja que 
anaven en contra de la moral de l’Esglé-
sia, tot i que una altra possibilitat per a 

la seva pèrdua podria ser la falta de re-
produccions dels seus manuscrits al llarg 
del temps. Pel que fa als fragments que 
perviuen —quasi una desena part del 
total dels seus escrits—, molts historia-
dors i lingüistes han intentat trobar una 
explicació perfectament heterosexual 
dels seus poemes; però, si algú pot lle-
gir «Dolça mare, no puc teixir / l’esvelta 
Afrodita m’ha aclaparat amb desig per 
una noia» i pensar que Safo era hetero-
sexual, que s’ho faci mirar. S’ha arribat a 
suggerir que Safo es va tirar d’un penya-
segat de tan enamorada que estava d’un 
barquer; i òbviament, les lesbianes van 
decidir anomenar-se com a tals en ho-
nor a aquest amor tan heterosexual que 
porta al suïcidi… 

La Joana vestida d’home
Les persones trans tampoc no se’n sal-
ven. Tot i que la idea de poder fer un 
trànsit tant social com físic és relativa-
ment recent, hi ha hagut persones que 
han transgredit la concepció de gènere 
des de temps immemorials. L’exemple 
més clar és Joana (Joan?) d’Arc. A l’edat 
de setze anys es va negar a casar-se, va 
fet un vot de castedat i assegurava que 
sentia les veus de diversos sants que la 
motivaven a vestir-se d’home i ajudar el 
rei Carles VII de França a lluitar per la 

corona. Les seves habilitats com a soldat 
van portar, cinc-cents anys després de 
la seva mort, a la seva declaració com a 
patrona dels soldats, però quan la seva 
vida militar va acabar va rebre una dura 
sentència per heretgia i transvestisme. 

Segons la doctrina cristiana, el transves-
tisme només era permès en casos d’ex-
trema necessitat i en el cas de Joan(a) 
d’Arc s’ha argumentat que es vestia 
d’home per evitar abusos sexuals tant 
en el camp de batalla com a la presó. 
Però la manera com va defensar el seu 
dret a vestir de forma masculina, decla-
rant que havia estat una missió donada 
per Déu mateix, demostra que la seva 
presentació tenia molt més a veure amb 

la seva identitat que no pas amb la sim-
ple supervivència. Va morir a la foguera 
amb només dinou anys, però segles més 
tard és considerada per molts dintre 
de la comunitat trans com un model a 
seguir per la seva fortalesa a l’hora de 
defendre el propi dret d’expressió. 

Un dilema shakespearià 
Passen els segles, però aquest intent 
de normativitzar les vides de persones 
clarament no cisheterosexuals segueix 
present, i això reforça la idea que l’amor 
entre persones d’un mateix gènere sem-
bla un fet de la modernitat. William Sha-
kespeare, com ja hem mencionat, és una 
altra víctima d’aquesta «heterosexualit-
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zació». Els seus sonets van adreçats prin-
cipalment a dues persones, «el jove ros» 
i «la dama fosca», i alguns dels poemes 
més famosos i romàntics van dedicats a 
aquest primer jove. S’ha intentat analitzar 
aquests poemes com una mostra d’amor 
platònic o com un exercici artístic en què 
l’escriptor representa en aquest noi una 
manifestació sexual d’ell mateix o fins i 
tot en què l’escriptor escriuria des d’una 
perspectiva femenina; però, venint del 
dramaturg conegut per obres on els per-
sonatges sovint es transvesteixen i on els 
personatges femenins sovint eren inter-
pretats per homes, un William Shakespe-
are bisexual és molt més creïble que cap 
altra cosa.

Una dona amb una vida  
«excèntrica»
També cal parlar d’Emily Dickinson, una de 
les primeres dones a entrar en el cànon li-
terari americà predominantment masculí. 
Hi ha una gran mitologia que rodeja Dic-
kinson i la seva vida «excèntrica»: sempre 
mudada amb vestits blancs, aïllant-se dins 
de casa seva i, el pitjor de tot! , sense ar-
ribar mai a casar-se. Però, com tot mite, 

la major part del que es diu està basat en 
l’especulació i les mitges veritats. 

Efectivament, Dickinson va passar gran 
part de la seva vida dins de la seva casa 
familiar, optant per cuidar la seva mare 
en lloc de casar-se, fet que li permetria 
dedicar-se al que a ella realment l’apassi-
onava: la poesia. Tot i que ens han pintat 
l’Emily Dickinson com una dona estra-
nya i antisocial, el temps que passava 
tancada a casa el dedicava en gran part 
a escriure centenars de cartes per a les 
seves amistats. I d’aquí ve probablement 
la raó per la qual mai no es va arribar 
a casar. La major part d’aquesta corres-
pondència anava destinada a Susan Gil-
bert Dickinson, la seva cunyada. A més 
de comentar la poesia de Dickinson, en 
algunes d’aquestes cartes ambdues es 
declaraven el seu gran amor. Si en una 
de les cartes Dickinson escrivia: «Susie, 
tinc ganes que tornis i siguis meva. No 
saps les ganes que tinc de menjar-te la 
boca i només pensar d’estar a prop teu 
em fa entrar unes calors…», no és difícil 
d’assumir que Emily Dickinson, senzilla-
ment, era lesbiana. Com van arribar els 
historiadors i els crítics a la conclusió 

que era heterosexual? L’amant d’Austin 
Dickinson, germà d’Emily i marit de Su-
san, es va assegurar d’eliminar el nom de 
Susan de tots els poemes dedicats a ella 
o de presentar-la com una dona cruel. 
Fins que no van sorgir aquestes cartes 
privades, doncs, Dickinson va ser tatxa-
da com la dona rara que mai no es va 
casar. Però, per què voldria casar-se una 
si ja tenia la nóvia com a part de la família 
i com a veïna, vivint a pocs metres d’ella?

En definitiva, encara que no s’hagin 
anomenat com a tal fins fa ben poc, les 
persones LGTBIQ+ sempre han existit, 
i no pas de manera amagada i destina-
da a l’oblit. Han aconseguit viure com les 
persones que realment són i estimant a 
qui han volgut i, ja de pas, forjant els seus 
noms en la història. Així que el proper 
cop que us diguin que això del gènere 
i la sexualitat és una cosa que ara està 
de moda, recordeu que hi ha una llarga 
història de grans persones dissidents, que 
per molt que s’hagi intentat esborrar en-
cara segueix viva cada cop que llegim un 
llibre, admirem una obra d’art o utilitzem 
algun gran invent, que van sortir a la llum 
gràcies a aquests referents LGTBIQ+. ■
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PROGRAMA SOC-TRANS*PROGRAMA SOC-TRANS*
El Servei d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General d’Igualtat posen en marxa 
un programa pilot d’acompanyament personalitzat a la inserció laboral per a 
persones trans* en les Oficines de Treball del SOC.

Aquest programa oferirà solucions a persones que tinguin dificultats especials per 
accedir al mercat laboral pel fet de ser trans* i acompanyarà a l’empresa que ho 
requereixi al llarg del procés d’adaptació a l’ocupació.

Aquest nou recurs ocupacional parteix del treball coordinat del SOC i del Servei 
d’Atenció Integral LGBTI coordinador de la xarxa SAI LGBTI de Catalunya. La xarxa 
SAI LGBTI serà clau per identificar les persones en situació de necessitat d’inserció 
laboral i derivar-les al programa, i el SOC s’encarregarà de materialitzar el servei i 
donar resposta a les necessitats laborals. L’Àrea LGBT oferirà l’assessorament i for-
mació necessaris perquè el personal del SOC pugui realitzar aquesta feina. 

Com és un projecte pilot, una comissió de seguiment (composta per entitats trans, 
sindicats i patronal amb representació al CNLGBTI i la Generalitat de Catalunya a 
través del SOC i la DGI) farà una avaluació continuada.

A més, la Direcció General d’Igualtat està impulsant un microcurs pioner a Europa 
sobre diversitat LGBTI a través d’una plataforma digital (amb el mòbil, la tauleta 
o l’ordinador) adreçat a tots els treballadors i treballadores de les empreses de Ca-
talunya, dividit en dues parts: “Diversitat LGBTI, una oportunitat per millorar l’entorn 
laboral” i “Gestió de la diversitat LGBTI a les empreses, avantatges i beneficis”.

més informació a:
lgbti.gencat.cat


