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Aquest document és el resultat d’una recerca encarregada per la Direcció de Feminismes i 
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. Es va portar a terme entre els mesos de setembre del 
2021 i gener del 2022 amb l’objectiu d’explorar la realitat de les adolescències trans. Quan 
diem adolescències trans ens referim als processos de transició de gènere que s’inicien en 
l’adolescència, i no als adolescents que són trans i que van poder iniciar la seva transició 
en la infantesa. Aquestes transicions de gènere han augmentat exponencialment en els úl-
tims anys, i aquest fenomen ha fet emergir múltiples debats i reptes que hem provat d’abor-
dar posant en comú les veus dels seus protagonistes i les de les seves famílies i els equips 
de professionals que els acompanyen en aquests recorreguts. 

Aquest treball no tracta de resoldre els debats actuals en aquest terreny ni d’oferir solucions 
senzilles, sinó més aviat de mapar i ordenar els principals desafiaments que hi ha sobre la 
taula, per contribuir a aportar recursos i reflexions orientades a millorar l’acompanyament 
d’aquestes experiències: entendre què mobilitza les transicions de gènere en l’adolescèn-
cia, quins reptes plantegen i, sobretot, com es poden abordar tant des de la intervenció 
professional com des de l’acompanyament de les famílies. L’objectiu que ens plantegem, 
doncs, és exploratori i pretén obrir línies de fuga que puguin ser inspiradores per continuar 
investigant, així com oferir algunes pistes a professionals, famílies i altres agents involucrats 
per pensar aquestes experiències des d’altres punts de vista als quals s’al·ludeix comuna-
ment. Per tant, no provem d’arribar a conclusions fermes, sinó que més aviat la nostra in-
tenció és fer aflorar nous enfocaments que promoguin el benestar de les persones adoles-
cents trans sense renunciar a la complexitat. 

Sota el nostre punt de vista, les experiències d’adolescents trans ens revelen elements clau 
per entendre com operen les normes de gènere i sexualitat en aquesta generació, com es 
gestionen els malestars i la incertesa, quin lloc ocupa el cos en les seves experiències o 
com hi influeix el grup d’iguals, entre altres temes. És per això que entenem que aquest 
treball pot tenir públics molt diferents. En primer lloc, pensem que pot ser d’interès per a les 
persones que treballen acompanyant adolescents en serveis específics per a persones 
trans, però també per a aquelles que acompanyen i treballen amb adolescents en contextos 
més generalistes, com ara instituts, centres de salut, serveis socials, entre d’altres. Així 
mateix, considerem que aquest document pot ser d’interès per a les famílies d’adolescents 
que s’interroguen sobre la seva identitat de gènere o que es plantegen iniciar transicions de 
gènere, però, alhora, pensem que pot interpel·lar qualsevol família d’adolescents, ja que 

1. Introducció
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alguns debats que emergeixen són més aviat generacionals i no tant experiències específi-
ques de l’adolescència trans. Finalment, aquest treball pot ser d’interès per a persones que 
es pregunten per qüestions de gènere o sexualitat des d’una perspectiva professional, ac-
tivista o personal.

Els qui hem desenvolupat aquesta investigació portem anys treballant entorn de les qües-
tions trans, l’adolescència i l’acompanyament en la transició de gènere tant en l’àmbit de la 
recerca com en la intervenció social, educativa i comunitària. En aquest sentit, el treball de 
recerca dialoga amb la nostra experiència i reflexions en aquest terreny, suggerint-nos les 
preguntes de partida. El disseny de recerca buscava posar en diàleg les nostres veus amb 
les d’altres persones clau per pensar l’adolescència trans a Barcelona en l’època actual. 
Amb el treball de camp i l’anàlisi del material hem pogut reforçar algunes hipòtesis, ampliar 
les nostres reflexions i incorporar noves preguntes. Per això, hem optat per una escriptura 
assagística de tipus dialògic, en la qual donem protagonisme a les veus de les persones 
participants en aquesta recerca mentre contrastem les nostres hipòtesis i oferim les inter-
pretacions més plausibles per a la comprensió del nostre objecte d’estudi. 

Per guiar la lectura d’aquest treball, a continuació desenvolupem l’estructura del document 
i com s’han embastat els diferents eixos temàtics. En primer lloc, expliquem superficialment 
el disseny de la recerca i justifiquem les nostres decisions metodològiques. Tot seguit, ex-
posem l’anàlisi articulada en quatre apartats principals. En el primer apartat expliquem per 
què és rellevant explorar l’adolescència trans de manera específica i mapar quin coneixe-
ment s’ha desenvolupat fins ara sobre aquesta experiència. Per fer-ho, situem des de quin 
marc proposem pensar la qüestió trans, la identitat i l’adolescència. I, d’altra banda, situem 
en quins termes es plantegen les recomanacions internacionals. En aquest sentit, revisem 
els protocols internacionals que s’utilitzen actualment per guiar l’acompanyament de les 
adolescències trans, així com els models d’atenció que se’n desprenen. En aquest apartat 
també elaborem un estat de la qüestió dels drets que s’han anat reconeixent en els últims 
anys a aquests adolescents en l’àmbit estatal i autonòmic. En el segon apartat abordem 
algunes característiques clau que tenen les transicions de gènere que es donen entre ado-
lescents en l’actualitat. Al llarg d’aquest capítol provem de plasmar amb dades l’emergèn-
cia d’aquestes transicions en aquesta franja d’edat i, alhora, observar en detall les transfor-
macions que s’estan produint en la manera mateixa d’entendre el trànsit entre adolescents. 
És a dir, que més enllà dels recorreguts que tradicionalment s’han visibilitzat de transicions 
de noi a noia i viceversa, apareixen també itineraris diferents en els quals el que està en joc 
no és la identificació amb un gènere determinat o el reconeixement per part dels iguals. 
Alhora, emergeixen també les experiències dels adolescents que decideixen aturar la tran-
sició, abandonar els tractaments o anomenar-se de nou en el gènere amb què vivien abans 
del trànsit. Tots aquests itineraris els abordem en el segon apartat no amb la intenció d’es-
tablir tipologies de transicions, sinó més aviat per ampliar el concepte de trànsit que hem 
construït o pensar-lo des d’altres perspectives. El tercer apartat de l’informe està centrat en 
el context en el qual es produeixen aquestes transicions. Sota el nostre punt de vista, una 
de les claus més importants per entendre els processos de transició de gènere en l’adoles-
cència és comprendre bé en quin context social, històric i econòmic succeeixen, és a dir, 
l’època en què s’estan donant. Per a això, tractem d’assenyalar una sèrie d’elements que 
pensem que són clau per contextualitzar les transicions de gènere en aquesta generació: 
l’auge de la visibilitat trans, les transformacions de la normativitat de gènere i la incertesa 
global que habitem en relació amb les crisis econòmiques i socials recents. En el quart 
apartat abordem els processos d’acompanyament preguntant-nos quins són els principals 
reptes, riscos i incerteses a què s’enfronten les famílies i els equips professionals. En efec-
te, els processos de transició de gènere són de vegades viscuts amb enormes quantitats 
d’angoixa i malestar per part de molts adolescents, i sovint les persones que els acompa-
nyen senten frustració en no poder ajudar-los més o millor. Així doncs, en aquest capítol 
pretenem assenyalar algunes reflexions que han emergit durant aquesta exploració i que 
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pensem que poden aportar llum per promoure acompanyaments més sostenibles i serens, 
i proposar altres perspectives des de les quals pensar les transicions de gènere que ens 
treguin de lògiques dicotòmiques (ara/mai, fals/veritable o felicitat/depressió) amb què so-
vint s’interpreten aquests processos. Finalment, tanquem el document amb un capítol de 
conclusions en què recopilem les principals reflexions que hem proposat i llancem noves 
preguntes per obrir línies de fuga a investigacions futures. 

Per tancar aquesta introducció, volem assenyalar quina és la nostra intenció amb la divul-
gació d’aquestes idees. Sabem que aquesta exploració es produeix en un context molt 
determinat, que ens obliga a tenir una cura particular en les nostres aportacions. En el con-
text espanyol, l’any 2013 va emergir un moviment de famílies de “menors trans” que avui 
dia està configurat per diferents associacions i fortament organitzat, i que en els últims anys 
ha fet un esforç molt important per donar visibilitat a aquests processos i reivindicar mesu-
res i drets concrets per millorar la vida d’aquestes persones menors d’edat. Després del pic 
de visibilitat de la qüestió dels “menors trans”, han emergit en els últims dos o tres anys 
intensos debats en els mitjans de comunicació i les xarxes socials entre actituds feministes 
i activismes trans que, entre altres qüestions, han posat en el punt de mira la legitimitat dels 
trànsits de gènere en la infantesa i l’adolescència. Amb això volem dir que som molt cons-
cients que sobre l’adolescència trans hi ha en aquests moments un nivell de soroll impor-
tant, i amb aquest treball volem allunyar-nos al màxim possible d’aquesta manera d’abordar 
el debat. De la mateixa manera que pensem que és urgent ocupar-se de la qüestió de 
l’acompanyament a les persones adolescents que desitgen iniciar transicions de gènere, 
també pensem que és indispensable fer-ho amb calma, serenitat i sense renunciar a la 
complexitat.

Potser la idea més important que volem aportar amb aquest treball és que no podem con-
tinuar pensant l’experiència trans amb les eines i els imaginaris que utilitzàvem fa una dè-
cada. El context és diferent, la manera de pensar el gènere i la identitat també, les tecnolo-
gies de modificació corporal proposen per primera vegada tractaments en l’adolescència, i 
aquests són només alguns dels múltiples elements de context que produeixen que l’experi-
ència trans estigui en transformació. Per acompanyar-la avui i, sobretot, per acompanyar 
aquesta generació d’adolescents, es necessita la valentia de fer-se noves preguntes i la 
cura de saber deixar algunes respostes obertes. 

Finalment, ens agradaria fer arribar el nostre agraïment més sincer a totes les persones que 
han participat en aquest estudi. L’espai d’escolta i d’intercanvi que es va originar en cada 
una de les entrevistes ha revelat qüestions fonamentals per pensar l’adolescència trans i el 
seu acompanyament en l’època actual. Ens hem trobat amb adolescents excepcionals i 
amb professionals i famílies compromeses que han compartit amb determinació les seves 
inquietuds, pors i incerteses. Ha estat un plaer per a aquest equip comptar amb les seves 
aportacions, i esperem que aquest document ens permeti continuar trobant-nos. 
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Com ja hem assenyalat, aquesta recerca arrenca amb un encàrrec de l’Ajuntament de Bar-
celona1 que ens permet encarrilar i ordenar una sèrie de preguntes que ja ens estàvem fent 
entorn de l’adolescència trans. Algunes d’aquestes preguntes de recerca són les següents: 
Quina relació hi ha entre la necessitat de transitar el gènere i la normativitat binària del gè-
nere? Com podem incorporar les crítiques feministes de manera productiva en l’acompa-
nyament d’adolescents trans? Com s’explica la prevalença de les transicions a noi en l’ado-
lescència? Quin paper té el cos en les transicions de gènere d’adolescents?  Pot ser que 
l’adolescència trans estigui sent un espai d’expressió de malestars d’aquesta generació 
que van molt més enllà del gènere?  Acompanyar és validar l’experiència o implica alguna 
cosa més? Quin paper hi té, la pressa, en l’acompanyament? La “detransició” és un fracàs? 
Totes aquestes preguntes ens van portar a nou conceptes clau: identitat, cos, temps, 
malestar, gènere, trans, fracàs, futur, acompanyament i context, que finalment vam articular 
en tres hipòtesis de recerca:

•  En  les  transicions  de  gènere  entre  adolescents  s’estan  configurant 
nous itineraris, narratives i processos que tenen implicacions més enllà 
de la identificació amb el gènere contrari, com ha estat succeint fins ara. 

•  El context social i històric és clau per comprendre com es configuren 
les transicions de gènere.

•  Els processos d’acompanyament existents tenen dificultats per aten-
dre la realitat de les transicions de gènere en aquesta generació d’ado-
lescents.

Pel que fa a la metodologia de la recerca, hem optat per una aproximació mixta (quantitati-
va i qualitativa) en la qual hem incorporat diferents tècniques de recerca: revisió documen-
tal, anàlisi de dades quantitatives i entrevistes. El procés metodològic seguit es divideix en 
tres etapes. En un primer moment hem fet la revisió documental recopilant diferents mate-
rials per abordar l’estat de la qüestió de la temàtica que explorarem. En total hem revisat 
quaranta publicacions d’índole molt diferent, des de llibres, articles acadèmics, tesis doc-

1 Aquesta recerca va ser un encàrrec de la Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i es va portar a 
terme entre els mesos de setembre del 2021 i gener del 2022.

2. El disseny de la recerca
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torals i informes de recerca fins a textos legislatius, protocols mèdics i fullets informatius. El 
criteri d’homogeneïtat seguit va ser principalment que els documents fossin d’actualitat, de 
manera que ens oferissin una panoràmica de la producció científica, divulgativa i d’orienta-
ció professional en relació amb l’adolescència trans. El llistat de materials es pot consultar 
a la bibliografia final. Aquesta revisió ha permès anar concretant les preguntes de recerca 
en objectius i hipòtesis més precises. 

En un segon moment, hem dut a terme entrevistes semiestructurades en profunditat per 
explorar els discursos d’adolescents trans, així com de les seves famílies i dels professio-
nals que els acompanyen. Vam plantejar un mostreig teòric amb selecció estratègica de 
casos. La lògica de l’estratègia mostral rau en el fet que els casos seleccionats siguin sufi-
cients per atendre la riquesa de posicions dins d’un marc concret. Per això hem entrevistat 
persones amb experiències que ens ajudin a aprofundir en els nostres interrogants, i a 
ampliar-los.  La nostra intenció és obrir línies de fuga que ens permetin continuar reflexio-
nant sobre la configuració social del fenomen de la diversitat de gènere en l’adolescència 
en el temps actual.  Vam distingir tres tipus d’unitats mostrals: professionals, adolescents i 
famílies. Pel que fa a les tècniques per obtenir el material empíric, vam fer 12 entrevistes 
individuals i 2 entrevistes grupals. Quant a les característiques de la mostra, hem entrevistat 
8 adolescents trans, 6 professionals experts en acompanyaments a adolescents trans i 5 
familiars d’adolescents trans, que sumen un total de 19 informants. La relació entre les per-
sones entrevistades i la tècnica utilitzada es mostra a la taula 1.

Respecte a l’estratègia mostral, en el cas de les persones adolescents ens vam proposar 
d’explorar perfils emergents pel que fa a l’experiència de gènere (vegeu la taula 2). Vam 
seleccionar persones que havien començat la transició a partir de l’any 2013, que conside-
rem que és un moment clau en l’emergència de la figura del “menor transsexual” (Missé, 
2018; Parra, 2021a), i que tenien en el moment de l’entrevista entre 14 i 19 anys.

Per diversificar les seves posicions, vam buscar perfils que presentessin alguna de les ca-
racterístiques següents: que hagi iniciat el trànsit abans de la pubertat i hagi seguit un trac-
tament de bloqueig hormonal; que s’identifiqui com a persona no-binària; que hagi “detran-
sitat”; que tingui una identitat de gènere femenina, i que tingui una identitat de gènere 
masculina. Hem anonimitzat les persones adolescents per preservar la seva intimitat, però 
ens ha semblat interessant fer servir pseudònims amb la intenció de particularitzar les seves 
veus discursives.

Pel que fa a les famílies (vegeu la taula 3), vam optar per entrevistar diversos pares i mares 
que participen en el grup TransFamilia, un espai autogestionat de suport mutu entre mares 
i pares de persones trans de la ciutat de Barcelona. Ens interessava particularment la refle-
xió col·lectiva que sorgeix d’aquest espai que té una trajectòria de vuit anys (des de 2014) i 
en el qual han participat més de 300 famílies. En aquest cas, també hem optat per anoni-
mitzar els seus noms per preservar la seva intimitat i la dels seus familiars. Les entrevistes 
de les famílies apareixen principalment a l’apartat 6 (“El calidoscopi de l’acompanyament”).

Taula 1. Relació entre unitat mostral i tècnica

Unitat mostral Tècnica

Adolescents trans Entrevista individual semiestructurada en profunditat

Famílies Entrevista grupal semiestructurada en profunditat

Professionals Entrevista individual i grupal semiestructurada en profunditat



12 Ajuntament de Barcelona

2 

Respecte als professionals (vegeu la taula 4), vam buscar perfils de persones especialitza-
des en la investigació o atenció a persones trans; per a això, d’una banda, vam acudir als 
serveis existents a Barcelona: la Unitat de referència Trànsit de Barcelona, la Unitat d’Iden-
titat de Gènere de l’Hospital infantojuvenil Sant Joan de Déu de Barcelona i el Centre LGT-
BI de Barcelona. En aquests centres vam buscar perfils de persones referents que en les 
seves posicions professionals es diversifiquessin (ginecòloga, treballadora social i psiquia-
tra). Vam intentar entrevistar també alguna professional de l’Hospital Clínic de Barcelona, 
però van declinar la invitació argumentant que no tenien pràcticament atencions a adoles-
cents. D’altra banda, vam entrevistar un sociòleg especialista en temes trans i dos psicoa-
nalistes que atenen a la Unitat de Salut Mental Comunitària, un servei d’assistència univer-
sal a la salut mental que acompanya alguns adolescents trans sense ser un servei 

2 Edat en el moment de fer l’entrevista

Taula 2. Perfil de la unitat mostral: adolescents trans

Unitat 
mostral

Pseudònim Edat ac-
tual2

Edat d’inici 
de la transi-
ció

Transició de gènere

Adolescents 
trans

Dan 14 anys 10 anys D’assignació noia a noi trans

Izan 14 anys 13 anys D’assignació noia a persona no-binà-

ria

Alex 14 anys 12 anys D’assignació noia a persona de gène-

re fluid

Eric 16 anys 12 anys  

i 15 anys

D’assignació noi a noia trans i poste-

riorment a noi / persona no-binària

Nico 16 anys 13 anys D’assignació noia a noi trans

Max 19 anys 15 anys D’assignació noia a noi trans

Marina 16 anys 9 anys D’assignació noi a noia trans

Ainhoa 16 anys 10 anys D’assignació noi a noia trans

10 anys

Taula 3. Perfil de la unitat mostral: famílies

Unitat 
mostral

Pseudònim Filiació Transició de gènere del seu familiar

Famílies Blanca Mare Un fill trans que va iniciar el trànsit als 13 anys

Gloria Mare Un fill trans que va iniciar el trànsit als 16 anys

Oscar Pare Un fill trans que va iniciar el trànsit als 14 anys

Sara Mare Un fill trans que va iniciar el trànsit als 14 anys

Judit Mare Dos fills trans que van iniciar la transició als 15  
i als 19 anys
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especialitzat. Hem optat per mantenir els seus noms perquè són professionals de referència 
i cadascuna de les seves aportacions indiquen posicions discursives particulars amb les 
quals dialoguem. Per a això, els hem demanat la seva autorització facilitant-los que revisin 
els verbatim inclosos en aquest treball. 

En tots els casos es va requerir el consentiment informat, ja sigui a l’inici de l’entrevista o 
per escrit en el cas de les persones adolescents, signat pels seus progenitors o per qui 
n’exercís la tutoria legal (vegeu els annexos 1 i 2).

En relació amb les tècniques i la metodologia utilitzades per al treball de camp, hem fet una 
anàlisi quantitativa de fonts primàries, en concret, de les dades sobre atencions facilitades 
per tres dels serveis que atenen específicament adolescents trans a la ciutat. Aquests ser-
veis són la Unitat de referència Trànsit de Barcelona, la Unitat d’Identitat de Gènere de 
l’Hospital infantojuvenil Sant Joan de Déu de Barcelona i el Centre LGTBI de Barcelona. 
Aquesta anàlisi fa aportacions principalment a l’eix de transicions de gènere. Els criteris 
d’anàlisi de les dades han estat l’evolució de les demandes d’adolescents i les identitats de 
gènere amb què s’identifiquen (vegeu l’apartat 4.1).

En la metodologia de la recerca ha estat rellevant la incorporació d’un mecanisme orientat 
a supervisar el procés de la recerca: un grup motor format pels especialistes Gerard 
Coll-Planas, doctor en Sociologia i director del CEIG, Centre d’Estudis Interdisciplinaris de 
Gènere; Cristina Garaizábal, psicòloga clínica especialitzada en acompanyament a perso-
nes trans, i Gloria García-Romeral, doctora en Sociologia i investigadora del CEIG, que s’ha 
reunit en tres moments clau del procés d’investigació. En la primera reunió es va discutir 
sobre el disseny de la recerca; en la segona reunió, sobre l’anàlisi preliminar, i en l’última 
reunió, sobre el document final. 

Com es pot observar, l’estratègia seguida en el disseny de la recerca ha estat molt selecti-
va, perquè com ja hem indicat, la intenció no ha estat elaborar un diagnòstic o un estat de 
la qüestió sobre adolescència trans a Barcelona, sinó que el nostre objectiu ha estat explo-
ratori. La nostra pretensió ha estat fer emergir alguns debats i reflexions específics sobre els 
quals hem treballat en els darrers anys i que considerem que podien estar tenint certes 
ressonàncies en alguns actors específics, amb els quals ens proposem dialogar i aprofundir 
en aquest treball. Això implica facilitar que emergeixin veus generalment “infraescoltades” 

Taula 4. Perfil unitat mostral: professionals

Unitat mostral Nom Perfil

Professionals Lucas Platero Psicòleg social. Professor de la URJC, investigador espe-
cialitzat en temes trans.

Rosa Almirall Ginecòloga. Responsable de Trànsit. Servei de promoció 
de la salut de les persones trans.

Marcela Mezzatesta Psiquiatra. Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Infan-
tojuvenil Sant Joan de Déu.

Anna Francesch Treballadora social. Centre LGTBI de Barcelona.

Montserrat Puig Psicoanalista, psiquiatra. Unitat Medicoeducativa Centre 
l’Alba.

Francesc Vilà Psicoanalista. Investigador en salut mental comunitària.
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en les recerques, és a dir, aquells discursos que segueixen una línia crítica amb el “sentit 
comú” instaurat. 

Finalment, l’estratègia d’anàlisi seguida ha estat temàtica. A partir dels conceptes inicials 
articulem els nostres eixos temàtics d’indagació inicial, que es van agrupar entorn dels ei-
xos d’anàlisi: transicions de gènere, context i acompanyament, que arrenquen amb un 
apartat sobre adolescència trans en el qual exposem com entenem aquesta noció i per què 
és rellevant reflexionar-hi en l’època actual.
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Abans d’entrar de ple en l’anàlisi del treball de camp i desgranar les aportacions que ens ha 
suggerit, volíem dedicar un capítol previ a explicar els punts de partida d’aquesta explora-
ció. Amb punts de partida ens referim, d’una banda, a situar des de quines perspectives 
com a equip de recerca ens estem apropant a l’adolescència trans. Per a això proposem 
compartir el marc des del qual pensem la qüestió trans mirant d’explicitar com entenem el 
fet trans en la nostra societat, de quina manera concebem les identitats en general i les 
identitats de gènere en concret, i per què ens sembla que l’adolescència és una etapa vital 
particular que cal analitzar amb eines específiques.

D’altra banda, ens referim a l’estat de la qüestió actual en relació amb com es defineix, es 
regula i s’acompanya l’adolescència trans en aquests moments. Més enllà de com enfo-
quem aquestes qüestions en aquest informe, el cert és que en els darrers anys hi ha hagut 
discursos que han definit l’experiència trans en l’adolescència de múltiples maneres, i vo-
lem situar-los també oferint un breu estat de la qüestió mèdica i legal de com en aquest 
moment es conceptualitza i sota quins models d’atenció s’acompanya l’adolescència trans 
a diferents escales (internacional, estatal, catalana i local).

3.  Explorant l’adolescència 
trans
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3.1. Un marc per pensar la qüestió trans

No hi ha una sola manera de conceptualitzar l’experiència trans, sinó més aviat diferents 
interpretacions que beuen de marcs teòrics també diferents a l’hora d’entendre el sexe, el 
gènere i la identitat. Per exemple, quan va emergir el concepte transsexual als anys cin-
quanta en el context nord-americà, la interpretació principal de la transsexualitat era de 
malaltia mental, un desajust entre cos i ment que s’havia de tractar mitjançant tractaments 
hormonals i quirúrgics després de llargs processos diagnòstics (Benjamin, 1966). Des 
d’aleshores hi ha hagut intenses disputes que han tractat d’explicar la qüestió trans des 
d’altres punts de vista. Actualment es podria dir que hi ha un cert consens entorn de la 
despatologització de la transsexualitat, però en canvi continuen produint-se debats impor-
tants respecte a l’origen de l’experiència trans. Hi ha discursos que defensen l’innatisme de 
la identitat de gènere, és a dir, que ser trans és una cosa amb la qual es neix, una diversitat 
biològica que encarna una petita part de la població (Gavilán, 2018; Landarroitajauregi, 
2018; Mayor, 2018). A tall d’il·lustració, J. Landarroitajauregi (2013) argumenta que la sexu-
ació cerebral és la que produeix el que ell anomena l’autosexació, és a dir, l’autoclassifica-
ció com a dona o com a home: 

Sabem, per exemple, que la resposta està allà (dins del crani), després 
sabem que és una qüestió neurohormonal, però encara no sabem exac-
tament com el cervell descobreix el seu propi sexe. En aquest moment 
ja tenim un bon sospitós (el coneixem pel seu acrònim en anglès: BSTc). 
Sigui allà o en un altre lloc, amb aquest criteri o amb un altre, el que sí 
que sabem és que el cervell dictamina una categoria sexual binomial i 
disjuntiva: o bé egoàndria (‘tenir-se per home’) o bé egogínia (‘tenir-se 
per dona’). Tarda més o tarda menys a fer-ho, però acaba fent-ho. Al seu 
torn, després es tarda més o es tarda menys a acceptar aquesta catego-
rització interna, però acaba passant. (p. 14)

D’altra banda, des d’altres discursos hem pensat la qüestió trans com una experiència re-
lacionada estretament amb la normativitat de gènere, és a dir, que les persones fan transi-
cions de gènere perquè les categories d’home i dona són molt rígides i generen malestars 
enormes en els qui no s’identifiquen amb els estereotips de la masculinitat o de la feminitat 
(Missé, 2018; Parra, 2021a; Platero, 2014). 
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La transsexualitat i l’experiència trans en general tenen a veure amb la 
rigidesa. Les categories “home” i “dona” són tan terriblement rígides que 
acaben expulsant moltes persones. És tan difícil ser un home masculí o 
una dona femenina que, de fet, són moltes les persones que senten que 
fracassen. (Missé, 2018, p. 52)

Seguint aquesta citació, pensem que la transsexualitat tal com la coneixem és un invent 
sexològic del segle XX situat en la lògica cultural de la societat occidental (Parra, 2021). 
Dwight B. Billings i Thomas Urban (1998) fan la taxativa afirmació que “la transsexualitat és 
una realitat socialment construïda que només existeix en i a través de la pràctica mèdica” 
(p. 92). Així, defineixen la transsexualitat com una categoria social, i no intrínseca a l’indivi-
du. Nosaltres considerem que és en la tensió entre aquests dos aspectes on se situa l’ex-
periència trans. Aquesta no és una experiència exclusivament individual, les categories 
socials no actuen al marge de les persones que les encarnen, però la construcció de la 
categoria de transsexualitat és evidentment un producte sociohistòric relacionat amb les 
possibilitats biotecnològiques i les seves disputes, perquè “les categories que designen 
grups socials no són estàtiques, sinó que es tracta de construccions històriques amb unes 
fronteres que estan subjectes a desplaçaments” (Coll-Planas, 2010b, p. 89). Seguint aques-
ta reflexió, l’investigador Tey Meadow planteja que els menors trans són una “forma social 
relativament nova”3 (2014), i hi podríem afegir que es tracta d’una categoria emergent que 
proposa nous itineraris de gènere possibles. 

El nostre punt de partida en aquesta exploració és que l’experiència trans té a veure amb 
aquestes últimes perspectives que entenen que els itineraris trans estan molt relacionats 
amb el seu context social i cultural. En aquest sentit, creiem que per entendre l’adolescèn-
cia trans cal ubicar-la en l’època actual i fer atenció a com operen les normes de gènere en 
aquesta època concreta. En línia amb aquesta argumentació, considerem que per endin-
sar-nos en la comprensió de l’adolescència trans són claus tres qüestions, que desenvolu-
parem a continuació: 

•  L’experiència trans no és una essència, sinó que es construeix social-
ment i, per tant, es transforma en funció de cada moment social i histò-
ric.

•  El marc de  l’experiència ens permet acostar-nos millor que el de  la 
identitat a les transicions de gènere adolescents.

•  L’etapa vital de  l’adolescència  té una  lògica pròpia,  i  és un període 
particularment complex a l’hora d’iniciar transicions de gènere.

3 “A relatively new social form, we see no references to transgender children prior to the mid-1990s” (Meadow, 2014, pàr. 1).
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3.1.1. En transformació constant

El relat sobre el que experimenten les persones trans ha anat variant al llarg de les dècades. 
I això té a veure amb el fet que, com a experiència social, la qüestió trans està en moviment, 
en transformació constant. Aquesta premissa és important, perquè si partim d’una experi-
ència trans rígida tindrem dificultats per comprendre noves maneres de dur a terme transi-
cions de gènere que es presentin en el futur. L’adolescència trans n’és un bon exemple, ja 
que sovint les narratives tradicionals de com evoluciona una transició de gènere no encai-
xen amb les experiències de gaires adolescents. Tradicionalment, els discursos entorn de 
l’experiència trans explicaven que una transició de gènere estava mobilitzada principalment 
per la identificació amb el gènere contrari a l’assignat en el naixement seguida de modifica-
cions corporals i canvis en la documentació legal. Ara bé, quan ens apropem a les experi-
ències d’adolescents trans en l’actualitat, emergeixen nous itineraris en relació amb la tran-
sició que estan mobilitzats per factors no exclusivament relacionats amb el gènere o el cos. 
Aquesta és una de les hipòtesis principals d’aquesta recerca, que explorarem a partir del 
treball de camp efectuat investigant de quina manera sembla que es poden estar configu-
rant aquestes transicions en l’adolescència, com es relacionen amb el context actual i 
quines reflexions i eines suggereixen per a l’acompanyament per part de famílies i profes-
sionals.

L’experiència trans està, de fet, en transformació constant. El seu significat i els seus signi-
ficants estan en moviment. En l’última dècada hem assistit a l’emergència de la categoria 
trans, que ha desplaçat la categoria transsexual, i actualment assistim a l’emergència de les 
categories binàries / no-binàries, que complexifiquen de nou la categoria trans. D’altra ban-
da, allò que socialment associem a les motivacions, necessitats i itineraris de vida de les 
persones trans també s’està transformant. En aquest moment concret podria semblar que 
ens trobem en un punt d’inflexió, i n’és una prova el fet que en el treball de camp d’aquesta 
recerca les persones entrevistades (professionals, famílies i adolescents) tenien dificultats 
importants a l’hora de definir l’experiència trans de manera unívoca. Sembla que l’experi-
ència trans abraça processos molt diferents, i en aquests moments hi ha una resistència per 
tancar una definició concreta de què impliquen aquests processos. A això s’hi afegeix que 
sembla que es produeix una ruptura entre la definició de l’experiència per part de les per-
sones adolescents trans i els qui les acompanyen: mentre que per a professionals i famílies 
són els canvis i la diversificació del gènere allò que facilita l’emergència d’aquestes experi-
ències, per a les persones adolescents trans es fa evident la rigidesa normativa a la qual es 
resisteixen. 
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L’investigador Tey Meadow fins i tot assenyala que probablement les formes de transició 
que emergeixen entre les noves generacions trobaran les seves tensions amb les narratives 
trans dels seus predecessors adults: 

Algunes d’aquestes criatures poden optar per ser cauteloses (mantenir 
una privacitat total sobre les seves històries de gènere) en la seva edat 
adulta; algunes mai no s’identificaran obertament com a persones trans-
gènere; moltes mai no passaran per la seva pubertat natal ni conserva-
ran àlbums familiars amb records de la infantesa plens d’imatges que no 
reflecteixen la identitat de gènere que els identifica d’adults. Per aques-
tes raons, aquesta nova generació pot tenir una llibertat més gran per 
desidentificar-se amb la història transgènere i amb els qui els van prece-
dir. (Meadow, 2014)4

Per això, insistim que és clau no aferrar-nos a la idea que hi ha una manera nítida i definida 
d’habitar una transició de gènere, per tal de poder esquivar el dilema d’haver de decidir qui 
s’hi adapta i qui no, cosa que condueix a acabar preguntant-se qui és autènticament trans 
i qui no. Si, en canvi, assumim que l’experiència trans no té uns límits tan clars i està en 
moviment, ens serà més fàcil aproximar-nos a vivències de la transició de gènere més di-
verses. Com assenyala el teòric Jack Halberstam (2016), la identitat trans està subjecta in-
trínsecament als progressos tecnològics de cada època històrica:

La identitat, al cap i a la fi, és una ficció convenient que utilitzem per es-
tablir connexions entre cossos, vides, experiències disperses, pràcti-
ques sexuals i contextos socials que se separen i s’allunyen inexorable-
ment. Per exemple, en realitzar un estudi històric sobre la variació de 
gènere, ens veiem obligats a donar sentit a una sèrie d’experiències dins 
de contextos històrics específics. I així, les noves concepcions del cos, 
les hormones i les noves tecnologies mèdiques que poden remodelar el 
cos mitjançant “cirurgies de reassignació de sexe” canvien radicalment, 
i fins i tot absolutament, el significat de les orientacions del trànsit de 
gènere en l’actualitat davant de les de principis del segle XX. I encara 
que mai voldríem argumentar que les identitats socials estan determina-
des per la innovació tecnològica, tampoc podem ignorar l’impacte que 
aquesta innovació pot tenir. (p. 370)5 

Aquesta manera d’entendre l’experiència trans situada en un context històric, social i tec-
nològic concret no implica caure en una mena de relativisme en el qual seria impossible 
definir la vivència trans. Al contrari, es tracta més aviat de mantenir els ulls oberts davant de 
les seves transformacions per poder entendre-les, analitzar-les i, sobretot, acompanyar-les 
el millor possible. Per evitar aquest relativisme, podríem definir l’experiència trans com una 
experiència de gènere en la qual les persones es mouen de la identitat de gènere que se’ls 
va assignar en néixer i transiten amb la seva identitat, el seu cos i les seves relacions a la 
recerca d’un benestar més gran. Cada context i cada època implicaran coordenades dife-
rents en les quals aquestes transicions s’articulen. Per acompanyar els adolescents que fan 
transicions de gènere avui, cal esbossar bé les coordenades que regeixen la identitat, el 
cos, el gènere i l’adolescència en aquest moment històric concret. 

4 Traducció feta per a aquest treball per Lorena González Ruiz.
5 Traducció feta per a aquest treball per Lorena González Ruiz.
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3.1.2. Identitat/experiència

En bona part dels discursos que circulen entorn del fet trans es parla sovint des d’una lògi-
ca identitària, és a dir, que es parla de persones amb “identitats trans”. Sota el nostre punt 
de vista, la manera en què es configuren les categories identitàries té conseqüències impor-
tants en com aquestes poden ser viscudes.  I el que observem és que en moltes d’aquestes 
configuracions es planteja la identitat trans de manera essencialista. Simplificant, podem 
dir que l’essencialisme suposa l’existència d’una “essència real, autèntica, d’allò que és 
immutable i constituït d’una persona o cosa. Aquesta essència es considera presocial: l’or-
ganització social la pot fomentar o reprimir, però no modificar” (Fuss, 1999, p. 24-25). És a 
dir, que s’entén la identitat trans com quelcom presocial i independent del context social i 
cultural. En canvi, en la nostra manera d’entendre la qüestió trans, la identitat té tot a veure 
amb el seu context. Com afirma el pensador José Mármol (2020), “interpretar la identitat en 
la modernitat tardana implica situar-la clarament en el context cultural, social i històric en 
què es produeix” (p. 47). En aquest sentit, coincidim amb les reflexions de la jurista Analía 
Castañer (2016) entorn dels menors trans quan adverteix que “la identitat de gènere és un 
procés, s’estén en el temps i s’alimenta de diverses circumstàncies particulars en cada 
persona que es van modificant en diferents etapes del desenvolupament” (p. 154).

No obstant això, constatem que en múltiples discursos la identitat de gènere, i la identitat 
trans en concret, no es planteja com un procés, sinó com una veritat que es revela en algun 
moment. I entenem que pensar les identitats trans de maneres essencialistes, i particular-
ment en l’adolescència, és un obstacle per desenvolupar acompanyaments més comple-
xos i flexibles. Com explica l’antropòleg Luis Puche (2018):

La consideració del gènere com a identitat presocial i biològica depen-
dent d’un sexe cerebral està darrere de la inèdita legitimació de les infan-
teses i adolescències trans que estem vivint en el context espanyol. (…) 
Tanmateix, emergeixen també veus crítiques des de les quals es posen 
en relleu alguns elements negatius identificables en aquesta conceptua-
lització predominant de la transsexualitat infantil entesa com a identitat i 
no com a procés. Per exemple, ens trobem amb l’absència de certeses 
sobre els efectes a llarg termini de la medicalització primerenca o amb 
els dubtes sobre en quina mesura els processos de trànsit social i cor-
poral empresos en la infantesa i l’adolescència (que s’assumeixen com a 
definitius en la majoria dels casos) seguiran trajectòries lineals i unidirec-
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cionals o es comportaran amb més complexitat i dinamisme; un dina-
misme per al qual no s’estan generant referents en la mateixa mesura 
que els que s’estan generant entorn de la transsexualitat com a procés 
unidireccional i estable en el temps. (p. 481-482)

Per aquestes raons, ens sembla més interessant abordar aquestes vivències des del prisma 
de l’“experiència trans”: 

La meva idea no és encapsular l’experiència en un nom, sinó, com estic 
defensant, entendre l’adolescència trans com una noció social i amb 
això obrir l’espai que habilita el nom al temps i revelar que institueix un 
ordre de gènere i edat. Estic defensant que l’experiència en què es cons-
titueix el subjecte adolescent desborda allò trans alhora que ho conté i 
que és una experiència performativa de gènere i edat. (Parra, 2021a, p. 
351)

Aquesta manera d’entendre l’experiència s’allunya de la idea que hi ha un subjecte a qui “li 
passen coses”, afirmant que el subjecte es produeix en l’experiència (Brah, 2011, p. 145). 
En paraules de Joan Scott “no són els individus els qui tenen l’experiència, sinó els subjec-
tes els qui són constituïts per mitjà de l’experiència” (2001, p. 50). Aquesta manera d’enten-
dre l’experiència la converteix no en l’origen de l’explicació o en la veritat del subjecte, sinó 
en allò que es busca explicar. Seguint aquesta argumentació, per explicar l’experiència de 
l’adolescència trans haurem de comprendre de quina manera operen l’edat, el gènere i la 
sexualitat en sentit performatiu: “Alhora que considero el gènere i l’edat com a construcci-
ons socials, entenc que és l’experiència la que forma el subjecte, una experiència particular 
i subjecta a relacions de poder, que també conté la possibilitat del seu desplaçament” (Par-
ra, 2021a, p. 143).
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3.1.3. Adolescència

La noció d’adolescència s’acostuma a presentar com a aparentment fixa, com aquell espai 
transitori entre la infantesa i l’adultesa, que sol interpretar-se en termes biològics i psicolò-
gics desenvolupistes. Metafòricament, podríem dir que en l’estudi de la geografia de l’ado-
lescència hi han predominat els “mapes físics”. Contràriament a aquesta visió, l’adolescèn-
cia és una noció historitzable i els seus significats actuals estan lligats socialment i 
culturalment, és a dir, el seu mapa podríem dir que és també polític (Parra, 2021a). Per de-
limitar-la, és inevitable al·ludir al marcador cronològic, que definirem entre els 12 i els 17 
anys. En aquest temps s’encreuen canvis físics, psicològics i socials. Als 12 anys habitual-
ment s’inicia l’educació secundària obligatòria, s’acceleren els canvis físics vinculats al 
desenvolupament sexual i es produeix un progressiu augment i negociació de l’autonomia, 
que té la seva frontera legal i simbòlica en els 18 anys, quan es compleix la “majoria d’edat” 
legal. 

Considerem que les transicions en l’adolescència impliquen una mirada específica, diferent 
a la que destinem per comprendre aquelles que es produeixen en la infantesa o l’edat adul-
ta. En la majoria de discursos, recomanacions i recerques que s’han fet sobre aquesta 
qüestió s’ha recorregut a la categoria “menor trans” i, encara que pot tenir un sentit estra-
tègic per a algunes reivindicacions de drets, pensem que és clau analitzar les transicions de 
gènere en l’adolescència de manera separada dels processos que es donen en la infantesa:

La primera qüestió és que per pensar les experiències vitals amb el gè-
nere em resulta molt arriscat unir en una mateixa categoria totes les per-
sones que tenen des d’un dia fins a 18 anys de vida, com si poguéssim 
pensar des del mateix prisma la relació que les persones estableixen 
amb la identitat i l’expressió de gènere durant tota la seva infantesa i la 
seva adolescència. Com si el desenvolupament de la mateixa subjectivi-
tat no fes passos de gegant entre la infantesa i l’adolescència. (Missé, 
2018, p. 103)

Si pensem en la infantesa, constatem que és una etapa en la qual el desenvolupament 
puberal és encara un episodi llunyà i les transicions es juguen majoritàriament en un pla 
social i relacional. D’altra banda, si ens fixem en l’edat adulta, els cossos ja han desenvolu-
pat les seves característiques sexuals secundàries i, per tant, les transicions de gènere es 
juguen en un pla social, però sovint també corporal. L’adolescència és l’interludi entre 
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aquestes dues etapes vitals, i aquesta tensió afegeix complexitat als processos de transi-
ció: 

En l’adolescència, per tant, operen regulacions que configuren el subjec-
te com a tal i que estan legitimades en l’ordre social perquè l’adolescèn-
cia es presenta com un temps riscós que requereix intervenció parental, 
pedagògica, mèdica i jurídica, per a un futur cert en el marc dels valors 
culturals de la societat occidental neoliberal. (Parra, 2021a, p. 357)

Una altra qüestió és que en l’adolescència es recorre a la infantesa en una recerca “reme-
morativa que expliqui i doni coherència a la identitat narrada en el present” (Parra, 2021a, 
p. 352) a partir de la qual es reelabora un relat de la infantesa. Podríem dir que ens pregun-
tem per la infantesa a mesura que ens preguntem per qui som. 

Alhora, en els processos de transició de gènere que emergeixen en l’adolescència entren 
en joc de manera complexa dos temps molt diferents. D’una banda, és un moment en què 
es necessita temps per explorar i buscar-se a un mateix, i de l’altra, és un moment en què 
sembla que el temps de l’exploració s’esgoti perquè arriba el desenvolupament puberal del 
cos i amb això, les marques corporals que diferencien els homes de les dones en el nostre 
imaginari social:

En aquest sentit, el temps adolescent trans és un temps torçat en l’en-
carnació del gènere perquè en el temps adolescent el gènere es fa carn. 
(…) El cos en l’adolescència adquireix centralitat en la mesura en què 
esdevé un cos de canvis i de desig que s’inscriu en la matriu heterose-
xual adulta. (Parra, 2021a, p. 367) 

Finalment, una altra de les complexitats a la qual s’enfronta l’adolescència trans és el pro-
cés de mediació. Dani Cruz (2018) defineix la mediació com a “sistema, organitzacions, 
discursos, aparells conceptuals, pràctics o polítics que incideixen com a mitjancers de les 
experiències de vida de “lis nenis” (p. 236). Les persones adolescents requereixen la parti-
cipació d’altres en els seus processos de desenvolupament, tal com passa en la infantesa 
(Cruz, 2018, p. 235-236), però la seva particularitat és que es fan evidents les tensions per 
a les persones adolescents, que estan disputant la seva autonomia (Parra, 2021c). En 
aquest sentit, n’és un exemple l’autonomia en la presa de decisions i les tensions entre fa-
mílies i adolescents per iniciar trànsits socials o fins i tot tractaments mèdics, on es veu la 
inestabilitat en l’adolescència de la categoria de “menor madur” i la complexitat de l’interès 
superior del menor en aquest terreny, com assenyala el psiquiatre Sabel Gabaldón (2020). 
A diferència de la infantesa, en la qual sembla evident que les famílies o tutors legals tenen 
un paper molt clar respecte a les decisions que afecten les seves criatures, l’adolescència 
és una etapa amb implicacions molt més complexes i requereix negociacions importants 
entre famílies, professionals i adolescents.

Fins ara hem situat de quina manera entenem la vivència trans, per què triem el concepte 
d’“experiència” més que no pas el d’“identitat” per parlar d’aquestes transicions de gènere 
en l’adolescència i, finalment, per què ens sembla pertinent aturar-nos a pensar l’adoles-
cència com una etapa en la qual es donen transicions de gènere i s’articulen processos en 
relació amb el cos, el gènere i la identitat específics respecte a altres moments vitals. Una 
vegada situats els nostres ancoratges de partida d’aquest procés d’exploració entorn de 
les adolescències trans, tot seguit recorrerem l’estat de la qüestió en el pla mèdic i legal de 
l’acompanyament i els drets d’aquests adolescents i les seves famílies. 
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3.2. La regulació de l’adolescència trans

En l’última dècada han emergit múltiples relats, discursos i nous actors polítics per visibilit-
zar la realitat de la infantesa i l’adolescència trans en l’àmbit internacional i, particularment, 
en el context espanyol i català. Aquesta onada de visibilitat ha generat que els seus drets i 
necessitats s’hagin convertit en una qüestió de primer ordre en l’agenda de les polítiques 
públiques LGTBI, també en el nostre context. Per això, a continuació proposem un breu 
estat de la qüestió en què es detallen quines recomanacions internacionals s’han anat es-
tablint en relació amb l’acompanyament d’aquestes experiències en l’adolescència i quins 
drets tenen reconeguts criatures i adolescents trans en relació amb els canvis de nom i sexe 
registrals, així com amb els tractaments mèdics.
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3.2.1. Les recomanacions mèdiques internacionals

La transsexualitat ha estat considerada una malaltia mental per l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) fins a l’any 2019, quan es va publicar la seva 11a Classificació internacional de 
malalties (CIM-11). Tot i que podríem establir que la majoria de les polítiques trans actuals 
es mouen en marcs d’interpretació despatologitzadores, les institucions mèdiques interna-
cionals continuen tenint la màxima autoritat a l’hora d’establir recomanacions per identificar 
i acompanyar les persones trans en general i les transicions de gènere en l’adolescència en 
particular. Es pot destacar que, atès que la transsexualitat ha estat associada tradicional-
ment a una experiència adulta, el coneixement de les experiències adolescents és encara 
un terreny d’exploració on més que models d’atenció molt definits, es formulen recomana-
cions.

La primera institució de referència que va abordar la qüestió de l’adolescència trans va ser 
l’Associació Mundial per a la Salut Transgènere (WPATH), un organisme que reuneix perso-
nes expertes en salut trans d’arreu del món i que publica des de l’any 1979 les Normes 
d’atenció per a la salut de persones trans i amb variabilitat de gènere (Standards of Care, 
SOC). En la seva setena i última versió, de l’any 2012, inclou per primera vegada un capítol 
específic de recomanacions per al tractament de menors trans. Pel que fa a la Classificació 
internacional de malalties (CIM) de l’OMS, la seva onzena i última revisió, publicada al 2019, 
fa referència per primera vegada a l’experiència trans en menors d’edat sota l’identificador 
“discordança de gènere en la infantesa i l’adolescència”.

Com veiem, tant la WPATH com l’OMS han proposat recomanacions per a aquests acom-
panyaments, que desgranarem a continuació. Quant a les recomanacions de les SOC-7 
(2012) de la WPATH, s’estableixen en el capítol específic sobre infantesa i adolescència, en 
el qual es desenvolupa quins són els coneixements epidemiològics que es tenen sobre 
aquesta qüestió. Entre els elements destacables, hi ha el tema de la “persistència” del desig 
de dur a terme una transició de gènere. El document assenyala que la majoria dels estudis 
realitzats fins ara apunten que, en la majoria dels casos, les criatures no persisteixen en el 
desig de fer una transició quan arriba l’adolescència. En canvi, la majoria d’adolescents 
persisteixen en aquest desig en l’edat adulta. També s’identifica que aquest malestar pot 
aparèixer a partir dels 2 anys. I respecte al gènere, s’assenyala que, a diferència de l’ado-
lescència, en què es detecten casos en nois i noies trans de manera igual, en la infantesa 
les criatures assignades nen en néixer doblen les criatures assignades nena en néixer. Es 
recomana acompanyar les famílies i criatures en la presa de decisions i es proposen criteris 
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per guiar l’inici de tractaments hormonals prepuberals reversibles (coneguts com a tracta-
ments de bloqueig hormonal), que tenen com a objectiu frenar temporalment i de manera 
relativament reversible el desenvolupament de les característiques sexuals secundàries. 
Per la seva part, la CIM-11 (2019) de l’OMS destaca principalment la temporalitat dels dos 
anys com un indicador de l’estabilitat del desig d’iniciar la transició en menors d’edat.

L’emergència de les experiències trans en criatures i adolescents ha estat acompanyada 
també per importants debats bioètics en l’àmbit mèdic que reflecteixen la complexitat de 
les decisions en l’acompanyament per part de famílies i professionals. En primer lloc, un 
dels elements més discutits és la qüestió de la “persistència” en el desig de fer una transició 
de gènere amb tractaments hormonals i la realitat de criatures que abandonen la transició 
al cap d’uns anys perquè desitgen identificar-se de nou amb el gènere d’origen, procés 
definit com a “desistència”. En segon lloc, també s’han posat damunt la taula els dubtes 
sobre com establir la maduresa mínima necessària per decidir iniciar una transició de gène-
re i els tractaments mèdics recomanats, així com el grau de reversibilitat dels tractaments 
de bloqueig hormonal.6

Finalment, constatem que les recomanacions mèdiques internacionals han situat els trac-
taments hormonals a l’epicentre de l’acompanyament a adolescents i han dedicat esforços 
principalment a establir quan i com s’han d’iniciar aquests tractaments, deixant de banda 
les qüestions que tenen a veure amb els processos individuals i socials que experimenten.

6 Per a una revisió sobre aquesta qüestió, vegeu Gabaldón, S. (2020). “Infancia y adolescencia trans. Reflexiones éticas 
sobre su abordaje”. UB.
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3.2.2. Els drets de les persones menors trans7 en el context espanyol i català

Pel que fa als drets reconeguts de les persones menors trans, trobem diversos marcs nor-
matius tant en l’àmbit espanyol com en el català que regulen de manera específica les ne-
cessitats d’aquestes persones, principalment en relació amb els canvis de nom i els tracta-
ments mèdics. Des del 2018, a Espanya és legal el canvi de nom de les persones trans 
menors de 18 anys en la seva documentació oficial. La novetat és que a partir d’aquest 
moment és possible fer aquest canvi sense diagnòstics ni tractaments mèdics, sempre que 
els dos tutors (o qui tingui la tutela) hi estiguin d’acord i que conjuntament afirmin que el 
menor s’identifica amb el sexe del nom que se sol·licita.8

Quant al canvi de la menció de sexe en la documentació, una Sentència del Tribunal Su-
prem9 amb data de 12 d’agost de 2019 estableix un precedent en el reconeixement del dret 
d’un menor al canvi de la menció de sexe en la documentació oficial. El que fa la sentència 
és recollir la resposta del Tribunal Constitucional que reconeix que l’article  1 de la llei 
3/20007, en la seva exclusió dels menors, és anticonstitucional. Segons aquesta sentència, 
els menors poden modificar la seva menció de sexe si tenen “prou maduresa” i es troben 
en una “situació estable de transsexualitat”.

D’altra banda, i en referència al marc estatal, en el moment en què s’elabora aquest informe 
s’està tramitant un projecte de llei10 que pot afectar de diverses maneres els drets i deures 
dels menors trans, les seves famílies i els professionals que els atenen.

En l’àmbit català, la Llei 11/201411 reconeix el dret al tractament hormonal i quirúrgic sense 
cap diagnòstic de disfòria de gènere i si es demostra la capacitat i la maduresa del menor. 
Així mateix, reconeix el dret al canvi de nom dels menors en centres educatius i universitats 
sense requisits mèdics. Aquests dos drets estan desenvolupats en normatives específiques 
posteriors com són el Model d’atenció a les persones trans,12 elaborat pel Servei Català de 

 7 En aquest apartat utilitzem la categoria “menor trans” afirmant el seu caràcter jurídic. 
 8 Aquest canvi respecte a la Llei 3/2007 es deu a la Instrucció de 23 d’octubre de 2018, de la Direcció General dels Registres 

i del Notariat, sobre canvi de nom en el Registre Civil de persones transsexuals.
 9 Sentència del Tribunal Constitucional: Sentència 99/2019, de 18 de juliol de 2019.
10 Avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGT-

BI (juny 2021).
11 Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
12 CatSalut. Instrucció 14/2017. Implantació del Model d’atenció a les persones trans en l’àmbit del CatSalut.
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la Salut, i el Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els cen-
tres educatius, desenvolupat pel Departament d’Ensenyament, tots dos de l’any 2017.

Pel que respecta a l’àmbit educatiu, el Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alum-
nat transgènere en els centres educatius s’activa en el moment en què la direcció d’un 
centre educatiu rebi una comunicació per part de la família, l’estudiant o l’equip docent que 
al centre hi ha escolaritzada una persona trans. L’actuació principal que es preveu és faci-
litar la coordinació entre l’equip del centre i les famílies i activar el canvi de nom de l’estudi-
ant.

Quant al Model d’atenció a les persones trans, aquesta instrucció estableix un model 
d’atenció integral, amb visió inclusiva i no patologitzant, amb participació de l’àmbit comu-
nitari, i es determina que el Servei Trànsit de l’ASSIR Esquerra de la regió sanitària Barcelo-
na és la unitat de referència a tot el territori català per a l’atenció específica de les persones 
trans (des de la seva aprovació s’han anat desplegant diverses delegacions del Servei Tràn-
sit per tot el territori català). 

El model català assenyala que el Servei Català de la Salut ha de proveir un “acompanya-
ment i atenció als menors trans i al seu entorn familiar des d’una perspectiva biopsicosoci-
al, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social, si així ho demanen”. El model 
està pràcticament centrat a especificar el circuit (pediatria o metge de família) i els criteris 
biològics per accedir al tractament hormonal prepuberal. Segons el protocol de Trànsit 
(2017):

Aquestes decisions no disposen de paràmetres mèdics objectius, clars i 
eficaços que permetin considerar-ne unes més òptimes que les altres. 
Per tant, sempre seran les persones menors i les seves famílies els ac-
tors fonamentals de totes i cadascuna de les decisions que es prenguin, 
en funció principalment dels desitjos i necessitats expressades per la 
persona menor i de les reflexions que els facin i es facin mares i pares 
sobre els avantatges i desavantatges de cadascuna de les possibilitats, 
amb l’assessorament informatiu que els i les professionals de Trànsit 
disposem actualment. Aquest coneixement ara mateix és limitat, perquè 
hi ha pocs estudis clínics relacionats amb menors trans, però tenim el 
compromís professional d’anar-lo actualitzant a mesura que se’n publi-
quin més. (p. 26)

Finalment, i en relació amb la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament va publicar l’Informe de 
model d’acompanyament i assistència a persones trans a la ciutat de Barcelona (Garaizábal 
et al., 2016), en el qual es descriu com s’estan duent a terme els acompanyaments en la 
infantesa i adolescència en els diferents serveis de la ciutat i s’estableixen recomanacions 
que proven d’anar més enllà de l’àmbit mèdic:

Cal atendre convenientment aquesta realitat diversa per determinar 
exactament quines necessitats existeixen i com tractar aquestes perso-
nes i el seu entorn. Legitimar els desitjos del o de la menor, tranquil·litzar 
la família, reduir les marques de gènere a les escoles i instituts, treballar 
a les escoles el respecte a la diversitat sexual i de gènere són tasques 
importants per reduir les pressions i les discriminacions. (p. 23)

Pel que fa als serveis d’atenció, avui dia a la ciutat de Barcelona el Servei Trànsit és el prin-
cipal espai que rep les demandes d’adolescents que volen iniciar transicions de gènere. 
Alhora, s’han desenvolupat altres circuits que complementen aquest servei i que també 
estan atenent un volum important d’adolescents amb aquestes mateixes necessitats. A 
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banda del Servei Trànsit, el servei de referència a Catalunya per a l’atenció a persones trans 
des de l’any 2017, ens trobem amb dues unitats hospitalàries, que són la Unitat d’Identitat 
de Gènere de l’Hospital Sant Joan de Déu (2016) i la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hos-
pital Clínic (la unitat d’identitat de gènere de referència a Catalunya fins a l’any 2017). Fora 
de l’àmbit mèdic, hi ha el Centre LGTBI de Barcelona, un espai municipal de base comuni-
tària que ofereix un servei d’acompanyament a persones trans o amb dubtes sobre la seva 
identitat de gènere, actiu des del 2019. En el procés d’aquesta recerca han participat pro-
fessionals de tots aquests serveis tret del servei de l’Hospital Clínic, que va assenyalar que 
estava fent molt poques atencions a adolescents en els últims anys.
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3.2.3.  Els models d’atenció a les transicions de gènere en la infantesa i 
l’adolescència

Com hem exposat, un aspecte fonamental en la construcció del fet trans com a noció mo-
derna ha estat la seva consideració com a malaltia mental i la seva patologització a través 
de dues estratègies: les categories diagnòstiques psiquiàtriques i la medicalització. En 
l’època actual, s’està disputant aquesta concepció hegemònica del “desordre” des del 
marc de la “diversitat”. Com explica Jake Pyne (2014), allò trans està adquirint un significat 
nou, s’està produint un moviment del tractament a l’afirmació, de la patologia a l’orgull i de 
la cura a la comunitat, sustentat en els drets humans com a eina per donar legitimitat a 
múltiples possibilitats d’existència (Alcántara, 2016).

En el marc d’aquesta disputa, podem rastrejar diferents models d’atenció a les transicions 
de gènere en la infantesa i l’adolescència. Els models es caracteritzen perquè aporten una 
explicació de la realitat oferint un esquema referencial per guiar la pràctica (Díaz et  al., 
2008). Entre els models que diríem que s’emmarquen en el paradigma de la “diversitat”, hi 
ha diferències tant pel que fa a la manera d’entendre la qüestió trans com a la intervenció 
que proposen per acompanyar els trànsits en la infantesa i l’adolescència. Partint de la idea 
que el marc patologitzador d’allò trans no està superat i que, en la seva disputa des de la 
diversitat, se n’està desplaçant l’aspecte diagnòstic però no el medicalitzador, a continua-
ció descriurem superficialment els models de la “diversitat”, és a dir, aquells que qüestionen 
el marc diagnòstic i afirmen els drets humans de les persones trans. Aquests models d’aten-
ció són l’afirmatiu de gènere, el sexològic substantiu i el crític (Parra, 2021a).

Gender Affirmative Model (GAM)

Des del GAM s’explica que s’ha produït un canvi en la comprensió de gènere que posa 
èmfasi en la diversitat (Ehrensaft, 2018). Aquest model està basat en els pressupòsits de la 
psicoteràpia afirmativa en el terreny de la diversitat sexual. En aquest model s’entén el gè-
nere com una xarxa que, metafòricament, cada persona teixeix partint de les categories 
naturalesa, criança, cultura i temps (Ehrensaft, 2011). Colt Keo-Meier i Diane Ehrensaft 
(2018) utilitzen el concepte gender diverse per fer referència a dues subcategories: transgè-
nere i gènere expansiu (TGE). Amb el terme transgènere esmenten aquelles criatures que 
afirmen que el seu gènere és diferent del sexe d’assignació, i poden mostrar-ho a qualsevol 
edat i des dels primers anys. No associen la disfòria com una cosa consubstancial a les 
persones transgènere, però afirmen que tenen més probabilitats de tenir disfòria de gènere 
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que altres persones de gènere divers. Amb gènere expansiu fan referència a qualsevol per-
sona l’expressió de gènere de la qual difereixi del que s’espera partint de la seva identitat 
de gènere. Així, una persona transgènere també pot ser de gènere expansiu, però les per-
sones de gènere expansiu no han de ser necessàriament transgènere. La perspectiva 
d’aquest model d’atenció s’allunya de la consideració patològica de la diversitat de gènere, 
ubicant les possibles patologies associades en les reaccions culturals adverses davant de 
la diversitat de gènere, és a dir, en la transfòbia. Alhora, assenyalen la variabilitat cultural de 
les presentacions de gènere i destaquen que el gènere pot ser fluït i no-binari, ja sigui en un 
moment determinat o canviant en un individu al llarg del temps.

Respecte al paper de l’avaluació, es critiquen els protocols diagnòstics perquè consideren 
que parteixen d’una visió del gènere binària i no conforme amb la recerca actual, per la qual 
cosa fan una crida a revisar-los, no a eliminar-los. En tot cas, consideren que aquesta ava-
luació s’ha de centrar en diferents aspectes: d’una banda, el marc diagnòstic dels manuals 
internacionals ha de servir per assegurar la cobertura mèdica transespecífica i, si escau, 
s’utilitza per discernir el grau en què es compleixen els criteris per disfòria de gènere; d’altra 
banda, cal avaluar el grau en què la criatura i els seus progenitors lluiten contra l’estigma i 
la discriminació; determinar en quina mesura la criatura i els seus progenitors podrien be-
neficiar-se d’intervencions de suport per construir una consciència corporal positiva i d’al-
fabetització de gènere, i, finalment, incorporar mesures que tinguin en compte una comple-
xitat més gran en la comprensió de la identitat i/o presentació de gènere (Berg & 
Edwars-Leeper, 2018).

Des d’aquest model es fa un gir respecte a les avaluacions clíniques i la categorització per-
sistents/desistents. Prenent les dades ofertes des del model biomèdic diagnòstic, Diane 
Ehrensaft (2018) replanteja el paradigma que el sosté basat en una comprensió binària, 
lineal i definitiva del gènere i explica que en un petit nombre de criatures sorgeix aviat la 
identificació amb l’altre gènere, i que hi ha variables per diferenciar aquestes criatures de 
les que estan explorant l’expressió de gènere. A més, l’autora afirma que s’exageren els 
riscos de permetre que una criatura faci la transició social en una edat primerenca i que, en 
canvi, si es permet la transició, els riscos que es prevenen són més grans.

El GAM és l’alternativa més consistent al model diagnòstic. Malgrat que no hi ha una refle-
xió sobre la medicalització del fet trans i que el gènere s’entén com una experiència indivi-
dual, té potencialitats per a la comprensió de les identitats de gènere i per avaluar les dife-
rents necessitats d’acompanyament. Aquest model no s’ha implantat com a tal a l’Estat 
espanyol. Tanmateix, alguns aspectes de l’enfocament afirmatiu sí que s’han traduït al nos-
tre context, reduint-se a validar el relat de la persona. La intervenció afirmativa s’ha desen-
volupat principalment en entitats privades, especialment col·lectius LGTB amb serveis es-
pecialitzats i finançats amb fons públics, associacions de famílies trans a partir del suport 
col·lectiu i gabinets psicològics i altres centres professionals (els serveis d’acompanyament 
existents a la ciutat de Barcelona estan molt inspirats en el model afirmatiu). La limitació 
principal és que s’han centrat en una de les experiències de la diversitat de gènere, la que 
des d’aquest model es denomina “transgènere”, però no ha calat socialment la considera-
ció del “gènere expansiu”, limitant l’itinerari d’atenció en el trànsit de gènere. 

Model de la sexologia substantiva

Aquest model sorgeix d’un corrent de la sexologia espanyola autodenominat sexologia 
substantiva (Amezúa, 1991) i que es basa en la teoria dels sexes d’Efigenio Amezúa (1999). 
Aquest corrent entén que l’interès central de la sexologia “és el subjecte sexuat i, per tant, 
el qui-com” (Díez, 2020, p. 15), amb la qual cosa s’atorga centralitat a la identitat sexual. El 
corrent ha tingut certa influència en les primeres associacions de famílies de “menors trans” 
a l’Estat espanyol, com Chrysallis i Naizen. 
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Aquest plantejament teòric comprèn “els sexes” (home-dona) com en un continu referenci-
al, i s’incorpora el concepte d’intersexualitat per “donar compte dels pols i gammes del 
continu dels sexes en el qual se situen els modes masculí-femení” (Díez, 2010, p. 4). Se-
guint aquesta argumentació, s’entén que:

Un subjecte sexuat, al marge de la seva proporció i combinació de trets 
sexuats, pot ser home —respecte de la dona— en qualsevol punt del 
continu. És a dir, que les possibilitats de ser home o de ser dona són il-
limitades al llarg de tot el continu. (Díez, 2010, p. 5) 

La sexuació s’entén com un procés biogràfic “a través del qual els factors o elements se-
xuants configuren el subjecte com a tal subjecte sexuat amb els seus modes, matisos i 
peculiaritats” (Díez, 2010, p. 4). Amb això, l’enfocament se centra en el subjecte sexuat, en 
com es va sexuant, les seves identitats, desitjos i projectes de convivència (Amezúa, 2003). 
Hi ha diferències a l’interior d’aquest corrent, principalment sobre el concepte i l’actuació 
del que denominen “agents sexuants” en el cas de la transsexualitat, la sexuació cerebral i 
la seva relació amb la identitat. Mentre que Samuel Díez (2020) sosté que “ara per ara, no 
hi ha cap dada concloent sobre marques d’aquest tipus i sí massa exageració sobre indicis 
i correlacions” (p. 9), al contrari, Aingeru Mayor (2015) afirma en una conferència:

De la mateixa manera que se sexuen els genitals i se sexuen altres es-
tructures, el cervell també se sexua. I avui dia hi ha indicis cada vegada 
més clars que estan plantejant, hi ha investigacions científiques que es-
tan plantejant sobre això, sobre com hi ha estructures cerebrals que se 
sexuaran d’una manera o d’una altra, i segons com se sexuen aquestes 
estructures un se sabrà o se sentirà home o dona, independentment de 
com s’hagi estructurat, com s’hagin sexuat els genitals (...) pot succeir 
que la sexuació genital i la sexuació cerebral, on resideix l’autoconscièn-
cia, és a dir, la identitat mateixa, vagin per una banda i per l’altra. 

Per a la sexologia substantiva, les nocions d’intersexualitat i sexuació són les que faciliten 
l’accés al concepte de transsexualitat, entès com “un dels molts resultats possibles, dife-
rents i combinables de la sexuació” (Díez, 2010, p. 4). Per la seva part, Aingeru Mayor (2018) 
entén la transsexualitat com un fet de la diversitat sexual, “aquestes nenes i nens a qui, en 
néixer, després de l’observació dels seus genitals, se’ls va suposar un sexe equivocat. Són 
nenes que tenen penis i nens que tenen vulva. Ni el seu cos ni la seva ment no estan equi-
vocats” (p. 6).

Com es pot observar, encara que amb matisos relacionats amb el pes específic atorgat a la 
sexuació cerebral, aquests autors s’allunyen de les concepcions psicopatològiques de la 
transsexualitat. Però per a aquest exercici intel·lectual recorren a l’essencialisme sexual, 
involucrant en alguns casos clarament el biologisme. D’altra banda, accentuen el caràcter 
biogràfic i la pertinència de la noció de sexe per a la comprensió de la transsexualitat, però 
a la pràctica no es distancien del model biomèdic en què es constitueix aquesta noció. La 
problematització sobre la transsexualitat la ubiquen en el terreny de les relacions socials 
des de la defensa de la diversitat sexual com un fet humà, de manera simplificada i sense 
oferir cap anàlisi de les relacions socials de poder que impacten en les experiències dels 
subjectes, “no és bàsicament en la relació interpersonal on sorgeixen conflictes i dificultats, 
en donar-se una discordança entre el que uns veuen i l’altre se sent” (Díez, 2010, p. 5). 

Quant a la seva proposta d’intervenció, es pot qualificar com a pedagògica des de l’educa-
ció sexual i està orientada principalment a les famílies i a l’entorn:



Adolescències trans. Acompanyar l’exploració del gènere en temps d’incertesa 33

D’una banda, que ampliïn suficientment la seva idea de sexe per poder 
conèixer millor el que està passant amb els seus fills i filles. De l’altra, 
apropar-los la noció de subjecte sexuat perquè no vegin en els seus fills 
i filles “membres de club”, o representants d’aquest, sinó individus que 
a poc a poc es van fent subjectes i que, en la mesura de les seves pos-
sibilitats, van descobrint el peculiar mode sexuat a través del qual es van 
trobant més a gust. Amb això busquem que organitzin la seva criança 
d’una manera més ajustada a la realitat dels seus fills i filles. Per això 
diem que la nostra forma de treball amb les famílies pivota sobre dos 
eixos: la seva criança i la nostra noció de subjecte sexuat. (Díez, 2020, 
p. 14) 

Aquest model manca d’una anàlisi de les dificultats o els malestars concrets que poden 
sorgir en la infantesa i l’adolescència més enllà de la condició sexuada dels subjectes. La 
insistència a separar qualsevol explicació social dels “sexes” acaba contraposant el que 
anomenen la visió sociològica de la sexològica, aquesta última hereva dels postulats de la 
primera generació de la sexologia que, amb totes les seves interessants aportacions, par-
teixen d’una concepció natural i dualista dels sexes que no permet comprendre la qüestió 
trans en les coordenades històriques, socials i culturals actuals. Unes coordenades fona-
mentals per entendre el fet trans com un fenomen social que és “experienciat” pels subjec-
tes, i que en les seves tensions normatives es materialitzen les conseqüències de les rela-
cions de poder. 

Model crític-transfeminista

L’aproximació crítica s’ubica en l’espai social de l’activisme transfeminista i dels estudis 
queer. La pregunta que s’ha formulat en els models exposats anteriorment per explicar 
l’origen d’allò trans s’inverteix, i passa de ser “quin és l’origen de la transsexualitat?” a 
“quin és l’origen de la transfòbia?”. Com veiem, hi ha un desplaçament de la particularitat 
o desordre individual a la configuració social, assenyalant com les relacions desiguals de 
gènere estructuren la vida social i les subjectivitats dels subjectes, mentre els subjectes 
decideixen i actuen. En aquest sentit, són fonamentals les aportacions dels estudis socials 
de gènere, de la sexualitat i trans, en els quals es té en compte com s’han construït les 
nocions de cos sexuat, gènere i desig. Gerard Coll-Planas (2010) afirma que, en l’actualitat, 
identificació i desig es presenten com dos elements no només diferenciats, sinó excloents. 
L’autor qüestiona aquesta diferenciació taxativa estudiant de manera interrelacionada les 
nocions d’homosexualitat i transsexualitat i defensant que “malgrat que, en efecte, són fe-
nòmens que es poden distingir analíticament, a la pràctica estan relacionats d’una manera 
complexa” (p. 222). Per a això, es basa en les aportacions de la psicoanàlisi i la interpretació 
de Judith Butler (2001), segons les quals l’autor entén l’elecció de l’objecte i la identificació 
com dues formes de desig: desig de tenir i desig d’encarnar (Coll-Planas, 2010, p. 75). La 
distinció entre el desig d’encarnar i el desig de tenir es refereix a la forma normativa sexista, 
que ens obliga, en els termes expressats per Judith Butler, a identificar-nos malenconiosa-
ment amb el sexe que no ens és permès desitjar. 

En aquests estudis s’ha fet una important anàlisi sobre la construcció de la noció moderna 
de transsexualitat des d’una perspectiva biomèdica, i com ha creat una narrativa que ha 
impactat en les subjectivitats de les persones trans a partir del discurs del “cos equivocat”, 
afirmant que “malgrat el discurs oficial, la solució a aquesta situació de discriminació està 
fora del nostre cos” (Missé, 2018, p. 122). Un element central ha estat el moviment prodes-
patologització, que emergeix a Barcelona al 2009 i on es gesta la campanya internacional 
Stop Trans Pathologization 2012. Es critica que la demanda de despatologització de la di-
versitat de gènere en la infantesa està vinculada a l’auge de la visibilitat del fenomen trans 
en la infantesa, que sembla haver configurat a l’Estat espanyol una identitat (Missé, 2018; 
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Puche, 2018) assentada en narratives essencialistes i biologicistes sobre la sexuació cere-
bral. Davant d’això, es planteja l’interès d’abordar una aproximació crítica amb les normes 
de gènere en la infantesa i l’adolescència:

Des d’aquesta perspectiva, es tracta de pensar les experiències en rela-
ció amb el gènere d’aquestes persones en un ventall més ampli de posi-
cions, en evolució constant, que poden trobar-se més o menys a prop de 
la norma social i, per tant, estar exposades a més o menys violències. 
(Missé, 2018, p. 103)

En aquest sentit, es proposa aprofitar l’espai creat per la crítica trans a la normativitat sexo-
genèrica i mirar a través d’un calidoscopi les experiències de gènere en la infantesa i l’ado-
lescència, per atendre de manera específica les seves trajectòries i, si s’escau, els males-
tars i les violències socials que produeix. A l’Estat espanyol, l’atenció a la diversitat de 
gènere en la infantesa des d’aquest model planteja la intervenció social i comunitària i 
l’acompanyament tant a les famílies com a les criatures. Entre les diferents aportacions 
destaquen les contribucions de Lucas Platero (2014), que facilita eines per comprendre la 
diversitat de gènere en la infantesa i l’adolescència i lluitar contra la transfòbia de manera 
particular en l’àmbit educatiu, a les quals se sumen altres propostes (Pichardo et al., 2015; 
Puche, 2013; Sánchez, 2019). En les seves formulacions, Lucas Platero (2014) assenyala 
que es tracta de crear les condicions per millorar la qualitat de vida de les criatures, cosa 
que implica treballar des de dues dimensions: d’una banda, els entorns socials acollidors 
de la diversitat, protectors, lliures de transfòbia, i de l’altra, les competències personals que 
afavoreixen la resistència a les dificultats i el ple desenvolupament de les mateixes perso-
nes trans.

Així mateix, partint del gènere com un entramat de relacions i significacions socials, en 
l’acompanyament de la diversitat de gènere en la infantesa es planteja la centralitat de ge-
nerar un espai que “minimitzi els gestos d’identificació normatius des de fora i que maximit-
zi l’exploració, l’experimentació de les identificacions, els dubtes” (Missé, 2018, p. 126), 
entenent que “les transicions impliquen una multiplicitat de trajectòries, camins intermedis, 
estades, salts i retorns en les experiències” (Parra, 2021b, p. 119). Això ens porta a l’acom-
panyament de l’“esdevenir adolescent trans” (Parra, 2021a, p. 351). Amb la noció d’“esde-
venir trans”, Jasbir Puar (2015) posa en relleu que la linealitat és impossible, entenent les 
relacions amb el poder biopolític, qüestionant l’excepcionalitat d’un subjecte transgènere i, 
en última instància, impedint que “s’utilitzi la infantesa transgènere com la base per a un 
adult transgènere” (Halberstam, 2018, p. 87). Així es mostren les complexitats d’un procés 
d’acompanyament no basat en el diagnòstic, centrat en les experiències, que tensa les 
estructures socials i des d’una lògica no lineal ni estable de les categories sexe/gènere/
sexualitat, com assenyala Cristina Garaizábal, comprenent que hi ha múltiples vies en la 
construcció de la subjectivitat pròpia (2016). Sota el nostre punt de vista, són els models 
crítics-transfeministes els que poden aportar més claus per pensar la complexitat dels 
acompanyaments en l’adolescència en l’època actual. 
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4. Transicions

Com assenyalàvem a la introducció, els resultats d’aquesta recerca s’ordenen en tres grans 
eixos: una exploració de com emergeixen i s’articulen les transicions de gènere en l’adoles-
cència, una reflexió sobre el context social i històric en el qual s’estan desenvolupant, i fi-
nalment, un apartat sobre el paper de l’acompanyament, els seus límits, els reptes i les in-
certeses. Per abordar aquests tres eixos disposem de les dades quantitatives facilitades 
pels serveis, les transcripcions de les entrevistes realitzades i l’anàlisi documental revisada, 
que ens ajuden a exemplificar algunes de les reflexions que s’aporten.

Aquest primer eix d’anàlisi sobre com es presenten les transicions de gènere en l’adoles-
cència consta de dos apartats. En un primer moment, exposarem i analitzarem les dades 
quantitatives que els serveis consultats ens han facilitat respecte a les seves atencions 
d’adolescents trans. Com veurem, hi ha resultats sorprenents en l’anàlisi d’aquestes dades 
que ens aporten claus per pensar l’adolescència trans. I en segon lloc, explorarem com es 
configuren aquestes transicions, quins elements rellevants es presenten en els recorreguts 
d’aquests adolescents i com els hem d’interpretar per comprendre millor els seus proces-
sos de trànsit.
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4.1. Què ens diuen les dades?

Com hem explicat, la ciutat de Barcelona té diferents espais als quals recorren les persones 
adolescents que desitgen iniciar transicions de gènere. El principal és el Servei Trànsit, l’es-
pai que ha atès el nombre més gran d’adolescents des que es va posar en marxa al 2013 i, 
sobretot, a partir del 2017, moment en què esdevé oficialment la unitat de referència a Ca-
talunya per atendre persones trans. Des de la seva creació fins ara, Trànsit ha atès 1.268 
menors d’edat d’entre 2 i 17 anys, dels quals els adolescents i preadolescents representen 
el 85,4% (1.083 persones d’entre 9 i 17 anys). Paral·lelament a aquest servei hi ha altres 
actors a la ciutat de Barcelona que, encara que atenguin una població d’adolescents trans 
més reduïda, pensem que aporten dades interessants per millorar la panoràmica d’aquesta 
realitat.  Entre aquests actors hi ha la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital infantojuve-
nil Sant Joan de Déu (UIG de l’HSJD) de Barcelona, que des del 2016 ha atès 226 persones 
d’entre 9 i 17 anys.13 D’altra banda, el Centre LGTBI de Barcelona va atendre des del 202014 
fins a l’actualitat 40 adolescents d’entre 12 i 18 anys d’un total de 240 persones trans ate-
ses en aquests dos anys (20/21).

Encara que es tracti d’una mostra més reduïda que les anteriors, ens serveix per observar 
si es donen les mateixes tendències que observem en les dues unitats mèdiques anteriors. 
Finalment, la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona també va ser 
consultada per elaborar aquesta anàlisi. Aquest servei va ser reconegut com la unitat de 
referència a Catalunya des de l’any 2008 i va deixar de ser-ho l’any 2017. El seu equip ens 
va assenyalar que, en haver deixat de ser la unitat de referència, ara atenien molts menys 
casos que abans, principalment segones opinions d’altres serveis o persones amb patolo-
gies psiquiàtriques que requereixen acompanyaments específics. Per tant, ens van traslla-
dar que no podien aportar informació rellevant, així que no vam obtenir les seves dades. 
Tanmateix, sí que ens van assenyalar que, d’entre els pocs casos atesos, havien identificat 
un augment significatiu de nois trans respecte a les noies trans entre la seva població ado-
lescent. Tractarem aquesta aportació més endavant.

Quan ens acostem a les dades d’aquests serveis respecte a l’adolescència trans, consta-
tem tres dinàmiques que ens donen una informació clau sobre el que està passant: 

13 Les dades de la UIG de l’HSJD a les quals vam tenir accés recollien les atencions realitzades fins al mes d’octubre del 
2021.

14 El Centre LGTBI de Barcelona va obrir les seves portes el 2019, però les dades a les quals vam tenir accés recollien només 
els anys 2020 i 2021. 
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•  Un augment significatiu de les demandes d’informació per iniciar tran-
sicions per part d’adolescents.

•  Una  proporció  significativament  més  gran  de  transicions  a  noi  o  a 
identitats masculines.

•  L’emergència d’altres categories identitàries per definir el gènere, més 
enllà dels pols noi-noia, com són les categories de l’espectre no-binari 
(gènere fluid, no-binari, agènere, demiboy, demigirl, etc.).

Pel que fa a la primera dinàmica, sembla evident que en els últims anys s’han disparat les 
consultes d’adolescents per iniciar transicions de gènere. A continuació, es presenten 
l’evolució d’adolescents atesos per Trànsit i la UIG de l’HSJD des que aquests serveis estan 
actius. 

Encara que les mostres no són del tot equiparables, perquè Trànsit atén una població molt 
més gran que la UIG de l’HSJD, si les comparem constatem que en tots dos serveis es re-
peteix la tendència d’una corba ascendent, sobretot en els últims tres anys. Alhora, encara 

Gràfic 1. Evolució de demandes d’adolescents a la UIG de l’HSJD
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no tenim prou perspectiva per afirmar-ho, però una interpretació que es podria plantejar és 
que el confinament a causa de la pandèmia de la covid-19 podria haver contribuït a l’aug-
ment d’aquestes demandes. En tot cas, sembla innegable que l’adolescència trans és una 
realitat emergent que està arribant als serveis d’atenció. Per explicar les raons d’aquest 
augment, en el capítol següent aprofundim en una sèrie d’arguments, però la interpretació 
principal que sostenim en aquest treball és que l’augment de les demandes de transició de 
gènere s’explica principalment pel context social que estan vivint aquests adolescents en 
relació amb tres qüestions: la visibilitat més gran del fet trans, les transformacions de la 
normativitat de gènere, i la intensa incertesa que engloba les projeccions i els malestars 
d’aquesta generació d’adolescents.

La segona dinàmica que evidencien les dades és una proporció de transicions més gran a 
noi o a identitats masculines que de transicions a noia o a identitats femenines. Com veu-
rem a continuació, tant Trànsit com la UIG de l’HSJD i el Centre LGTBI de Barcelona apun-
ten en aquesta direcció.

En aquests tres gràfics observem que, efectivament, els nois trans representen el 65% de 
les atencions de Trànsit, el 45% de les de la UIG de l’HSJD i el 55% de les del Centre LGTBI. 
A Trànsit i al Centre LGTBI constatem una prevalença d’aquestes transicions, i encara que 
a la UIG de l’HSJD no siguin dades tan altes, es confirma la mateixa tendència de més nois 
que noies trans en les seves atencions.

Gràfic 3. Identitats de gènere de les persones ateses a Trànsit de 9 a 17 anys
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Gràfic 4. Identitats de gènere de les persones ateses a la UIG de l’HSJD de 9 a 17 anys
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Alhora, en aquestes dades es presenta la tercera dinàmica que assenyalàvem al principi, 
que és l’aparició de noves categories identitàries, a banda de les conegudes fins ara de 
dona/noia/nena trans o home/noi/nen trans. Aquestes noves categories podrien englo-
bar-se en el que s’ha denominat l’espectre no-binari, és a dir, persones que defugen iden-
tificar-se en el marc binari noi-noia i s’identifiquen amb altres categories identitàries. El que 
les dades no ens permeten afirmar és que l’aparició d’aquestes categories identitàries 
no-binàries es doni amb més intensitat entre la població adolescent, tot i que és una hipò-
tesi que valdria la pena explorar. 

Amb les dades que tenim, constatem que en una petita part dels adolescents que inicien 
transicions de gènere en els serveis, allò que mobilitza la seva decisió no és la identificació 
amb el gènere contrari al que se’ls va assignar en néixer, sinó amb altres categories alienes 
a la lògica binària. En aquest cas, a la UIG de l’HSJD els adolescents que s’identifiquen 
com a persones no-binàries són el 22,1%, a diferència del servei Trànsit, on suposen a pe-
nes un 7%. Aquestes dades revelen la tendència d’una emergència d’aquestes noves iden-
tificacions. Diem “noves” perquè, efectivament, els serveis van començar a observar-les en 
els darrers anys.

Gràfic 5. Identitats de gènere de les persones ateses al Centre LGTBI de 12 a 18 anys
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Alhora, en el nostre treball de camp ens ha semblat que potser aquests percentatges res-
pecte a adolescents no-binaris presentin biaixos perquè, com veurem més endavant, sem-
bla que una bona part dels adolescents que s’identifiquen amb l’espectre no-binari no solen 
consultar serveis d’atenció i recorren més a suports en grups d’iguals, xarxes socials o 
espais associatius. Segons aquesta hipòtesi, es podria interpretar que hi hauria més ado-
lescents que s’identifiquen com a no-binaris dels que ens mostren les dades d’atencions en 
els serveis. Això podria explicar també per què en un servei apareixen en un percentatge 
considerablement més elevat que en l’altre (22,1% de persones adolescents no-binàries a 
la UIG de l’HSJD davant del 5,1% a Trànsit). La nostra interpretació per explicar aquesta 
diferència té a veure amb les necessitats dels adolescents que s’identifiquen com a no-bi-
naris i, paral·lelament, amb el paper que tenen aquests dos serveis en el circuit de la ciutat. 
Tal com observem en les entrevistes amb professionals, Trànsit és percebut com un servei 
al qual acudeixen les persones que volen accedir a un tractament hormonal, i la UIG de 
l’HSJD és un servei al qual arriben més persones amb dubtes o inquietuds sobre aquest 
tema. I tenint en compte que els adolescents que s’identifiquen com a persones no-binàri-
es mostren menys interès pels tractaments hormonals, això podria explicar la seva repre-
sentació inferior a Trànsit. Així mateix, una qüestió per explorar és que la UIG de l’HSJD 
està especialitzada en salut mental, i per tant caldria comprovar si hi ha una relació entre 
identitats no-binàries i malestars vinculats a la salut mental en les persones ateses. D’altra 
banda, també apareix la vinculació entre l’autisme i les transicions de gènere. Aquest servei 
disposa d’un grup de suport terapèutic a persones autistes, i s’ha format un grup de treball 
entre professionals sobre la relació entre l’autisme i les transicions de gènere, com explica 
Marcela Mezzatesta a l’entrevista:

La recerca que hi ha actualment no formula hipòtesis de per què poden 
estar passant aquestes coses i s’orienta a detectar prevalença en les 
unitats d’autisme, “tantes persones expressen una disconformitat”, i en 
les unitats d’identitat de gènere, “tantes persones poden arribar a tenir 
trets d’autisme”, i es passa a l’apartat de bones pràctiques. I per què 
passa això? No hi ha cap resposta.  

Tot i que no podem afirmar la correlació entre aquestes dades, sí que se’n desprèn una hi-
pòtesi de treball sobre la relació entre les identitats no-binàries i la salut mental. 

Finalment, es pot destacar que dues de les dinàmiques (la prevalença dels nois trans i 
l’emergència de les identitats no-binàries) estan relacionades entre si. Pel que sembla, una 
part important d’adolescents que s’identifiquen amb l’espectre no-binari són persones que 
van ser assignades noia i que fan transicions de gènere cap a posicions masculines o neu-

Gràfic 7. Adolescents amb identitats no-binàries atesos per Trànsit d’entre 9 i 17 anys
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tres.  En els dos gràfics següents es reflecteixen el percentatge de persones adolescents 
ateses que s’identifiquen amb la categoria no-binària en funció del seu gènere assignat. 
Ens referim a “identitats no-binàries femenines” per parlar de les persones que van ser as-
signades noi i transiten a identitats no-binàries, i al revés, quan diem “identitats no-binàries 
masculines” ens referim a persones que van ser assignades noia i transiten a identitats 
no-binàries. 

Com veiem en aquestes dades de Trànsit, un 66% dels adolescents que s’identifiquen com 
a no-binaris són persones que transiten de la identitat noia a altres categories identitàries. 
Aquesta dinàmica encaixaria amb la tendència d’una proporció més alta de transicions de 
gènere a noi trans que assenyalàvem abans. Per dir-ho amb altres paraules, pel que sembla 
hi ha més transicions de gènere a noi o identitats no-binàries per part de persones que van 
ser assignades noia en néixer que al revés. A continuació, proposem dos gràfics a partir de 
les dades de Trànsit i la UIG de l’HSJD que engloben els nois trans amb les persones no-bi-
nàries que es mouen cap a l’espectre masculí, d’una banda, i les noies trans i persones 
no-binàries que es mouen cap a l’espectre femení, de l’altra. En aquests gràfics, la lògica 
que apliquem no és com s’identifiquen sinó des de quines identitats transiten. 

Les dades de nou assenyalen una tendència clara que indica que hi ha més transicions de 
noia a noi trans o no-binari (70%) que de noi a noia trans o no-binari (30%).  Al seu torn, en 

Gràfic 8. Adolescents amb identitats no-binàries atesos per la UIG de l’HSJD d’entre 
9 i 17 anys
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Gràfic 9. Identificacions d’adolescents atesos a Trànsit de 9 a 17 anys
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les dades de la UIG de l’HSJD un 59% de les transicions eren també de noia a noi trans o 
no-binari, davant del 41% en la direcció contrària.

Finalment, observem que aquesta tendència en l’adolescència en què s’adverteix una pre-
valença de trànsits a noi trans o identitats masculines i no-binàries inverteix la dinàmica de 
la infantesa. De fet, al document de recomanacions SOC-7 de la WPATH s’assenyalava que 
en la infantesa hi ha prevalença de les transicions a nena i que en l’adolescència aquests 
indicadors s’equilibren. D’aquestes conclusions ara en fa 10 anys; el que constatem avui 
dia és que, en efecte, en la infantesa es continua veient una demanda més gran de transi-
cions a nena trans, però que en l’adolescència aquestes dades es reverteixen per complet, 
amb una disminució dràstica de les demandes de noies trans i un augment dels nois trans 
o persones no-binàries que transiten des de la identitat assignada noia. Així ho demostren 
les dades del servei Trànsit, que té la mostra més àmplia de Catalunya. 

A tall de conclusió, podem destacar que aquesta anàlisi de dades ens ofereix tres informa-
cions clau per tenir en compte a l’hora d’aproximar-se a l’adolescència trans. En primer lloc, 
observem que aquestes experiències van en augment, i podem imaginar que potser vagin 
a més en els propers anys. En segon lloc, constatem també que estem assistint a una emer-

Gràfic 10. Identificacions d’adolescents atesos a la UIG de l’HSJD de 9 a 17 anys
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gència de noves categories amb què les persones adolescents s’identifiquen en relació 
amb la seva experiència amb el gènere, i malgrat que les identificacions amb l’espectre 
no-binari es vegin de manera minoritària en els serveis d’atenció, sens dubte estan trans-
formant l’imaginari de les identitats de gènere d’aquesta generació. Finalment, veiem que 
aquesta emergència de transicions de gènere està present sobretot entre adolescents que 
desitgen deixar d’identificar-se com a noies per viure com a nois trans o persones no-binà-
ries. Aquesta última tendència ens sembla particularment important a l’hora de comprendre 
quines dinàmiques estan operant en les representacions i normatives de gènere d’aquesta 
generació d’adolescents. Tot i que més endavant aprofundirem en arguments que pensem 
que poden explicar aquest fenomen, podem avançar que la nostra hipòtesi principal és que 
la rigidesa de les normes de gènere continua sent més gran per explorar la feminitat en els 
nois que per explorar la masculinitat en les noies. Mentre que la feminitat continua sent 
subalterna i la seva exploració pot tenir més costos per als nois, les noies que senten 
malestars amb la feminitat exploren amb més intensitat altres posicions de gènere en molta 
més mesura que els nois, i l’experiència trans és una porta d’entrada possible per dur a 
terme aquestes exploracions.
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4.2. Els trànsits de prop

Després d’haver mostrat algunes dades quantitatives que ens han ofert una panoràmica 
dels itineraris dels adolescents trans, tot seguit plantegem una reflexió que busca aportar 
algunes claus més sobre com s’articulen aquestes transicions de gènere i quins elements 
les mobilitzen. A través de les veus dels adolescents trans entrevistats introduirem una sèrie 
de propostes que creiem que poden ser útils per conceptualitzar, interpretar i acompanyar 
aquestes transicions de gènere.

La hipòtesi principal que plantegem en aquest apartat és que, veient les dades, i sobretot 
escoltant adolescents trans, professionals i famílies, constatem que les experiències 
d’aquests adolescents presenten dos itineraris de transició de gènere que es mouen sota 
lògiques diferents o paral·leles. Encara que la nostra intenció no és establir prototips ni 
rangs entre les transicions de gènere que fan aquests adolescents, pensem que hi ha ele-
ments clau que distingeixen uns processos dels altres, que tenen necessitats diferents i 
que, per tant, aquesta aproximació pot ser útil per pensar els seus acompanyaments. Alho-
ra, no es tracta de dos itineraris clarament distingibles, sinó que en molts processos tenen 
fronteres difuses o s’amalgamen entre si. D’una banda, podríem establir que alguns itinera-
ris de transició estan mobilitzats principalment per una identificació amb el gènere contrari 
a l’assignat en néixer. Es tractaria de les experiències de persones que van ser assignades 
noia en néixer i que s’identifiquen amb la categoria noi i amb expressions de la masculinitat; 
i en el sentit invers, persones que van ser assignades noi en néixer i que s’identifiquen amb 
la categoria noia i amb expressions de la feminitat. Aquestes identificacions s’inscriuen en 
les lògiques que fins fa molt poc s’utilitzaven per explicar l’experiència trans en la seva to-
talitat. Tanmateix, han emergit paral·lelament itineraris trans que no tenen com a epicentre 
la identificació amb el gènere contrari, sinó més aviat la desidentificació amb les categories 
de gènere en general. En el centre no hi trobaríem el desig de ser percebut com algú del 
gènere contrari, sinó el desig de no ser percebut en cap gènere binari (noi-noia). 

Aquests dos eixos, com dèiem, no tenen fronteres clares, i molts adolescents experimenten 
algunes vegades entre els dos recorreguts en l’exploració de la seva identitat. El més im-
portant, sota el nostre punt de vista, és que tots els processos d’exploració i transició de 
gènere en els adolescents han de ser escoltats i acompanyats, independentment dels ele-
ments que els mobilitzin. És a dir, que no imaginem que uns itineraris siguin més autèntics 
o legítims que d’altres, sinó que l’exploració del gènere és un recorregut que molts adoles-
cents inicien amb l’objectiu de trobar-se a si mateixos o, fins i tot, de sobreviure en deter-
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minats contextos, ubicar-se en un lloc més confortable i reconèixer-se en comunitats 
d’iguals. Per això pensem que hem d’acompanyar tots aquests processos d’exploració del 
gènere independentment de la seva articulació. I en cap cas no s’ha d’utilitzar aquesta pro-
posta que plantegem aquí per afirmar o negar cap procés, sinó per tenir elements més 
complexos per acompanyar-la. A continuació, provarem d’aprofundir en els elements més 
destacables d’aquests dos itineraris de transició de gènere entre els adolescents.
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4.2.1. Identificar-se amb l’altre gènere: “Jo sempre m’he considerat un noi”

Com dèiem, una bona part dels processos de transició de gènere d’adolescents es mou 
sota la lògica d’identificar-se amb la identitat de gènere contrària a la que se’ls va assignar 
en néixer. Com veurem tot seguit, els tres vectors que apareixen de manera recurrent en 
aquestes experiències són, en primer lloc, la tensió entre identificar-se amb un altre gènere 
i, alhora, afrontar la rigidesa del gènere al qual es transita, i en segon lloc, les tensions amb 
el cos i el desig de modificar-lo. Finalment, una cosa que comparteixen aquests itineraris de 
transició és que a mesura que es van desenvolupant augmenta també el benestar d’aquests 
adolescents. A continuació desgranarem aquestes tres reflexions. 

La normativitat de gènere té a veure amb l’experiència trans?

Jo sempre m’he considerat un noi (Nico, noi trans de 16 anys)

Jo definiria la meva història com... la típica. He anat seguint els passos 
que normalment fa una persona trans que es vol operar. (Ainhoa, noia 
trans de 16 anys)

Crec que fer la transició és una moguda molt gran, així que qui la fa és 
perquè realment se sent d’aquell gènere. (Marina, noia trans de 16 anys)

Identificar-se amb l’altre gènere és el motor de moltes transicions de gènere. És potser una 
de les descripcions més freqüents entre les persones trans adultes i, com veiem, ho és 
també en la població trans adolescent. Alhora, com assenyala tot seguit una de les mares 
entrevistades, les transicions de gènere sembla que tenen una relació estreta amb la nor-
mativitat de gènere i la rigidesa de les categories home-dona:

Per a mi està molt clar, les normes són superrígides, i llavors l’adolescent 
que se sent fora d’aquesta rigidesa, d’aquesta norma, d’aquest marge, 
doncs... quasi que la pressió social fa que es plantegi, reflexioni, es 
qüestioni, tingui malestar i que això provoqui la transició. (Gloria, mare 
d’un noi trans que va iniciar la transició als 16 anys)

També l’associació entre transició i modificació corporal està present en moltes de les pro-
jeccions dels adolescents. Tanmateix, una cosa que emergeix també entre aquestes perso-
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nes és la constatació que, malgrat identificar-se amb l’altre gènere, també els resulta difícil 
sostenir l’expectativa de l’entorn en el compliment de les normes de gènere.

Si has transicionat és per ser una noia femenina, això és el que diu la 
gent. I no. (Eric, persona no-binària de 16 anys)

La gent es pensava que m’havia equivocat fent la transició, per no ser 
prou masculí, m’ho van dir moltes vegades nois, noies i sobretot la meva 
família. (Nico, noi trans de 16 anys)

Al cap de poc temps d’iniciar les transicions, les persones adolescents observen que la ri-
gidesa de les normes de la masculinitat i la feminitat se’ls aplica de manera més intensa que 
als seus iguals adolescents, perquè ells han de demostrar de manera més evident la seva 
adhesió als estereotips de gènere. És reveladora la capacitat que tenen d’assenyalar aques-
tes tensions en els seus relats, alhora que expliquen de quina manera els van afectar aques-
tes pressions i com les van manejar per trobar maneres més sostenibles d’habitar la seva 
identitat de gènere. 

A veure, sí que és veritat que fa vuit anys, quan vaig pensar que seria una 
noia, suposo que sí que pensava que no portaria mai més pantalons o 
que tot seria de color de rosa. Bé, rosa no, perquè no m’agrada. Però allò 
típic, tot serà l’estàndard. I tindré pits grans i corbes, típic, el que pensen 
les nenes de 6 anys pel que veuen a la tele. Però amb el temps t’adones 
que no cal tenir pits grans per ser dona, que no cal tenir pits per ser 
dona. Així que amb el temps ha anat canviant l’estereotip de ser home, 
de ser adolescent. Quan vas creixent et vas adonant que les coses no 
són el que creies que eren, i no és només el fet de ser trans, sinó amb la 
meva vida, que ha fet una evolució. (Marina, noia trans de 16 anys)

Ara mateix no, però fa un any intentava fer el màxim per passar per un 
noi cis. Fins que em vaig adonar que ho estava fent malament, perquè jo 
no soc així. Estava interpretant un paper que no era jo. Tenia la necessi-
tat de copiar actituds que veia al meu voltant. A la meva classe hi havia 
un grup de nois que “la liava” molt. I jo volia encaixar i llavors jo també 
ho feia. Anava de “machirulo”, i no. Em va fer fer clic quan vaig “liar-la” 
molt i em van expulsar. I arran d’això vaig agafar una depressió i vaig 
pensar: ja està, s’ha acabat, farem les coses bé i a començar de zero. 
(…) Si volia fer alguna cosa la feia, i no tenia por que les persones pen-
sessin que era menys home per fer-la. (Nico, noi trans de 16 anys)

Aquests dos últims verbatim ens semblen particularment lúcids a l’hora d’exemplificar com 
són aquests moments concrets en què es pren consciència que identificar-se amb un altre 
gènere no implica el compliment acrític de les normes de gènere. En primer lloc, aquesta 
noia trans adolescent assenyala com evoluciona la seva projecció del que és “ser una 
noia”, en relació amb la vestimenta i, també, amb el cos, i relaciona aquesta evolució amb 
el desenvolupament personal i la maduresa. D’altra banda, aquest noi trans que ens parla 
descriu molt bé com tracta de ser reconegut pels seus iguals “nois” reproduint una mascu-
linitat normativa (o “machirula”, en les seves pròpies paraules) fins que és castigat per això. 
Aquest límit li serveix per reflexionar sobre allò que amaga l’expressió masculina que està 
adoptant per finalment concloure que no està sent ell mateix, sinó que està actuant per por 
i que això li està fent molt mal.

Aquestes reflexions són particularment valentes en adolescents que han decidit iniciar tran-
sicions de gènere, però alhora desmarcar-se o qüestionar la normativitat de gènere sense 
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per això renunciar als seus trànsits. Aquest punt d’equilibri no és gens obvi tenint en comp-
te que, com veiem, les persones trans viuen fortes pressions per reproduir el gènere amb el 
qual s’identifiquen de maneres molt rígides, i quan no ho fan, són fàcilment reprovades o 
les seves transicions són qüestionades. Tots els adolescents que hem entrevistat per a 
aquesta exploració han assenyalat en els seus relats aquestes tensions amb les expectati-
ves socials i el seu malestar amb la normativitat de gènere. L’interessant aquí és que es 
tendeix a imaginar que les persones trans s’identifiquen amb l’altre gènere i el reprodueixen 
de manera normativa. I que la seva voluntat de transitar els impedeix desenvolupar reflexi-
ons crítiques respecte a la rigidesa del gènere al qual transiten. Com veiem, és més aviat el 
contrari, transitar a un altre gènere és també un moment de fer-se preguntes respecte a 
quin noi o quina noia trans es vol ser. Com veurem a l’apartat següent, aquesta manera de 
pensar el gènere críticament també pot tenir a veure amb el moment històric concret que 
vivim, en el qual aquesta generació d’adolescents està iniciant transicions, un moment en 
què han guanyat molta visibilitat els discursos feministes que qüestionen els estereotips de 
gènere en homes i en dones. 

La conquesta del cos: “La meva relació amb el meu cos ha anat canviant moltíssim”

A mi la testosterona m’ha ajudat, perquè em miro al mirall i penso “hòs-
tia, aquest ets tu”. Sobretot, la veu i la forma del cos. (Nico, noi trans de 
16 anys)

La meva relació amb el meu cos mai ha estat bona. La disfòria m’ha 
afectat moltíssim. (…) Estar tot sol, mirar-me al mirall, dutxar-me, això sí 
que ha estat sempre molt agobiant. I el tema dels bloquejadors sí que 
m’ha ajudat molt. (Ainhoa, noia trans de 16 anys)

Els malestars amb relació al cos són una de les experiències que més han relatat les perso-
nes trans, així com la importància de poder modificar-lo per identificar-s’hi millor. En 
aquest sentit, els adolescents reprenen també aquestes narratives de la modificació corpo-
ral, posant un èmfasi especial en els tractaments hormonals, ja que per a les cirurgies en 
alguns casos són massa joves. Els discursos entorn de la modificació corporal de les per-
sones trans segueixen tenint molta força en el nostre imaginari social, i podríem dir que avui 
dia són pràcticament percebuts com l’itinerari natural i esperat en el recorregut d’una per-
sona que inicia una transició de gènere. Tanmateix, els moviments trans han tractat de 
matisar i flexibilitzar aquesta idea apostant també per la visibilitat de cossos de persones 
trans que no hagin experimentat cirurgies o hormones amb l’objectiu d’ampliar les possibi-
litats de les persones trans. Com veurem, aquestes crítiques s’han filtrat també entre les 
noves generacions d’adolescents trans: 

La meva relació amb el meu cos ha anat canviant moltíssim. (…) Però ha 
anat avançant cap a millor perquè he estat capaç de mantenir relacions. 
És una cosa que al principi de la meva transició mai m’imaginaria. He 
sigut capaç de tenir relacions i sentir-me còmoda amb aquesta persona 
i confiar. (…) M’ha passat pel cap el fet de “I si no és necessari? I si en 
algun moment de la meva vida em sento prou bé amb els meus genitals 
o amb el meu cos per dir que de moment no veig com una necessitat 
operar-me?” Hi ha hagut moments i moments, però en general han sigut 
simplement moments. Sí que no m’imaginava estar en el punt en què 
estic amb el tema sexual ara mateix, però no tinc pensat ajornar ope-
rar-me. (Ainhoa, noia trans de 16 anys)

Va millorar la meva relació amb el meu cos que la gent m’acceptés. Per 
exemple, jugo a bàsquet en un equip femení i em feia molta cosa dut-
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xar-me. I un dia, van posar una norma de dutxa i si no ens dutxàvem 
l’endemà teníem físic i havíem de pagar una quantitat, i vaig dir: “em 
dutxaré”. I me’n vaig anar a un altre vestuari amb dutxes individuals, i va 
venir la penya del meu equip i em va dir “no, no, tu vens al nostre vestu-
ari”. I em vaig dutxar amb elles i vaig acabar plorant perquè ho vaig po-
der fer. I no em vaig sentir observat, em vaig sentir superbé. (Nico, noi 
trans de 16 anys)

En aquests fragments comprovem com aquests adolescents trans experimenten amb el 
seu cos situacions que a priori havien descartat viure per por del rebuig, el del seu entorn i 
el seu propi, i que pensaven ajornar fins a haver modificat prou el seu cos per atrevir-se a 
viure-les. Aquest tipus de relats són, en el fons, molt importants com a referents per a altres 
adolescents trans, perquè trenquen el tabú de la modificació corporal com a única via pos-
sible de relacionar-se amb el cos i d’experimentar-hi. Malgrat aquests episodis, aquests 
adolescents no descarten modificar el seu cos, però obren les possibilitats respecte a les 
opcions que tenen. Com veiem en aquestes citacions, experimentar amb el seu cos i acon-
seguir conquerir experiències que pensaven que els serien inhabitables és també una font 
important d’autoestima corporal i de benestar, a més d’assenyalar que l’acceptació corpo-
ral té un component relacional important.  

Una vida millor: “Estic en el moment de viure”

La meva transició m’ha fet sentir moltíssim millor. (Ainhoa, noia trans de 
16 anys)

Estic en el moment de viure. O sigui, estic fent les coses que vull, em 
sento bé amb mi mateix i estic gaudint d’això. I coneixent-me a mi ma-
teix, perquè cada dia descobreixo coses noves de mi. Crec que és el 
moment en què millor estic. (Nico, noi trans de 16 anys)

Finalment, i tal com dèiem a l’inici de l’apartat, el tercer vector que comparteixen aquestes 
transicions de gènere és que, en la majoria dels itineraris, l’experiència de moure’s d’una 
categoria identitària a una altra i de ser reconeguts socialment amb el gènere amb què 
s’identifiquen atenua la seva sensació de malestar, de la mateixa manera que les seves re-
lacions familiars i d’amistat s’equilibren també a mesura que la transició es fa possible. És 
a dir, que semblaria que objectivament la transició de gènere millora la seva qualitat de vida, 
la seva autoestima i les seves relacions.

Hi ha diferències entre nois i noies?

Si un noi transita a ser noia perd molts privilegis. [En l’adolescència] has 
de ser molt valent per ser noi i sortir del rol. (Gloria, mare d’un noi trans 
que va iniciar la transició als 16 anys)

Al marge d’aquests tres elements que acabem de destacar, en aquestes transicions cons-
tatem alhora diferències importants entre les experiències i processos de les noies i els nois 
trans. Reprenent les dades de l’apartat 4.1, podem afirmar que les noies trans escullen amb 
menys freqüència l’etapa adolescent per iniciar transicions.  Per explicar aquest fenomen 
apuntem dues explicacions: en primer lloc, la majoria de les noies trans adolescents sem-
blen haver iniciat el seu trànsit en la infantesa. Tal com mostraven les dades del gràfic 10, 
però també les recomanacions internacionals, en la infantesa hi ha més criatures que inici-
en la transició per esdevenir noies trans que al revés. De fet, també en la nostra mostra de 
persones adolescents entrevistades les noies trans havien iniciat el trànsit abans d’arribar a 
l’adolescència. Aquest fenomen es pot explicar perquè la infantesa es configura com una 
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etapa en què la feminitat en els nens està més castigada que la masculinitat en les nenes, 
cosa que pot estar relacionada amb el fet que és una etapa de més supervisió i vigilància 
adulta. Com a conseqüència, podria estar generant que molts nens femenins busquin altres 
identificacions que els serveixin per explicar-se millor i obtenir un reconeixement més gran 
per part del seu entorn, sent la categoria “nena” un espai aparentment més confortable per 
expressar la feminitat.  

La segona explicació que sospesem és que transitar a noia en l’adolescència implica també 
uns graus d’estigma més elevats a causa de la dificultat més gran de passar desapercebu-
des ateses les seves característiques corporals. Així com la transició a noi en l’adolescència 
pot esdevenir un lloc de reconeixement social, en el cas de les noies trans sovint sembla 
succeir el contrari. En aquest sentit, una hipòtesi que caldria explorar és si els trànsits fe-
menins es troben en l’adolescència en un “punt cec” a causa de les implicacions socials 
que tenen i que aquests obren l’espai del seu desenvolupament en la infantesa o en l’adul-
tesa. Les interpretacions de les professionals van en la mateixa direcció, com explicava 
Rosa Almirall en l’entrevista: 

Penso que la feminitat sempre ha estat i estarà castigada en aquesta 
societat; per tant, ho veiem tant en criatures com en persones adultes 
que tenen bastant clar que han tingut una experiència trans femenina, 
però els ha costat molt més desbloquejar això o visibilitzar-ho. Visibilit-
zar-se com a noia, dona trans, crec que fa més por a les mateixes perso-
nes que visibilitzar-se com a noi home trans (...) Tenim més persones 
amb identitats femenines que venen a parlar de la seva identitat però que 
no fan el trànsit. 

Bàsicament, la feminitat de les persones assignades home o que social-
ment es consideren masculins està molt castigada. Si ja una part del 
procés de les experiències trans, la por de visibilitzar-te en el teu entorn 
com a trans, doncs el fet que et visibilitzis en una identitat femenina és 
un plus que afegeix més por del procés mateix, per tant, pot bloque-
jar-lo. 

En la trajectòria de les noies trans podríem assenyalar dues qüestions que les diferencien 
dels itineraris dels nois trans: la pressió per tenir passing, és a dir, de passar com a persona 
cis, i la tensió amb la sexualitat. Amb aquesta diferenciació no volem dir que en els nois 
trans aquestes experiències estiguin absents, sinó que en les noies trans es viuen amb més 
intensitat o de maneres més conflictives.

La pressió del ‘passing’

Entrar en els estereotips de la societat, sobretot tenint el cispassing que 
tinc jo, se sent molt bé. Al principi de la transició mai vaig pensar que 
podria arribar a aquest punt i que em confondrien amb una persona cis. 
(Ainhoa, noia trans de 16 anys)

Com a noia trans, jo mateixa em posava com... no vull que ningú sàpiga 
que soc trans, no s’havia de notar. I quan algú et deia “no hauria dit mai 
que ets trans” o “sembles cis”, doncs t’apujava moltíssim els ànims. 
(Eric, persona no-binària de 16 anys)
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Si aprofundim en les experiències de les noies trans adolescents, observem que semblen 
estar més preocupades que els nois trans per tenir passing15 com més aviat millor. L’expli-
cació principal que suggerim és que la transfòbia que castiga l’expressió de la feminitat en 
persones que van ser assignades nen en néixer és probablement el vector més important 
d’aquesta dinàmica. Però, a més, el fet que socialment es premiï de manera molt explícita 
la invisibilitat i es consideri un èxit de les noies trans també és una cosa que vincula tenir 
passing amb sentir més autoestima. En conseqüència, la pressió per ser invisibles com a 
noies trans té un impacte molt important en la vivència del cos i la sexualitat:

El creixement dels meus genitals, jo deia “això es notarà molt” o el fet de 
la veu, la nou. Es notarà molt. Sempre era la por de... i si es nota això, i 
si es nota allò altre. I si se’m veu, i si no se’m veu. Com la por del rebuig. 
Tant del meu propi rebuig, perquè en aquell moment les meves idees 
sobre el gènere eren... vaja, que una dona ha de tenir això, això i això, i 
un home ha de tenir allò, allò i allò, parlant del sexe biològicament. Això 
és el que jo em creia. I ara ha canviat, òbviament, perquè soc més ober-
ta. Però sí, m’agobiava moltíssim, perquè deia “se’m posarà la veu super-
greu, no em voldran així”. I per a mi va ser un alleujament, i veure que 
passaven els anys, els mesos i veure que continuo tenint la mateixa veu. 
(Ainhoa, noia trans de 16 anys)

Aquesta tensió amb el passing i les transformacions corporals també és clarament identifi-
cada pels equips dels serveis d’atenció com una especificitat en els itineraris de les noies 
trans:

El que sí que puc afirmar és que hi ha una majoria de noies trans que 
venen amb pressa, i ho plantegen molt des de la qüestió estètica. És a 
dir, hi ha una preocupació més gran per tenir passing i per tenir una es-
tètica, un cos, una presència agradable. [En els nois trans] no es plante-
ja com una preocupació estar amb un cos prim, normatiu, jove, esvelt, 
cosa que no sé si pot anar associada al tema del temps de poder-ho 
canviar ràpid, però sí la preocupació al voltant del cos, ja no és tant per 
si m’agrada o no el meu cos, sinó que el meu cos sigui el més normatiu 
possible, es posa molt més el focus en el fet de complir amb la normati-
vitat del cos femení, molta més preocupació pel maquillatge, la cura del 
cos, de la bellesa, d’estar bo, d’estar bona, molt més que en casos de 
persones no-binàries o nois trans. (Anna Francesch. Treballadora social, 
Centre LGTBI de Barcelona)

Em sembla que hi ha una diferència entre nois trans i noies trans, em 
sembla que les noies trans venen amb una pressa, amb una urgència, en 
què potser no es veuen tan capaces d’esperar una exploració sobre què 
em passa amb aquestes vivències o habitant aquesta experiència (...) 
després també venen amb necessitats més urgents, respecte als canvis 
puberals, venen amb molta més angoixa (...) Potser amb alguns dels nois 
trans sí que hi ha un espai per a això, per pensar, encara que hi hagi un 
malestar amb algunes característiques del cos que es van desenvolu-
pant, moltes vegades tenen més capacitat d’esperar perquè hi ha altres 
maneres, potser sense fer modificacions corporals permanents, de po-
der habitar aquesta identitat tal com és desitjada. (Marcela Mezzatesta. 
Psiquiatra. Unitat d’Identitat de Gènere de l’HIJSD)

15 Passing és un concepte de l’argot trans que s’utilitza per descriure quan una persona trans aconsegueix passar desaper-
cebuda en el gènere amb què s’identifica. Per exemple, si diem que una noia trans té molt passing significa que la societat 
no la identifica com a trans sinó que creu que va néixer en un cos de femella i és una dona cis.
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Alhora, en alguns discursos de les noies trans emergeix també la contradicció entre tenir 
passing i ser visible com a persona trans en un sentit més polític. És a dir, que una vegada 
s’ha aconseguit passar desapercebuda com a dona, hi ha de nou una decisió que cal pren-
dre respecte a si es farà visible o no l’experiència trans. Pel que sembla, és una decisió 
posterior a la invisibilitat que sí que es viu com una condició per al benestar propi: 

Tinc 16 anys i estic mirant les llistes d’espera per operar-me. I la veritat, 
estic pensant de no tornar a parlar del tema trans. O potser sí que fer 
transactivisme però, en segons quines situacions, no dir el tema trans 
perquè... Quan has de tenir una parella o una relació sexual amb algú has 
de comunicar-li que “escolta, mira”... No sé, sento que s’ha de comuni-
car a aquesta persona que jo tinc “x” genitals, que no sé què... perquè 
aquesta persona entengui, perquè no s’endugui una sorpresa. I sí, crec 
que no tornaré a parlar del tema així, en profunditat, amb ningú. Quan ja 
tingui el que vull, doncs, no hi haurà necessitat (...) Una decisió bastant 
important per a mi és, al final, quan m’operi, que les persones em vegin 
com una noia cis i jo pugui tenir una relació sexual perfectament normal 
amb qualsevol persona sense tenir aquesta por que em diguin alguna 
cosa, del rebuig, del que sigui... Diré que soc trans? Amagaré que soc 
trans? O seguiré, i seré transactivista i cridaré la meva identitat per lluitar 
pels meus drets? És una decisió que encara he de prendre, però me 
n’estic anant més cap al transactivisme. (Ainhoa, noia trans de 16 anys)

En relació amb el tema del passing i la qüestió corporal, les noies trans que inicien la tran-
sició en l’adolescència semblen també més preocupades per les trobades sexuals, espe-
cialment amb els nois cis heterosexuals.  

Com a noia trans t’és més fàcil pensar que un noi no t’acceptarà. No 
m’agradarà un noi perquè si m’agradés i s’assabenta que soc una noia 
trans, doncs ja no li agradaré. (Eric, persona no-binària de 16 anys)

L’experiència trans la definiria com a dura, difícil, complicada. Sobretot, 
el tema de les parelles. Estar pendent de què pensarà aquesta persona 
sobre les persones trans o què passarà si se n’assabenta (...) El tema de 
les relacions m’ha costat moltíssim. La veritat. Trobar algú a qui no li im-
porti que sigui trans... Clar, a més, quan jo pensava que era heterosexu-
al. I hi ha com aquesta cosa que els homes són més tancats, o sigui, els 
homes cis hetero típics estan menys informats sobre aquests temes. I 
trobar algú que sí, doncs és molt difícil (...) El fet de trobar nois de la 
meva edat que comprenguin el tema, doncs... era molt més difícil que no 
una dona. Perquè les dones en realitat normalment estan com més infor-
mades del tema, però perquè les dones tendeixen més a ser... o sigui, la 
possibilitat que els homes siguin més masclistes és més alta que la que 
les dones puguin ser masclistes, sexistes o misògines i, llavors, això 
també té a veure amb el tema LGTB. Perquè tant sí com no, la masculi-
nitat fràgil hi fa molt. (Ainhoa, noia trans de 16 anys)

En aquests relats apareix la certesa per part de les noies trans que la trobada sexual amb 
nois cis és complicada o fins i tot arriscada. L’explicació per a moltes d’elles està connec-
tada directament amb el sexisme, és a dir, amb la rigidesa dels homes heterosexuals en 
relació amb la seva sexualitat. Aquesta dinàmica genera sovint que les noies trans explorin 
la seva sexualitat amb noies cis o nois i nois trans.
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El tema de l’orientació sexual sí que interfereix, perquè en ser trans t’has 
plantejat qui ets, i també t’acabes plantejant el que t’agrada. Per exem-
ple, jo recordo que deia “m’agraden els nois perquè soc una noia”. I un 
dia vaig pensar que “abans de fer el trànsit, recorda que sempre anaves 
darrere les noies”. Suposo que és perquè com que era peque i tal, vas 
per qui has d’anar, no? Llavors ho vaig pensar i vaig dir: “Ah! doncs sí, 
també m’agraden les noies”. I finalment avui dia sí, m’agraden les noies. 
Sempre m’intento identificar més com a lesbiana que una altra cosa, 
però, què va!, ho faig només perquè els nois no se m’acostin. Jo crec 
que soc bisexual. (Marina, noia trans de 16 anys)

La primera experiència sexual que vaig tenir va ser amb un noi trans. La 
dificultat d’estar amb nois no m’ha fet bisexual, però ser bisexual sí que 
m’ha ajudat. El fet que m’agradi tot m’obre moltíssim les possibilitats. 
Perquè ara no he d’estar necessàriament amb una persona cis. Estar 
amb algú cis per a mi era una cosa molt difícil, és com que no comprens 
el que m’està passant amb el meu cos (...) Actualment, crec que soc bi-
sexual. Però bé, com que per a mi la sexualitat és fluida i, potser, depèn 
dels mesos o dels anys, i fins i tot va canviant i, de vegades, t’adones de 
certes coses... Jo, per exemple, primer pensava que era hetero, després 
que era pansexual, després bisexual, després lesbiana. I ara he arribat a 
la conclusió que soc bisexual perquè és més complet per a mi i per al 
que jo sento. (Ainhoa, noia trans de 16 anys)

Com veiem, aquestes exploracions en el terreny de l’orientació sexual acaben generant 
identificacions amb la bisexualitat com a fórmula que permet tenir experiències sexuals 
amb diferents persones, alhora que reconèixer el desig cap als nois cis, que és més difícil 
d’experimentar o que genera més inseguretat. Aquestes reflexions apunten també a una 
construcció antiessencialista de les orientacions sexuals en tant que, en aquests relats, 
l’exploració de la sexualitat fora de la lògica heterosexual està relacionada estretament amb 
la impossibilitat de tenir trobades segures i satisfactòries amb nois cis heterosexuals. L’ori-
entació bisexual o el fet de no haver d’encasellar el desig en una direcció o una altra és una 
oportunitat per a aquestes noies d’experimentar sense necessàriament haver-se de definir. 
Com veurem més endavant, l’emergència de la categoria bisexual com a orientació sexual 
també té una mica a veure amb aquesta generació concreta d’adolescents. 

Tensions amb la masculinitat entre els nois trans

El rol social dels homes em mata. Està encasellat que els homes han de 
ser més forts, més agressius, i jo no soc gens així, no puc. (Nico, noi 
trans de 16 anys)

Si ens aturem ara a analitzar les particularitats de les trajectòries dels nois trans que inicien 
la transició en l’adolescència, probablement la que més destaca és la reflexió sobre la seva 
pròpia masculinitat. Per entendre aquesta dinàmica, és important aclarir que molts adoles-
cents trans aconsegueixen passar desapercebuts amb més facilitat perquè els tractaments 
hormonals modifiquen ràpidament algunes de les seves característiques sexuals més visi-
bles. Tanmateix, els nois trans s’enfronten a conflictes sobre les masculinitats que encar-
nen. Com vèiem abans, les noies trans també poden ser crítiques amb els estereotips de la 
feminitat, però els nois trans tenen una contradicció afegida: alhora que s’espera d’ells una 
expressió hipermasculina, particularment per part dels seus iguals nois cis adolescents, 
també es mostren preocupats, en alguns casos, per ser massa masculins en la seva ex-
pressió, per por que la seva estètica s’associï a valors sexistes de superioritat, violència o 
agressivitat. Això genera que la identificació com a noi trans sigui en si mateixa inestable i 
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es busquin altres expressions per donar compte de la seva identitat de gènere (en les en-
trevistes han aparegut identificacions com “m’identifico amb l’espectre masculí no-binari”, 
“soc demiboy” o “soc marica”).

Per concloure aquest apartat respecte a les transicions d’adolescents que s’identifiquen 
amb l’altre gènere, podríem assenyalar que les seves preocupacions principals giren sovint 
entorn de la seva capacitat de passar desapercebuts, l’exploració del seu desig, i les tensi-
ons i exigències d’haver d’encarnar models hiperbòlics de masculinitat i feminitat (Butler, 
2012), és a dir, d’hiperfeminitat o d’hipermasculinitat, per ser reconeguts en les seves iden-
titats de gènere. I, alhora, la seva vivència en relació amb les seves expressions de gènere 
no està exempta de contradiccions.
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4.2.2. Els altres camins de les transicions de gènere 

En aquest apartat, volem abordar també el debat entorn dels adolescents que decideixen 
modificar els seus itineraris de transició de gènere en direccions no esperades pels seus 
entorns. Aquest debat és encara molt incipient i aquestes experiències són, en bona mesu-
ra, invisibles, raó per la qual en el moment de redactar aquest informe tenim encara poca 
informació per poder aportar reflexions gaire concloents. Tot i així ens sembla que és clau 
abordar aquesta qüestió com a part de l’exploració de gènere, així com suggerir algunes 
idees que ens serveixin per interpretar aquests processos, donar-los context i acompa-
nyar-los millor. 

Quan parlem d’itineraris de transició que prenen direccions no esperades ens referim a allò 
que alguns discursos anomenen “detransicions”, és a dir, persones que en un moment do-
nat decideixen no seguir endavant amb el procés de transició i deixen d’identificar-se amb 
el gènere al qual estaven transitant. Sobre aquesta realitat emergent voldríem compartir tres 
reflexions: respecte a la seva visibilitat, la manera com interpretem aquestes experiències, 
i l’espectre d’itineraris que inclouen. 

Invisibilitat: “Ningú em va dir que es podia canviar d’opinió”

A veure, a mi ningú em va parlar d’una detransició. Simplement “si n’es-
tàs segur, fes-ho, i si no, no ho facis” (...) Ningú em va dir que es podia 
canviar d’opinió. (Eric, persona no-binària de 16 anys)

La qüestió de les denominades “detransicions”, és a dir, els itineraris de persones que han 
iniciat una transició de gènere i durant el procés decideixen reorientar-la i tornar a la seva 
identitat de gènere anterior, ha emergit en el nostre treball de camp, tot i que encara com 
una realitat molt poc visible. En aquest treball de camp, tant professionals com famílies i 
adolescents trans han parlat d’aquestes experiències. És a dir, que la invisibilitat té a veure, 
més que amb el desconeixement, amb el tabú i l’estigma que implica parlar públicament 
d’aquests recorreguts. Entre altres coses, perquè es percep que visibilitzar aquestes reali-
tats podria instrumentalitzar-se contra els desitjos de transició de gènere de moltes perso-
nes trans.

Jo crec que les detransicions s’han de visibilitzar, se n’ha de parlar, s’han 
de pensar, s’han de recollir i mai ser negades, però el que no han de fer 
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és convertir-se en un argument per restar drets. (Marcela Mezzatesta. 
Psiquiatra. Unitat d’Identitat de Gènere de l’HIJSD)

Tanmateix, aquesta invisibilitat també té conseqüències en els acompanyaments, en tant 
que es parla poc d’aquestes possibles derives d’una transició de gènere, i en el nostre ima-
ginari social les transicions de gènere impliquen sempre els mateixos passos, en el mateix 
ordre i de la mateixa manera. El fet que només es divulguin determinades històries, narrati-
ves i itineraris i se n’amaguin d’altres acaba reïficant una concepció social del que és una 
transició de gènere d’èxit, idees que també afecten els adolescents que inicien transicions 
de gènere. La manca d’aquests relats acaba configurant una normativitat de les transicions 
de gènere amb conseqüències importants. Com veiem a la citació que obre aquest apartat, 
hi ha els qui descobreixen que aquesta experiència era possible quan els passa a ells, però 
sense referents ni recursos. 

Com interpretar aquestes trajectòries?

Han emergit diferents conceptes per fer referència a aquestes experiències com a “penedi-
ment” o “desistiment”, però probablement és el concepte de “detransició” el que sembla 
estar agafant més força en els discursos de les persones i els entorns professionals. No 
obstant això, en aquest informe hem triat posar entre cometes el concepte de “detransició” 
perquè ens sembla rellevant pensar en les implicacions de fer servir aquesta categoria:

La idea de detransició reïfica la idea de principi i final i de fracàs (...) La 
mateixa idea de detransició d’alguna manera és vicària de la idea de 
transició de A a B. I entenc que part del que caldria pensar és la idea 
mateixa de detransició. Perquè va en relació amb el marc hegemònic 
que hi ha una transició i que hi ha gent que va enrere, i en canvi la idea 
d’experiències és que cadascú va fent el seu itinerari. (Gerard Coll-Pla-
nas. Doctor en Sociologia, grup motor)

Tal com assenyala Coll-Planas en aquest comentari, davant d’aquests itineraris de transició 
que es desvien de la normativitat de les transicions de gènere, és important triar bé les pa-
raules per pensar-los i no reforçar amb elles representacions de la transició lineals, que 
avancen o reculen. La manera com aquestes experiències s’interpreten socialment és clau 
per pensar els seus abordatges i, com veiem, les primeres idees associades a aquesta ex-
periència tenen a veure amb el fet de penedir-se, desistir o abandonar un procés, imatges 
clarament negatives que s’associen a haver fracassat, haver-se equivocat iniciant la transi-
ció. Malgrat que és cert que aquests relats entorn del “penediment” formen part de com 
algunes persones estan descrivint aquest procés, no és el que hem trobat en el nostre tre-
ball de camp.  

Les detransicions es poden entendre com un fracàs d’una persona trans, 
quan continua sent un èxit de l’autodeterminació (...) Podem pensar les 
polítiques del fracàs quan parlem del divorci, de l’avortament, d’allò 
trans com un fracàs, de l’amor o de la corporalitat. Com una cosa que 
s’entén com un error, un fracàs. I en canvi, forma part de la capacitat de 
decisió de les seves vides, els seus cossos, les seves relacions... (Lucas 
Platero. Psicòleg social. Professor de la URJC)

Sí, rebem correus electrònics de gent plantejant-se deixar les hormones, 
per exemple (...) He tingut des d’adolescents de 13 anys que han comen-
çat amb cartes de suïcidi, alerta màxima els pares, i hem començat el 
tractament i al cap de dos anys ha dit “no” i, a més, amb un discurs molt 
coherent de crítica del gènere amb 14 anys, ja una vegada retransiciona 
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i dient que el procés el considera molt positiu. En aquest aspecte estic 
aprenent, i tampoc em preocupa, realment a qui els va esclatar el cap va 
ser als pares, que m’havien enviat fins i tot cartes d’aquesta persona 
amb aquest sentir-se desgraciat amb el seu cos i l’induïa a tenir idees 
suïcides. Fa el trànsit, dos anys molt positius que li van servir de molt i, 
després, vol tornar al seu lloc inicial i després se sent bé. (Rosa Almirall. 
Ginecòloga, Servei Trànsit)

Com dèiem anteriorment, en el nostre treball de camp des de l’àmbit professional, les per-
sones entrevistades han compartit reflexions sobre les “detransicions” o “retransicions”, 
com apunta R. Almirall, i el que és rellevant és que en tots els seus discursos associaven la 
“detransició” a experiències constructives, transformadores i enriquidores, i eren molt críti-
ques amb l’associació entre “detransició” i fracàs.

L’imaginari del fracàs està fortament vinculat també al concepte de “detransició”. I tot i que 
és cert que la paraula “detransició” no implica una etimologia tan negativa, sí que proposa 
literalment la idea de desfer una transició, com si una transició es pogués revertir o tirar 
enrere. I no ens referim només a les modificacions corporals, que són en si mateixes una 
qüestió a tractar, sinó també al procés viscut, a les experiències adquirides i als aprenen-
tatges realitzats. Sota el nostre punt de vista, res d’això no es pot desfer: no es pot tornar 
a la “casella de sortida”.

El tema de les detransicions se centra en quan hi ha cirurgies o tracta-
ments irreversibles. Però clar, això són els tractaments irreversibles que 
es veuen, és a dir, que es veu que en la transició has fet un pas i, en això, 
ja no hi ha marxa enrere. Però la qüestió és: hi ha marxa enrere en altres 
coses? Si partim del concepte que això és una experiència, les experièn-
cies de vegades tires per aquí, de vegades sembla que vas cap enrere, 
però mai és un cap enrere igual, perquè ja has fet aquesta experiència i, 
aleshores, ja estàs col·locada des d’un altre lloc. És a dir, que la marxa 
enrere a mi em sembla que no és possible. En les corporals es veu més 
clarament, en les psicològiques és molt més subtil, però clar, potser qui 
fa una detransició es col·loca en altres llocs, però sens dubte no serà el 
lloc del que partia. Això seguríssim. Perquè les experiències et constru-
eixen i, en la mesura en què et construeixen, aquesta experiència ja està 
allà, i s’ha inserit en el teu cap i en el teu cos. Hi ha marques que no les 
pots esborrar. (Cristina Garaizábal. Psicòloga clínica, grup motor)

Aquesta reflexió de C. Garaizábal respecte a la impossibilitat de revertir les experiències i 
els aprenentatges viscuts en un procés de transició es reflecteix també en el relat de l’Eric 
que es presenta a continuació, en el qual expressa amb contundència que el lloc al qual es 
mou després de deixar la categoria “noia trans” no és en cap cas tornar a identificar-se com 
un “noi”:

Em feia por que pensessin que jo me n’havia penedit. Tant gent de fora 
com els meus pares. I això és el primer que vaig voler deixar clar. No me 
n’he penedit. No estic detransicionant perquè digui “ah, és veritat, soc 
un noi.” No soc un noi. No cal que vesteixi masculí ni que actuï masculí, 
perquè no soc un noi. (Eric, persona no-binària de 16 anys)

En tot cas, aquest bagatge pot ser útil per agafar diferents camins en un procés de transició 
de gènere, que hauria d’estar sempre obert a l’exploració i la recerca del benestar. És a dir, 
el que hauria d’estar al centre són els itineraris de les persones i no una determinada ma-
nera d’entendre una transició de gènere, amb uns passos preestablerts. El concepte de 
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detransició implica que hi ha una manera correcta de fer una transició de gènere i reconeix 
que un pot desfer-la en qualsevol moment. Aquestes experiències són, potser, l’oportunitat 
per flexibilitzar el nostre imaginari respecte a les transicions de gènere. El desafiament és, 
per tant, entendre les transicions de gènere en esdevenir el que incorpora també experièn-
cies evanescents que afirmen la “veu de la subjectivitat trans i de la pròpia vivència trans 
com quelcom fluid i contextual” (S. F. M. M. Guerrero & Muñoz, 2018, p. 5). Per exemple, en 
lloc de persones trans i persones que no ho són, potser podríem plantejar que l’itinerari de 
la transició de gènere els serveix a diferents persones per explorar-se i trobar-se. És a dir, 
que volem insistir en el fet que, independentment de les direccions que prenguin, totes 
aquestes transicions tenen un sentit: 

D’altra banda, també em semblen molt valents. És un tema que s’ha de 
parlar i s’ha de problematitzar, perquè justament des d’aquest construc-
te de les identitats de gènere que poden fluctuar al llarg del cicle vital, 
que no són coses fixes, que no són tan subjectes, sinó que poden anar 
fluctuant i va variant, i és veritat que se n’ha de parlar. Una decisió que 
es pren a aquesta edat, en un context, en una situació concreta, com 
amb tantes altres decisions i desitjos a la vida, pot canviar, no em sembla 
estrany, no em sembla una bogeria. (Marcela Mezzatesta. Psiquiatra. 
Unitat d’Identitat de Gènere de l’HIJSD) 

Seguint aquestes reflexions, el que es planteja és, d’una banda, una crítica a la idea d’en-
tendre aquests itineraris com un fracàs i, de l’altra, una crítica a la idea de la reversibilitat de 
les experiències viscudes en les transicions de gènere més enllà dels processos hormonals 
o quirúrgics.  El que és interessant des del nostre punt de vista és que en aquesta crítica no 
hi ha una idea de l’irreversible com una cosa negativa, sinó una proposta d’entendre totes 
les experiències viscudes com a part del procés que ens configura al llarg de la vida. Com 
expliquen Temple Newhook et al. (2018) en el seu comentari crític sobre les teories del 
“desistiment”:

Una tercera preocupació teòrica és la suposició arrelada en aquests es-
tudis que l’“estabilitat” de la identitat de gènere és un resultat positiu per 
a la salut que hauria de ser prioritari per a totes les criatures. Un marc de 
desistiment reforça una comprensió estàtica del gènere que ens impe-
deix entendre l’experiència d’una criatura amb una identitat de gènere 
que és més fluida, o canviant amb el temps. (...) Un marc alternatiu con-
ceptualitzaria els canvis i l’evolució de la identitat de gènere no com a 
errors en el desenvolupament d’un “veritable” gènere, sinó com a ca-
mins necessaris d’exploració al llarg d’un viatge d’autodescobriment 
que podria durar tota la vida. (p. 217)16

Com dèiem a l’inici d’aquest apartat, totes aquestes reflexions tenen sentit en tant que ens 
donen claus per interpretar amb més complexitat aquestes experiències i també per poder 
acompanyar-los millor. Precisament en la citació anterior de l’Eric, una persona que va fer 
una transició a noia trans i després va decidir deixar de viure com una noia, es comparteix 
una reflexió clau, i és que ens explica que després d’aquesta experiència no torna a ser un 
noi. Tot i que de fet utilitzi pronoms masculins, un nom masculí i se socialitzi com un noi, 
l’experiència viscuda el porta a concloure que a aquell lloc del qual va partir no hi tornarà. 
La seva vivència actual de ser socialment un noi està farcida de matisos que anteriorment 
no existien, i això és justament pels aprenentatges i les reflexions que es van donar durant 
la transició de gènere a noia. Aquests aprenentatges no es poden desfer, sinó més aviat 

16 Traducció feta per a aquest treball per Lorena González Ruiz.
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utilitzar per continuar caminant, només que en direccions no esperades per l’imaginari nor-
matiu entorn de les transicions de gènere. 

Itineraris possibles: “El gènere, com la sexualitat, per a mi és molt fluid”

D’una banda, crec que el meu procés de transició es tanca aquí i, de 
l’altra, m’acompanyarà durant tota la vida, i vull que m’acompanyi durant 
tota la vida. O sigui que, si tinc la necessitat, en algun moment, de poder 
canviar alguna cosa, poder fer-ho. Per exemple, deixar d’hormonar-me, 
és una cosa que em plantejo moltíssim. O en algun moment si vull gestar. 
Ara no, perquè soc petit! (riu) Però en un futur, per què no? (Nico, noi 
trans de 16 anys)

Ara mateix em quedo com a noia trans, però no descarto en un futur, no 
el penediment com diuen molts, però potser en un futur m’adono d’altres 
coses. Mai no descarto res. El que sí que el procés que estic seguint, em 
sento molt segura, el tema d’operar-me i tal, el cos sí que sé el que vull. 
Però el gènere, com la sexualitat, per a mi és molt fluid. (Ainhoa, noia 
trans de 16 anys)

[Sobre el seu fill trans] Una cosa que tothom entén és que soc trans, però 
és que hi ha moltes maneres de ser trans. […] Transitar és una recerca, 
si per allà no vaig trobar el camí el faré per un altre lloc (Blanca, mare 
d’un noi trans que va iniciar la transició als 13 anys)

En el nostre treball de camp hem constatat que, malgrat ser minoritàries, les “detransici-
ons” estan presents. El que no és tan minoritari, però, són les reflexions d’adolescents trans 
que projecten la possibilitat de modificar els seus itineraris de transició respecte a com els 
havien plantejat a l’inici. En el seu procés de transició de gènere, modifiquen o es distanci-
en de passos previs, per exemple, decideixen no sotmetre’s a cirurgies que estaven espe-
rant, abandonar el seu tractament hormonal, o expliciten que són més flexibles amb els 
pronoms de gènere. També, com vèiem en l’apartat anterior (vegeu 4.2.1), de vegades es 
mouen de lloc també respecte als estereotips de gènere que reprodueixen després de pen-
sar-hi críticament. Aquestes evolucions formen part de la recerca identitària d’aquestes 
persones, i en cap d’aquests casos es plantegen com a penediments o fracassos, sinó com 
una part del procés: 

No una destransició, una retransició, sinó una disconformitat amb uns 
passos fets. Per exemple, persones que no neguen la seva identitat, o 
sigui, la identitat que han transitat, a la qual han conclòs, arribat, però sí 
que posen en dubte el procés pel qual han arribat fins aquí, des de plan-
tejar-se algunes intervencions quirúrgiques amb les quals no estan 
d’acord, no hi estan conformes, no pel resultat obtingut, sinó per la inne-
cessitat que li veuen ara al fet de tenir aquestes parts corporals d’una 
forma o d’una altra, i temes relacionats també amb l’actitud o comporta-
ment que se suposa que aquestes persones han d’interpretar amb el 
gènere que han escollit perquè han fet la transició. (Anna Francesch. 
Treballadora social, Centre LGTBI de Barcelona)

Sí que hem acompanyat alguni adolescent que ha arribat fins a la visita 
amb endocrinologia... A la unitat no vas a una primera visita i te’n vas 
amb la recepta del que sigui, del bloquejador o del tractament encreuat, 
sinó que primer l’endocrinòloga pediàtrica ho explica tot, es demanen 
proves per veure alguns paràmetres com la densitat òssia, una analítica, 
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etc. Aleshores l’accés no és tan immediat, i algunes persones en aquest 
procés, entre que van tenir la visita explicativa, es van fer les proves, 
després diuen “bé, doncs no, m’ho he pensat i no”. (Marcela Mezzates-
ta. Psiquiatra. Unitat d’Identitat de Gènere de l’HIJSD)

Constatem que en la globalitat de les transicions de gènere és habitual repensar els itinera-
ris, canviar d’opinió respecte a algunes decisions que un pensava que prendria, tenir ex-
periències corporals que un pensava que mai no tindria, deixar tractaments hormonals o 
posposar cirurgies, entre moltes altres decisions. Això ens obliga a imaginar les transicions 
de gènere com a experiències en constant moviment. En aquest sentit, dibuixar el binomi 
transició/detransició és una aproximació molt simplista, com ho és el binomi persistència/
desistència. El que observem és que en les transicions de gènere d’aquests adolescents hi 
ha modificacions respecte als itineraris previstos. Així com observem que en un inici confi-
guren les seves transicions segons el marc que la “transsexualitat” ofereix a les transicions 
de gènere, amb el temps les persones adolescents negocien i transformen els seus recor-
reguts. En aquest sentit, sembla que estan utilitzant el coneixement disciplinari de manera 
indisciplinada (Meadow, 2011). Només que els itineraris que són més visibles són aquells 
que passen per deixar d’identificar-se amb la identitat de gènere a la qual s’havia transitat; 
aquests són els que acaben cridant l’atenció mediàtica i posant en circulació els conceptes 
de penediment/desistència/detransició. En canvi, totes les altres modificacions de l’itinera-
ri previst no es tenen en compte i semblen invisibles. Així, es genera el miratge que hi hau-
ria gent que canvia radicalment el seu projecte de transició enfront de gent que té molt clar 
el que desitja i compleix tots els passos previstos de la normativitat de les transicions de 
gènere. Com veiem, aquesta dicotomia és simplement falsa, i això que es denomina “de-
transició” és una qüestió de grau, perquè com hem anat assenyalant, en bona part dels 
processos d’aquests adolescents hi ha moviments i itineraris que es modifiquen respecte al 
que es plantejava inicialment. 

Una altra reflexió que intuïm és que aquests moviments es donen probablement amb més 
intensitat en l’etapa adolescent que en l’edat adulta, pel que implica d’exploració i ubicació 
identitària. És a dir, que si vinculem tota aquesta reflexió a l’etapa vital de l’adolescència, 
efectivament, ens obliga a pensar amb més deteniment la qüestió de les modificacions 
corporals. De nou, aquesta interpretació que plantegem no pretén relativitzar les conse-
qüències d’alguns tractaments mèdics que realitzen adolescents trans (que en alguns ca-
sos sí que tenen components irreversibles). Es tracta més aviat d’entendre que tots els 
processos avancen i que les experiències i aprenentatges adquirits durant la transició no es 
poden revertir. Així mateix, valorem com a igual d’important pensar els itineraris de transició 
com a espais d’exploració i moviment, com reconèixer que els tractaments hormonals i les 
cirurgies tenen conseqüències en els nostres cossos, en alguns casos irreversibles, una 
qüestió que no s’ha d’obviar i que ens ha de portar a una reflexió crítica sobre els seus 
efectes. Trobar l’equilibri entre aquestes dues perspectives és probablement un dels reptes 
principals de l’acompanyament a aquests adolescents. 
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4.2.3. Desidentificar-se de les normes de gènere

És una desidentificació del sexe assignat en el naixement, com una rup-
tura. Hi ha qui l’associa amb un malestar, i hi ha gent que l’associa com 
una vivència, com un estar estrany, com un ser diferent. Però això ja 
forma part de la subjectivitat de cadascú. (Lucas Platero. Psicòleg soci-
al. Professor de la URJC)

En aquesta citació, Lucas Platero responia a la pregunta sobre com definir l’experiència 
trans entre aquests adolescents. I ens va semblar significatiu com es van fent presents no-
ves maneres d’entendre l’experiència trans, plantejant elements com la desidentificació o 
l’estranyesa, qüestions que tractarem aquí de manera específica com un dels itineraris 
possibles. 

A diferència dels processos que hem descrit fins ara, en què les transicions de gènere estan 
orientades principalment per identificacions amb el gènere contrari a l’assignat en néixer, 
les trajectòries de les que parlarem ara estan mobilitzades sobretot per la desidentificació 
amb la identitat assignada en néixer, sense per això identificar-se amb el gènere contrari. En 
aquests processos, les identificacions es mouen en un ampli espectre de categories que 
s’engloben sota el paraigua de les identitats no-binàries, entre les quals hi hauria, per exem-
ple: gènere fluid, agènere, bigènere, trigènere, demiboy, demigirl o no-binària. Alhora, l’elec-
ció dels pronoms sol ser el neutre (elli). 

Tal com descrivíem a l’apartat 4.1 amb les dades ofertes pels diferents serveis d’atenció, 
aquestes trajectòries de transició no són les habituals, sinó que són més aviat minoritàries 
en els serveis d’atenció, un 22,1% a la UIG de l’HSJD, a diferència del servei Trànsit, on 
amb prou feines suposen un 7%. Tanmateix, com expliquem, entre els elements principals 
d’aquests itineraris hi ha el fet que aquests adolescents consulten menys els serveis 
d’acompanyament mèdics perquè no es plantegen de manera majoritària els tractaments 
hormonals o quirúrgics. En aquest sentit, podríem dir que les seves experiències són prin-
cipalment socials i no tant mèdiques. Per això, pensem que hem de ser prudents amb 
aquestes dades. Si la nostra única font quantitativa són aquests serveis, significa que 
aquestes dades podrien estar esbiaixades i oferir xifres més baixes de les que està ha-
vent-hi. 
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El que podem apuntar sens dubte és que aquestes dinàmiques són una realitat emergent 
que requereix ser analitzada amb deteniment per diferents raons.17 En primer lloc, perquè el 
que mobilitza les transicions de gènere, les identificacions que es donen i les necessitats 
d’aquests adolescents són diferents de les que descrivíem anteriorment i que fins ara havi-
en estat les hegemòniques. Ara, el significat de les transicions de gènere s’està obrint a 
altres experiències, i per tant també és clau desenvolupar diferents maneres de fer els 
acompanyaments. És a dir, els processos d’acompanyament a adolescents trans estan 
pensats principalment per atendre la necessitat de ser reconegut socialment en un altre 
gènere i la inquietud respecte a la modificació corporal. Però en les transicions que comen-
tarem ara, aquestes no són les necessitats principals que es presenten, i per això resulten 
poc útils els recursos que s’implementaven fins ara, sobretot els tractaments mèdics de 
modificació corporal. En segon lloc, i seguint les dades analitzades, sembla que l’àmplia 
majoria d’adolescents que es mouen en aquests processos són persones que van ser as-
signades noia en néixer i que es troben en processos de distanciament o ruptura amb 
aquesta identitat de gènere. Com veurem, l’emergència d’aquests processos de transició 
ha generat desconcert i desorientació entre molts professionals que acompanyen transici-
ons de gènere, i és innegable que calen noves coordenades per interpretar aquestes ex-
periències de gènere en adolescents. 

En aquest apartat compartirem algunes reflexions respecte als quatre eixos que ens sem-
blen més rellevants d’aquestes transicions de gènere: el distanciament de la categoria 
“noia”, l’emergència de l’espectre de les identitats no-binàries, les experiències de malestar 
que experimenten aquests adolescents que no tenen com a eix principal ni el reconeixe-
ment en l’altre gènere ni el cos, i finalment, la importància de les comunitats d’iguals. 

No ser una noia: “Ser noia és el contrari de ser trans” 

El primer any li vaig dir a la gent que em digués “elle” i volia que la gent 
no em veiés com a noia i ja està. Ara mateix sé que la gent em veurà com 
a noia perquè em vesteixo de manera femenina, perquè soc trans i és el 
que passa. L’únic que faig ara mateix és demanar a la gent que utilitzi els 
meus pronoms. Bàsicament que no em tractin com a una noia (...) La 
meva transició era completament social. Que la gent em vegi com a algú 
que no és una noia i que utilitza pronoms amb els quals em sento còmo-
de. Va ser un procés molt lent, molt més que altra gent (...) El que més 
prefereixo de tot és que no sàpiguen què soc. Això és el que millor em fa 
sentir. I si no saben què soc, prefereixo que pensin que soc un noi, que 
no una noia. Tot i que alhora m’agrada vestir femeninament, perquè és la 
moda que més m’agrada. (Alex, persona no-binària de 14 anys)

De vegades em sento totalment còmode amb el fet de ser femení i de 
vegades no. I se suposa que per ser un noi trans m’hauria de sentir com 
un noi el 100% del temps, i no em passa (...) Alguna cosa no quadrava, 
alguna cosa faltava. No em sentia bé amb mi mateix i vaig pensar que 
això ajudaria. Odiava molt veure’m de manera femenina. (Izan, persona 
no-binària de 14 anys)

Ser noia és el contrari de ser trans (...) Jo el que no vull és que em vegin 
com a noia, no perquè això em molesti molt, sinó perquè això és com-
pletament el contrari del que significa per al meu ésser trans. Aleshores, 

17 Hi ha en curs un projecte de recerca liderat per 4motion Systemic sobre les persones no-binàries a Espanya, sol·licitat per 
la Direcció General de Diversitat Sexual i Drets LGTBI i la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del 
Ministeri d’Igualtat per identificar les necessitats, demandes i problemes en el dia a dia d’aquestes persones a l’Estat es-
panyol. 
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l’única altra opció que la gent entendria és “noi trans” i és com, bé, és 
això. Llavors, per què no ets una noia? Doncs perquè no ho soc... No he 
d’odiar necessàriament ser una noia per a no ser-ho (...) Ara no tinc cap 
etiqueta de gènere ni de sexualitat, tot i que sí que tinc una etiqueta so-
cial de “noi trans”, però no és com... el meu gènere no és noi. És com el 
que comporta ser un noi trans, però el meu gènere en si no és un noi 
(Dan, noi trans de 14 anys)

Com veiem, en aquests relats està present principalment la idea de “no ser noia” més que 
la de “ser noi”. El que van destil·lant els seus relats és que l’espai de transició és sobretot 
un espai per distanciar-se de la categoria noia, que és percebuda com una imposició soci-
al i, en alguns casos, una imposició adulta. Quant a les expressions de gènere, en moltes 
experiències no apareix particularment la identificació amb les expressions masculines ni el 
desig de ser percebuts com un noi, encara que en alguns casos aquesta sembla ser la pri-
mera categoria que habiten com a trans, cosa que pot portar a processos com els que hem 
exposat en l’apartat anterior (4.2.2). És més, en alguns relats s’explicita una identificació 
amb les expressions femenines. Potser el fet que el desig d’abandonar la identitat de noia 
no estigui mobilitzat per la identificació amb els nois o allò masculí és un dels elements més 
innovadors d’aquests itineraris trans que trenquen amb els imaginaris tradicionals de tran-
sició de gènere. 

D’altra banda, i encara que pel que sembla és una experiència més minoritària, l’espai 
no-binari pot ser també un lloc d’arribada per als qui no s’identifiquen com a nois malgrat 
haver estat assignats amb aquest gènere en néixer. A continuació, per exemple, un adoles-
cent ens explica com ha estat la seva experiència transitant a noia trans i per quines raons 
decideix deixar de viure com a tal:

Si hagués pogut escollir ser una dona cis en aquell moment, hauria dit 
que ho compro. I si m’haguessin dit que si em continuo hormonant tindré 
un bon futur laboral, una bona esperança de vida i que no em pegaran 
pel carrer i no em passarà absolutament res, doncs m’hauria pensat molt 
més si deixar d’hormonar-me o no. En el fet de deixar d’hormonar-me sí 
que hi va tenir molt pes pensar i saber que com a persona cis tenies 
molta més facilitat de fer coses que com a persona trans. (Eric, persona 
no-binària de 16 anys)

De nou, com hem assenyalat en l’apartat 4.2.1, “Hi ha diferències entre nois i noies?”, els 
costos socials d’habitar la categoria noia trans semblen ser molt elevats i revelen una dife-
rència de gènere important en els itineraris de transició en l’adolescència. 

Identitats no-binàries

Em vaig passar mil anys intentant trobar una etiqueta, molts (...) Jo crec 
que he passat per totes. Doncs aquest amic em va dir que era “gènere 
fluid” i jo era com no sé què és això, però vinga!, jo també, i com que 
tampoc entenia l’atracció sexual em vaig posar l’etiqueta de “pansexual” 
al principi. I després ja vaig dir, però el meu gènere no canvia, però tam-
poc soc un noi i tampoc soc una noia, doncs suposo que seré “no-binà-
ria”. I després vaig dir soc “bisexual”, i després vaig dir potser soc “les-
biana”, i va ser com “ostres, no”. I aleshores vaig tornar i vaig dir soc una 
“deminoia”, no sé per què, o sigui, va ser una època molt rara i vaig dir, 
no, soc “pansexual” i una “deminoia”. Llavors vaig dir: “no, mentida”, 
torno a l’etiqueta de no-binari, i després em va venir una baixada tre-
menda i vaig dir que no, que soc una “noia heterosexual”. Com que vaig 
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tornar al principi, i després vaig tornar al gènere no-binari i pansexual, 
aleshores deminoi, vaig passar una època de “noi gai”. No sé com vaig 
passar de lesbiana a gai, però bé... I després vaig arribar a l’etiqueta de 
“noi trans”, de “noi trans gai”, vaig dir, ostres, no, “noi trans bisexual” i 
després “noi trans pansexual”. Aleshores al final vaig dir, en aquell mo-
ment vaig dir fora i vaig dir fora i ara és el fora. (Dan, noi trans de 14 anys)

Trigènere, bigènere, gènere fluid. I ara, no-binari (...) No ho tinc gaire clar, 
de moment com a no-binària, però hi va haver un temps en què vaig 
estar dubtant si gender queer o ja més concret, però gènere no-binari és 
més ampli i crec que explica millor com em sento. (Izan, persona no-bi-
nària de 14 anys)

Jo canvio molt de manera amb la qual m’identifico. En els últims quatre 
anys m’he identificat amb un tipus diferent de persona trans. El primer 
any, com a “persona no-binària”. El segon, com a “noi trans”, i després 
he anat fluint entre persona no-binària més masculina o més femenina 
(...) M’identifico molt amb el terme “gènere fluid” perquè és molt més 
lent. Ara, quan faig un canvi, no és gens dràstic en la meva vida, ara m’he 
acostumat a aquests canvis de gènere. (Alex, persona no-binària de 14 
anys)

Un altre element en comú en aquests itineraris de transició és una exploració intensa de les 
categories identitàries de l’espectre no-binari. Aquestes identitats formen un camp viu del 
qual emergeixen noves categories de manera constant en els últims anys que fascina molts 
adolescents que esdevenen experts d’aquestes noves categories i subcategories, la seva 
relació entre si, com es defineixen, com saber quina és la més adequada a cadascú, quins 
graus de masculinitat o de feminitat accepten cadascuna, etc. 

No només la llei i la medicina configuren identitats, el cas de les identi-
tats no-binàries (Lucas Platero. Psicòleg social. Professor de la URJC)

Com assenyala L. Platero en aquesta citació, una particularitat clau és que aquestes cate-
gories no tenen un origen mèdic, sinó que han estat inventades i autoassignades per per-
sones trans i popularitzades a les xarxes socials, en les quals trobem llistes molt extenses 
d’identitats de gènere.18 

Aquests adolescents relaten el seu viatge mitjançant diferents paraules a la recerca d’una 
identitat que els expliqui, que els faci sentir còmodes, que els defineixi completament. 
Aquestes recerques revelen alhora la sensació que no hi ha una categoria identitària que els 
satisfaci del tot, cosa que pot portar a sensacions com la “pressió” per descobrir el seu 
gènere i fins i tot frustració (Dan, noi trans de 14 anys), que finalment assumeixen que aniran 
variant les seves identificacions en el futur. És freqüent que es passi d’una identitat a l’altra 
en un procés de recerca que pot ser sostingut en el temps i que requereix una forta reflexi-
vitat. Paradoxalment, en aquestes transicions conviuen dues forces en paral·lel: d’una ban-
da, una crítica molt forta a les identitats de gènere normatives, i de l’altra, una necessitat 
molt forta de trobar identitats de gènere amb les quals identificar-se. 

Aquests processos de recerca succeeixen al mateix temps que aquests adolescents ex-
pressen malestars emocionals intensos que els angoixen. I com veurem, aquests malestars 
no estan centrats en la necessitat de ser reconeguts en un altre gènere o en la relació amb 

18 Vegeu, per exemple, la llista de l’Asociación Trans Cuirgénero Estatal: https://atcues.wordpress.com/tag/glosario/.
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els seus cossos, sinó més aviat en sentiments de tristesa, ansietat o aïllament davant del 
món que els envolta. 

Malestars més enllà del gènere: “No té a veure amb el tema trans, soc una persona 
que està malament”

La meva salut mental sempre ha estat horrible, des que tinc uns 5 anys. 
Llavors, no crec que necessàriament el tema trans afectés de manera 
positiva o negativa en la meva salut mental, sempre s’ha mantingut bas-
tant baixa. (Dan, noi trans de 14 anys)

El meu psicòleg diu que tinc ansietat per la meva confusió amb el gène-
re, però jo no ho veig així, perquè ja estava així abans. Però tots els psi-
còlegs amb els quals parlo em diuen que estic així per la meva confusió 
amb el gènere. Jo no ho crec, estic nerviós per l’institut, o pel meu pare. 
(Izan, persona no-binària de 14 anys)

No té a veure amb el tema trans, soc una persona que està malament. 
Porto la majoria de la meva adolescència tenint algun problema de salut 
mental. Ja ho tenia abans de ser trans. (Alex, persona no-binària de 14 
anys)

Potser és que estic incòmode i “me la suen” les normes. I la cosa va més 
d’això, que estic incòmode. (Max, noi trans de 19 anys)

En molts relats d’aquests adolescents està present amb molta força una sensació profunda 
de malestar, tristesa o incomprensió i és habitual l’autodiagnòstic, així com la recerca de ser 
diagnosticats per professionals amb diferents tipus de psicopatologies (ansietat, fòbia so-
cial, depressió, però també espectre autista), sembla que com una manera de buscar una 
explicació que calmi el malestar i trobar una identitat de referència. En aquest sentit, és in-
teressant la ruptura generacional entre adults trans que han problematitzat molt el paper de 
la psiquiatria en els acompanyaments davant d’aquesta generació d’adolescents que ma-
neja la nomenclatura diagnòstica amb habilitat i espera que els seus malestars siguin iden-
tificats com a tals: 

Les persones adolescents ens porten sempre l’avantatge, perquè clar, 
nosaltres tot just, des dels serveis sanitaris, estem per despatologitzar, 
nosaltres venim amb el nostre discurs superbonic i políticament correcte 
que diu que “això és un espai despatologitzador” i, de sobte, ve alguni 
adolescent i et diu: “Vull que em facis el diagnòstic d’autisme”, i clar, a 
mi em descol·loca molt, i dic: “Bé, és que nosaltres en realitat volem 
acompanyar-te de manera integral, però intentem no vincular-hi una pa-
tologia o un problema de salut mental, que si el tens o vols veure si el 
tens, entra dins de les nostres responsabilitats professionals”. Si una 
persona té una inquietud, pots ajudar a aclarir aquesta inquietud, però el 
que sí que m’ha sorprès és que nosaltres intentem no parlar de la pato-
logia, no parlar dels problemes de salut mental com a tals o no reproduir 
estigmes, i clar, venen algunes persones, com sempre no totes, però al-
gunes venen i diuen: “Jo no sé si tinc trastorn dissociatiu de la persona-
litat, si tinc TEA, si tinc...” (Marcela Mezzatesta. Psiquiatra. Unitat d’Iden-
titat de Gènere de l’HIJSD)

Per a algunes persones adolescents trans sembla teixir-se un espai comú amb l’espectre 
autista que pensem que s’ha d’explorar amb més profunditat, com assenyalem en l’apartat 
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4.1. Però més enllà de les categories diagnòstiques, ens preguntem en concret de quina 
manera s’interrelacionen els malestars emocionals, la neurodiversitat i les experiències 
trans en adolescents. Qüestions com la solitud, l’aïllament o la incomprensió, tan presents 
en els seus relats i amplificades per la pandèmia de la covid-19 (qüestió en la qual ens atu-
rarem en l’apartat 5.3.2.), semblen veure en les identitats trans una via d’escapament dels 
seus malestars que podria mitigar part del seu dolor: 

M’he trobat amb casos que han arribat a la conclusió que són trans per-
què, buscant per internet, han trobat que comparteixen símptomes amb 
gent trans. M’he trobat també subjectes que han fet la transició, en ca-
sos de noia a noi, i que no els sorprèn que tots els malestars que tenien 
abans els segueixin igual: no els agrada el seu cos igual, tenen proble-
mes de relació igual, es tanquen a casa seva els caps de setmana exac-
tament igual, i no els sorprèn! La separació entre la qüestió dels males-
tars i símptomes psicopatològics i de la sexualitat i la identitat de gènere 
sembla que vagin desconnectats. És estrany. (Montserrat Puig. Psicoa-
nalista, psiquiatra. Unitat Medicoeducativa Centre l’Alba)

Quan tens malestar sempre busques respostes (...) Hi ha un grup impor-
tant de persones que venen després de processos que, en part, estan 
relacionats amb la identitat, però en part potser no hi tenen res a veure, 
com molt complexos. Pot ser que busquin algun tipus de sortida a aquest 
malestar en diferents àmbits, potser algú buscarà la sortida del seu 
malestar en les drogues, d’altres el dirigiran d’una manera més positiva 
a un estudi excessiu, maneres creatives. És un discurs que està arribant 
a persones que ja estaven molt danyades i els estan plantejant que pot-
ser van transitar en el seu moment i que tot aquell camí que van fer tran-
sitant sí que m’ha donat una mica de benestar, però potser no tinc tot el 
benestar possible perquè vaig buscar aquest camí de solució al meu 
malestar quan hauria d’haver buscat en altres. (Rosa Almirall. Ginecòlo-
ga, Servei Trànsit)

Com un perfil més de prova error, d’estic fatal, no sé gaire bé què em 
passa, jo crec que és això, a partir d’aquí em llanço a la piscina, i com 
vulgui trobar ràpidament una solució al malestar, és com que necessito 
buscar alguna cosa, ja sigui les hormones, una atenció psicològica, una 
etiqueta, una ubicació al món, doneu-me-la ràpid que necessito saber 
ràpidament com estar bé. (Anna Francesch. Treballadora social, Centre 
LGTBI de Barcelona)

El fet que la identificació amb el gènere contrari a l’assignat no estigui particularment pre-
sent en els relats d’aquests adolescents, però que sí que emergeixi un relat intens de males-
tar, ens planteja que potser l’experiència trans en alguns d’aquests itineraris pot estar su-
posant una recerca, mitjançant l’exploració de categories de gènere no-binàries, de mitigar 
el malestar o el sofriment, i que alhora estan configurant noves maneres d’entendre les 
transicions de gènere. Tanmateix, mentre es distancien dels itineraris de transició mobilit-
zats per identificacions de gènere “normatives”, l’experiència de transició de gènere per si 
mateixa sovint no alleuja els malestars viscuts, l’elecció d’un nom nou o ser referit amb 
pronoms escollits no alleuja, en molts casos, la sensació d’estranyesa amb l’entorn, ni mi-
llora les relacions familiars o escolars. I aquesta és també una particularitat d’aquestes 
transicions de gènere que és fonamental per dissenyar acompanyaments eficaços. El fet 
que aquestes transicions no aterrin en estats de més benestar s’interpreta, de vegades, 
com un indicador negatiu, que aquestes experiències no han aportat ni han ajudat aquests 
adolescents a estar millor i, per tant, han estat inútils. En canvi, com veurem ara, aquestes 
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experiències adquireixen sentits molt importants per als adolescents en el seu desenvolu-
pament personal i social. 

Quan la modificació corporal no aporta solucions

Doncs al principi, quan vaig saltar al vaixell per primera vegada, suposo 
que se’m va posar molta pressió per fer-me operació i coses així. I com 
que jo descarto molt la història aquesta del cos incorrecte... O sigui, veig 
molt aquesta definició i suposo que els meus amics i jo no teníem cap 
altra informació, i ells eren molt de “jo m’operaré, jo no sé què, jo no sé 
què altre”. I era com, bé, no sé, era com “suposo que jo també”. I des-
prés van començar, els que eren una mica més grans que jo, van comen-
çar amb la testosterona, perquè es comença a partir dels 16. Els que 
eren més grans que jo ja han començat, alguns, jo com que no... Llavors 
crec que em queda molt gran aquest tema i que amb 14 anys encara no 
puc decidir una cosa que afectarà el meu cos permanentment i, o sigui, 
potser en algun moment utilitzo la testosterona, però seria una cosa to-
talment social, o sigui, per sentir-me també (...) No, mai vaig tenir una 
obsessió. Mai vaig voler operar-me, en realitat era per seguir la gent (...) 
Va ser separar-me d’aquesta gent i va ser com “ah, doncs no cal, no?”, 
doncs ja està, i me’n vaig anar del tema, també. I després, o sigui, amb 
la gent amb la qual em pressionava en la vida real també hi ha gent a les 
xarxes socials que sempre és “ah, operacions, operacions”, i quan vaig 
dir: “doncs potser les xarxes socials no m’estan fent tant bé”. Llavors 
vaig parar i ja no, i ja no va ser tanta pressió. (Dan, noi trans de 14 anys)

Estic més còmode amb el meu cos perquè he vist molta gent a internet 
que diu que no passa res per tenir pit i no sentir-te noia. (Izan, persona 
no-binària de 14 anys)

Tradicionalment, el principal tractament que s’ha ofert a les persones trans per alleujar els 
seus malestars ha estat la modificació corporal. I és que, en efecte, aquestes tècniques han 
millorat la vida de moltes persones trans. Però la qüestió és que aquests tractaments no 
sempre alleugen el malestar d’aquests adolescents que sovint els exploren, els inicien i els 
deixen, es fan preguntes sobre ells, però clarament no són l’eix del seu benestar, perquè 
passar desapercebuts en un altre gènere no és el seu objectiu. Per tant, les modificacions 
corporals són una cosa que exploren en tant que aquests són els discursos dominants de 
l’experiència trans, igual que les trajectòries de moltes persones estan inserides en proces-
sos de modificació corporal. Com es posa en evidència en tots dos verbatim, internet exer-
ceix un paper disseminador d’aquests discursos de modificació corporal, alhora que pro-
dueix noves narratives (Tortajada et al., 2020). Alguns d’aquests adolescents descobreixen 
a mesura que experimenten que, de fet, el seu malestar no s’alleuja amb la modificació 
corporal, però per descobrir-ho necessiten preguntar-s’ho i, en alguns casos, experimen-
tar-ho.

Al mateix temps que aquesta generació d’adolescents està transformant els itineraris tradi-
cionals de les transicions de gènere, no deixa d’estar influïda pels discursos dominants 
sobre què implica una transició de gènere. Aquests discursos en què la modificació corpo-
ral és a l’epicentre també els empenyen a experimentar amb els seus cossos i a pregun-
tar-se si és allò el que necessiten, i per moments, també els confon.

En aquest sentit, els discursos sobre la disfòria de gènere o el malestar corporal podrien 
estar funcionant com a marc explicatiu d’altres dels seus malestars més enllà del gènere, o 
fins i tot intensificar-los. Aquests processos es donen, a més, en un marc particularment 



68 Ajuntament de Barcelona

delicat, que és que per iniciar aquests tractaments necessiten el consentiment de les seves 
famílies i que es tracta, de vegades, de modificacions amb graus diferents d’irreversibilitat. 
Per tant, l’equilibri entre acompanyar l’exploració però alhora posar-hi límits és un dels 
punts més complexos d’aquests acompanyaments. Alhora, ja que l’acompanyament a les 
persones trans ha atorgat sempre un protagonisme enorme a la modificació corporal com 
la solució d’aquests malestars, les experiències d’aquests adolescents mentre utilitzen les 
estratègies tradicionals d’acompanyament, les posen en crisi perquè no els serveixen, i ens 
obliguen a pensar de nou com atendre aquests malestars i a tractar d’indagar què ens es-
tan dient més enllà d’expressar el seu desig de transitar el gènere a una identitat no-binària.

Mentre ha anat calant en aquesta generació la crítica al “cos equivocat”, per a moltes per-
sones, la modificació corporal continua sent una sortida necessària al seu malestar: 

Quan tens malestar sempre busques respostes, i per aquí pots anar al 
psicòleg i posar-te 25 etiquetes diagnòstiques, començar a prendre me-
dicaments psiquiàtrics, entrar al món de les drogues, etc. Dins de tot, 
que algú vulgui explorar la via del gènere i situar-se d’una altra manera i 
prendre una mica d’hormones... (Rosa Almirall. Ginecòloga, Servei Tràn-
sit)

Per a aquestes transicions de desidentificació de gènere, mentre estan ampliant l’imagina-
ri corporal i les hormones poden estar utilitzant-se en aquest context com una eina d’explo-
ració, s’ha anat generant un tabú entorn de la modificació genital que afecta principalment 
les noies trans: 

La sensació que sí que tinc és que hormonar-se està malament o ope-
rar-se està malament. Això sí. I com que les persones no-binàries no 
s’hormonen sovint, doncs... Conec més persones no-binàries que no 
s’hormonen que no pas que s’hormonen (...) No sé com explicar-t’ho, és 
com si fos tabú. Bé, hormonar-te no tant, però sí operar-te. (Marina, noia 
trans de 16 anys)

Com abordem més endavant, mentre es produeixen formes emergents d’entendre el cos i 
el gènere, es van forjant algunes idees sobre les transicions que generen normatives sobre 
“com ser trans” que s’amalgamen en les experiències de les persones adolescents trans, 
sigui quin sigui el seu itinerari de trànsit, com per exemple la idea que les cirurgies genitals 
no són necessàries i apostar per la diversitat corporal. 

La identitat trans com a autoconeixement: “L’experiència trans és molt bonica perquè 
et coneixes molt a tu mateix”

Jo estic molt feliç de la meva experiència trans, perquè he descobert 
moltes coses de mi que no sabia (...) Ser trans és una part molt important 
de la meva identitat. Sense saber això em faltava alguna cosa de mi. I 
descobrir això sobre mi és una part molt important. Saber qui soc i en-
tendre’m com a persona millor (...) Sempre vaig saber que hi havia algu-
na cosa diferent en mi, però no sabia què era. I la primera setmana que 
em vaig adonar que era trans, ja està, era això el que em faltava a la 
meva vida. Vaig estar buscant descobrir això sobre mi durant molt temps. 
(Alex, persona no-binària de 14 anys)

L’experiència trans es defineix en una part pel canvi, però sobretot és un 
procés de descobriment de moltes coses, sobre un mateix, sobre la 
gent, sobre el gènere. (Max, noi trans de 19 anys)
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L’experiència trans és molt bonica perquè et coneixes molt a tu mateix. 
(Nico, noi trans de 16 anys)

Un aspecte destacable és que els relats d’aquests adolescents sí que assenyalen que 
aquest procés de trànsit ha implicat una porta a un coneixement més gran de si mateixos. 
Expliquen que abans d’iniciar la transició se senten fora de lloc, que hi ha alguna cosa que 
els falta, que no acaben de trobar-se fins que apareix l’experiència trans. En aquest sentit, 
algunes professionals entrevistades veuen que aquests itineraris de transició en el context 
actual es poden estar configurant com una via de recerca de respostes, que en lloc d’inva-
lidar el procés de transició portaria a complexificar-lo com unes possibles vies disponibles 
per mitigar el malestar: 

Veig molta gent que ve i em diu que necessito un lloc per saber què vull, 
tinc una crisi identitària però no sé què em passa (...) No és res tan aliè al 
que passa amb altres coses, perquè tu saps el que et passa ara, d’aquí 
a saber quin és el camí... (Cristina Garaizábal. Psicòloga clínica, grup 
motor)

L’important és que no s’agafi tot això per donar poder d’alguna manera 
als professionals dient que com que aquesta persona té molts malestars, 
primer solucionem els malestars. Entenem que hi haurà persones que 
iniciïn aquest procés molt tranquil·les i que ho facin fins i tot per explorar, 
i persones que tenen molts malestars i que puguin veure en això, com en 
moltes altres coses, algun camí per trobar equilibri i això potser és explo-
rar. (Rosa Almirall. Ginecòloga, Servei Trànsit)

Més enllà d’aportar un procés de descobriment personal i una identitat per anomenar-se, 
com veiem al segon verbatim, les experiències trans aporten a molts adolescents una co-
munitat d’iguals i un conjunt de valors compartits. Pensem que aquestes dues qüestions, 
que a continuació explorarem, són de les particularitats més rellevants que produeixen 
aquestes transicions de gènere. 

Pertànyer a una comunitat

La primera vegada que vaig estar en unes quedades em vaig sentir com-
pletament còmode sense que ningú em jutgi. A classe sempre hi ha algú 
que fa algun comentari. Però en aquest espai era absolutament increïble 
estar en la comunitat. Perquè vivim en una societat no creada per a gent 
de la comunitat, especialment per a la gent trans. És molt important per 
als adolescents trans trobar altra gent com nosaltres. (Alex, persona 
no-binària de 14 anys)

És la necessitat d’acceptació, i més en l’època de l’adolescència, en la 
qual comences a necessitar socialitzar d’una manera molt forta, i els dos 
models que tens són binaris i et quedes allà, jo no estic aquí, jo no estic 
allà, però m’he de ficar en un calaix o un altre perquè, si no, com em re-
laciono? Perquè els iguals, bé, em poden acceptar i tal, però m’exclou-
ran. És molt, és molt forta la necessitat de relació amb el grup i alhora la 
relació de descobrir-te com a identitat, de qui ets tu. I qui ets tu resulta 
que no encaixa amb els que se suposa que són els altres i tens una 
mica... això que en diuen buscar el passing, és que és una necessitat de 
posar-te en un lloc o un altre perquè has de tenir una relació o una altra, 
o si no la relació amb iguals, però la relació amb iguals és molt reduïda 
(...) és com fer-te madur molt ràpid, no? Aquesta visió que tenim els 
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adults de... on vaig? Així em disfresso, no? Així presento una imatge, no? 
Això en un moment en què, a més, tu el que vols és ser tu, és molt com-
plicat. (Blanca, mare d’un noi trans que va iniciar la transició als 13 anys)

En apartats anteriors hem assenyalat que aquestes transicions de gènere no deriven direc-
tament en més benestar personal, és a dir, que la transició en si mateixa no resol els males-
tars emocionals previs que poden estar mobilitzant-la. Tanmateix, el que sí que sembla que 
millora de manera destacable són les relacions d’amistat: l’aparició d’una comunitat d’ado-
lescents en processos similars és un espai profundament significatiu per a les persones 
entrevistades, algunes de les quals s’havien estat sentint al llarg de la seva vida soles, aïlla-
des i incompreses, i genera una expectativa de pertinença. Efectivament, sabem que la 
comunitat d’iguals és important per a tots els adolescents trans, en general, com a espai on 
trobar referents, compartir les seves experiències i, fins i tot, ampliar l’imaginari d’allò trans 
(Parra, 2021a), però podríem dir que, en aquestes transicions mobilitzades per la desiden-
tificació amb el binarisme de gènere, la comunitat d’adolescents trans no-binaris emergeix 
amb força com el principal lloc de pertinença i socialització per a aquestes persones. Al-
guns aspectes d’aquesta comunitat emergent creiem que mereixen ser analitzats amb més 
deteniment. Com s’indica en el segon verbatim que inicia aquest apartat, ens sembla que 
s’està donant un moviment paradoxal: mentre els espais comunitaris per a aquests adoles-
cents permeten negociar amb el món adult determinades normes i institucions socials, 
produint col·lectivament maneres creatives i emergents d’habitar la seva existència quant al 
gènere. També sembla estar donant-se a l’interior d’aquests espais una mena de col·lecti-
visme de tipus més ideològic que produeix normes morals sobre l’experiència trans i que 
impacta subjectivament en aquestes persones adolescents. 

L’experiència trans com a posició ideològica

Ser trans és un alliberament de tot el que et va imposar la societat. És 
com si tu estiguessis en un calaix, en un d’aquests calaixos, i tu, en 
comptes d’obrir un calaix, o sigui, moure de calaix, simplement ets un 
colom dins d’un calaix, obres i te’n vas volant. Doncs això és el que per 
a mi seria ser trans. (Dan, noi trans de 14 anys)

Els adults no entenen el concepte no-binari. En la seva ment només hi ha 
noi o noia, i no estan oberts a altres possibilitats. No hi ha res més. Al 
principi em frustrava una mica, m’enfadava, però ara ja m’és igual si ho 
entenen o no. És el meu gènere i ja està. Mentre em tractin pel meu nom 
i els meus pronoms, m’és igual. (Izan, persona no-binària de 14 anys)

La manera en què normalment ho explico és no sentir-me còmode amb 
el que t’han dit que has de ser. Sempre han dit que he de ser noia perquè 
el meu cos és així. Depenent del dia em sento més o menys còmode 
amb això. I això és bàsicament com intento esbrinar el meu gènere, com 
de còmode em sento amb aquesta cosa que m’han imposat des del 
naixement, que he d’actuar de certa manera i ser de certa manera. (Alex, 
persona no-binària de 14 anys)

Una de les principals hipòtesis que hem volgut explorar en aquest treball és que algunes 
d’aquestes transicions de gènere en l’adolescència, més enllà de les identitats de gènere, 
s’estan configurant com a identitats polítiques. Aquests adolescents no refereixen episodis 
en què la seva expressió de gènere xoca amb les expectatives socials i la transició de gè-
nere és la seva via d’encarrilar aquestes experiències i trobar una identitat que faci possible 
la seva expressió. Per exemple, en molts casos no es tracta de persones assignades noia 
que se sentin molt masculines o s’identifiquin amb els nois. En canvi, refereixen sensacions 
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de malestar, de ruptura amb els seus entorns socials, d’incomprensió amb les categories 
de gènere, particularment la que se’ls ha assignat i que vivencien com una imposició. En 
aquestes experiències trans, semblaria que el que es produeix és que la transició de gène-
re expressa una ruptura amb un conjunt de valors i institucions socials. En aquest sentit, si 
comparem els relats d’adolescents que fan transicions de gènere perquè s’identifiquen 
amb el gènere contrari a aquell que se’ls va assignar, veiem que la comunitat té un sentit de 
suport, espais on oxigenar-se entre experiències compartides, però no són l’epicentre del 
seu món social, tal com expressava un noi trans entrevistat: “No tinc la necessitat de tractar 
amb gent només trans, perquè potser no tinc coses en comú amb aquestes persones, per-
què que jo sigui trans no vol dir que m’hagi d’entendre necessàriament amb aquesta per-
sona” (Nico, noi trans de 16 anys). En aquesta qüestió també es fan evidents les diferències 
de gènere:

Quan les coneixem, són noies a qui els costa molt més trobar referents 
tant reals com en xarxes socials amb els quals es puguin sentir identifi-
cades. I després, elles entre si de vegades tenen amigues que són cis, 
però conèixer iguals que estiguin en un procés de transició, o sigui altres 
noies trans, gairebé cap, o sigui, no hi ha gaire connexió entre elles. 
(Marcela Mezzatesta. Psiquiatra. Unitat d’Identitat de Gènere de l’HIJSD) 

En aquests processos dels quals parlem ara la comunitat cobra un sentit molt més impor-
tant perquè s’hi vinculen ideals, valors, posicions ètiques i morals comunes, que podrien 
tenir trets subculturals, o de manera més específica, contraculturals. És a dir, que no es 
tractaria només d’una comunitat en què el que es comparteix és un trànsit, sinó una deter-
minada manera d’entendre el gènere i la transició, però també el desig (la bisexualitat o la 
pansexualitat com a identificacions principals), les relacions amoroses (el poliamor com a 
model principal), la salut mental (una romantització dels malestars anímics), l’antiespecisme 
(el veganisme com a dieta principal), i altres idees polítiques, que no són evidents en les 
transicions mobilitzades principalment per la identitat de gènere. Al seu torn, i com veiem 
en la segona citació que obre aquest apartat, un altre antagonisme important té a veure 
amb el món adult:

Hi ha moltíssima gent adolescent que comença a dir que és trans, i tam-
bé comença a dir que és no-binària, i també comença a dir que és poli-
amorosa, i que és vegana (...) Quan parlen del no-binarisme, estan mos-
trant els valors d’una generació a la qual li passen moltes coses (...) Em 
porta a pensar si té a veure amb certs ideals, amb certes maneres de ser 
al món que les podem entendre com a subculturals, en el sentit que hi 
haurà un conjunt de gent que és així i una altra gent que no. Crec que hi 
ha alguna cosa de repensar les normes de gènere, que també posen en 
qüestió altres normes. (Lucas Platero. Psicòleg social. Professor de la 
URJC)

Una persona que s’identifica o que verbalitza que és no-binària, bisexual 
i poliamorosa, no et puc afirmar que hagi experimentat el poliamor... que 
l’hagi viscut i decidit que vol viure les seves relacions d’aquesta manera. 
Simplement considera que aquesta comunicació de les relacions té un 
valor més positiu que un valor tradicional, conservador... però no sé si ha 
tingut l’experiència com a tal, l’ha viscut i decidit conscientment... (Anna 
Francesch. Treballadora social, Centre LGTBI de Barcelona)

Pensem que per acompanyar aquests processos és clau interpretar quin missatge estan 
volent traslladar aquests adolescents mitjançant les seves experiències amb el gènere, al-
hora que reflexionar sobre el gènere en l’època actual, qüestió que abordem més endavant. 
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Si observem els discursos dels adolescents, constatem que la identitat de grup que es 
configura en aquestes comunitats d’adolescents es presenta com un espai de crítica a un 
sistema social adult que es considera injust. Per a això es produeixen antagonismes amb 
aquest exterior que es vol problematitzar. Per exemple, el món de les persones cis (les que 
no són trans), de les persones heterosexuals (les que no són gais, lesbianes, bisexuals, 
etc.), dels homes (els qui no són dones): 

Amb gent trans, amb gent queer, m’aporta comunitat. Gent amb qui 
compartir coses. Amistat. No m’agrada gaire dir-ho, però hi ha una gran 
diferència entre com vaig jo per la vida i com van per la vida els meus 
companys de classe cis heteros. La meva base i la seva base són dife-
rents. I no passa res, i hi tenim amistats molt bones. Però em va bé tenir 
gent amb la meva mateixa base. (Max, noi trans de 19 anys)

La meva identitat no ha d’estar basada en el que la gent cis pensi de mi 
(...) No crec que cap persona cis, a part de les meves dues millors ami-
gues, entengui el meu gènere. (Alex, persona no-binària de 14 anys) 

En aquest sentit, com indica la citació que inicia aquest apartat, l’experiència trans no-bi-
nària per a aquestes persones adolescents estaria associada a una exploració de la lliber-
tat, literalment és el colom que vola lliure més enllà dels calaixos i les etiquetes, sense obeir 
les normes socials. Per això interpretem que a aquestes transicions de gènere se li associ-
en un conjunt de valors polítics que li conferirien un estatus moral superior a altres experi-
ències més normatives que els entorns d’aquests adolescents reprodueixen. Ser trans, des 
d’aquesta perspectiva, seria èticament millor que ser cis, i ser no-binari, millor que ser trans 
binari.

Sembla com si l’experiència no-binària fos una mena de distanciament de les normes de 
gènere tradicionals que estan encarnades principalment per les persones adultes, no úni-
cament cis, també trans, amb qui es dona una ruptura generacional, i en què el seu desco-
neixement de les identitats no-binàries fos una prova més de la seva incapacitat per enten-
dre altres desigualtats. De fet, l’associació de l’emergència no-binària amb una dinàmica 
generacional, com assenyala Lucas Platero en el verbatim anterior, és també un element 
que ens sembla pertinent explorar. 

Evitar el cis-hetero 

Tinc amics cis-hetero, però la majoria dels meus amics són LGTB, o si-
gui, com a mínim són bisexuals. (Ainhoa, noia trans de 16 anys)

Ser trans també comporta molt, vas nedant a contracorrent tota l’estona, 
menys quan estàs amb gent LGTBI o trans, que llavors flueixes. En els 
meus grups relacionats amb l’escola, tots són cis. I després tinc, en els 
altres grups, que o gairebé tots són del col·lectiu, o els que són meitat i 
meitat, que nosaltres els hem convertit, que abans eren heterosexuals i 
han deixat de ser-ho perquè és molt difícil continuar sent heterosexual 
avui dia, no? (Marina, noia trans de 16 anys)

Pel que sembla, hi havia molta gent bisexual a la meva classe. M’agrada 
molt parlar d’aquest tema, i la gent a classe va començar a sentir-se més 
còmoda i va començar a sortir de l’armari. (Izan, persona no-binària de 
14 anys)
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Aquesta traducció de l’experiència trans en una actitud ideològica té alguns paral·lelismes 
amb l’emergència de la categoria bisexual per part dels adolescents, sobretot entre les no-
ies i les persones trans. Tots els adolescents entrevistats per a aquest treball afirmaven ser 
bisexuals o pansexuals. Com diu l’entrevistada de la primera citació, “com a mínim són 
bisexuals”, semblaria que la bisexualitat és el primer grau d’una escala de viure la sexualitat 
i el gènere d’una manera determinada, i entenem que, si és “el mínim”, és perquè hi ha 
graus inferiors a aquesta identificació, com per exemple, l’heterosexualtitat. D’altra banda, 
en la segona citació veiem com es presenta l’heterosexualtitat com una cosa “molt difícil de 
ser avui dia” i com es positivitza la “conversió” dels amics heterosexuals a altres orientaci-
ons. El que ens resulta destacable d’això no és que s’articulin políticament opcions sexuals 
que han estat particularment invisibilitzades, cosa que és positiva. El que crida l’atenció és 
que a la visibilitat d’aquestes altres opcions s’hi afegeix una consideració moral sobre l’he-
terosexualtitat, que sembla encarnar allò normatiu en l’experiència sexual, reïficant les no-
cions normatives de sexe/gènere/sexualitat en les experiències dels subjectes. En l’apartat 
següent desenvoluparem una reflexió més profunda al respecte d’aquesta dinàmica i la 
seva relació amb el context social actual. Però, en tot cas, podem dir que la identificació 
trans sembla relacionar-se, en una bona part d’aquests adolescents, amb la identificació 
no-hetero com una posició moral sobre la sexualitat. 

Masculinitat normativa, normativitat binària

Ja que em poso a escollir quines normes de gènere vull. O sigui, ja que 
et poses a trencar i a escollir quines normes vols, potser val la pena 
que... Molts nois trans veig que de cop són com supermascles i que són 
el màxim, i en realitat són cis per dins. I que, allà ells, però crec que pot-
ser no val la pena. (Max, noi trans de 19 anys)

Sobre la qüestió dels homes, és particularment interessant la crítica que en aquests entorns 
es fa sobre ser noi i sobre la masculinitat com una cosa essencialment negativa, i que as-
senyalin alguns comportaments o expressions de la masculinitat concretes. L’efecte col·la-
teral d’aquesta crítica és que, sovint, acaba impactant sobre els nois trans que transiten a 
identitats masculines i que, davant de la falta de referents, arriba un punt en què no saben 
com ser un noi. Com indica la citació anterior, presentar una masculinitat excessiva o iden-
tificar-se amb els nois cis sembla una derrota, una flaquesa o un defecte. 

Amb “normativitat binària” ens referim, com hem anticipat abans, a la creença que ser 
no-binari seria en essència èticament millor que ser binari. Aquesta crítica parteix d’associ-
ar que les persones trans que fan trànsits al gènere contrari a l’assignat i busquen passar 
desapercebudes serien de facto binàries, i ser una persona binària estaria associat aquí a 
un valor negatiu per conservador, normatiu i injust. Les referències crítiques a persones 
trans però, sobretot, als nois trans que volen modificar el seu cos, tenir passing o fins i tot 
amagar la seva identitat trans, assenyalen aquests itineraris com a traïcions i els atribueixen 
l’etiqueta “binària” com una cosa pejorativa. I en aquest sentit, observem que aquestes 
crítiques no reconeixen els desplaçaments d’allò normatiu que es donen a l’interior d’allò 
binari, cis i hetero, cosa que reïfica les posicions dualistes que precisament semblen voler 
impugnar. Aquestes comunitats semblarien estar produint noves normativitats definint 
quines transicions de gènere són veritablement radicals o crítiques.

El que ens suggereixen aquests antagonismes és que es produeix una amalgama entre els 
desitjos i les expressions de gènere de les persones amb els seus posicionaments polítics. 
Com si ser binari, cis, hetero o home conferís una adhesió en essència a valors cissexistes, 
heterosexistes o masclistes. Aquesta amalgama sembla estar suggerint d’alguna manera 
un imaginari voluntarista del desig i el gènere que a la pràctica no es correspon amb la re-
alitat (Coll-Planas, 2012). Es podria explorar quina relació té aquest imaginari amb els dis-



74 Ajuntament de Barcelona

cursos socials dels moviments feministes i LGTBI dels últims anys, en què aquesta amalga-
ma s’ha fet particularment present promovent moviments, discursos i pràctiques molt 
identitàries que sovint han confós ser home amb ser masclista, o ser hetero amb ser homò-
fob, o ser cis amb ser trànsfob. Com dèiem a l’apartat 4.2, aquest imaginari de les experi-
ències trans es filtra al seu torn en l’imaginari dels adolescents trans que desitgen fer tran-
sicions de gènere a la identitat contrària a aquella que se’ls va assignar, produint tensions i 
contradiccions respecte a com comportar-se, identificar-se o viure el cos sense ser llegits 
com a tradicionals, conservadors o poc lliures. 

La indefinició d’allò no-binari: “és tot i res alhora”

Per a mi, ser no-binari és tot i res alhora. (Izan, persona no-binària de 14 
anys)

L’experiència no-binària té molt a veure amb l’experiència trans, però és 
molt més complex, perquè hi ha menys pautes per seguir i cal explicar 
moltes més coses. Ara mateix, quan ets trans tens els passos que pots 
seguir, i vas fent aquests passos i la gent et diu: “Ah, molt bé, estàs fent 
els passos, felicitats, me n’alegro per tu”. I et parlen en el que vulguis, 
etc. Però amb això has de donar moltes explicacions, ubicar-te en l’es-
pectre del gènere. És complicat i moltes vegades no t’entendran. L’ex-
periència no-binària implica moltes més explicacions. (Max, noi trans de 
19 anys)

La meva manera d’expressar-me, almenys amb la meva roba, que nor-
malment m’expresso amb la meva roba, sento que... simplement crec 
que m’agraden certes coses de la masculinitat, o més aviat de l’androgí-
nia. O sigui, a mi la meva l’androgínia em sembla una cosa superguai, 
m’agrada molt. En les altres persones i en mi. I sentia que pel tema de 
ser andrògina havia de ser no-binària, era una espècie d’obligació. (Ain-
hoa, noia trans de 16 anys)

Pensava que, si m’identificava com a no-binari, havia de ser impossible 
distingir quin gènere era. I que, si no era allò, si no em sentia còmode 
fent allò, és que no era no-binari. Després vaig acabar entenent que ca-
dascú ho veu diferent i que no he de ser androgin, masculí o femení 
perquè sí. La gent es pensa que una persona no-binària no pot ser algú 
supermasculí o superfemení. Hi ha gent no-binària que també pensa 
això i que ho promou. (Izan, persona no-binària de 14 anys)

Perquè hi ha molta gent no-binària que utilitza el no-binari d’una manera 
binària, com si fos un tercer gènere, i això em fa molta ràbia perquè, o 
sigui, semblaria que la meva etiqueta de gènere seria un gènere no-bina-
ri, però és que no, perquè només l’existència, que hi hagi una etiqueta 
per a això fa completament, li treu el sentit, perquè aleshores estàs cre-
ant un trinarisme. (Dan, noi trans de 14 anys)

Quan vaig començar a conèixer el tema no-binari, el tema gènere fluid, 
hi vaig reflexionar molt. Suposo que tiro més cap a noia, l’estàndard, que 
jo em sento més noia. Però pot ser que tendeixi una mica al no-binaris-
me. Hi ha un concepte que vaig aprendre fa poc, que es diu demigirl, que 
no me’n refio gaire perquè aquí la gent es treu els conceptes d’on vol. 
Però diria noia. (Marina, noia trans de 16 anys)
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Jo en el meu gènere personalment no em col·loco. Em col·loco en el 
sentit que vull que em parlin en masculí, m’expresso d’aquesta manera 
o de l’altra. Però la meva concepció personal interior del meu gènere 
m’és igual. He arribat a la conclusió que no val la pena intentar descobrir 
on em fico específicament. Em val la pena la part pràctica, vull que em 
parlin així, m’agrada posar-me aquesta roba, etc. (Max, noi trans de 19 
anys)

Aquesta bateria de citacions busca mostrar de quina manera una de les característiques 
principals i alhora tensions de les identitats no-binàries en l’adolescència és que es presen-
ten en essència com quelcom indefinible. Fins a l’extrem que, per exemple, per a un dels 
adolescents entrevistats aquesta experiència era tot i res alhora. El fet que el seu origen no 
sigui cap categoria diagnòstica, sinó una creació col·lectiva que es configura mitjançant les 
aportacions de moltes persones, principalment a les xarxes, fa que sigui impossible delimi-
tar què és l’experiència no-binària en aquesta generació i que estigui en un moviment cons-
tantment productiu. Mentre aquest moviment està produint maneres emergents d’entendre 
la relació entre cos sexuat, gènere i sexualitat i està ampliant els marges de les experiències 
trans, al seu torn, la indefinició genera confusió en molts adolescents trans que es perden 
en els seus significats i la definició dels quals sembla dependre de la seva voluntat. 

D’alguna manera, aquesta conceptualització de l’espectre no-binari coincideix amb les ide-
es que s’associen a aquestes experiències. És a dir, en oposició a un món de normes rígi-
des i sense sentit, d’itineraris preestablerts i trajectòries de vida planificades, l’experiència 
trans no-binària seria l’absència de normes i d’itineraris, entenent això com un espai més 
lliure i obert, però que requereix molta reflexivitat per part de les mateixes persones per 
entendre i, en molts casos, definir la seva pròpia experiència de gènere que, com veiem en 
els verbatim, s’entén com a personal, però que constantment han de negociar amb l’entorn 
social. 

La paradoxa rau en el fet que habitar aquest espai de més llibertat no sembla generar pre-
cisament més benestar en els qui l’encarnen. Sovint aquesta dificultat de trobar el benestar 
es relaciona amb la transfòbia social, però creiem que atribuir-ho únicament a aquesta dis-
criminació ens resulta insuficient per explicar les vivències d’aquestes persones, en les 
quals, com hem vist, també es dona una relació complexa amb la salut mental, més enllà 
del gènere. Ens crida l’atenció que els relats dels qui transiten entre models més binaris 
solen reportar més sensació de felicitat i alleujament, i no entenem que en si mateixos si-
guin trànsits més normatius. Considerem que la normativitat en tots els casos, sigui per 
afirmar les diferències entre homes o dones o per afirmar allò no-binari, com estem asse-
nyalant, és problemàtica.  Aquesta contradicció és possiblement un dels eixos clau per 
acompanyar aquestes transicions de gènere: com acompanyar aquests adolescents a ubi-
car els seus malestars i allò que els podria alleujar sense jutjar els seus desitjos com una 
traducció dels seus valors polítics? 

D’altra banda, aquesta desidentificació de gènere ho té tot a veure amb el gènere, és a dir, 
no hi ha una crítica al gènere com a estructurant de la identitat individual, més aviat aques-
ta queda reforçada a través de múltiples categories. Amb aquestes, sembla que s’intenta 
donar compte de la diversitat, mentre queda encapsulada en definicions que sempre reme-
ten al gènere. Sembla que la qüestió central és que, com diu C. Garaizábal: “Ara com ara, 
el gènere estructura la identitat, per això cal veure com l’acompanyem”. 

En aquest primer bloc d’anàlisi ens hem centrat a descriure les diferents dinàmiques que 
operen en les transicions de gènere entre adolescents, explorant com funcionen i es mate-
rialitzen en els seus relats. En l’apartat següent esbossarem algunes idees que considerem 
que poden ajudar-nos a contextualitzar aquestes experiències. En aquest sentit, pensem 
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que la clau és preguntar-se per què ara, i no abans, ha emergit amb força aquest espai de 
desidentificacions de gènere i què ens diuen del nostre moment històric i social, així com 
què podem aprendre del context que ens sigui útil per pensar aquests acompanyaments. 
Dit d’una altra manera: què ens estan dient aquests adolescents que expressen ruptures 
tan fortes amb codis socials de diferent escala i com podem acompanyar-los millor. I alhora, 
què suposa aquesta transformació de l’experiència trans per a les persones que, en efecte, 
desitgen transitar al gènere contrari que se’ls va assignar i realitzar itineraris per passar 
desapercebuts socialment, quines implicacions té el context també per a aquestes transi-
cions i, de nou, com podem sostenir-les millor. 
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5. Pensar l’època

Per entendre per què en aquests últims anys han crescut de manera exponencial les tran-
sicions de gènere entre adolescents, hem de posar el focus sobretot en el context en el qual 
es produeixen. Considerem que intentar crear connexions entre les expressions d’aquestes 
transicions en l’adolescència i les canviants conjuntures històriques i configuracions cultu-
rals més àmplies és fonamental “si realment volem comprendre (i no simplement descriure, 
celebrar o denigrar) com reaccionen alguns joves davant del que la societat està fent amb 
ells” (Hall & Jefferson, 2014, p. 53). En aquest apartat aportarem algunes idees que ens 
serveixin per entendre com s’articulen les nocions de gènere i edat en aquesta generació 
d’adolescents trans i quina relació té aquest fenomen social amb l’època actual. Hem orde-
nat el context d’aquestes transicions en tres eixos temàtics que tot seguit desenvoluparem. 
Aquests són, en primer lloc, la creixent visibilitat de l’experiència trans en la nostra societat; 
en segon lloc, la transformació de l’imaginari sobre les normes de gènere, i finalment, les 
incerteses estructurals que imperen en aquest moment històric concret. Amb aquests ele-
ments de context volem aportar claus que ens ajudin a pensar sobre la creixent onada de 
transicions de gènere entre adolescents, però particularment l’emergència d’experiències 
trans que pivoten en el distanciament del binarisme de gènere de què hem parlat en l’apar-
tat 4.2.3. 
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5.1. La creixent visibilitat de l’experiència trans

Com es desprèn del nostre treball de camp, aquesta generació d’adolescents compta amb 
molts més referents trans que les generacions anteriors, cosa que té a veure amb el fet que 
hi ha hagut un augment significatiu de la visibilitat de la qüestió trans:

A simple vista, vivim un bon moment per al moviment trans. L’emergèn-
cia d’una multitud de referents i discursos trans mediàtics obre un nou 
debat sobre com és el model d’empoderament que s’està promovent en 
relació amb l’experiència trans en general i respecte al cos de les perso-
nes trans en concret. Fa molt poc, la invisibilitat de les persones trans era 
francament problemàtica. I en molt poc temps, l’escenari és totalment 
diferent. (Missé, 2018, p. 91)

Les persones adolescents trans sembla que, d’alguna manera, s’han socialitzat amb l’ex-
periència trans com un itinerari possible des del qual viure la seva identitat de gènere. En 
aquesta socialització, partint del nostre treball de camp, podríem destacar tres qüestions 
clau: el paper dels referents en el seu entorn, el rol dels centres educatius i, finalment, l’im-
pacte de les xarxes socials. 
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5.1.1. Qui són els teus referents? 

Doncs un amic meu va demanar que utilitzéssim altres pronoms amb ell 
i es va canviar de nom. I jo, doncs vaig descobrir que existia la possibili-
tat d’això, de poder provar altres pronoms i veure què em feia sentir mi-
llor. (Izan, persona no-binària de 14 anys)

Jo vaig caure en el tema trans quan em vaig adonar que no entenia què 
era el gènere. Simplement no entenia aquest concepte, mai el vaig en-
tendre. I quan aquest amic meu em va dir que no creia que entrés en el 
binarisme de gènere, va ser com “ah, doncs molt bé, però és que jo 
tampoc”. Llavors va ser com “doncs m’uneixo al vaixell”, el vaixell estava 
caminant i jo hi vaig saltar, però sense més. (Dan, noi trans de 14 anys)

Aquest relat s’ha repetit en bona part de les nostres entrevistes amb adolescents quan pre-
guntàvem pels seus referents. Com veiem, en alguns adolescents el descobriment de l’ex-
periència trans es dona mitjançant els iguals, els grups d’amics o els companys de classe 
i, com diu un dels nostres entrevistats, l’experiència trans és un vaixell al qual saltar. L’ex-
ploració de gènere que inicia un adolescent n’inspira d’altres a seguir els seus passos, a 
explorar també aquesta experiència, a fer-se preguntes:

Crec que hi ha hagut com un canvi de la percepció del fenomen trans o 
de la transició com a tal, a dia d’avui (...) La diferència que jo veig és que 
els joves, els i les adolescents, ho conceben com una cosa que ja exis-
teix, que és possible, que la coneixen d’alguna manera, no saben gaire 
bé com els pot afectar o quines conseqüències pots tenir o com fer-ho, 
entre cometes, però sí que saben que existeix. És una cosa que conei-
xen, que en tenen informació, que els sona i, per tant, que és possible. 
(…) Potser els dubtes estan en com jo, com a persona, m’ubico amb 
això, però sí que està com acceptat. (Anna Francesch. Treballadora so-
cial, Centre LGTBI de Barcelona)

Aquesta dinàmica és, en certa manera, innovadora, perquè en èpoques anteriors les perso-
nes trans iniciaven els seus processos en contextos en què solien ser l’única persona del 
seu entorn a fer aquests passos, sovint en certa solitud i sense referents però, sobretot, 
amb un pes de l’estigma considerable. En canvi, a les entrevistes que hem fet hem observat 
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que la visibilitat de la qüestió trans és molt més gran. És més, la percepció de la realitat 
LGTB ha millorat en els últims anys fins a convertir-se en una realitat molt àmpliament ac-
ceptada. En l’actualitat, el fet que l’experiència trans comenci a ser percebuda positivament 
per la majoria de la societat genera també la percepció que pot ser un lloc de reconeixe-
ment social que diversos adolescents s’atreveixen a explorar i que potser si continués sent 
una experiència estigmatitzada molts d’ells no l’explorarien. Dit d’una altra manera, el fet 
que ara hi hagi més adolescents que inicien la transició que fa una dècada no vol dir que 
per si mateix hi hagi més persones trans, sinó que, a causa del context de visibilitat i accep-
tació social, més persones s’apropen a explorar aquestes experiències. Aquesta aproxima-
ció implica no pensar la identitat trans com una essència que preexisteix a la societat, sinó 
que més aviat la societat possibilita que emergeixin noves subjectivitats i experiències 
trans, noves formes d’encarnar i viure aquesta experiència de gènere. És a dir, que l’onada 
de referents trans que han emergit en els mitjans de comunicació, a les xarxes socials, als 
centres educatius i als grups d’iguals ha col·locat l’experiència trans com un itinerari possi-
ble i satisfactori per a molts adolescents que trenquen les normes de gènere i que en altres 
èpoques haurien fet altres identificacions.
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5.1.2. “Als centres educatius alguna cosa ha d’estar passant”

A l’escola, genial, vaig ser la segona persona a fer una transició a l’insti-
tut i ho tenia tot preparat. Em van ajudar molt. (Izan, persona no-binària 
de 14 anys)

Pensava que tot seria més difícil. Que ningú ho acceptaria. I quan a l’ins-
titut tot va ser tan fàcil i tan normal, ràpid i senzill, em va sorprendre. 
Perquè pensava que tot seria molt més difícil i que tardaria tot l’any per-
què em canviessin el nom a l’institut. (Alex, persona no-binària de 14 
anys)

Els centres educatius han esdevingut l’escenari principal d’aquests processos i, segons el 
nostre treball de camp, en l’àmplia majoria de casos, amb el suport dels claustres en els 
processos de transició. Alguns adolescents expliquen que el fet de no ser els primers del 
seu centre educatiu a iniciar aquest procés genera que els equips de professionals educa-
tius reaccionin més àgilment: 

Als centres educatius alguna cosa ha d’estar passant, també. Una de les 
experiències bastant típiques, tant quan acompanyem els més petits 
com els adolescents en les seves transicions en els centes educatius, és 
que no és estrany que en aquests centres n’hi hagi un que transita, i com 
que això es fa tan públic, encara que no es faci de manera directa sinó 
pel boca-orella, arriba a les oïdes de 350 alumnes que hi ha aquesta 
transició, al professorat, que al seu torn té molta relació amb altres pro-
fessorats. I com que és un esdeveniment que viuen com a molt especial, 
se’n parla, i és curiós que aquell any hi pugui haver quatre trànsits i dius: 
és contagiós? No, no és contagiós, però sí que és veritat que és el fet 
que es visibilitzi (...) Hi ha com uns nuclis de gent que, a través de les 
seves xerrades pròpies, a més del que veuen en xarxes socials, es parla 
i, a més, veuen pel que diuen els adolescents en el seu entorn, això crea 
molta curiositat. Encara que no diguis que transitaràs, el fet que et plan-
tegis algun qüestionament sobre el gènere, en general, hi ha molt suport 
a aquesta exploració. (Rosa Almirall. Ginecòloga, Servei Trànsit)
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Els centres educatius són una institució social en la qual la vida social adolescent es desen-
volupa de manera principal, i per això no és estrany que, d’alguna manera, siguin els con-
textos en què es dissemina més ràpidament l’experiència de transició de gènere entre 
l’alumnat. Així, és habitual que en els centres educatius on hi ha hagut una transició de 
gènere i hi ha una política educativa inclusiva, al cap del temps més adolescents presenten 
interès per l’exploració del seu propi gènere. Part d’aquest fenomen té a veure, com asse-
nyala R. Almirall, amb l’atenció, el suport i el reconeixement que adquireixen aquests ado-
lescents quan es decideixen a iniciar aquests processos.
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5.1.3. Xarxes socials: “Mentre ho veia vaig pensar: aquest soc jo”

A TikTok hi havia molta gent no-binària i anava agafant una mica de cada 
persona i entenent una mica més. (…) A TikTok et surten vídeos aleatoris, 
així que si mirava un vídeo me’n sortien altres de relacionats amb això, 
era com un cicle. (Izan, persona no-binària de 14 anys)

Amb 11-12 anys, estava a YouTube i vaig veure un vídeo d’algú que era 
de gènere no-binari. I mentre ho veia vaig pensar: aquest soc jo. (Alex, 
persona no-binària de 14 anys)

Vaig buscar a Google literal “noia que se sent noi”. Em van aparèixer 
moltes coses i al principi vaig tenir molta por, però després vaig dir, ah, 
és això. (Nico, noi trans de 16 anys)

Tenia 7 o 8 anys i consumia molt YouTube. Els meus referents eren LGTB 
o que tenien a veure amb el tema. I vaig descobrir la Penélope Tacones, 
vaig veure l’experiència d’una noia i vaig pensar, crec que soc trans, així 
és com em sento. I així és com ho vaig descobrir. (Ainhoa, noia trans de 
16 anys)

Les xarxes socials han estat un altaveu molt potent de les experiències LGTB en general i 
de les experiències trans en concret. 

N’hi ha prou de bussejar durant cinc minuts per les coves de YouTube 
per descobrir com milers de persones trans graven vídeos sense parar 
mostrant l’evolució minut a minut de la seva transformació, com un ge-
gantí reality show de la seva experiència (...) Els vídeos són com una 
mena de trofeu que s’exhibeix a les xarxes, es comparteix a Facebook, 
es premia amb milers de comentaris i, sobretot, genera referents. Molts 
adolescents trans que inicien transicions s’inspiren també en aquests 
vídeos, tenen expectatives d’aconseguir aquest mateix èxit, i alhora se 
senten atrets per l’èxit del youtuber, així que possiblement aquests tam-
bé pugin els vídeos de la seva transició a internet esperant que algú els 
feliciti. (Missé, 2018, p. 140)
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Les xarxes han servit per normalitzar l’experiència trans fins a convertir-la en un itinerari 
possible més en el qual explorar i buscar-se un mateix. I també han estat un gegantí catàleg 
de relats autobiogràfics en què milers de persones han pujat continguts relatant la seva 
experiència en primera persona. Aquest aparador és al que recorren molts adolescents que 
estan dubtant sobre el seu gènere o la seva sexualitat buscant trobar narratives amb les 
quals identificar-se (Tortajada et al., 2019, 2020).

Per tot això, la primera hipòtesi que pensem que explica l’emergència de transicions en 
l’adolescència és clarament la visibilitat més gran de les persones trans i, alhora, el reconei-
xement social de l’exploració del gènere com una cosa positiva. El fet que l’experiència 
trans hagi esdevingut un itinerari possible en l’imaginari d’aquesta generació i que molts 
centres educatius hagin acompanyat i facilitat a adolescents trans els seus canvis de nom 
o el seu accés als lavabos i vestuaris, ha impulsat que molts altres adolescents hagin con-
siderat aquesta experiència de gènere com una possibilitat per explorar. Alhora, ens pre-
guntem si a la inversa, el consum d’aquests continguts per part d’adolescents no està ge-
nerant també que alguns comencin un procés d’exploració a partir del visionament d’aquests 
vídeos. És a dir, que les xarxes siguin també un activador d’exploració i no només el lloc al 
qual arriben els qui necessitaven explorar i trobar referents.



Adolescències trans. Acompanyar l’exploració del gènere en temps d’incertesa 85

5.2. Les normes de gènere en disputa 

L’augment d’aquestes transicions en l’adolescència i, més concretament, l’augment de les 
transicions que busquen distanciar-se de la identitat “noia”, alhora que tampoc encarnar la 
de “noi” (vegeu l’apartat 4.2.3), requereixen també una reflexió que enllaci aquests proces-
sos amb la manera com les normes de gènere operen en aquesta generació d’adolescents. 
Per a això, volem plantejar tres eixos que poden servir per articular diferents explicacions 
entorn d’aquest tema. En primer lloc, el qüestionament de la normativitat de gènere, que ha 
adquirit més intensitat en els últims anys; en segon lloc, l’emergència de la identitat de gè-
nere com una categoria d’identificació clau en aquests adolescents, i finalment, els discur-
sos actuals entorn de la feminitat, la masculinitat i l’heterosexualtitat.



86 Ajuntament de Barcelona

5.2.1. Qüestionament de la normativitat de gènere i l’emergència de la identitat

Les crítiques de les últimes dècades a la rigidesa dels rols de gènere propiciades pels mo-
viments feministes i LGTBI han suposat una crisi important per als imaginaris tradicionals 
entorn de què han de ser els homes i les dones. Aquestes esquerdes han generat al seu 
torn un espai perquè més persones puguin pensar i elaborar la seva insatisfacció amb les 
normes de gènere i han obert la possibilitat d’explorar el gènere en moltes persones:

El fet que es posessin en qüestió les normes de gènere ja des del femi-
nisme és un primer pas que permet obrir mirades i anar aprofundint a 
poc a poc per a tothom, no només per a la dona cis, què signifiquen 
aquestes normes de gènere. Quan et qüestiones aquest marc en què les 
normes de gènere ens afecten a tots i ens obliguen a tots a estar en unes 
capsetes i en unes maneres d’expressar-nos, d’actuar i de ser, potser 
crea més insatisfacció en més persones, pel fet de no encaixar en algun 
punt. Aleshores, crec que tots aquests anys d’intentar canviar l’expres-
sió de gènere i les normes i rols de gènere de les dones cis permet que 
més població es qüestioni les normes de gènere que l’afecten. (Rosa 
Almirall. Ginecòloga, Servei Trànsit) 

És a dir, que si s’obre un debat social respecte al malestar que generen les categories de 
gènere, és més probable que més persones que senten aquests malestars, però potser no 
amb tanta intensitat, es decideixin a parlar-ne i explorar altres identificacions. Al mateix 
temps, el qüestionament de les identitats de gènere normatives ha generat desorientació o, 
fins i tot, una espècie d’orfandat en molts adolescents. Les identitats de gènere estructuren 
en bona mesura la subjectivitat dels individus en la nostra societat, i el seu desmantella-
ment genera al seu torn moltes incerteses que no són fàcils de sostenir per a moltes perso-
nes, en concret, per a molts adolescents. És a dir, que la crítica a aquestes identitats no s’ha 
vist acompanyada d’una reflexió sobre com d’importants són per a moltes persones en tant 
que els donen sentit i les orienten. Així, la nostra hipòtesi és que, en aquest moment histò-
ric, en el qual s’han popularitzat fortes crítiques a les representacions tradicionals de la 
masculinitat i la feminitat, moltes persones adolescents se senten desorientades respecte 
a com col·locar-se en relació amb el seu gènere i estan atrapades en una contradicció. La 
contradicció de necessitar identitats que els donin estabilitat i seguretat, en alguns casos 
essencialitzades, però alhora la necessitat d’estar alineats amb els valors feministes crítics 
sobre el gènere que han esdevingut en molts contextos una actitud hegemònica de la qual 
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no es volen distanciar. En aquest sentit, pensem que l’experiència trans podria estar funci-
onant com un espai de treva on posar les identitats de gènere normatives en standby men-
tre s’explora la masculinitat i la feminitat amb la protecció d’una identitat per si mateixa no 
normativa. 

Un altre fenomen rellevant en aquest context és com en els últims anys ha guanyat visibilitat 
el concepte d’identitat de gènere. Per moments, semblaria que aquesta categoria estaria 
desplaçant el concepte d’orientació sexual com a categoria d’identificació principal per 
explicar les dissidències sexogenèriques.

La pregunta és: com és que hem passat de tenir molts adolescents que 
feien exploracions per la banda de l’elecció d’objecte (era una cosa molt 
comuna, tenir trobades sexuals amb el mateix sexe), a trobar-nos que 
això sigui cada cop menys freqüent o que es banalitzi de tal manera que 
no té el pes de comprovació o del desig que tenia abans, i s’ha passat a 
l’opció trans? A mi em sorprèn això. (Montserrat Puig. Psicoanalista, psi-
quiatra. Unitat Medicoeducativa Centre l’Alba)

Seguint M. Puig, en èpoques anteriors la ruptura amb la normativitat de gènere s’interpre-
tava a partir de l’orientació sexual; si un noi adolescent era molt femení, el seu itinerari 
s’aproximava a la identitat gai, i les noies masculines, a la identitat lesbiana. L’exploració de 
la identitat es donava principalment en el terreny eròtic mitjançant trobades amb persones 
del mateix sexe. Actualment el que s’observa és que la majoria d’aquestes identificacions 
es produeixen a partir de la identitat de gènere, sobretot entre les noies masculines que 
utilitzen les categories de noi trans o persona no-binària per explicar la seva experiència de 
gènere. Malgrat aquestes diferències, veiem com identitat de gènere i orientació sexual 
continuen sent nocions lligades en la configuració del gènere a través de la matriu hetero-
sexual (Butler, 2007), és a dir, que com hem explicat, no són categories taxativament dife-
rencials, encara que les seves articulacions es moguin. Així, sembla que la identitat de gè-
nere està sent un espai rellevant per entendre en l’actualitat les experiències d’adolescents 
entorn de la configuració entre cos sexuat, gènere i desig. 
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5.2.3. Feminitat heterosexual 

Finalment, creiem que per entendre per què tantes persones que van ser assignades noia 
s’allunyen d’aquesta identitat de gènere cal agafar distància i preguntar-se exactament “de 
què s’estan distanciant?”, “per què?”, i sobretot, “què representa ser una noia per a les 
adolescents d’avui?”. Com vèiem en l’apartat 4.2.3, interpretem que el motiu pel qual 
aquestes persones s’allunyen de la categoria “noia” no sembla ser exactament perquè se 
senten nois o perquè s’identifiquen amb allò masculí, és més, en alguns casos en les seves 
trajectòries s’han identificat amb les expressions femenines:

I moltes vegades em sento molt molt masculí, però em vesteixo de ma-
nera molt femenina, només perquè m’agrada la roba i ja està. Intento 
separar moltíssim el meu gènere i la manera com m’expresso, perquè 
així estic molt més còmode i sento molta menys disfòria. (Alex, persona 
no-binària de 14 anys)

Així que ens sembla del tot pertinent complexificar les respostes habituals que assenyalen 
que les dimensions de cos sexuat, expressió de gènere i identitat de gènere són indepen-
dents entre si. Des del nostre punt de vista, aquestes posicions essencialitzen la identitat 
quan aquesta està entrellaçada al cos i a l’expressió, i és des d’aquesta complexitat que po-
dem passar a preguntar-nos: “què mou aquestes persones a no identificar-se com a noies?”. 

Mentre ens fem aquesta pregunta, han aparegut en el context espanyol discursos que 
proven de donar resposta també a aquest fenomen social emergent. Aquestes aproxima-
cions plantegen com a explicació principal que es tractaria de noies amb malestars emo-
cionals a les quals l’experiència trans ha seduït, com si es tractés d’una ideologia, i que 
s’ha expandit per l’efecte d’un “contagi social”, però que en el fons els genera una confu-
sió enorme. La conclusió a la qual arriben els qui sostenen aquestes propostes crítiques 
és que cal allunyar com sigui aquestes noies d’aquests desitjos de transitar el gènere i, 
especialment, impedir-los els tractaments mèdics de modificació corporal. Aquests dis-
cursos, que fa anys van emergir en el context anglosaxó, comencen a filtrar-se en el con-
text espanyol a través de la traducció de la seva literatura19 o la constitució de noves orga-

19 El llibre d’Abigail Shrier Un daño irreversible. La locura trangénero que seduce a nuestras hijas, traduït al castellà l’any 2021 
per Ediciones Deusto, va despertar l’interès de moltes famílies i professionals alhora que va generar una polèmica en els 
activismes trans que va fer que algunes veus demanessin de censurar-lo.
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nitzacions de famílies20 que comparteixen aquesta perspectiva i que apareixen de manera 
anònima als mitjans de comunicació.21 

Sota el nostre punt de vista, pensem que efectivament estem davant d’un fenomen social 
emergent, però que lluny de ser un error o una confusió que no té a veure amb el tema trans, 
ens dona pistes de com es configuren el gènere, la identitat i el desig en la nostra època i 
de com s’està transformant la manera com hem pensat l’experiència trans fins ara. És a dir, 
que plantejar aquesta qüestió des de la distinció entre transicions autèntiques i transicions 
equivocades ens sembla un mal punt de partida per acompanyar aquestes persones i com-
prendre la qüestió trans en termes socials. Que aquests itineraris es mouen en claus dife-
rents a les transicions de gènere que hem conegut fins ara és cert, però també ho és que la 
transició de gènere no és propietat d’una essència trans específica, que es mou en el pla 
del “sexe”. Com hem anat exposant en diàleg amb adolescents i professionals, les transi-
cions de gènere són un itinerari possible en el qual moltes persones exploren qui són i com 
se senten millor, és una eina disponible a la nostra societat que milers d’adolescents estan 
fent servir per pensar-se davant de la vivència de malestars. Si volem acompanyar-los, pri-
mer de tot hem de respectar les seves estratègies de supervivència, les seves identificaci-
ons i els seus recorreguts. I amb la mateixa determinació, fer-nos preguntes valentes sobre 
què mobilitza aquestes identificacions. En concret, què senten aquestes persones que no 
s’identifiquen com a noies, que inicien recorreguts de transició a posicions no-binàries i que 
continuen sentint intensos malestars una vegada fetes aquestes identificacions i transi-
cions: 

 [La pregunta] a totes les joves, no només a les que transiten, és: Què et 
complica actualment ser noia? Què us impedeix a vosaltres inventar no-
ves maneres de ser noies? Quina ajuda, acompanyament, necessiteu 
per autoritzar-vos a intentar noves maneres de ser noia? (Montserrat 
Puig. Psicoanalista, psiquiatra. Unitat Medicoeducativa Centre l’Alba)

De què estan fugint? De ser dones? De ser dones cis? De ser dones 
eròtiques? (Cristina Garaizábal. Psicòloga clínica, grup motor)

De nou, i per contextualitzar aquestes preguntes que M. Puig i C. Garaizábal van formular 
durant la recerca, no es busca qüestionar les identificacions d’aquestes adolescents trans, 
ni tampoc invalidar la trajectòria trans o afirmar la categoria “noia”. Es tracta d’aprofundir 
sobre quins elements subjectius es mobilitzen en aquests processos amb l’objectiu d’en-
tendre que acompanyar aquestes exploracions de gènere té elements més complexos dels 
que de vegades es formulen, i que necessitem entendre per acompanyar-los millor. Una de 
les principals hipòtesis que plantegem davant d’aquestes transicions té a veure amb les 
transformacions que han fet en els últims anys els discursos sobre la feminitat i l’heterose-
xualtitat: 

Quan se sostenien les grans figures històriques de la mare, la verge i la 
puta com les més preeminents, cadascuna de les dones s’orientava cap 
a una d’aquestes tres figures i després hi havia evidentment la dissidèn-
cia. Però en l’actualitat, les dones es troben molt més soles havent d’in-
ventar figures de dona en les quals identificar-se i que socialment se’ls 
proposen. Per això, surten també els imaginaris, possibles pols d’identi-
ficació, quan la solitud és molt més gran. 

20 A finals del 2021 es va presentar l’associació Amanda, una agrupació de mares d’adolescents i nenes amb el que deno-
minen disfòria d’inici ràpid (DGIR) o disfòria accelerada. https://www.amandafamilias.org/ 

21 https://www.elconfidencial.com/cultura/2021-12-18/amanda-hijos-transgenero-transexuales-contagio_3343221/ 
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Hi ha també una situació respecte a la posició de les dones davant del 
desig, que és molt més complexa que en el cas de l’home, perquè les 
dones tenen una posició davant del desig que és com passiva i activa 
alhora, és a dir, tenen una posició d’objecte del desig i desitgen alhora, 
és una posició doble. Cal un cert consentiment que passa per ser objec-
te del desig, per causar-lo. Sembla que hi ha alguna cosa del discurs 
actual que el situa com si fos només del costat negatiu, o sigui, d’una 
cosa a evitar, i crec que això desorienta moltes noies que no saben què 
fer amb això. Així podem entendre que cada vegada hi hagi més dones 
que es deixen espatllar per un home, fins i tot adolescents, que cada 
vegada vegem més noies que ens facin preguntar-nos que com pot ser 
que es deixin tenir aquesta relació amb el seu xicot. A l’altre pol també hi 
ha una certa possibilitat de dir “jo no vull passar per això de cap mane-
ra”, i la figura de ser un noi dona una seguretat que estalvia tenir aques-
ta posició d’objecte que causa el desig de l’altre. Jo crec que el discurs 
de la feminitat actual afavoreix que hi hagi més noies que diguin, almenys 
en aquesta etapa de la vida, “jo no vull passar per allà”. (Montserrat Puig. 
Psicoanalista, psiquiatra. Unitat Medicoeducativa Centre l’Alba)

La hipòtesi amb la qual em moc és la qüestió de gènere molt lligada al 
paper sexual de les dones i a la por que fa l’heterosexualtitat (...) Les 
converses de la majoria de les adolescents en segons quin moment són 
això. És tot “m’agrada aquest noi, m’agrada aquest altre, em compro no 
sé què i així estic guapa”, és a dir, que el gènere té moltes expressions, 
però jo crec que, en aquest cas, el conflicte és amb el gènere i amb l’he-
terosexualtitat, en l’encreuament, en la construcció d’això. (Cristina Ga-
raizábal. Psicòloga clínica, grup motor)

En totes dues reflexions, C. Garaizábal i M. Puig assenyalen que en els relats de les perso-
nes adolescents que acompanyen emergeix un cert desconcert, por o rebuig respecte a 
l’heterosexualtitat i el paper que les noies hi han d’encarnar. Per distanciar-se d’aquesta 
posició, algunes adolescents assignades noia en néixer semblarien estar prenent camins i 
habitant experiències de gènere que surten completament del marc binari de gènere i, en 
conseqüència, de la matriu heterosexual. 

Per provar d’explicar de quina manera la posició de noia heterosexual ha entrat en crisi, ens 
plantegem diferents hipòtesis. En primer lloc, les crítiques que s’han popularitzat en el fe-
minisme hegemònic respecte a la desigualtat estructural en les relacions heterosexuals, en 
algunes ocasions, s’han traduït en discursos crítics amb les pràctiques sexuals heterosexu-
als, en general, com a relacions poc feministes, problemàtiques i fins i tot sospitoses. 
Aquest imaginari crític amb l’heterosexualtitat com a origen de l’opressió ha format part 
històricament d’algunes tradicions feministes,22 però en els darrers anys han emergit dis-
cursos que s’han popularitzat i han impactat també en la població adolescent. Al seu torn, 
aquesta generació d’adolescents no té l’experiència d’altres èpoques anteriors en què les 
relacions entre homes i dones no estaven tant en el focus dels discursos polítics, és a dir, 
que el que han conegut és un context social en què les posicions progressistes més hege-
mòniques tendeixen a plantejar que l’opció correcta és ser feminista i que ser feminista 
significa una sèrie de valors concrets, per exemple, la desconfiança envers els homes i 
l’heterosexualtitat. Unes derives que porten a dos postulats característics d’aquests cor-
rents feministes: “La conversió del feminisme en un moviment identitari i la confusió del pla 
estructural amb l’individual” (Uría, 2021, p. 33). Al mateix temps, els discursos d’extrema 

22 En aquest sentit, destaca el feminisme cultural als EUA, una deriva del feminisme radical que va veure en el sexe l’origen 
de l’opressió de les dones (Garaizábal, 2021; Uría, 2009).
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dreta centren bona part de la seva proposta política a combatre el que denominen la “ide-
ologia de gènere”, encoratjant una tornada a l’ordre tradicional del gènere amb epicentre en 
la família patriarcal. Aquests discursos i la seva polarització podrien estar relacionats amb 
l’experiència de moltes noies adolescents que tenen dificultats per orientar-se respecte a 
què està bé i què està malament, com és ser una noia o com s’han de relacionar amb els 
nois. Alhora que també desorienta els nois sobre com relacionar-se amb les noies sense 
reproduir valors patriarcals:

Vaig començar a informar-me sobretot de feminisme, vaig començar 
amb el que significava ser dona i després vaig sentir una cosa per una 
banda, vaig sentir una altra cosa per una altra, però jo no pensava res 
d’allò. Llavors, al final vaig dir: “Doncs saps què? Vosaltres quedeu-vos 
amb les vostres idees, jo em separo de vosaltres”. (Dan, noi trans de 14 
anys)

Així mateix, les crítiques a l’heterosexualtitat normativa, que sens dubte han estat necessà-
ries per revelar dinàmiques desiguals i relacions de violència en la parella, han tingut com a 
efecte que les relacions heterosexuals tinguin menys pautes, és a dir, els models tradicio-
nals han estat fortament qüestionats. La dificultat ve del fet que no hi ha hagut paral·lela-
ment una promoció o una popularització de models de relació més positius, cosa que pot 
haver portat a una esmena a la totalitat d’aquest tipus de relacions que dificulta reconèixer 
les subversions normatives que també es donen al seu interior i que desplacen el seu sentit 
com a sostenidor de l’ordre tradicional de gènere. 

En relació amb la masculinitat, encara és més evident: mentre s’han produït fortes crítiques 
als models masculins tradicionals, molts nois adolescents no tenen referents positius amb 
què identificar-se i això els desorienta. Una pregunta que ens sembla clau abordar i que 
escapa a l’objecte d’aquest estudi és preguntar-nos com estan resolent els nois aquesta 
desorientació. Si algunes persones assignades noia estiguessin esdevenint persones trans 
com a manera de distanciar-se d’aquest esquema binari que les desorienta, què estarien 
fent els nois? Com estan resolent els nois adolescents la incertesa generada per les crisis 
dels models masculins tradicionals i, alhora, la falta de referents positius amb els quals 
identificar-se? Com explica la investigadora i periodista Nuria Alabao (2022):

Quan s’ajunten la indeterminació provocada per la transformació dels 
modes de relació —com ser home avui?— amb la resta d’indeterminaci-
ons socials, no és estrany que els xavals busquin certeses identitàries o 
tractin d’agafar-se a alguna cosa que els proporciona un lloc al món. 
Aquesta necessitat de reconeixement o d’estatus es potencia, a més, 
amb la inestabilitat econòmica o la por de caure, i amb la pèrdua de po-
der dels homes en tots els àmbits quan la precarietat avança, les feines 
no donen sentit, i la submissió augmenta en molts ordres. Així, podem 
identificar també un vincle entre aquestes dificultats vitals i l’afirmació de 
la masculinitat tradicional que pot expressar-se mitjançant posicions an-
tifeministes o homòfobes. El seu “masclisme” és una il·lusió compensa-
tòria de la seva subordinació real. “Aquests xavals que tenen l’autoesti-
ma molt fràgil i econòmicament estan molt fotuts compensen així els 
seus sentiments de subordinació social. En comptes de polititzar-se en 
un sentit emancipador, opten per la il·lusió identitària com quan s’alineen 
en posicions d’ultradreta —encara que hi ha altres identitats possibles—, 
explica Maria Fernanda Rodríguez. De fet, també poden funcionar com 
a afirmacions identitàries o de recerca d’estatus les posicions dels i les 
adolescents queer, no-binaris, o fins i tot feministes.
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D’altra banda, un element que ens sembla revelador és que en els relats de les persones 
adolescents trans no-binàries estan pràcticament absents les referències a la sexualitat. 
Així com en les noies trans la inquietud respecte a la trobada sexual emergeix permanent-
ment en els seus relats, en les narratives de persones adolescents trans no-binàries no 
apareix la qüestió de la sexualitat en pràcticament cap cas. 

Finalment, i com hem assenyalat en l’apartat anterior, l’orientació sexual bisexual sembla 
estar molt present entre les noies adolescents. I pensem que aquesta identificació no té a 
veure amb el fet que de facto hi hagi més noies adolescents tenint trobades sexuals amb 
altres noies o persones no-binàries, sinó que l’orientació sexual opera aquí com una iden-
titat política, és a dir, creiem que una cosa que pot estar passant és que, el que es vol dir 
en afirmar que una és bisexual no és tant que l’atreuen sexualment les dones o persones 
no-binàries, com que la bisexualitat representa uns valors oberts, progressistes, feministes 
i LGTBI als quals les noies s’adhereixen, sembla que en més gran manera que els nois. Al-
hora, és de nou una manera de qüestionar l’etiqueta “heterosexual”, que sembla estar sent 
problemàtica per a elles, en la mesura que se li associen imaginaris amb feminitats no prou 
alliberades o masclistes.

En tota aquesta reflexió, el que volem aportar són sobretot claus per entendre com operen 
les identificacions de gènere i sexualitat i quins ancoratges busquen les persones adoles-
cents per poder explorar el que desitgen amb més llibertat. Això ens porta a preguntar-nos 
de quina manera continuen operant les normes de gènere i sexualitat per a les persones 
adolescents, fins a quin punt són restrictives i asfixiants per voler evitar sigui com sigui en-
carnar-les. En aquest sentit, entenem que en les formes emergents d’experiències trans en 
l’adolescència s’estan disputant els malestars de gènere de l’època. Sota el nostre punt de 
vista no hi ha identitats essencials en les persones, sinó que les nostres maneres d’expres-
sar-nos es configuren en bona part amb els nostres entorns socials i en negociació contínua 
amb les normes socials. Més enllà del que desitgem, la clau és quins itineraris fem per 
permetre’ns explorar aquests desitjos. És a dir, que no hi ha identificacions correctes o in-
correctes, ni processos vàlids o invàlids, sinó itineraris possibles per canalitzar el que desit-
gem.

El nostre interès per entendre les transicions de gènere basades en les desidentificacions 
no està motivat per la creença que aquestes persones s’estan equivocant i que cal aju-
dar-les a identificar-se correctament. Lluny de les propostes correctives del gènere i del 
desig, la nostra proposta té a veure amb altres qüestions com ara com acompanyar les 
persones adolescents en la recerca d’itineraris que els permetin viure’s amb més llibertat i 
agència en els seus processos. Cosa que ens porta a pensar sobre com s’estan configurant 
les identitats de gènere en l’adolescència, per què generen aquests malestars i quins dis-
cursos polítics podrien foragitar-los i facilitar la vivència del gènere i la sexualitat a aquests 
adolescents. Per dir-ho d’una altra manera, les experiències trans estan sent un mirall d’im-
portants malestars que es donen en l’adolescència respecte al gènere i la sexualitat. Són un 
símptoma evident de la crisi de les categories fortes que orientaven tradicionalment les 
normes de gènere i desig: ser un home, ser una dona i ser heterosexual. Ara que aquestes 
categories s’estan trencant, aquesta generació d’adolescents està buscant altres nomen-
clatures, de vegades amb dolor i angoixa. Així que el repte és doble, acompanyar-los en 
aquesta recerca perquè trobin llocs estables des dels quals desenvolupar-se plenament en 
les seves vides, alhora que pensem com divulgar imaginaris socials del gènere i la sexualitat 
que siguin més sostenibles per a la gent. 
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5.3. El gènere com a caixa de ressonància de la incertesa 
global

En aquest últim apartat volem abordar un altre aspecte que pensem que és clau per com-
prendre els processos de transició dels adolescents trans: el context històric, social i eco-
nòmic que estem vivint en aquests moments. Una de les nostres hipòtesis en aquest treball 
és que, per comprendre l’emergència de les transicions de gènere en l’adolescència, hem 
d’anar més enllà de l’explicació de la visibilitat més gran de la qüestió trans o de l’anàlisi de 
la transformació de les normes de gènere. Pensem que en alguns casos el que podria estar 
passant és que la transició de gènere està esdevenint el lloc en què en aquesta època con-
creta es canalitzen malestars que, més enllà del gènere i la sexualitat, tenen a veure amb les 
crisis socials, econòmiques i climàtiques que estem vivint en l’última dècada, amb el qües-
tionament de les principals institucions que han organitzat les nostres vides i, a una altra 
escala, però no menys important, amb l’impacte de la pandèmia de la covid-19 i, sobretot, 
del confinament, en aquests adolescents. En aquests processos als quals hem assistit en 
les últimes dècades, el gènere es configura com una “caixa de ressonància” d’un malestar 
que transcendeix completament les tensions que produeixen aquestes normes alhora que 
les conté. Pensem que per a aquesta generació ressonen en el gènere les conseqüències 
de les crisis en aspectes com la cosmovisió del món o del futur. Per exemple, quan aquests 
adolescents tenien entre 1 i 4 anys va esclatar la crisi del 2008, per tant, només han conegut 
aquesta època concreta en què s’han fet materials les conseqüències d’aquesta crisi en les 
nostres vides. Per abordar les conseqüències d’aquest procés que hem anomenat d’incer-
tesa global, hem ordenat en tres eixos les reflexions que volem aportar i que, d’alguna ma-
nera, tenen punts de connexió amb les transicions de gènere d’aquesta generació d’ado-
lescents: les crisis i reptes de la identitat, l’impacte de la pandèmia de la covid-19, la 
psicopatologització dels malestars i la seva canalització en el cos, i finalment, la pressa per 
la certesa. 
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5.3.1. Viure en crisi i el repte de la identitat

Al voltant del canvi de segle, hem anat protagonitzant un desplaçament de la rígida societat 
capitalista de matriu industrial, familiarista i estatista cap a, com va assenyalar Ulrich Beck 
(2002), una societat de risc que està suposant “un canvi en les bases de la vida” (p. 20). Un 
aspecte important del capitalisme tardà és que s’ha estat donant una fallida del paper ins-
tituent de la família, la feina o l’escola (Dubet, 2006). Aquests processos han tingut un im-
pacte directe en les relacions de gènere, en els rols i estatus d’homes i dones, i en la sexu-
alitat. Les crítiques a les institucions socials, que podem entendre com a necessàries i 
alliberadores, al seu torn han generat incertesa a l’hora d’imaginar el futur, fer projeccions o 
tenir expectatives sobre què succeirà en pròximes etapes vitals. Una qüestió a destacar és 
que el canvi respecte al paper de les institucions per consolidar trajectòries també es rela-
ciona amb canvis respecte a l’exercici del poder. Gilles Deleuze (1999) assenyala que es fa 
un pas de les societats disciplinàries que va descriure Michel Foucault a les societats de 
control en què el poder és dispers i es basa en la vigilància interna: “El control s’exerceix a 
curt termini i mitjançant una rotació ràpida, encara que també de manera contínua i il·limi-
tada, mentre que la disciplina tenia una llarga durada, infinita i discontínua” (Deleuze, 1999, 
p. 153). 

Aquests canvis ens han anat portant a un model de relació social més flexible, insegur o 
líquid el resultat més destacable del qual per al tema que ens ocupa és que “el pes de la 
construcció de pautes i responsabilitat del fracàs recau primordialment sobre les espatlles 
de l’individu” (Bauman, 2004, p. 13). Com reflecteix José Mármol (2020) en la citació se-
güent, aquest context inestable ha tingut conseqüències importants en la construcció de la 
identitat de les persones:

El món present està marcat per esdeveniments d’ordre global. Reptes o 
riscos com la cursa armamentística nuclear de les grans potències, les 
crisis econòmiques, les regions en conflicte bèl·lic, l’amenaça del canvi 
climàtic per efecte de l’escalfament global, el crim cibernètic i el tràfic 
il·lícit d’armes i estupefaents, les pandèmies i les fams, els fluxos migra-
toris massius i els camps de refugiats, són el que ens apel·la com a indi-
vidus i com a societat. Quina hauria de ser, doncs, la identitat psíquica, 
cultural i social d’un individu sotmès, a priori, a la impossibilitat de que-
dar satisfet amb el temps i l’espai que li són vitals, així com condemnat 
a estar en moviment constant, no només en termes de desplaçament 
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físic i transgressió de fronteres, sinó també en termes de la construcció 
social del seu pensament i l’aspiració a un equilibri d’ordre espiritual? La 
identitat resulta d’un procés de construcció històric i social en què la 
importància està repartida entre els elements concrets del desenvolupa-
ment del model econòmic de producció, l’estadi de les ciències i la tec-
nologia, i l’esfera de representacions simbòliques que componen el fresc 
intangible i tangible de la societat, la cultura i els individus. (p. 40)

Les crisis que s’han succeït en l’última dècada (socials, econòmiques, climàtiques i, final-
ment, la sanitària derivada de la pandèmia provocada per la covid-19) han intensificat la 
incertesa respecte al futur pròxim, que afecta de ple aquesta generació d’adolescents que 
es troben amb importants dificultats per pensar-se com a adults. L’adultesa ja no pot pro-
jectar-se com la promesa de seguretat, estabilitat i identitat esperada per a aquesta etapa 
de la vida, perquè la precarietat a què ens exposem, en el sentit proposat per Judith Butler 
(2017) com la “condició imposada políticament gràcies a la qual certs grups de població 
pateixen la fallida de les xarxes socials i econòmiques de suport molt més que d’altres i, en 
conseqüència, estan més exposats als danys, la violència o la mort” (p. 40), troba respostes 
limitades per part de les agendes públiques. Com expliquen Ricard Gomà i Gemma Ubasart 
(2021): “El malestar ciutadà i la indignació davant l’empitjorament de la seva vida quotidiana 
i, sobretot, la falta de perspectives de futur, no troben canalització en els sistemes polítics 
liberal-democràtics dels estats-nacionals” (p. 15). Efectivament, aquesta falta de perspec-
tiva impacta en les persones adolescents que veuen com es dissol la promesa que si estu-
dien tindran una feina que els permetrà tenir un habitatge i sostenir una família. La realitat 
amb què topen a les seves pròpies llars és que la feina ha perdut la capacitat de vertebrar 
trajectòries, que són alts els nivells de precarietat social, que és gairebé impossible accedir 
a un habitatge i que la parella no promet la felicitat, i a tot això se li sumen dificultats exte-
nuants per a la conciliació i una minva dels estats de salut física i mental, que topen amb 
una incapacitat aclaparadora de ser ateses pel sistema públic de salut. En aquest context, 
com es pot ser adult? La vida adulta és una vida desitjable? 

En aquesta línia d’arguments, la psicoanalista M. Puig va compartir durant la nostra entre-
vista algunes reflexions sobre la crisi dels grans discursos que orienten la vida i com això 
pot estar afectant les persones adolescents en l’actualitat. Malgrat que és una citació ex-
tensa, pensem que val la pena reproduir-la perquè aporta llum a com aquesta falta de sen-
tits (o “significants amo” segons l’argot lacanià) impacta en aquesta generació d’adoles-
cents:

Una manera de poder orientar-se els subjectes en el món i amb els altres 
és la que podem anomenar tradicional. Existeixen uns significants amos 
que orienten els éssers parlants d’una època respecte a què es pot fer, 
què no es pot fer, què és legítim, orienta el desig i, també, una certa re-
lació amb el gaudi del cos d’un i del cos dels altres. Això no volia dir que 
suposés una submissió a aquests significants, perquè cadascú, segons 
els recursos que tenia, podia dir no, sí, matisar. Podia estar d’acord amb 
allò, rebel·lar-s’hi, podia estar-hi d’acord a mitges, inventar quelcom pa-
ral·lel, modificar-ho, etc. Així, fonamentalment, ho diu Lacan sobre el 
nom del Pare, el Pare orientava la qüestió, era la carretera principal. Evi-
dentment, després la gent feia els seus camins secundaris, es desviava, 
es quedaven penjats de la muntanya, no hi anaven mai, o seguien a la 
carretera principal sense preguntar-se res de la vida, passant com un 
més. Això no funciona més de manera prioritària, cosa que no vol dir que 
no hi hagi encara alguns nostàlgics que vulguin restaurar aquest ordre, 
per això hi ha ressorgiment de les religions, intents de restaurar aquest 
ordre perdut per sempre o noves formes d’intentar instaurar discursos 
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únics. Lacan ja va dir que després de la Segona Guerra Mundial, allò 
estava en declivi i que mai més no tindria el lloc que havia tingut abans. 
Però una vegada que ha succeït això, les persones, amb què s’orienten? 
Qui té l’autoritat ètica per poder orientar els subjectes que van sorgint al 
món, els petits subjectes que van naixent? Des d’on un pare, una mare, 
un professor, se sent legitimat a prohibir alguna cosa, a permetre alguna 
cosa, a orientar alguna cosa? No és tan evident. 

Abans, tothom sabia què era un pare, què era una mare, què era un pro-
fessor, policia, catedràtic... ara totes aquestes figures d’autoritat estan 
en qüestió. Podem dir que per a bé, perquè dona la possibilitat que ca-
dascú pugui preguntar-se i pugui buscar les orientacions, i pot buscar 
què és legítim per a ell, què li serveix a ell, i llavors se’n pot fer responsa-
ble, és a dir, assumir les conseqüències d’això que ha construït, no dic 
culpable sinó responsable. És un subjecte que pot respondre de les se-
ves eleccions, però això significa també que la gent està més sola, que 
no tothom pot fer-ho, i no tothom podrà respondre i no tothom podrà 
escollir una cosa que sigui suportable per a la seva vida. Aleshores, crec 
que actualment tots estem en una posició més fràgil. Crec que els ado-
lescents, actualment, estan en això, que és general en la població, i en 
l’etapa de l’adolescència es posa molt més en joc, perquè sempre és 
més fàcil estar a favor d’una cosa o en contra d’una cosa que no pas 
inventar-ne una. Llavors, jo crec que l’adolescència actual està òrfena. 
Dir orfe no es tracta de nostàlgia, sinó de desorientació, és a dir, de re-
cerca contínua sense poder tenir alguns paràmetres que orientin la seva 
elecció més enllà d’ells mateixos. Crec que la qüestió trans pot ser pre-
sentada, elevada, a la categoria d’una cosa per poder orientar. 

De tota manera, [la transició de gènere] és la pluralitat, perquè evident-
ment cadascú allà fa la seva. Llavors, no diria que la transició es presen-
ta als joves com una de les carreteres principals, però sí que es presenta 
com una carretera bastant ampla, i que pot ser una de les que orientin en 
aquell moment. Tinguem en compte que és un moment en què el cos 
canvia, no saps si t’agrada una cosa, et mires amb el del costat, es tenen 
sensacions corporals que encara no has posat en joc, d’experimentació 
amb l’altre que no saps com integrar, que tens models que han caigut... 
La pubertat i adolescència és una etapa vital en què es torna a posar en 
joc el subjectiu construït en la infantesa, es torna a posar en joc perquè 
és el moment en què el gaudi del cos entra en joc d’una altra manera, els 
significants infantils, les solucions de símptomes protectors infantils ja 
no serveixen igual, i el malestar i les crisis creixen. És una situació sub-
jectiva i vital en la qual si es presenta una cosa com que allà hi ha una 
possible orientació i una sortida cap a un cert benestar i reconeixement 
amb altres d’iguals, molts poden optar per aquesta solució en el sentit 
de fer-se representar per allò, amb tota la varietat que hi ha després. De 
manera que hi ha persones que tenen una certa certesa, hi ha gent que 
aspira a, hi ha gent que desitja, hi ha gent que explora. (Montserrat Puig. 
Psicoanalista, psiquiatra. Unitat Medicoeducativa Centre l’Alba)

Com bé explica M. Puig, la falta de sentits que ordenin la vida es pot viure com una opor-
tunitat per a l’exploració i la recerca, però pot implicar també una desorientació que no 
tothom té la capacitat de sostenir. I tal com ella suggereix, l’experiència trans podria ser un 
itinerari que donés algun sentit a molts adolescents, alhora que aquesta dinàmica és la que 
fa que l’experiència trans esbossi un espectre de trajectòries molt plurals i diverses, que en 
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el seu procés també estigui obrint espais d’oportunitat per configurar d’altres projectes vi-
tals i col·lectius (Gomà & Ubasart, 2021). En aquest sentit, pensar la fallida de les vides en 
transició en l’adolescència també ens pot aportar elements per construir el futur. 

Un dels riscos d’aquesta desorientació o de certa orfandat de sentits per orientar la vida és 
que el context de la precarietat i la penetració de l’individualisme, com explica Maria Frei-
xanet (2021), fa que les identitats s’apropin “a la idea d’elecció, ressituant-se des de les 
estructures socials externes cap a l’afermament d’allò personal com a epicentre i exercint 
les qüestions identitàries un paper prioritari en qualsevol conflicte de nou temps” (p. 60). En 
aquest sentit, si bé les experiències trans es poden entendre com a dissidents de l’ordre de 
gènere i han estat qüestionant dispositius disciplinaris i formes de control normatiu, com 
explica Antar Martínez (2016), “ara s’enfronten, i cada vegada més sovint, a una racionalitat 
de govern no normativa, on les identitats dissidents i transgressores, com les queer i les 
transgènere, esdevenen ‘subjectes d’interès’ que s’acoblen al conjunt d’estratègies de go-
vern neoliberal” (p. 1547). En aquest sentit, hi hauria algunes qüestions que es relacionen 
amb aquestes estratègies neoliberals com ara la comprensió individualitzada i voluntarista 
de l’experiència trans o l’actuació a través de la lògica de l’èxit. A més, la proliferació de 
categories identitàries, més que soscavar la lògica de poder, es produeixen en el seu si, ja 
que la diversitat no és reprimida sinó administrada per fer-la productiva (Martínez, 2016). 

De manera recurrent, durant les nostres entrevistes a adolescents trans hem escoltat dir-los 
que no s’identifiquen amb ningú, que la seva identitat de gènere és única i que no han cone-
gut ningú amb la seva mateixa identitat.

El meu món ideal és un en el qual naixem i diem el que som. Vull que 
m’anomenis així i soc això. Que no ens imposin, que no em diguin que 
pel cos ets una cosa o l’altra. (Alex, persona no-binària de 14 anys)

Em costa molt identificar-me amb la gent. Jo crec que la meva identitat 
només la tinc jo. (Nico, noi trans de 16 anys)

En alguns casos, també la identitat de gènere amb què s’anomenen tampoc els representa 
exactament, però l’escullen per fer-se intel·ligibles, encara que insisteixen que ells no són 
exactament això, i que no han trobat una identitat que els expliqui del tot. Aquesta manera 
d’entendre la identitat com una cosa essencialment individual pensem que no deixa de ser 
una conseqüència més d’aquesta època històrica en què es fomenta l’individualisme da-
vant dels sentits compartits. 
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5.3.2. La pandèmia de la covid-19: vides confinades 

La pandèmia de la covid-19 i els confinaments i restriccions que es van produir durant els 
dos anys posteriors han intensificat la crisi social i econòmica; “la pandèmia ha actuat com 
una mena d’accelerador de processos socials en marxa i, alhora, com un intensificador de 
la necessitat de repensar realitats donades per descomptades” (Gomà & Ubasart, 2021, p. 
13). A més, ha tingut un fort impacte en les persones adolescents, les necessitats de les 
quals han estat fora de focus de les polítiques de gestió durant el confinament, sabent que 
la infantesa i l’adolescència ha estat el col·lectiu més durament apartat de la vida social 
(Martinez et al., 2020). 

Concretament són dos els indicadors que ens sembla que mereixen més atenció. D’una 
banda, els indicadors de la salut mental de les persones adolescents semblen haver empit-
jorat en els últims mesos, especialment les sensacions d’aïllament, ansietat i depressió. 
Segons l’informe “Estat mundial de la infantesa 2021” d’UNICEF, el 20,8% de les persones 
adolescents espanyoles d’entre 10 i 19 anys pateix algun problema de salut mental, amb 
l’ansietat i la depressió com els més comuns. L’estudi assenyalava també les diferències 
per gènere, mostrant com aquests malestars estan sobrerepresentats en les noies: elles 
representen el 70,1% de les persones adolescents europees de 10 a 19 anys amb ansietat 
i depressió, davant del 39,6% que serien els nois. D’altra banda, els indicadors de consum 
de xarxes socials entre adolescents durant el confinament van augmentar exponencial-
ment. Segons l’estudi “Más conectados que nunca - Informe anual de Qustodio 2020 sobre 
los hábitos digitales de los menores”, l’ús de xarxes socials per part de les persones ado-
lescents espanyoles va augmentar en un 170% durant el confinament en comparació amb 
dades de l’inici del 2019.

Aquesta situació sembla que va tenir un impacte particularment negatiu per a les persones 
adolescents que tenen sexualitats i identitats de gènere no normatives. S’assenyalen fac-
tors psicosocials específics com la reducció d’interaccions socials positives respecte a la 
seva identitat davant l’augment de les interaccions negatives; l’increment de malestars lli-
gats a la incertesa i la recerca de mecanismes per fer-los front; la falta d’atenció específica 
a la sexualitat en els seus centres escolars, i l’aturada de l’activitat administrativa durant 
l’estat d’alarma que afecta els canvis en la documentació legal (Platero & López, 2020).

En relació amb això, podríem conjecturar que el malestar emocional de molts adolescents, 
sumat a un intens consum de xarxes socials, podria apropar-ne molts a les experiències 
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trans i a explorar el seu gènere com una manera de mitigar el malestar o sentir que estan 
fent alguna cosa per si mateixos i per sentir-se millor. Aquesta hipòtesi no la podem con-
trastar, però el que sí que sabem és que tots els serveis d’atenció consultats han assenyalat 
que el confinament ha implicat un repunt de les demandes d’aquests adolescents per inici-
ar transicions de gènere: 

Moltíssimes persones adolescents que acompanyem ara en la unitat di-
uen “en el confinament” i ho marquen com el moment de fita “va ser 
quan vaig tenir la revelació” o “vaig explicar a la meva família” o “em vaig 
animar a dir tal cosa” o “em vaig crear un perfil a tal xarxa social per 
veure com em sentia”. Va ser com un primer espai de visibilitzar, també 
d’informar-se sobre el tema. (Marcela Mezzatesta. Psiquiatra. Unitat 
d’Identitat de Gènere de l’HIJSD) 

Pel que fa a les consultes, les demandes sobre el tema de la identitat de 
gènere i el mateix trànsit d’alguna manera sí que han augmentat. De fet, 
a partir de la pandèmia, que també és un altre escenari estrany que ens 
ha passat aquí en relació amb l’atenció, sí que ha pujat bastant. Del 2019 
al 2020, pel que fa a indicadors, memòries d’atenció, sí que hi havia un 
salt important d’atencions a adolescents i joves. El nivell d’atencions va 
pujar. És una de les conclusions possibles que extraiem de la diferència 
de les dades, del 2019 al 2020, tot i tenir el centre tancat un parell de 
mesos, amb tota la pandèmia i el confinament, les demandes han pujat. 
És a dir, el nombre de gent que ve a preguntar, adolescents, amb aquest 
tipus de qüestions, preguntes, dubtes, ha pujat al 2020 en comparació 
amb el 2019, fins i tot tenint tancat el centre. Que la gent no podia acce-
dir-hi presencialment. Possiblement la pandèmia és com un espai molt 
tancat, molt individual, de poder pensar. (Anna Francesch. Treballadora 
social, Centre LGTBI de Barcelona)

Com veiem, diversos estudis vinculen el confinament amb l’augment de malestars emocio-
nals i del consum de xarxes socials entre adolescents. I el que observem és que, sense 
poder traçar una línia de punts exacta, aquesta dinàmica podria estar relacionada també 
amb l’augment de les transicions de gènere en adolescents. 
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5.3.3.  “Als xavals els fa mal el cos”. La psicopatologització dels malestars i la seva 
canalització en el cos

Els malestars que genera aquest context de crisi i incerteses han estat abordats principal-
ment des de la perspectiva psicopatològica traslladant tota la responsabilitat d’aquests 
patiments en els individus i allunyant-se de les estructures que els impulsen. La principal 
resposta davant del malestar de molts adolescents és anomenada amb diagnòstics psi-
quiàtrics i s’aborda principalment mitjançant la teràpia i els psicofàrmacs. Però, malgrat que 
aquestes estratègies són importants per alleujar el sofriment, no transformen en cap cas els 
orígens d’aquests malestars. És a dir, que es busca alleujar els símptomes, però en molts 
casos s’abandona el repte de transformar les institucions socials que ordenen les nostres 
vides. Diu Mark Fisher (2016) que afirmar ser adolescent23 en l’actual etapa del capitalisme 
tardà:

Gairebé podria ser sinònim de malaltia. Aquesta patologització en si ma-
teixa ja clou tota possibilitat de politització. En privatitzar els problemes 
de salut mental i tractar-los com si els causessin els desgavells químics 
en la neurologia de l’individu o els conflictes del seu context familiar, 
queda fora de discussió qualsevol esbós sistèmic de fonamentació soci-
al. (p. 50)

L’augment dels malestars en la salut mental de les persones adolescents té, a més, un im-
portant biaix de gènere, segons indiquen les dades exposades abans: són majoritàriament 
noies les que expressen aquests patiments amb més intensitat. Alhora, el cos és el lloc en 
el qual s’exterioritzen molts d’aquests dolors. Les autolesions o els trastorns d’alimentació, 
per exemple, són símptomes evidents d’aquesta traducció en el cos d’importants males-
tars emocionals: 

Als xavals els fa mal el cos per molts motius. Aquesta és una realitat que 
podem oblidar, podem passar, en podem parlar en termes de salut men-
tal, de consum, de l’absentisme escolar, el que vulguis... Però en algun 
moment cal enfrontar-s’hi. (Lucas Platero. Psicòleg social. Professor de 
la URJC) 

23 L’autor fa una anàlisi en el context britànic, però ens resulta totalment pertinent per pensar sobre el nostre context en 
l’època actual. 
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L’adolescència és una època de molt malestar amb el cos, independent-
ment de si ets trans o no (...) Et mires al mirall i no et reconeixes, i no 
necessites ser trans per tenir aquest ensurt davant el mirall (...) Estem 
lluitant en un terreny on tenim moltes forces contràries. Ja no només la 
del cos equivocat, sinó la del cos com a carta de presentació brutal que 
de cara a pensar en les autolesions i tot aquest tipus de coses, tindries 
molt a donar-li. Avui ets el que es veu, ets el que tu presentes. I això té 
un pes molt fort. (Cristina Garaizábal. Psicòloga clínica, grup motor)

Entre les nostres hipòtesis, pensem que l’experiència trans de molts adolescents pot tenir 
paral·lelismes amb aquests malestars corporals entesos com a símptomes de dolors més 
profunds. Segons dades del Ministeri de Sanitat, les altes hospitalàries per autolesions en 
noies de 10 a 14 anys van passar de 1.270 l’any 2000 a 4.048 el 2020. Quant als trastorns 
alimentaris, les altes hospitalàries van passar de 513 el 2005 a 819 el 2020.24 De fet, en al-
gunes experiències d’adolescents trans apareixen alhora altres símptomes com l’autolesió 
o els trastorns d’alimentació, que generen un repte més gran per afrontar els seus acompa-
nyaments. Habitualment s’entenen aquests símptomes com a intrínsecs al fet trans, però 
com hem vist en l’apartat 4.2.3, transitar no sempre apaivaga el malestar, sobretot en l’ex-
periència d’aquells adolescents trans que ho fan perquè volen desidentificar-se d’una iden-
titat assignada, i no tant perquè s’ubiquin en una altra en concret. Esborrar les característi-
ques sexuals, les marques del cos que els identifiquen com a noies semblaria una manera 
de desaparèixer d’aquests cossos o fer-los interpretables des d’altres coordenades, per 
aconseguir així que no sàpiguen què s’és, com assenyalava una citació anterior d’un dels 
adolescents entrevistats:

El que més prefereixo de tot és que no sàpiguen què soc. Això és el que 
millor em fa sentir. (Alex, persona no-binària de 14 anys)

Paral·lelament a aquesta dinàmica, pel que sembla, assistim també a una popularització de 
les categories diagnòstiques que molts adolescents utilitzen per explicar-se a si mateixos i 
anomenar els seus malestars com una manera perquè el seu malestar sigui escoltat i atès: 

Aquesta qüestió [de l’autodiagnòsitc] passa també en els adolescents, 
és a dir, els nois es diagnostiquen; entre ells es diuen “tu ets bipolar, jo 
tinc atacs d’angoixa...”. No és només propi dels nois que transicionen. 
S’ha introduït la qüestió dels diagnòstics en el seu discurs comú, igual 
que els adults també diem “estic depre...”.  Això mostra que el discurs 
del DSM és tan buit, des del punt de vista de la psicopatologia serveix 
de tan poc, que és purament una etiqueta, que qualsevol es pot identifi-
car amb qualsevol cosa. Ara hi ha els forts als quals no els passa res o 
els trencats que s’identifiquen amb qualsevol símptoma o malestar, tam-
bé hi ha el revers, i ara mostrar la fragilitat subjectiva és una cosa que es 
reivindica. (Montserrat Puig. Psicoanalista, psiquiatra. Unitat Medicoe-
ducativa Centre l’Alba)

Com diu M. Puig en aquesta citació, l’exhibició d’alguns malestars emocionals o fins i tot la 
reivindicació de la fragilitat subjectiva donen un lloc a molts adolescents. Paradoxalment, 
l’autodiagnòstic pot esdevenir també una estratègia de desresponsabilització. I diem que 
és una paradoxa perquè moltes d’aquestes categories diagnòstiques estan individualitzant 
problemes que s’expliquen per dinàmiques socials i que transcendeixen els individus con-

24 Dades extretes de l’article “Auge de adolescentes ingresados en psiquiatría: ‘Mi hija empezó a eliminar alimentos y entró 
en estado de hibernación, era como una sombra’, d’Ana Torres Menárguez, publicat a El País el 10 de febrer de 2022 
https://elpais.com/sociedad/2022-02-10/auge-de-adolescentes-ingresados-en-psiquiatria-mi-hija-empezo-a-eliminar-ali-
mentos-y-entro-en-estado-de-hibernacion-era-como-una-sombra.html
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crets. Tanmateix, l’etiqueta diagnòstica pot representar, alhora, una explicació del malestar 
que se situa fora de l’agència d’un mateix, com si aquestes categories els determinessin i 
només poguessin resignar-se a sentir-se deprimits o ansiosos. 

Aquesta recreació de la fragilitat és molt evident quan els adolescents s’han d’enfrontar a 
situacions difícils i la seva capacitat de resiliència és molt baixa, ràpidament se senten frus-
trats, incompresos, i en el cas que ens ocupa, ràpidament se senten discriminats:

Jo quan atenia, fa deu anys, ja s’imaginava que et dirien que tot aniria 
fatal i quan alguna cosa anava una mica bé ja era una meravella. En can-
vi, ara els adolescents se sorprenen que al carrer amb una aparença in-
definida quant a gènere els diguin el pronom que no desitgen. Això no és 
transfòbia. (Rosa Almirall. Ginecòloga, Servei Trànsit)

Podem dir que aquesta generació d’adolescents tracta de donar resposta als seus males-
tars amb les estratègies que ha après en aquesta època concreta: el reconeixement de les 
categories diagnòstiques per anomenar els seus malestars i la dissociació amb els seus 
cossos. I pensem que aquesta dinàmica que travessa molts adolescents està present tam-
bé en com s’estan interpretant les experiències trans.
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5.3.4. La dificultat de sostenir la certesa

Un altre dels elements clau que emergeixen en el context d’incertesa que descrivíem en els 
apartats anteriors és el ritme amb què experimentem i necessitem donar sentit a les nostres 
experiències. La característica principal d’aquest ritme és la urgència o la pressa per la 
certesa, o dit al revés, l’enorme dificultat per sostenir la incertesa. El que plantegem és que, 
si trobar sentits, respostes, lloc de pertinences i identitats és ja un eix clau de l’experiència 
adolescent, ara s’accentua encara més a causa del context d’incertesa que ens envolta: 

La pressió del temps és fonamental, però és veritat que és un discurs 
d’època, d’una pressa de conclusions. És a dir, jo quan escolto la ràdio 
m’adono que una de les qüestions de les quals es parla constantment és 
de la incertesa. És a dir, abans d’arribar a la conclusió, sempre m’acaba 
semblant que es planteja com a negatiu, com angoixa, desorientadors, 
s’anomena quan no hi ha conclusió com a incertesa i llavors s’obre l’an-
goixa, la por de tota mena de fantasmes. És fort, perquè la vida per si 
mateixa, estar viu vol dir poder estar amb un no saber, amb una cosa que 
no se sap: no se sap com et sentiràs, no se sap com et trobaràs, no sa-
bràs del cert amb qui et trobaràs... si no... com es viu? Llavors hi ha al-
guna cosa de la precipitació a la certesa, o sigui, sempre hi ha d’haver 
una certesa davant del camí, tot és de certesa en certesa i jo crec que és 
bastant incompatible amb la vida humana, amb què és el trànsit de la 
vida. (Montserrat Puig. Psicoanalista, psiquiatra. Unitat Medicoeducativa 
Centre l’Alba)

Estem parlant en el trànsit entre una època i una altra. Entre l’època de 
la modernitat, en què un dels grans significants capitals dels discursos 
d’ordre era el gènere, i ara estem transitant a una nova època. Època en 
què el trànsit de les persones és un assumpte vital. Per tant, tenim un 
nou significant que és “trànsit”. I jo crec que, per a nosaltres, els que 
acompanyem la salut mental de l’època, sabem que cada vegada més 
l’assumpte crida a la urgència i això és perquè hi ha pressa, ja que no 
sabem cap a on anem i el trànsit és una de les maneres de delimitar la 
pressa. (Francesc Vilà. Psicoanalista. Investigador en salut mental co-
munitària)
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Aquestes citacions aborden en primer lloc la dificultat que tenim per habitar la incertesa i la 
necessitat de poder saber i concloure el més ràpid possible els nostres processos, i alhora 
plantegen que la transició de gènere podria ser una fórmula per mitigar la incertesa que 
implica explorar el gènere sense saber on acabarà. Com veurem en l’apartat següent, la 
qüestió del temps, la urgència i la incertesa són potser els eixos més importants per soste-
nir els acompanyaments d’aquests adolescents. En aquest apartat volíem contextualitzar 
que aquesta urgència no és una particularitat dels adolescents trans, sinó més aviat de la 
nostra època, en la qual ja moltes coses són incertes i és cada vegada més difícil per a les 
persones sostenir més incerteses. També és la sensació de tenir el control sobre alguna 
cosa, de fer un procés que només depèn d’un i que un pot triar lliurement sense condicio-
nants externs. Aquesta idea, de fet, està estretament relacionada amb la que plantejàvem 
abans d’entendre la identitat com un projecte individual, quan de fet les nostres identitats 
estan completament intervingudes pels nostres entorns socials i culturals. 

Finalment, en aquest apartat hem tractat de situar alguns elements de context que traves-
sen l’experiència adolescent, independentment de si duen a terme transicions de gènere o 
no. És a dir, que per entendre per què emergeixen aquests itineraris de transició i, sobretot, 
per què emergeixen amb tanta força trajectòries trans que es mouen en altres coordenades, 
hem d’abordar en quin context s’estan donant i situar també a quins altres elements, a 
banda del gènere, podrien estar responent aquestes transicions de gènere. En l’apartat 
següent, l’últim capítol d’anàlisi d’aquest treball, abordarem quins són els principals reptes 
en l’acompanyament d’aquestes persones adolescents trans.
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6.  El calidoscopi de 
l’acompanyament

Aquest últim apartat d’anàlisi consisteix en una exploració sobre com opera l’acompanya-
ment de les persones adolescents en els seus processos de transició de gènere. Quan 
parlem d’acompanyament, fem referència a un tipus d’abordatge de l’acció socioeducativa, 
comunitària i terapèutica, vinculada a pràctiques relacionades amb l’atenció a les persones, 
les relacions d’ajuda i l’educació (Parra, 2021b). De manera molt general, es podria dir que 
acompanyar implica caminar al costat de la persona. A mesura que avancem en aquest 
apartat anirem desgranant les implicacions d’aquest procés. Per a això, hem treballat a 
partir de les entrevistes fetes a adolescents, professionals i famílies, i tot seguit presentarem 
quines són les principals preocupacions, malestars i reptes que van emergir amb cadascun 
d’aquests actors, que presentem de manera molt particular a través de les seves múltiples 
interpel·lacions. 

De nou, aquesta anàlisi no pretén oferir una fotografia del que succeeix en tots els acom-
panyaments, sinó que més aviat volem evidenciar quines qüestions van emergir en el nostre 
treball de camp, en el qual prioritzem una mostra reduïda d’informants per dur a terme una 
anàlisi més exhaustiva dels seus discursos. Bona part de les qüestions que van emergir 
poden il·lustrar amb encert els reptes de l’acompanyament d’aquestes experiències en 
l’actualitat.  A més, hem provat de mostrar amb citacions les reflexions fetes per les perso-
nes participants perquè en aquest apartat volíem construir un relat més plural reconeixent 
aquestes aportacions com a coneixements clau per construir millors acompanyaments. 
D’aquesta manera volem posar de relleu el coneixement col·lectiu i atresorat per les perso-
nes participants en aquesta recerca, que han compartit amb nosaltres reflexions molt ins-
piradores per a aquest treball. 

L’apartat s’organitza en dos blocs. En el primer escoltarem i analitzarem les veus de profes-
sionals, de famílies i d’adolescents per separat, destacant els temes clau i establint relaci-
ons entre aquests. Pensem que aquests tres actors configuren el triangle sobre el qual se 
sostenen les transicions de gènere de les persones adolescents. La forma triangular ens 
ajuda a visibilitzar que cadascun d’aquests actors té connexions amb els altres dos i que 
cadascuna d’elles és igual d’important. Alhora, i potser una de les reflexions més interes-
sants que aporta aquesta anàlisi, és com es veuen els uns als altres i com aquestes projec-
cions influeixen en els acompanyaments. Tots aquests vincles bidireccionals són clau per a 
un acompanyament sòlid en un engranatge triangular que requereix ser dinàmic i constant. 
El resultat és una visió calidoscòpica de les seves aportacions que ens revela un enfoca-
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ment sistèmic en l’acompanyament. La base d’aquest enfocament és que no prova de 
“reparar” les disfuncions o patologies del subjecte, sinó d’entendre la manera com interac-
tuen determinats contextos relacionals i visions del món que, en el nostre cas, són compar-
tits per professionals, adolescents, famílies i entorn sociocultural. En aquest sentit, en mirar 
a través del nostre calidoscopi mirem més enllà del subjecte: professionals, família, contex-
tos institucionals i discursos socials (Moreno, 2014). 

En el segon bloc traslladarem aquests aprenentatges a una reflexió orientada a millorar els 
acompanyaments, tractant de situar en quin punt es troben ara i com es podrien millorar. En 
aquest sentit, tal com desenvolupem en l’apartat 3.2.3, en una dècada l’acompanyament 
de les persones trans ha fet un salt important des de perspectives patologitzants en què els 
professionals tutoritzaven i avaluaven la transició de gènere de les persones, fins a models 
afirmatius centrats en l’autodeterminació de la persona (amb diferències, com es pot veure 
a 3.2.3). Aquests últims models, que han suposat un punt d’inflexió enorme des d’un punt 
de vista despatologitzador, plantegen avui nous reptes sobretot en relació amb l’acompa-
nyament dels menors en general, i de les persones adolescents en concret. En aquest 
sentit, en aquest bloc es fan aportacions per complexificar aquests models i avançar en les 
aportacions vinculades al model crític-transfeminista que puguin ser útils tant per a famílies 
com per a professionals. 
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6.1. Adolescents, professionals i famílies: acompanyament 
triangular

En primer lloc, és important matisar a què ens referim quan diem que els acompanyaments 
se sostenen en una dinàmica triangular. En efecte, les persones adolescents ocupen una 
posició particular en aquesta tríada perquè són els subjectes que estan experimentant i 
explorant una transició de gènere, i famílies i professionals tenen la responsabilitat de cui-
dar-los, escoltar-los i orientar-los. I en l’altre sentit, en el paper de les persones adolescents, 
en tant que són les que estan explorant i buscant el seu benestar, les reconeixem i els per-
metem la possibilitat de tenir contradiccions, d’estar desorientades, frustrades o fins i tot 
enfadades. Per tant, en aquest triangle, famílies i professionals (que tenen la responsabilitat 
legal, i professional, però sobretot ètica d’acompanyar aquestes persones) estarien col·lo-
cats en una posició diferent que les persones adolescents; és el que en l’apartat 3.1.3. 
desenvolupem com les mediacions adultes. 

Ara bé, pensem que parlar de dinàmica triangular ens permet visibilitzar que més enllà 
d’aquesta qüestió respecte als seus rols, famílies i professionals també se senten desorien-
tats, necessiten algú que els acompanyi i són interdependents entre si. És més, de vegades 
les persones adolescents també acaben tenint rols d’acompanyament en relació amb les 
seves famílies o els seus professionals en aquests processos. Així que el que volem expres-
sar amb aquesta figura del triangle és la idea d’interdependència entre els actors i la impor-
tància que la seva relació sigui oberta, sincera, fluida i multidireccional. Un triangle que no 
oblidem que està inserit en la lent del calidoscopi d’allò social, on s’encreuen els discursos 
socials i les seves estructures. 

Per explicar per què ens sembla clau aquesta manera d’entendre l’acompanyament, expo-
sarem una de les contradiccions que hem observat. Quan vam acabar el treball de camp 
d’aquesta recerca, una de les principals qüestions que ens va sorprendre és la complexitat 
de les relacions entre professionals, famílies i adolescents. En especial, constatem que una 
idea es repetia incessantment en els seus relats, i és que tots consideren que hi ha massa 
pressa i urgència en els acompanyaments. I aquesta percepció es presentava com una 
crítica als dos altres pols del triangle: els adolescents senten que les seves famílies i els 
professionals tenen pressa, els professionals senten que els adolescents i les seves famílies 
tenen pressa, les famílies senten que els seus fills i filles i els professionals tenen pressa. 
Aquesta dinàmica sorprenent reflecteix dues qüestions clau: d’una banda, que tots els ac-
tors d’aquesta tríada consideren que el ritme dels acompanyaments és massa ràpid i acce-
lerat, i de l’altra, que tots creuen que ells són els únics que pensen així. 
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La part positiva d’aquesta dinàmica és que estan bastant a prop els uns dels altres en la 
seva manera de plantejar les necessitats del procés; la part negativa és que observem una 
incomunicació important entre ells que genera sensacions d’aïllament, incomprensió i por. 
És a dir, que estem davant d’una contradicció, però és una contradicció productiva, que es 
pot restablir amb escolta i treball. El que pensem que pot aportar aquesta reflexió és preci-
sament revelar que les perspectives sobre com acompanyar aquests adolescents estan 
més a prop del que semblen, i que el repte que tenim davant és construir entorns de confi-
ança que permetin que els dubtes, les contradiccions i les pors puguin emergir sense ser 
jutjats o interpretats com a actituds contràries o discriminatòries sobre la qüestió trans. A 
continuació es presenten els relats de professionals, famílies i adolescents per il·lustrar com 
operen aquestes percepcions i les necessitats que emergeixen. 
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6.1.1. Les veus de professionals

Les reflexions dels professionals han pivotat principalment entorn de la necessitat d’acom-
panyar aquests trànsits més enllà de la prescripció de tractaments mèdics i sobre les difi-
cultats que observen en les famílies per sostenir aquests processos sense judicis ni expec-
tatives. La qüestió de tenir temps per elaborar aquests processos apareix diverses vegades, 
així com la frustració per la manca de recursos per poder dur a terme acompanyaments 
sostinguts en el temps, sense pressa. Aquesta és una qüestió que sembla ultrapassar allò 
trans i que té trets d’època, com s’entreveu en l’apartat 5. 

La modificació corporal, el discurs dominant

Quan parlem dels acompanyaments i de les dificultats, el problema és 
que avui la gent que et ve a la teràpia, i ja no per la cosa trans, busca en 
el fons una pastilleta, una cosa ràpida que em curi. I estabilitzar-se és tot 
un treball, un treball personal. I no hi ha ningú que vagi a salvar-te amb la 
pastilleta. I en part, crec que també hi ha una empenta a la utilització 
d’hormones, dels canvis corporals d’una determinada manera mèdica, 
perquè la gent té al cap que avui amb una pastilla, amb una intervenció 
o que et posin pits, cul, ja seràs feliç. (Cristina Garaizábal. Psicòloga clí-
nica, grup motor)

Com que els plantegem que les úniques opcions són la cirurgia i les hor-
mones ens demanaran això, cirurgia i hormones (...) Somien amb hormo-
nes perquè és el que els hem dit, que somiïn amb hormones Amb quina 
altra cosa somiaran? (…) És que és l’únic que els donarem, és que ni tan 
sols els donem teràpia. (Lucas Platero. Psicòleg social. Professor de la 
URJC)

En aquestes dues citacions, L. Platero i C. Garaizábal proposen una crítica als discursos 
que ofereixen la modificació corporal com a única alternativa, generant així importants ex-
pectatives en les persones adolescents. Tots dos plantegen que, en el context que ens 
envolta, és perfectament previsible que bona part de les demandes que elaboren aquests 
adolescents estiguin centrades en els tractaments hormonals, perquè és d’alguna manera 
allò que socialment han après que calmarà els seus malestars. Com veurem a continuació, 
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les famílies poden, de vegades, participar activament en aquestes pressions corporals que 
viuen els adolescents. 

Les famílies davant les modificacions corporals

Molts pares [referència a mares i pares] que diuen “si transita, que tran-
siti, però no ens quedarem amb mitges tintes” i “si se sent i vol ser dona, 
perfecte, però que no em vingui amb pèls a la cara”. (Rosa Almirall. Gine-
còloga, Servei Trànsit)

Crec que el discurs ambient respecte a això, que algú que dubta és algú 
que no s’ha permès concloure i això porta a la precipitació. A l’adoles-
cent l’ajuda bastant si la família ho suporta. El treball amb les famílies és 
molt important, perquè si les famílies ho suporten, el grup d’amics actu-
alment és molt dòcil a moltes variacions. Actualment no és tan proble-
màtic. Però sí que les famílies, crec que la seva mateixa angoixa de veu-
re patir el seu fill, porta a fer coses amb precipitació, i de quina manera 
un pare o una mare poden suportar que el cos del seu fill no sigui el cos 
que ells esperen que vagi ressorgint, floreixi en la bellesa d’home i de 
dona que ells tenen al cap, gairebé com un producte acabat del seu acte 
de maternitat o paternitat. Hi ha una mica de narcisisme en l’acte dels 
pares. (Montserrat Puig. Psicoanalista, psiquiatra. Unitat Medicoeduca-
tiva Centre l’Alba)

[Les famílies] creuen que quan ells l’accepten, tenen les hormones, a 
l’escola ja ho diuen i apliquen el protocol, ja està, i diuen “ha anat tot 
perfecte, però ell està fet una merda”. Aquesta personeta, amb els seus 
14-15 anys, s’enfronta a moltes mirades, molts comentaris dels quals 
ningú s’adona. Viu moltes coses que no les pot expressar. (Rosa Almirall. 
Ginecòloga, Servei Trànsit)

En aquestes citacions s’aborda la dificultat de les famílies de sostenir la incertesa de les 
exploracions de gènere dels seus fills i filles i com, en alguns casos, elles mateixes poden 
estar empenyent d’alguna manera els seus fills i filles a iniciar tractaments hormonals com 
una via per restablir un ordre, sigui quin sigui, però arribar a una conclusió respecte al “ve-
ritable gènere” del seu fill i modificar el cos en conseqüència. En aquest sentit, segons 
M. Puig, la família té un paper més important que el grup d’iguals pel que fa a sostenir 
aquesta incertesa. Finalment, R. Almirall planteja també les expectatives de les famílies 
davant dels tractaments hormonals, que suposen per a moltes la resolució del procés. Tal 
com ella explica, algunes famílies se senten desconcertades quan després de fer la transi-
ció de gènere tal com se suposa que s’ha de fer (canvis de nom, hormones, etc.), els i les 
adolescents continuen expressant malestars.  

D’alguna manera, la principal crítica que es planteja des de l’àmbit professional és la so-
bredimensió que s’ha donat als tractaments hormonals com a tractaments que resolen el 
malestar d’aquests adolescents. En alguns casos poden ajudar, però sota el seu punt de 
vista no són l’eix principal dels processos de transició de gènere, sinó un complement que 
pot proporcionar-los benestar si, paral·lelament, altres qüestions que es necessiten explo-
rar s’han pogut abordar i elaborar.

Alhora, des de la perspectiva professional aborden també la dificultat de les famílies per 
acompanyar sense donar pressa, sense empènyer. Com si una vegada que assumissin que 
el seu fill està en un procés de transició, aquesta transició s’hagués de recórrer immediata-
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ment. L’exploració els intranquil·litza i necessiten un destí fix, una certesa, una validació 
externa del fet que el seu fill realment és trans:

[L’adolescència] la veig com una etapa d’exploració en molts aspectes, 
llavors em quadra molt parlar d’experiències en el gènere, el que passa 
és que això intranquil·litza molt els pares. La pregunta clau de molts pa-
res d’adolescents és “tu em pots assegurar que és trans?”. I diem que 
no. No hi ha cap prova diagnòstica ni mèdica. I quin percentatge d’error 
tenim? Llavors, per als adolescents seria molt interessant que ho vis-
quessin com una experiència, fins i tot una exploració en el gènere que 
fins i tot es poden permetre fent tractament. (Rosa Almirall)

Pensar una transició de gènere com una exploració del gènere és una cosa que, segons 
R. Almirall, coincident amb les aportacions en les entrevistes des de la perspectiva profes-
sional, genera una incertesa per a les famílies molt difícil de sostenir. Aquesta incertesa 
s’elabora moltes vegades a partir de la por que alguna cosa vagi malament, que els seus 
fills i filles pateixin o acabin fent-se mal. En aquest sentit, la popularització de les estadísti-
ques de suïcidis entre adolescents LGTB, i trans en concret, ha tingut un impacte molt fort 
en les famílies, que senten que han de prendre una decisió el més ràpid possible per evitar 
aquesta possibilitat, cosa que de nou reforça el tractament mèdic com una solució al males-
tar: 

Aquestes estadístiques del 40% del suïcidi,25 penso que pesen molt en 
la precipitació de tot i, en realitat, en l’atenció directa i individualitzada 
t’adones que fins i tot persones que tenen bastant malestar amb alguna 
part del desenvolupament dels seus canvis puberals, són capaces de 
manejar un cert ajornament, de vegades perquè l’entorn sigui més cò-
mode, donar espai al seu voltant, que facin el seu propi procés de tran-
sició... però sí que hi ha molta pressa. (Rosa Almirall. Ginecòloga, Servei 
Trànsit)

Com assenyala R. Almirall, en la seva experiència l’àmplia majoria d’adolescents trans te-
nen les eines necessàries per sostenir els processos de transició de gènere i suportar els 
malestars que els generen. Aquesta reflexió entorn del suïcidi està relacionada amb el fet 
que moltes famílies han rebut informació sobre estadístiques de suïcidi d’adolescents trans 
en processos d’acompanyament dels seus fills i filles adolescents. De fet, diverses associ-
acions trans consideren que és una eina útil per conscienciar les famílies de les possibles 
conseqüències de la seva falta de suport. Com explica Sabel Gabaldón (2020): 

Un dels arguments que utilitzen molts moviments en defensa de les per-
sones menors trans per defensar la urgència dels tractaments hormonals 
(bloquejadors o tractaments hormonals creuats) són les taxes de suïcidi. 
La decisió respecte a la instauració de tractaments hormonals és molt 
complexa i es necessita temps per escoltar, dialogar i reflexionar. Però 
també és molt preocupant que aquests arguments alarmistes arribin als 
nens i adolescents i aprenguin i utilitzin el relat de “si no em deixen hor-
monar-me estaré malament i pot ser que em suïcidi”. Enviar el missatge 
repetit que no prescriure tractaments hormonals pot ser una causa de 
suïcidi genera una falsa idealització de la capacitat salvadora d’aquests 
tractaments (...) Sense voler estem generant patiment quan afirmem als 

25 Aquesta dada fa referència a un estudi de T. L. Caputi et al. (2017) als EUA amb dades del 2015 que s’ha popularitzat a 
l’Estat espanyol. A aquest se li afegeix el sondeig de l’organització Trevor Project (https://www.thetrevorproject.org), que 
ofereix dades específiques sobre persones trans i en el context de la pandèmia («El 40% de los jóvenes LGBTQ en EEUU 
consideró seriamente suicidarse el año pasado», 2020).
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adolescents que la modificació corporal és la clau per sobreviure i, so-
bretot, estem alimentant la demanda d’aquests tractaments. (p. 80-81)

En aquest sentit, bona part de les persones de l’àmbit professional entrevistades han asse-
nyalat que la informació sobre estadístiques de suïcidi no és una eina constructiva en el 
treball amb les famílies perquè sobretot les espanta i les bloqueja emocionalment. Alhora, 
assenyalen que aquestes dades no es corresponen amb les realitats que acompanyen, en 
què els suïcidis són un fenomen molt minoritari i, en tot cas, un fenomen complex que no 
s’explica per una sola causa com podria ser l’experiència trans:  

No hi ha cap adolescent que no hagi tingut moments de caiguda subjec-
tiva per alguna problemàtica important en la seva vida, que no hagi pen-
sat: jo per a què he nascut? per què soc aquí? i jo què faré? i jo millor que 
acabi amb tot. Això forma part de qualsevol caiguda subjectiva, i si ca-
dascú de nosaltres tenim una mica de memòria, sabem que això ha pas-
sat per la nostra experiència vital, és així. Llavors, cal passar de l’escàn-
dol a l’acolliment del patiment de cada persona. (Montserrat Puig. 
Psicoanalista, psiquiatra. Unitat Medicoeducativa Centre l’Alba)

En aquest sentit, M. Puig assenyala també que la dramatització d’aquests episodis o el seu 
ús instrumental per convèncer les famílies de fer passos en una direcció o una altra no fa-
cilita l’escolta del malestar d’aquests adolescents. Aquests episodis formen part de l’ex-
periència de molts adolescents, i es tracta d’acollir-los i atendre’ls, més que no pas media-
titzar-los i culpabilitzar-se.

Com veiem, la dificultat de les famílies per gestionar la incertesa i la por que aquests pro-
cessos no ajudin els seus familiars són un dels elements que més preocupen des de la 
perspectiva professional. Relacionat amb això, apunten que una de les qüestions clau és 
justament que les famílies puguin contenir aquests malestars sense deixar-se arrossegar 
per ells, que puguin acompanyar-los sense perdre el seu rol d’acompanyants i puguin posar 
límits quan siguin necessaris. Aquesta reflexió s’emmarca, de fet, en una dinàmica que es-
capa a la qüestió trans i que aquests professionals relacionen amb les estratègies educati-
ves que moltes famílies posen en marxa en relació amb els seus fills i filles adolescents: 

Als xavals els passen moltes coses, i escoltar els xavals trans i acompa-
nyar-los en la transició no suposa no posar-los límits. Conec molts xa-
vals trans als quals no posen límits en altres àrees de la seva vida, amb 
el menjar, amb el joc, amb la tele, amb el que sigui. Les criatures neces-
siten que hi siguem, necessiten que els posem límits i necessiten que els 
diguem que no. Però amb això no estic dient que no a fer la transició o 
no a provar coses, no a experimentar. Sinó que te n’has d’anar al llit a les 
10 i te n’has d’anar al llit a les 10. És que no sé què, és que m’és igual, 
te n’has d’anar al llit a les 10 perquè demà has d’anar a l’escola. I si no, 
tindràs un mal dia. (Lucas Platero. Psicòleg social. Professor de la URJC)

Però en l’adolescència tenim un problema de base, que és l’educació 
que hem donat. Aquest paradigma de l’educació que no han de patir, 
que no tenen límits, que ho han de tenir tot ja... i ho viu la persona trans, 
com les [noies cis] que es posen unes pròtesis mamàries als 18, de les 
quals un 10% se n’ha penedit al cap d’un any de posar-se-les. No és 
només el tema trans (...) A més, dins d’un context en què no hi ha edu-
cació en els pares per poder fer qualsevol contenció emocional de qual-
sevol malestar dels fills i filles. Els xavals tenen resiliència, totes les per-
sones la tenim, capacitat de passar per moments molt durs i superar-los 
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i, de vegades, aprenem d’això. De vegades aquests processos són útils, 
però com els ensenyes contenció emocional? (…) És la característica 
pròpia de l’adolescent: una societat en què l’entorn et diu “si tu ho vols i 
jo t’ho puc donar, t’ho donaré”. Jo al·lucino que hi hagi mares amb xavals 
de 7 anys que els diuen “no et preocupis, que als 18 t’operem”. Això no 
ho pots dir, perquè és condicionar molt un camí. Hi ha un sofriment dels 
xavals, el passen als pares, que després no poden fer contenció i dir-los 
“aquest penis és superimportant i l’has de tractar superbé”. Això ho hau-
rien de fer els pares cada dia, però els mateixos pares pateixen per la 
diversitat dels cossos dels seus propis nois, ja poden anar dient que hi 
ha nens amb vulva i nenes amb penis. Els mateixos pares viuen amb 
malestar els genitals dels seus fills i filles trans. (Rosa Almirall)

Com veiem, la qüestió de la capacitat de posar límits per part de les famílies és un element 
clau segons aquests experts. En primer lloc, tal com planteja L. Platero, és important trobar 
un equilibri entre acompanyar l’exploració del gènere però alhora mantenir altres esferes i 
àmbits de la vida quotidiana com a espais reglats. És a dir, que l’experiència trans no ha de 
ser la porta a una relació en què les famílies perden la seva autoritat per definir les pautes 
de la convivència, les regles de la vida familiar quotidiana, etc. I d’altra banda, R. Almirall 
proposa d’anar un pas més enllà i planteja també la importància que les famílies puguin 
contenir la urgència de les demandes de modificació corporal dels fills i filles. Com si moltes 
famílies davant d’aquests malestars tan intensos perdessin la seva capacitat de valorar per 
si mateixes si aquestes demandes i els temps en què es produeixen requereixen els seus 
propis temps. L’última frase de la citació aporta una clau molt important, i és que bona part 
d’aquestes dificultats que presenten les famílies es produeixen perquè elles també estan 
patint, tenen pors i projeccions de futur que els intranquil·litzen i actuen pensant en el que 
estalviarà més angoixa als seus fills i filles a curt termini.

Com hem vist, els professionals entrevistats han orientat bona part de les seves reflexions 
a la dificultat de les famílies per acompanyar i sostenir aquests processos. A continuació, 
explorarem quines percepcions i reptes assenyalen les famílies entrevistades. 
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6.1.2. Les veus de les famílies

Com explicàvem, en la metodologia d’aquest treball es fa una entrevista grupal a cinc ma-
res i pares d’adolescents trans que, al seu torn, es dediquen com a voluntaris a acompa-
nyar altres famílies en la seva mateixa situació a través d’un grup de suport mutu. És a dir, 
que les seves reflexions, més enllà de les experiències viscudes en primera persona, recu-
llen les impressions també de moltes de les famílies que acompanyen. 

De la mateixa manera que els professionals apunten la responsabilitat de les famílies en 
aquests acompanyaments, les famílies apunten el paper dels professionals en els proces-
sos dels seus fills i filles trans, produint d’alguna manera un diàleg sobre els seus respectius 
papers. Però alhora, les famílies aporten també moltes reflexions autocrítiques. Com veu-
rem, aquestes famílies han pensat amb deteniment quines són les seves mancances, les 
seves dificultats, i l’origen de totes dues. De manera que aquestes aportacions són molt 
valuoses per pensar millors acompanyaments també amb les famílies. De fet, aquest és un 
dels eixos principals de les seves reflexions, els serveis d’atenció acompanyen els adoles-
cents trans, però qui acompanya les famílies a acompanyar aquestes transicions? En aquest 
sentit, com veurem ara, les famílies plantegen en el centre del seu relat la por i la solitud que 
han experimentat davant el repte d’acompanyar els seus fills i filles. Respecte a la por, una 
de les principals emocions que refereixen les famílies, aquesta se situa principalment en 
dues tensions: la por del suïcidi i la por que els seus fills i filles prenguin decisions equivo-
cades i no haver-los sabut protegir. 

La por del suïcidi

Quan comparteixes amb famílies, amb pares i mares, sí que és veritat 
que no parlen del suïcidi, però hi és, ho notes, aquesta por que tenen tan 
horrorosa que... (Gloria, mare d’un noi trans que va iniciar la transició als 
16 anys)

En la meva experiència, en un primer moment, quan reps la notícia, t’en-
tra por. I penses en el suïcidi, i no el verbalitzes i allà està, la por. Perquè 
és una cosa com molt desconeguda, i et venen totes les idees precon-
cebudes. I en el moment en què vas acompanyant i vas veient que, bé, 
que les coses no són com tu et pensaves, que tot és més tranquil, la 
mateixa por teva va desapareixent i pots acompanyar des d’un altre punt 
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de vista. (Judit, mare de dos nois trans que van iniciar la transició als 15 
i als 19 anys)

Aquesta reflexió jo me l’he fet, jo associo el suïcidi al procés de transició 
del meu fill i, possiblement, si està en aquesta visió de “no vull viure”, hi 
ha alguna cosa més que la seva transició al darrere i jo no hi estic pres-
tant atenció. Ho estic focalitzant tot a acompanyar-lo i tal, i potser la 
deriva ve acompanyada d’altres malestars que jo no veig i que no estic 
atenent i, al final, la meva criatura se suïcidarà, no per ser trans sinó per-
què potser he deixat d’atendre altres necessitats que han quedat eclipsa-
des per aquest moviment trans. Per allò que a mi em fa por, que a mi 
m’apressa, que a mi m’espanta, que jo no controlo, que crec que no 
trobaré suport perquè és una cosa nova... No se m’acudeix anar al psi-
còleg i fer una visió general de per què la meva criatura està així, ja ho 
dono per fet perquè m’arriba la informació que està així perquè és una 
persona trans, perquè vol transitar i no ho sé, no sabem. Focalitzar allà 
és com desatendre per a mi altres parts que potser allà latents i jo no 
estic veient. (Blanca, mare d’un noi trans que va iniciar la transició als 13 
anys)

Com hem anticipat en l’apartat anterior, els arguments sobre el risc de suïcidi són utilitzats 
sovint quan s’elaboren recomanacions per a l’acompanyament d’adolescents trans. Com 
constatem, aquestes idees tenen un impacte molt important en les famílies, que més que 
empoderar-les per sentir-se segures de si mateixes i de les seves capacitats per acompa-
nyar, les angoixa i les culpabilitza de possibles episodis futurs, fomentant així que reaccio-
nin de manera precipitada sense valorar amb els seus propis criteris on col·locar-se davant 
d’aquests processos. 

Por de la transició equivocada

Jo sempre tinc el dubte que si el relat aquest que s’ha creat no sigui una 
porta de sortida d’algú que té un malestar i diu “doncs potser vaig per 
allà” i ho expressi per allà. És una possibilitat. Però això és una cosa que 
fins que no maduri i es consolidi com a personeta, doncs no tindrà argu-
ments per decidir. (Sara, mare d’un noi trans que va iniciar la transició als 
14 anys)

És que transitar, d’acord, transito. Però si tinc malestars adjunts, aquests 
no desapareixen amb el trànsit, i si la meva expectativa com a individu 
és que quan faci el trànsit s’obrirà el cel i això serà una meravella, doncs 
resulta que quan faig el trànsit i ho tinc tot, resulta que aquesta porta, 
que és una ficció, s’esvaeix, i jo estic transitat i amb les meves angoixes, 
els meus problemes i la meva zona fosca sense resoldre. (Blanca, mare 
d’un noi trans que va iniciar la transició als 13 anys)

Una altra por recurrent que les famílies esmenten és la por que els seus fills i filles s’equivo-
quin fent una transició de gènere. Com assenyalen les famílies, els preocupa que l’experi-
ència trans sigui un lloc on s’han canalitzat altres malestars i que, després de la transició, 
els seus fills i filles continuïn experimentant patiment. Però, alhora, en aquestes citacions 
veiem que assumeixen que aquesta és una possibilitat que existeix i que no poden fer-la 
desaparèixer, perquè no tenen la resposta exacta. En relació amb aquests dubtes, possible-
ment la por més important és, en efecte, la por del penediment:
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En el primer moment, aquesta frase que sempre apareix és: i si s’equivo-
ca? I nosaltres sempre contestem: doncs si s’equivoca, no passa res, 
agafarà un altre camí, experimentarà en una altra zona i es trobarà en 
aquest camí. Això implica detransitar? Bé, i què? Transitar en realitat és 
una recerca, si per allà no trobo el camí, doncs transitaré cap a un altre 
lloc. Perquè transitar és anar “a la recerca de”, doncs detransitar tampoc 
és detransitar. El mateix que quan transites no deixes de ser qui ets. Tin-
dré tota aquesta experiència i la podré utilitzar per reprendre un altre 
camí. Detransitar com a negatiu jo no ho veig, el que han après en aques-
ta trajectòria, això forma part del seu bagatge personal que l’ajudarà en 
la vida, sigui quin sigui el camí que prengui després (...) La paraula de-
transició en si és una penalització. (Blanca, mare d’un noi trans que va 
iniciar la transició als 13 anys)

Com il·lustra aquesta citació, la detransició és una preocupació present en els relats de 
moltes famílies i, alhora, com ens explica aquesta mare, la detransició no hauria de ser vis-
ta com un problema sinó com un pas més en la recerca d’aquests adolescents. De fet, 
l’última frase de la citació expressa clarament una crítica al concepte mateix de detransició 
i a la construcció d’aquests processos com a fracàs, tal com avancem en l’apartat 4.2.2. 
S’entén aquí la transició com una recerca que pot agafar camins molt diferents, i es desta-
ca la importància de confiar en els fills i filles a l’hora de “trobar els seus propis camins”.

Acompanyar sense por

Alhora que es reconeixen aquestes pors com una de les primeres reaccions emocionals 
davant l’experiència trans dels seus fills i filles adolescents, veiem també com les famílies 
analitzen que aquest pànic els ennuvola les capacitats per atendre realment els malestars 
dels seus fills i filles. En aquest sentit, de la mateixa manera que la por és, segons les famí-
lies, l’emoció que emergeix sovint a l’inici d’aquests processos, també situen la por com el 
màxim obstacle per acompanyar i, com veurem, enuncien crítiques contundents a les con-
seqüències de deixar-se governar per la por.

Si caus en la trampa de la por, has perdut totalment els papers per acom-
panyar la teva criatura, perquè estàs en un estat d’estrès que no tens 
capacitat... Jo si estic en estat d’estrès, totalment acollonida, no tinc 
capacitat de reaccionar, de pensar amb tranquil·litat, de poder enfocar la 
situació, de fer una ajuda. Sinó que entro en un estat d’estrès de dir “bé, 
el que em demanin, el que em diguin, que és el que s’ha de fer”, i ales-
hores jo, allà, perdo totalment el que puc aportar a la meva criatura, que 
és la meva experiència amb ella, la meva vivència, que aquesta la tinc jo, 
no la té ni el psicòleg, ni la tenim l’associació, no la té ningú. La tens tu. 
I si entres en aquest estat d’estrès, de por, de dir: on he d’anar? anar al 
psicòleg o al psiquiatre? i si la meva criatura s’hi nega? què faig? vaig a 
la institució jo? quin eines tinc? El que els passa a moltes famílies, que 
això ho sentim, és que accepten totes les seves demandes, però les 
seves demandes mai no acaben perquè el seu malestar, com que no 
l’han treballat, hi continua sent, i tu ets allà constantment en un estat 
d’estrès i d’angoixa i, a més, sentint-te malament perquè no estàs respo-
nent al seu benestar, perquè no el veus millorar (...) Al final acabes suïci-
dant-te emocionalment tu, perquè arriba un moment en què dius: “Ja 
m’he enfonsat. He fracassat com a mare, he fracassat com a acompa-
nyant, he fracassat en tot perquè jo he fet tot el que se suposava que 
havia de fer i no hi ha un resultat. Però és que també he perdut l’espai de 
tranquil·litat per poder pensar què està passant perquè aquesta persona 
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estigui així i poder buscar-li recursos per poder-li apropar”. (Blanca, mare 
d’un noi trans que va iniciar la transició als 13 anys) 

Aquesta citació creiem que és reveladora de la capacitat autoreflexiva d’aquesta mare, així 
com de la frustració i l’autoexigència amb què algunes famílies poden arribar a viure aquests 
processos de transició. La sensació de no estar sent capaços d’acompanyar com voldrien 
o de sentir-se governades per la por és recurrent. En aquest sentit, les famílies també reco-
neixen que aquestes pors les condueixen, de vegades, a no poder posar límits on voldrien: 

De vegades hem de recordar que ser trans no canvia la teva manera de 
relació en l’entorn. És igual que siguis noi o que siguis noia.  Hi ha un 
espai de convivència que no pots transgredir. Hi ha coses que, si abans 
les feies, les has de continuar fent, no perquè siguis trans... És la norma-
tiva de la casa. I hi ha una cosa molt important que jo sempre recordo, i 
és que no us oblideu que en un nucli familiar hi ha més membres. Perquè 
el que sol passar és que les persones trans es converteixen en el centre 
de la vida familiar i la resta dels membres de la família, els seus proble-
mes i les seves necessitats queden subordinades a la necessitat d’aques-
ta persona. I de fet, els altres fills i filles ni ho verbalitzen perquè assumei-
xen que hi ha un problema, la riquesa i la fluïdesa ho convertim en un 
problema que cal tractar i que tothom s’ha d’arromangar. I, per tant, allà 
creem un espai de difícil normalització després. (Blanca, mare d’un noi 
trans que va iniciar la transició als 13 anys)

La por el que ens fa fer és agradar. Que el nen estigui content, que no es 
faci el llit que ja l’hi faig jo, que no pari taula. I jo sempre explico una 
anècdota que li explicava el mateix al meu fill. El meu fill, d’acord, és 
trans, però després a casa és un gandul, perquè no fot ni brot, cony. 
D’acord que sigui trans, però a casa ha de participar en això i això, com 
ho hem fet tots. (Oscar, pare d’un noi trans que va iniciar la transició als 
14 anys)

En aquestes citacions veiem com les famílies constaten que, en alguns moments, les tran-
sicions dels seus fills i filles els han desubicat pel que fa als seus rols, ja sigui a l’hora 
d’aconseguir que es respectessin els acords mínims de convivència, la responsabilitat en 
les feines de casa, però també en relació amb com l’angoixa per la transició d’un fill o una 
filla pot monopolitzar la vida familiar i invisibilitzar els altres membres de la família, principal-
ment els germans i germanes. Acompanyar les transicions de gènere d’aquests adoles-
cents és difícil, perquè pel que fa al gènere les famílies estan, en general, en posicions de 
desconeixement, i són els fills i filles els qui lideren els passos que cal seguir. Aquesta reu-
bicació de la família com a acompanyant, i no com qui té la certesa, desubica o dificulta que 
en la resta dels àmbits de la vida familiar mares i pares mantinguin papers d’autoritat res-
pecte als fills i filles, sobretot si senten molta por pel seu futur.

Els ritmes de les modificacions corporals

L’adolescència es caracteritza per experimentar, això ho hem de tenir 
molt clar. M’és igual que sigui fent una experiència de gènere que transi-
ti per aquí o per allà, el que passa és que això és una feinada bestial 
perquè nosaltres hem de canviar molt. La història no va de si aquesta 
persona vol ser o vol expressar-se, sinó de quan xoquen els dos temps i 
et diu que es vol operar, aquí hi ha el tema, com ho maneges? Perquè 
tota la resta, el llenguatge... però, com ho maneges, això? (Gloria, mare 
d’un noi trans que va iniciar la transició als 16 anys)
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Intentes acompanyar, no avançar-te, estar al costat, però quan l’altre 
corre i agafa la directa, em costa una mica. (Judit, mare de dos nois trans 
que van iniciar la transició als 15 i als 19 anys)

El temps nostre i el seu de vegades no coincideixen. El nostre seria el 
d’explorar, explorar, explorar, però no per frenar, eh? Sinó per explorar 
(...) Tenen pressa. Hi ha criatures i adolescents que és “ja”. El dilema és, 
com es porta, això? Com l’acompanyem? Però la pressió social és: si no 
em bloquejo em ve la regla, l’estiu que ve no puc aguantar i em vull ope-
rar els pits.  (Gloria, mare d’un noi trans que va iniciar la transició als 16 
anys)

Ja sé que he d’escoltar el que diu el meu fill, però és que el meu fill té 14 
anys i jo soc la seva tutora legal, i tenim una responsabilitat. (Sara, mare 
d’un noi trans que va iniciar la transició als 14 anys)

L’autorització per iniciar tractaments mèdics, especialment els que poden ser irreversibles 
com les cirurgies, és potser un dels reptes que les famílies assenyalen com la tensió més 
important a la qual s’enfronten. Tal com expliquen aquestes citacions, per a les famílies hi 
ha un salt important entre explorar el gènere i operar el cos i, així com l’experiència trans 
més social pot ser afirmada, la urgència per les cirurgies els genera contradiccions impor-
tants. En aquestes citacions també comprovem que aquestes famílies es col·loquen en el 
lloc de qui entén el malestar i reconeix la seva incapacitat per gestionar-lo. És a dir, que es 
fan responsables que són elles les que tenen un problema de no saber com col·locar-se ni 
quins límits posar. L’última citació, que està present en els relats de moltes famílies, aborda 
precisament aquesta contradicció entre acompanyar i respectar l’itinerari de les persones 
adolescents en relació amb el cos, però alhora sentir-se responsable de les seves decisions 
i tenir por de permetre que prenguin decisions irreversibles de les quals es puguin penedir. 

En paral·lel a aquestes reflexions sobre la urgència dels seus fills i filles per modificar els 
seus cossos, les famílies també plantegen que elles tampoc són alienes a aquesta urgèn-
cia, a les expectatives i a les projeccions sobre les vides dels seus fills i filles: 

Jo li vaig preguntar: “Has pensat si vols congelar els teus òvuls?”. I em 
va dir: “A veure, mama, en aquest moment de la meva vida l’últim que 
penso és si vull tenir un fill o no vull tenir un fill”. (Sara, mare d’un noi 
trans que va iniciar la transició als 14 anys)

És qüestió de plantejar-ho, allò de les expectatives, perquè jo creia que 
no en tenia. I després t’adones que per molt progre i molt tal, carai. Hi ha 
expectatives! (Judit, mare de dos nois trans que van iniciar la transició 
als 15 i als 19 anys)

Viure en la incertesa no és una opció per a gaires famílies. Nosaltres es-
tem allà amb la pressa, que cal contenir, que cal donar temps, però... 
(Gloria, mare d’un noi trans que va iniciar la transició als 16 anys)

L’última d’aquestes tres citacions aborda directament que per a moltes famílies el temps de 
l’exploració no és una opció, que l’angoixa que senten és molt alta i necessiten que el pro-
cés d’exploració de gènere es resolgui ràpid en una possibilitat o una altra, i que, si s’inicia 
una transició, s’acabi aviat. Aquesta reflexió és important, perquè planteja que la capacitat 
d’acompanyar un procés de transició de gènere des d’una posició equilibrada requereix 
unes condicions que no totes les famílies tenen. És a dir, que col·locar-se en una posició 
que permeti l’experimentació, que no pressioni els fills i filles, però que alhora no envaeixi 
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tots els aspectes de la vida i permeti mantenir les normes de convivència, és una cosa que 
es pot fer quan es tenen eines, suports i vincles sòlids.

Precisament aquesta és una de les principals crítiques d’aquestes famílies: la falta de com-
prensió, d’escolta i d’acompanyament que senten. Com dèiem abans, de la mateixa mane-
ra que des de la perspectiva professional es reflexiona críticament sobre el paper de les 
famílies, aquestes per la seva banda també tenen conflictes amb el paper professional. 

Qui acompanya les famílies?

El sistema està pensat per medicalitzar, no està pensat per acompanyar. 
(Gloria, mare d’un noi trans que va iniciar la transició als 16 anys)

Potser la primera visita no ha de ser medicalitzada, sinó un espai en el 
qual et puguis asseure i parlar. (Judit, mare de dos nois trans que van 
iniciar la transició als 15 i als 19 anys)

Per a moments concrets està bé el servei mèdic, però jo crec que hi ha 
molta feina. Els referents de les famílies, dels avis, de les criatures són 
fonamentals. Per a mi aquest és el tipus d’acompanyament que neces-
sitarien. No sé si tindrien tant malestar, eh? No ho sé. Perquè, clar, què 
els oferim? No et preocupis, estaràs perfectament, pren això, això i això, 
o fes allò. (Gloria, mare d’un noi trans que va iniciar la transició als 16 
anys)

Com apareix en aquestes reflexions, la percepció que els processos d’acompanyament 
estan orientats excessivament als tractaments mèdics és un tema que preocupa les famí-
lies. Destaquen que els espais mèdics no permeten processos d’acompanyament que dis-
posin de temps per a l’escolta i l’exploració i, alhora, assenyalen que la qüestió dels refe-
rents és fonamental en el desenvolupament d’aquests processos. D’altra banda, al marge 
de les crítiques a la medicalització dels processos de transició, també expressen malestars 
respecte a l’atenció que van rebre com a famílies: 

[Necessitava] que m’escoltessin. Al meu fill sí, a mi no. Vaig sentir que a 
ell l’escoltaven molt... a mi no. El meu fill es va sentir molt ben acollit. 
Però és el que diem: hi vas el primer dia i surts amb hormones quan jo 
encara no entenia res. Hauria agraït una mica d’explicació. Encara que et 
diuen que preguntis, eh? Però tu, és que no saps... estàs en una altra 
dimensió. No saps què preguntar. I aleshores és com que et sents mala-
ment perquè no entens res i allà tampoc t’ho expliquen (...) Hauria agraït 
que algú m’escoltés activament. (Judit, mare de dos nois trans que van 
iniciar la transició als 15 i als 19 anys)

D’una banda, ja us adaptareu, però alhora heu d’acompanyar bé... Doncs 
digue’m l’adreça on em faran el curs, almenys, perquè jo surto d’aquí 
igual que com vaig entrar. Com vols que acompanyi? Perquè, a més, és 
el més important. D’acord, les medecines serveixen per a... però estem 
parlant d’un trànsit social. Jo crec que falta l’escolta. (Blanca, mare d’un 
noi trans que va iniciar la transició als 13 anys)

Més enllà de què vols, com estàs? I els pares també. (…) Perquè tots 
transitem. (Gloria, mare d’un noi trans que va iniciar la transició als 16 
anys)
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La urgència i la pressa dels processos genera també molt desconcert en les famílies. Pel 
que sembla, molts adolescents tenen ja un nivell important d’informació quan decideixen 
parlar amb els seus pares, i les famílies sovint senten que arriben tard i no tenen prou temps 
per comprendre bé la situació i pensar com acompanyar millor.

Ja sigui pel desconeixement davant d’aquesta realitat o per la sensació que els professio-
nals van al ritme que els seus fills i filles demanen sense tenir-los en compte (sovint els seus 
fills i filles han acudit sols a serveis d’atenció sense el seu coneixement, com constatem en 
les entrevistes), moltes famílies expressen la frustració de no sentir-se acompanyades. Amb 
l’expressió “tots transitem” es fa referència a la dimensió relacional de la transició, com un 
procés que implica l’entorn familiar i social d’aquests adolescents. Les famílies són la pri-
mera línia de l’acompanyament d’aquests adolescents, una responsabilitat que no proven 
d’eludir sinó que més aviat els genera inseguretat exercir sense les eines que necessiten.

Sovint, les famílies relaten com els professionals els indiquen els passos que vindran i als 
quals hauran de donar suport sense que mares i pares hagin pogut elaborar què estava 
passant. Alhora, insisteixen que no es tracta que s’oposin als processos dels seus fills i fi-
lles, sinó que necessiten entendre què està passant per orientar-se i poder acompanyar. La 
frustració emergeix quan senten que les transicions s’inicien i avancen sense esperar-los a 
ells, l’acord entre els seus fills i filles i els professionals els deixa en una posició difícil dins 
d’un procés en què no han participat i davant del qual senten que només poden resignar-se 
i esforçar-se per entendre i acompanyar el més ràpid i millor possible. Però, com diu una de 
les citacions, voldrien que els donessin “l’adreça on em faran el curs, almenys”: 

Veure’t entre iguals és superimportant. (Gloria, mare d’un noi trans que 
va iniciar la transició als 16 anys) 

Escoltar sense pensar que has de respondre. (Oscar, pare d’un noi trans 
que va iniciar la transició als 14 anys)

Davant del desconcert que senten, les famílies expressen que un dels elements principals 
per sostenir aquests processos és la trobada amb els seus iguals. Espais on trobar refe-
rents, compartir les seves experiències amb altres famílies en la mateixa situació, poder 
expressar els seus dubtes i les seves pors sense sentir-se jutjades i sense que s’interpreti 
que aquestes inquietuds amaguen la intenció d’aturar el procés dels seus fills i filles o, en el 
pitjor dels casos, de tenir una ideologia trànsfoba. Actualment, cap dels serveis disposa 
d’un espai de suport entre famílies, una cosa que en l’entrevista grupal amb famílies es va 
assenyalar com una estratègia fonamental en l’acompanyament de les transicions de gène-
re d’adolescents. 

Com hem vist fins ara, les veus dels professionals i les famílies estan en un diàleg constant 
entre si, ple de contradiccions i miralls. En els seus relats emergeixen preocupacions simi-
lars que s’atribueixen els uns als altres però en les quals sorprenentment estan d’acord; per 
exemple, des de la perspectiva professional es percep que les famílies van ràpid i, a la in-
versa, les famílies senten el mateix del paper professional. El mateix passa amb la centrali-
tat dels tractaments hormonals i la incapacitat de sostenir els processos sense intentar que 
acabin com més aviat millor en una direcció o una altra. D’alguna manera, semblaria que 
tant famílies com professionals comparteixen que cal promoure espais per a l’exploració de 
gènere, sostenir les incerteses, contenir la urgència amb què es viu la necessitat del canvi 
corporal i les expectatives que s’hi dipositen, i provar d’escoltar els malestars que els ado-
lescents expressen més enllà de la seva relació amb la transició de gènere. 

Finalment, l’últim actor d’aquesta tríada, que ens disposem a escoltar tot seguit, són les 
veus de les persones adolescents, que reflexionen sobre els acompanyaments que han 
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rebut i aporten llum respecte als relats que ofereixen famílies i professionals. Com apuntà-
vem, els dos eixos principals que han aparegut fins ara són el temps i el cos. Segons la 
perspectiva de famílies i professionals, els adolescents tenen massa pressa per modificar 
els seus cossos. Com ara veurem, les persones adolescents trans entrevistades aborden 
les qüestions relatives als temps de les seves transicions i modificacions corporals, però 
des de posicions inesperades, i de vegades sorprenents, en què plantegen a famílies i pro-
fessionals les seves crítiques als acompanyaments rebuts. 
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6.1.3. Les veus de les persones adolescents

Després d’escoltar les perspectives de professionals i de famílies, apareixen les veus dels 
adolescents, que ofereixen una mirada diferent respecte al relat que es construeix d’ells. 
Potser la principal contradicció és que totes les persones adolescents entrevistades van 
insistir que famílies i professionals van massa ràpid i no els deixen espai per explorar i tro-
bar-se. Aquesta percepció és confusa, perquè d’alguna manera implica que en aquest tri-
angle d’actors de les transicions de gènere tots estarien d’acord que tothom va molt ràpid, 
és important poder anar més lent. A continuació, il·lustrarem les vivències d’aquests ado-
lescents amb citacions més extenses, perquè pensem que en elles mostren importants 
capacitats d’autoreflexió sobre els seus processos i introdueixen aportacions clau per als 
qui tenen el paper d’acompanyar-los. En primer lloc, abordem la qüestió del cos i els trac-
taments hormonals, una de les qüestions principals que emergeixen en els relats d’aquests 
adolescents.  

La modificació corporal com a solució al malestar

Vaig demanar informació amb el psicòleg de Sant Joan de Déu, però em 
vaig fer enrere perquè en la primera visita ja era per parlar d’hormones 
(...) M’aclapara bastant pensar en això. En un futur m’agradaria, crec. 
Però quan estic a punt de fer-ho, em faig enrere de cop. (Izan, persona 
no-binària de 14 anys)

No és que t’ho imposin, és una cosa molt social, però des d’un principi 
t’imposen que has de començar a hormonar-te. La gent i el sistema mè-
dic, sobretot. Se li dona com molta importància, a això. Als meus pares 
se’ls va vendre molt bé, això d’hormonar-me. Com que jo estaria millor i 
que només amb allò jo estaria bé i tothom estaria bé. Això del paper 
psicològic es va dir, però no li van donar tanta importància. I els meus 
pares es pensaven “ah, això que li passa al nen té una solució” (...) Per 
exemple, sí que des d’un principi els meus pares em van plantejar fer-me 
una mastectomia, i jo no sabia com dir-los “no estic llest per fer-me una 
mastectomia encara”. Perquè ells pensaven que d’aquesta manera em 
deslliurarien de certs problemes socials i amb mi mateix. I jo necessitava 
calma en aquell moment, d’estimar-me a mi mateix, d’acceptar-me i 
després ja veure què fer. No ho vull fer ja, perquè em sembla com una 
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derrota no poder acceptar-me i no em vull rendir encara. (Nico, noi trans 
de 16 anys)

Com hem vist en aquest treball, els tractaments hormonals es presenten com una cosa que 
s’espera que facin, abans que com una cosa que ells desitgen fer. Com veiem en les cita-
cions, probablement estan pensant sobre ells, tenen dubtes que necessiten elaborar, cosa 
que no implica que el tractament hormonal hagi de ser la porta principal de l’acompanya-
ment. En la segona citació apareix de manera clara la percepció per part d’aquest adoles-
cent que els tractaments hormonals es presenten davant de les famílies com la solució, i 
aquesta expectativa genera que les famílies projectin que quan es facin les modificacions 
corporals, la situació dels seus fills i filles es resoldrà. En aquestes dues citacions consta-
tem que els adolescents senten pors i tenen dubtes que no volen resoldre directament 
modificant el seu cos. Com si ens estiguessin dient que la modificació corporal és un pas 
posterior al benestar emocional, i no al revés. 

En aquest sentit, diversos adolescents han explicat els processos que han seguit per ela-
borar el seu malestar corporal: 

El fet que els meus pares no ho acceptessin des d’un primer moment i 
que tot anés amb més calma durant un temps, i veure que fins d’aquí a 
8 mesos no tens una visita a Trànsit i no es plantejaran gaires coses i les 
coses estan malament, així que comença a millorar, comença a fer coses 
perquè fins d’aquí a 8 mesos t’ho passaràs malament. I allà, anar treba-
llant a poc a poc amb mi mateix i després arribar a aquesta cita i dir “és 
que no tinc la necessitat de fer això ja”. Aquell temps em va servir en el 
sentit d’acceptar-me amb el meu cos (...) Al principi va ser superdur, per-
què no em podia mirar al mirall. O sigui, entrava a la dutxa, obria les ai-
xetes, deixava que els miralls s’entelessin, em treia la roba, entrava a la 
dutxa i tancava els ulls. I a poc a poc m’he començat a estimar, perquè 
el meu cos és el meu cos, no en puc fugir. I he après a estimar-me. (Nico, 
noi trans de 16 anys)

Em van receptar hormones el dia abans del confinament i l’endemà la 
meva mare va anar a demanar hora i li van dir que ja no donaven hora i 
que em punxés a casa. I la meva mare va dir, com que d’aquí a 15 dies 
tornaran a obrir, tornarem al CAP i que et punxin. Però jo sabia que en 15 
dies no em punxaria. I durant el confinament sí que hi va haver un punt 
en què li vaig dir: “Mama, em vull començar a hormonar”. Perquè ho 
necessitava. I ella em va dir: “No, no et punxaràs tu”. I llavors, quan aca-
bo el confinament i van tornar a obrir i tal, em va demanar cita i vaig anar 
a hormonar-me. Al principi va ser dur, vaig passar moltíssima ansietat 
per aquest tema, però després va ser com: “A veure, estàs tancat a casa, 
calma’t, ja arribarà”. I anava comptant els dies. I quan vam poder dema-
nar cita, havien passat 113 dies que havia pogut aguantar. I això em va 
fer sentir superbé. (Nico, noi trans de 16 anys)

En aquests dos fragments de la mateixa entrevista amb un adolescent trans apareixen re-
lats en què la capacitat de gestionar l’espera i, fins i tot, l’acceptació del propi cos són im-
portants fonts d’aprenentatge i autoestima corporal. En els dos relats es repeteix un mateix 
patró en què la urgència de canviar el cos es veu interrompuda per la impossibilitat d’iniciar 
un tractament hormonal, ja sigui per una llarga espera per a una visita mèdica o per un con-
finament. Però en tots dos casos, aquest adolescent elabora que aquesta impossibilitat va 
ser un temps útil per descobrir que podia sostenir l’espera i que les estratègies per superar 
el malestar emocional no només resideixen en el cos, sinó que poden trobar-se en altres 
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llocs també. D’alguna manera, aquesta experiència ens fa pensar que en algunes persones 
adolescents, fins i tot entre aquelles que viuen amb molta impaciència el tractament hormo-
nal, els temps d’espera o els límits per iniciar-lo poden ser també productius en el seu pro-
pi procés. Com veurem més endavant, aquest adolescent finalment va iniciar un tractament 
amb testosterona que el va ajudar molt a sentir-se millor amb si mateix, però alhora també 
va aprendre que abans de les hormones, un s’ha de sentir equilibrat. 

Altres persones adolescents trans entrevistades ens van parlar de la seva relació ambiva-
lent amb la modificació corporal: 

Al principi vaig pensar i em vaig dir, d’acord, m’hormonaré i m’operaré, i 
faré tot el meu cos conforme amb la dona estàndard Barbie que ens surt 
als anuncis de depilació. Però més endavant va ser, doncs no m’operaré. 
No sé si m’hormonaré, però operar-me segur que no. Després va ser, no 
sé si m’hormonaré, però bloquejar-me segur que no. Després va ser 
com, vinga, m’hormonaré perquè vull pits. I després potser m’opero, 
però no ho sé. Així que em poso en llista d’espera i quan em toqui, doncs 
ja ho veuré. I després va ser “vull deixar d’hormonar-me, però... què estic 
dient, perquè això la societat no ho encaixa”. Puja i baixa tota l’estona 
(...) Va molt relacionat amb l’estiu, és quan em passa tot pel cap, m’ope-
raré perquè la trucadora26 és un horror, o vaig a la platja i estic plana i no 
m’agrada. I després arriba l’hivern i ho veig tot amb molta més perspec-
tiva, i doncs no, estàs bona igualment. (Marina, noia trans de 16 anys)

Ara mateix, crec que m’agradaria prendre hormones en un futur. Però el 
meu pla és estar almenys dos anys prenent testosterona abans de fer 
cap altre canvi. Perquè personalment faig molts canvis, en el passat jo 
volia fer-me l’operació de pit perquè tenia molta més disfòria i ara ja no, 
no m’afecta tant. Per a mi depèn moltíssim del dia. I va ser molt impor-
tant descobrir que era gènere fluid, perquè no entenia per què uns dies 
volia molt canviar el meu cos i d’altres era realment feliç amb el meu cos. 
Així que dic dos anys, perquè jo abans pensava que volia estar un any 
segur d’alguna cosa i durant un any vaig estar segur de ser un noi i des-
prés vaig canviar. Així que ara dic dos anys per estar completament se-
gur. (Alex, persona no-binària de 14 anys)

Tal com llegim en aquestes citacions, aquestes persones reflexionen críticament sobre els 
vaivens en el seu desig de modificació corporal i assenyalen que, atesa la transcendència 
d’aquestes decisions i com de volàtils són aquests desitjos en aquests moments, han de 
ser prudents i esperar a iniciar-los quan se sentin més segurs. Alhora, en bona part de les 
entrevistes emergeixen experiències d’adolescents que inicien, abandonen i reprenen els 
tractaments hormonals. Sovint es parla d’aquestes persones adolescents com a subjectes 
que simplement estableixin la urgència de modificar el seu cos, però sense gaire capacitat 
autoreflexiva respecte a aquest desig. I, com veiem en aquestes citacions, aquestes perso-
nes han pensat amb deteniment sobre aquests tractaments, sobre si n’estan prou segures, 
sobre explorar experiències corporals abans de modificar-lo. És a dir, que la urgència amb 
què viuen els seus desitjos de canviar el cos no implica que no reflexionin sobre les conse-
qüències que tenen aquests desitjos. 

26 S’anomena així les calces o tangues que asseguren que el penis i els testicles quedin subjectes i no tinguin volum. 



Adolescències trans. Acompanyar l’exploració del gènere en temps d’incertesa 125

Sobre els professionals: “Deixar-los espai i temps per descobrir qui són” 

En relació amb la seva experiència en els serveis d’atenció, en les entrevistes els preguntem 
directament quins consells donarien als professionals que acompanyen adolescents trans.

Doncs que em diguessin, algú, és igual, em digués que no tingués pres-
sa i que anés al meu temps i que era molt jove, bé, continuo sent molt 
jove, i que encara tenia i encara tinc, que no m’estressi pel tema, perquè 
no... perquè encara falta (...) Tothom em donava pressa, era com, molt 
bé, però, quines són les teves etiquetes? quin és el teu gènere? quins 
pronoms faig servir? i era com, bé... (Dan, noi trans de 14 anys)

Descobrir qui ets és un procés molt, molt llarg. Així que deixar-los espai 
i temps per descobrir qui són. (Alex, persona no-binària de 14 anys)

Als professionals que acompanyen, els diria que a la gent cal donar-li 
respecte i donar-li espai. L’espai i el permís d’explorar-se una mica, a 
veure. Crec que les pautes existeixen i li van molt bé a molta gent, però 
també hi ha d’haver l’espai per sortir-se’n. (Max, noi trans de 19 anys)

I després, que no tothom és igual. No perquè hagis atès una persona que 
ho hagi fet així, o perquè tu creguis que s’ha de fer així, no imposis això. 
En relació amb el que s’ha de fer. O sigui, que a tu et diguin que ara cal 
fer això, i després allò i després allò altre. I si aquesta persona no està a 
punt per fer-ho, encara? I si només volia informar-se i tu li estàs llançant 
ja tota la “tralla”? (…) Jo d’aquest recorregut he après a no fer cas. O 
sigui, a tenir criteri. En el sentit que, si a mi em ve de gust fer això, per 
què no ho hauria de fer? Perquè a aquesta persona li sembla que no és 
el camí que haig de portar? (Nico, noi trans de 16 anys)

I que no és tant el tractament hormonal o quirúrgic, sinó l’acompanya-
ment psicològic. Potser deixes xavals amb les hormones, però després 
no hi ha ningú amb qui pugui parlar, i expressar el que sent. Jo conec 
gent que comença a hormonar-se, ho deixa i després hi torna perquè 
està bé. Algú que s’adona que amb les hormones no podia solucionar el 
que li passava, va anar al psicòleg i després hi va tornar. És superimpor-
tant l’acompanyament psicològic. És una bestiesa, al CAP, quan et do-
nen cita per al psicòleg cada tres mesos, i no tothom es pot permetre 
pagar-ne un de privat. Les hormones es venen així, com si fos una cosa 
màgica que t’ho arreglarà tot, però no t’ho arreglarà. (Nico, noi trans de 
16 anys)

Em va acompanyar un col·lega a la primera visita. Perquè no tenia ous 
d’anar-hi. Em va fer moltíssima por, el fet de sentir-me sol en aquell mo-
ment. Jo sentia que allà hi havia d’entrar amb els meus pares i que els 
meus pares no hi eren, que ho estava fent tot a la seva esquena i que ells 
no en sabien res (...) Em van ajudar molt, em va tranquil·litzar moltíssim. 
Em van dir això de les hormones, però és que jo en aquell moment no 
necessitava allò, necessitava que els meus pares m’acceptessin i que 
les coses comencessin a anar bé (...) Jo necessitava que els meus pares 
s’ho prenguessin bé, que ho acceptessin i m’acceptessin a mi. I després 
ja vaig començar amb les visites i vaig començar el tractament hormonal 
un any més tard. (Nico, noi trans de 16 anys)
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Sense cap dubte, la principal reivindicació que fan aquestes persones adolescents respec-
te a com haurien de ser els acompanyaments és la demanda de temps i espai per explorar 
i experimentar amb el seu gènere sense la pressió d’haver de tenir respostes unívoques, 
identitats definides i certeses sobre el seu procés corporal, així com la importància de sen-
tir el suport familiar abans per iniciar el procés sentint-se més segurs. Aquestes persones 
adolescents també assenyalen críticament els itineraris preestablerts que senten que des 
de l’àmbit professional s’espera d’elles. Tal com han relatat en diverses entrevistes, és ha-
bitual que davant de la pressa dels professionals les persones adolescents despleguin es-
tratègies per seguir els seus propis ritmes, com per exemple no acudir a visites que ja te-
nien programades, guardar les receptes d’hormones que acaben de rebre perquè no se 
senten segures, abandonar els tractaments sense parlar amb professionals, etc.

Aquestes reflexions tanquen el triangle del qual hem parlat al llarg d’aquest apartat en què 
tots els actors assenyalen la necessitat del temps per explorar i senten alhora que ningú 
respecta aquest temps, sinó que, al contrari, tot el procés està governat per la pressa i la 
urgència.

Estar a l’altura de les expectatives familiars

En relació amb les famílies, emergeix sobretot l’angoixa per no estar a l’altura de les expec-
tatives que tenen les seves mares i pares sobre la seva transició de gènere: 

El fet que la meva mare ho sabés abans que jo estigués llest per a tot em 
va treure bastant temps. Va anar més ràpid que jo, em va treure de l’ar-
mari amb tota la meva família sense preguntar-m’ho ni res. Vaig entendre 
per què ho feia, però va ser molt ràpid. (Izan, persona no-binària de 14 
anys)

El fet també de no qüestionar les teves decisions sobre la transició, això 
més per als pares. El fet de tenir jo el dubte de “i si no m’opero”, que no 
em facin sentir malament per això, perquè moltes vegades quan l’hi he 
comentat a algun dels meus pares, bé, a la meva mare, em va dir que jo 
no podia fer això perquè seria estrany i semblaria una prostituta. (Ainhoa, 
noia trans de 16 anys)

Que passi el que passi li donin suport, encara que una persona ara se 
senti això i després se senti una altra cosa, que passi el que passi se li 
doni suport i que no s’enfadin. (Izan, persona no-binària de 14 anys)

Com veiem en aquestes citacions, les expectatives de les famílies tenen un pes molt impor-
tant en les trajectòries d’aquestes persones adolescents. La significació anticipada d’allò 
trans i el seu itinerari possible per part de les famílies o la por de tenir dubtes o contradic-
cions i decebre-les està present en molts dels seus relats. 

Alhora, aquests relats són també molt importants per a altres adolescents trans que neces-
siten referents amb discursos més complexos, que reconeixen els dubtes i les fallades que 
s’amaguen darrere dels relats d’èxit de les transicions de gènere. El relat mediàtic de les 
experiències trans que es repeteix incessantment en continguts virals a les xarxes implica 
en general una narrativa estàtica. Aquests relats podem veure’ls amb la perspectiva d’algú 
que ha pensat sobre el seu procés i que pot elaborar amb certa distància que hi ha un punt, 
a l’inici de pensar-se com a persones trans, que la qüestió del canvi corporal va aparèixer 
de manera intensa. Com assenyalàvem en l’apartat 5, és clau analitzar el paper que tenen 
les xarxes socials en aquests relats, que com hem vist queden amplificats amb els itineraris 
de transició i en les expectatives de les famílies. Una qüestió que ens resulta rellevant és 
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pensar com podem traslladar aquestes reflexions sobre el temps entre altres adolescents 
trans, de quina manera l’experiència d’aquestes persones i les eines que posen en marxa 
en poden ajudar d’altres. 

Finalment, les veus d’aquests adolescents introdueixen contrastos importants en les per-
cepcions de famílies i professionals plantejant un repte important, consistent en com fer 
acompanyaments més productius i eficaços atenent les posicions dels tres pols del triangle 
i els discursos socials sobre el fet trans. En aquest calidoscopi de posicions es produeixen 
contradiccions i relats que no coincideixen, però no és fruit de cap miratge. En certa mane-
ra, tots els actors tenen part de raó en el que descriuen, i ens expliquen alguna cosa sobre 
quin és el discurs hegemònic de la qüestió trans que opera en l’actualitat. Des del nostre 
punt de vista, necessitem afinar l’oïda per escoltar i millorar la nostra agudesa a fi d’analit-
zar bé què mobilitza aquestes contradiccions en cadascun dels actors. 

El triangle de veus que acabem d’analitzar és aparentment desconcertant. Pensem que és 
important estudiar-lo amb deteniment, perquè és on es troben les claus de com millorar els 
acompanyaments. A primera vista sembla gairebé absurd que totes les persones entrevis-
tades assenyalin que els temps de les transicions de gènere són massa ràpids. Si és així, i 
tots els actors comparteixen aquesta perspectiva, per què simplement no van tots més a 
poc a poc? Per què tenen tanta pressa si ningú vol tenir pressa? Creiem que aquesta és la 
pregunta clau que hem d’abordar per tenir una conversa productiva sobre què està passant 
en els processos d’aquests adolescents. Potser el més honest que podem plantejar com a 
punt de partida és que, encara que la crítica als temps ràpids estigui en tots els discursos, 
a la pràctica tots aquests actors estan immersos en la pressa i la urgència i habiten aques-
ta contradicció des de posicions diferents. 

Com plantejàvem en el capítol anterior, el context en el qual s’estan produint aquests pro-
cessos té una relació important amb les eines de què disposem per sostenir aquestes ex-
ploracions de gènere. Així que potser tots els actors pensen que tot va molt ràpid i, alhora, 
no poden sostenir cap altre ritme que no sigui el de la urgència. En aquest sentit, les famílies 
entrevistades són les que més referències sobre la seva pròpia contradicció o incapacitat 
per suportar aquestes incerteses plantegen en comparació amb professionals i adoles-
cents, que situen a l’exterior el ritme accelerat dels processos. En l’apartat següent ens 
guiarem per aquestes reflexions per tal de desenvolupar propostes que millorin els acom-
panyaments de les transicions de gènere en l’adolescència. 
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6.2. Reflexions per orientar els acompanyaments

En aquest apartat tractarem d’aterrar algunes reflexions concretes que puguin donar pistes 
sobre com millorar els acompanyaments que les famílies i els professionals tenen sobre la 
taula. Pensem que la complexitat amb què ens hem apropat a aquesta realitat no ha de 
defugir d’oferir algunes pistes, sabent que no són possibles les solucions ideals. Com ex-
plica Analía Castañer (2016):

Afrontar el fet que no és possible comptar amb solucions o accions “cor-
rectes” per prendre decisions quan es tracta de protegir i restituir drets 
de nenes, nens i adolescents transgènere no significa quedar-se “desar-
mat” davant d’una realitat tan complexa (...) En termes generals, afer-
rar-se a l’enfocament de drets de nenes, nens i adolescents transgènere 
significa considerar-los “titulars de drets” i construir-los el context ade-
quat i suficient perquè puguin accedir a l’exercici de tots els seus drets. 
És a dir, oferir-los el context adequat perquè experimentin i escullin el 
gènere amb el qual se senten identificats o identificades i amb el qual 
volen ser percebuts o percebudes per les altres persones (...) No importa 
quan i com es desenvolupa la seva identitat de gènere; importa que sen-
ti que les seves percepcions i eleccions sobre ell o ella són vàlides i 
sostingudes pel context. (p. 160-161)

 Per a això plantegem una reflexió sobre dues qüestions principalment: en primer lloc, ens 
centrem en la transformació que s’ha estat produint sobre els models d’atenció amb la in-
tenció de fer aportacions que contribueixin a construir altres models des de perspectives 
crítiques. En segon lloc, ordenarem algunes de les idees clau per als acompanyaments que 
es desprenen d’aquest treball de recerca i de la nostra experiència en el terreny. 
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6.2.1. De l’autorització al consentiment informat: construint altres models

Com hem exposat en l’apartat 3.2.3, en aproximadament una dècada hem assistit a una 
transformació important en la comprensió del fet trans, en la qual s’ha estat disputant la 
concepció hegemònica del “desordre” des del marc de la “diversitat”. Sobre els fracassos 
del model patologitzador, la investigadora i activista trans Siobhan Guerrero (2021) aporta 
el següent: 

Reconeguem, sens dubte, que tot procés d’autoconeixement és fal·lible 
i que els menors d’edat, igual com els adults, poden equivocar-se res-
pecte a com estan comprenent i comunicant la seva vivència. Això sens 
dubte és possible. Tanmateix, una perspectiva avaluativa de tipus pato-
logitzant no només no aconsegueix evitar la fal·libilitat abans assenyala-
da, sinó que obliga les persones trans a adequar els seus relats sobre si 
mateixes a esquemes rígids que incorporen elements que les pràctiques 
psiquiàtriques consideren com a probatoris, ja que es creu que perme-
ten verificar la sinceritat i l’autenticitat de la vivència que així es narra; la 
narrativa del cos equivocat és, sens dubte, l’exemple més acabat d’això, 
ja que la reiteració d’aquest trop ha servit històricament com a validació 
de l’experiència trans. El cost, però, ha estat molt alt, perquè ha implicat 
assumir vivencialment que la nostra manera d’habitar el cos està anco-
rada en una mena de falla, i que una transició de gènere és una cosa que 
s’ha d’entendre necessàriament en una lògica confinada a les polaritats 
d’allò patològic i allò saludable. (p. 16)

Aquesta disputa per trencar amb la lògica patologitzadora es concreta a través de diferents 
models que podríem dir que “afirmen” la diversitat, des de perspectives diferents (GAM, 
sexològic substantiu i crític-feminista) i que venen a desplaçar el model diagnòstic. En 
aquest model, que podem descriure com a patologitzant, s’entenia que l’experiència trans 
havia de ser mesurada i diagnosticada partint d’una sèrie de criteris diagnòstics. A més, els 
professionals de la salut mental tenien el rol d’avaluar si la persona que els estava sol·lici-
tant el tractament era realment una persona trans, i sense la seva autorització la transició 
no es podia iniciar. 

Després d’importants lluites per part dels moviments trans, els moviments LGTB i feminis-
tes, així com la complicitat de professionals de la psicologia i la salut, aquest model va ser 
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fortament qüestionat i van emergir noves iniciatives des de l’àmbit mèdic en què els acom-
panyaments a persones trans no es basaven en l’avaluació i l’autorització sinó en la despa-
tologització d’aquestes experiències i el consentiment informat. Entre aquestes iniciatives 
es podrien situar els serveis d’atenció entrevistats per a aquesta recerca. En aquests es-
pais, les persones trans poden anar i formular el seu desig d’iniciar una transició, i els pro-
fessionals acompanyen el procés i faciliten els tractaments mèdics. Ara ens trobaríem en el 
moment en què aquests mètodes es comencen a popularitzar, i el nou sentit comú dels 
acompanyaments és que els professionals hi són per facilitar les transicions de gènere de 
les persones, no per autoritzar-les, ni qüestionar-les.

Ara bé, des del nostre punt de vista, amb l’emergència de les transicions de persones me-
nors d’edat han aparegut nous reptes que impliquen reflexionar de nou al voltant d’aquests 
acompanyaments. La pregunta que ens plantegem és: hi hauria un espai a explorar entre la 
tutela dels models anteriors i donar per feta la demanda en el consentiment informat? Tal 
com hem vist en l’apartat anterior, escoltant les veus de professionals, famílies i adoles-
cents, l’acompanyament és quelcom molt més complex que la simple facilitació de les 
demandes que elaboren les persones adolescents. És més, la reflexió més potent que es 
formula és la necessitat d’alentir els temps d’aquests processos per poder elaborar-los 
millor. El repte que se’ns presenta ara és probablement tenir la capacitat de superar els 
models del consentiment informat per explorar altres propostes que puguin aprofundir, 
contextualitzar i complexificar l’anàlisi sobre els malestars que mobilitzen el desig d’iniciar 
una transició de gènere, sobre les projeccions que hi ha darrere del desig de modificar el 
cos, o les creences que hi ha darrere de la urgència per resoldre aquests itineraris. Per a 
això calen acompanyaments més complexos, i la dificultat que tenim ara és que, ja que els 
models patologitzants continuen molt presents en el nostre imaginari col·lectiu, qualsevol 
acompanyament que provi d’anar més enllà del simple consentiment informat és sospitós 
de tenir una intenció patologitzant o trànsfoba. 

Per a mi seria ampliar les possibilitats d’elecció i els itineraris que es 
plantegen amb la demanda. Aquest seria per a mi un bon acompanya-
ment. Tu no deixes de parlar de la possibilitat del canvi mèdic, aquesta 
és una, però hi ha altres itineraris en això. Per a mi un bon acompanya-
ment és que tu vagis obrint aquests altres itineraris en funció de la de-
manda que t’estan fent. I que després tindràs sort o no, perquè hi ha 
gent que ve amb el seu itinerari. (Cristina Garaizábal. Psicòloga clínica, 
grup motor)

Sota el nostre punt de vista, l’única manera de millorar els acompanyaments és complexi-
ficar els models actuals i construir acompanyaments que, partint d’una mirada despatolo-
gitzadora i no essencialista de l’experiència trans, puguin aprofundir en la demanda que es 
formula. Com ens explica C. Garaizábal, l’acompanyament no prova només de validar totes 
les demandes que es plantegen, sinó d’obrir altres itineraris possibles i prendre decisions 
de maneres més sòlides. 

Pensem que el principal obstacle al qual ens enfrontem és un context actual en què el fe-
nomen trans ha esdevingut un tema molt mediàtic que ha generat debats molt simplistes i 
polaritzats respecte a la transfòbia. Aquest políticament correcte respecte a les qüestions 
trans tira per terra moltes aportacions rellevants per als nostres objectius i impedeix abor-
dar qüestions complexes amb tots els seus matisos necessaris. L’acompanyament d’ado-
lescents trans és un procés complex, i per abordar-lo es necessita transcendir l’eslògan 
que davant del desig de transitar el gènere no hi ha res a debatre ni preguntar, que sempre 
s’ha de facilitar i que, si no, és un acompanyament patologitzant o directament trànsfob. La 
nostra proposta pretén aprofundir, precisament, en un aspecte que s’ha anat exposant al 
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llarg d’aquest treball, i és que la configuració identitària és un procés, i els itineraris no ve-
nen en un manual. C. Garaizábal proposa una distinció de plans que en l’acompanyament:

Cal validar les experiències i els sentiments, i el que es pot complexificar 
és el relat. (Cristina Garaizábal. Psicòloga clínica, grup motor)

Aquesta distinció ens col·loca en un doble moviment d’acollida de la vivència que no és 
incompatible amb un procés d’acompanyament orientat a organitzar i complexificar el relat, 
cosa que facilita l’agència adolescent en la seva experiència de gènere. 

La inquietud davant de les acusacions de transfòbia a què s’exposen moltes famílies i pro-
fessionals, des del nostre punt de vista, dificulta sovint que es facin acompanyaments en 
condicions millors:  

Però si tenen un petit dubte que pots tenir una perspectiva de la seva 
identitat que es desviï de la seva ideologia, dels seus valors, possible-
ment no sigui aquest el professional que volen en la seva vida per fer 
això. (Anna Francesch. Treballadora social, Centre LGTBI de Barcelona)

Cal poder sostenir professionals davant de l’acusació d’homofòbia i 
transfòbia. Per poc que preguntes, que qüestiones alguna cosa, et surt 
el pare o la mare o el psiquiatre de l’hospital de torn acusant-te de trans-
fòbia. Llavors, com poder tenir un lloc amb prou discurs que protegeixi 
els professionals de ser acusats de trànsfobs? Amb la qual cosa vol dir 
que podran anar subjectes ciutadans per poder tenir un lloc diferent, 
perquè si tots som acusats de trànsfobs tan bon punt obrim la boca, 
tampoc podrem acollir subjectes que puguin fer una altra cosa que no 
sigui la teràpia afirmativa immediata. Si es pot plantejar un discurs d’aco-
lliment potent capaç d’autoritzar a poder fer una cosa diferent, si hi ha-
gués diversitat i un lloc d’acompanyament i acolliment així, ja seria pio-
ner. (Montserrat Puig. Psicoanalista, psiquiatra. Unitat Medicoeducativa 
Centre l’Alba)

En l’apartat anterior ens preguntàvem sobre com explicar l’enigma que els pols del triangle 
que s’activa en les transicions de gènere entre adolescents tinguessin distorsions tan im-
portants respecte a les posicions dels altres actors implicats. Bàsicament ens preguntàvem 
qui tenia la pressa d’anar tan ràpid si tots pensaven que valia la pena anar més a poc a poc. 
Una de les respostes que proposem a aquesta contradicció o miratge és que l’imaginari 
políticament correcte que envolta l’acompanyament de les persones trans impedeix que, a 
la pràctica, els professionals puguin verbalitzar la importància d’explorar el gènere amb 
serenitat, impedeix que les famílies posin límits i continguin els malestars dels seus fills i 
filles, i impedeix també que els adolescents expressin la seva necessitat d’anar més a poc 
a poc. El que creiem que explica aquesta distància tan important entre els discursos i les 
pràctiques és que, a la pràctica, ni professionals ni famílies volen col·locar-se en posicions 
que puguin aparentar incomprensió, patologització o transfòbia. El resultat d’això és que es 
prenen decisions que no satisfan ningú, però alhora tothom hi participa, de manera que és 
una dinàmica de frustració que no contribueix a acompanyar en bones condicions. 

Tal com deien les famílies, des de la por és impossible acompanyar, i potser en aquests 
moments diferents pors estan operant en diferents direccions, però com que no es poden 
verbalitzar, tampoc es poden elaborar. Aquesta sembla que és una de les principals fonts 
d’angoixa i malestar que impliquen aquests processos. Finalment, si els models de consen-
timent informat fossin òptims per acompanyar els adolescents, els relats d’aquests ho de-
mostrarien. Tanmateix, el que percebem és una sensació de no tenir espai per sortir dels 
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itineraris normatius de l’experiència trans i una demanda explícita de temps i calma per 
explorar les seves vivències. Per a això cal que famílies i professionals puguin ocupar un 
paper més enllà de simplement validar les transicions. 

A continuació, provarem de donar pistes sobre com considerem que podríem complexificar 
els models d’acompanyament actuals mantenint una mirada despatologitzadora i no es-
sencialista de l’experiència trans i del gènere en general, però alhora complexificant les 
demandes que elaboren aquestes persones adolescents. 
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6.2.2. Idees clau per millorar els acompanyaments

En aquest apartat volem compartir algunes reflexions que han suggerit diferents persones 
entrevistades en la línia d’explorar un model crític d’acompanyament més sòlid, que tin-
guin, pel que fa al moment vital en què es produeixen aquestes transicions, el context en 
què es produeixen, la promoció de l’agència i la responsabilitat, la gestió de la pressa, i la 
responsabilitat dels qui acompanyen.

En primer lloc, la qüestió del context de les demandes sembla una informació clau per in-
terpretar-les en la seva formulació: 

Quan introdueixes el context, el que fas és ampliar les possibilitats de 
solució d’aquella demanda. Perquè normalment qui va als acompanya-
ments és “soc trans i, llavors, vull hormones”. Perquè el camí mèdic és 
el dominant, és una sola via. I a mi em sembla que en ampliar el context 
el que estàs fent és precisament ampliar vies. O sigui, tenint en compte 
la demanda, quines vies de sortida té aquesta demanda, com ho pots 
anar construint, això és el que importa. (…) Una altra cosa és que no és 
una demanda tancada i que el paper dels qui acompanyen és posar in-
terrogants, obrir aquesta demanda. Jo crec que és fonamental en la vida, 
fins i tot basant-nos en una cosa que als adolescents els atreu molt, que 
és la capacitat de decisió. La capacitat de decisió és més àmplia quan tu 
més possibilitats tens. Si tu penses que el teu problema és A només i ho 
veus així, doncs estàs decidint sobre alguna cosa, però pensant que el 
camí és un i només un. Si tu dius, no, a veure, davant d’això, obrim, i 
l’obres contextualitzant-lo, crec que això és important. (Cristina Garai-
zábal. Psicòloga clínica, grup motor)

Com es desprèn d’aquesta citació de C. Garaizábal, el context implica ampliar les possibi-
litats, aquesta és una qüestió que col·lideix amb la idea de les transicions de gènere com 
un itinerari possible que s’ha posat en evidència en la nostra recerca i que desenvolupem 
en l’apartat 4.2. A més, el context també permet distanciar-se de la polarització:

Quan estava a casa del meu pare i m’estaven negant la meva existència 
com a persona trans, era molt més “jo sí que soc un noi, segur que sí”. 
Hi havia la reacció d’anar-me’n a l’altra banda. “Doncs jo soc un noi, soc 
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ell” tota l’estona. I venia acompanyat de molt sofriment. Recordo respirar 
al llit i pensar que la meva respiració sonava femenina. A la que les coses 
van anar millorant i em sentia amb més llibertat i que transgredir el gène-
re no implicava càstig, i que podia i se’m continuava respectant, llavors 
vaig anar explorant més i quines coses m’agradaven més o menys. I 
com em defineixo o com veig el meu gènere ha estat cada vegada menys 
rígid i cada vegada més nebulós. (Max, noi trans de 19 anys)

Aquesta explicació que fa una de les persones entrevistades ens dona pistes sobre la im-
portància d’oferir context a l’experiència. Una visió restringida, en aquest cas des de la 
negació de l’experiència, en altres casos hem vist des de la definició d’un itinerari, com 
explica aquesta persona, pot anar acompanyada de molt sofriment. Sobre aquesta qüestió, 
S. Guerrero (2021) aporta l’explicació següent: 

Dotar les persones menors d’edat d’espais segurs, d’informació, de 
temps per reflexionar sobre si mateixes i també per conversar amb els 
qui siguin els seus interlocutors escollits sobre el que estan vivint. Final-
ment, requereix acompanyaments segurs que no brindin únicament un 
suport emocional, sinó que preservin la possibilitat d’explorar i autoco-
nèixer-se sense que això comporti decisions irreversibles. Aquestes, si 
s’han de prendre, requereixen ja un judici robust i meditat que s’assu-
meix sempre, fins i tot sent adults, sabent que hi ha eleccions que no són 
revisables i que, si s’escullen, han de ser el resultat d’un exercici autò-
nom i no d’una imposició demanada de manera heterònoma. (p. 17)

La idea que proposa C. Garaizábal d’obrir els itineraris possibles més enllà de les deman-
des que formulen els adolescents i la que formula S. Guerrero sobre els acompanyaments 
segurs, que preservin la possibilitat d’explorar i autoconèixer-se, tenen principalment la in-
tenció d’expandir la seva capacitat de decisió i agència. Col·locar en el centre l’agència de 
les persones menors d’edat, enfortir la seva presa de decisió, oferir un escenari perquè si-
gui possible, contribueix a fer-los responsables de les seves decisions i entendre que 
aquestes formen part d’un entramat complex de relacions socials i possibilitats d’existèn-
cia, és a dir, l’itinerari que escullo no esdevé fix per ser trans, sinó que és producte de de-
cisions, i aquestes decisions s’inscriuen en relacions socials que les complexifiquen, però 
no les invaliden.

En això consisteix també un acompanyament: fer una crida a la respon-
sabilitat. Hi ha determinades coses que si les fas, les has fet (...) L’agèn-
cia no és l’oposat a la informació, sinó tot el contrari. Tu pots desenvolu-
par més agència quan més possibilitats tens i quan el teu entorn 
estructural i l’escenari en el qual et mous s’amplia. Tu pots tenir agència 
per escollir entre 1 i 0, pots tenir agència per escollir entre 1 i 2... i això 
és un problema estructural (...) I, en principi, l’acompanyament per a mi 
ha d’estar centrat en això, a ampliar aquesta capacitat d’agència donant 
informació. Ampliar l’agència no és dir: vols això? Doncs molt bé. (Cris-
tina Garaizábal. Psicòloga clínica, grup motor)

Sense la responsabilitat de la decisió no hi ha agència. (Gerard Coll-Pla-
nas. Doctor en Sociologia, grup motor)

També cal tenir en compte que en l’acompanyament s’ha de poder fer un 
mínim càlcul de què representaran per a aquesta persona les decisions 
que vagi prenent una mica a llarg termini, perquè forma part de la res-
ponsabilitat de l’acompanyament, i de vegades el discurs de “si tu pots 
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o vols en aquest moment ho pots fer”, sabem les dificultats i les segre-
gacions que es poden produir en aquesta persona i les dificultats suple-
mentàries que ha de poder afrontar. I això ho hem d’acompanyar molt, 
perquè potser, algú que ho sap manejar, podem deixar-lo que es precipi-
ti abans, i a d’altres de més fràgils cal posar-los un mirall davant perquè 
s’aturin, i això forma part de la responsabilitat de l’acompanyament, de 
saber que les vides es complicaran. (Montserrat Puig. Psicoanalista, psi-
quiatra. Unitat Medicoeducativa Centre l’Alba)

En aquesta mateixa direcció, i en relació amb com atenuar la urgència amb què es viuen 
algunes demandes, quan es demana temps no és només un temps per pensar o reflexionar, 
sinó la possibilitat que hi hagi un temps d’experimentació a través del qual es pugui pensar 
sobre la seva experiència: 

El temps no és només per pensar, sinó que és també per investigar i 
experimentar. Això és l’adolescència, també. En l’adolescència no no-
més es pensa. Com són els adolescents... primer fan i després s’ho pen-
sen, què és el que han fet i per què ho han fet. I és un concepte que ens 
interessa i és el que ens trobem, gent que ja fa. Perquè sí que hi ha gent 
que ha pensat molt, però que també ha fet molt. La cerca a internet és 
un pensar, però també és un fer (...) De vegades diem que pensin, que 
pensin, però és que també necessiten actuar. El gènere no el pensaran 
així, agafant la margarida i desfullant-la. El gènere és una experiència. 
Així que aquest pensar no és pensar només, és investigar i experimentar. 
(Cristina Garaizábal. Psicòloga clínica, grup motor)

En aquest sentit, es planteja treballar amb els adolescents perquè aquests mateixos es 
permetin no haver de concloure res a curt termini, permetre’s estar “entre”:

El discurs sobre això és el de la conclusió, és a dir, s’afegeix el discurs 
de “no és cert que estiguis dubtant, és que encara no t’has permès aca-
bar”, hi ha una mica això (...) Jo crec que cal autoritzar-los a poder-se fer, 
a poder estar entre, perquè l’adolescència és un entre. Aleshores, auto-
ritzar-los a estar entre, perquè és un entre de moltes coses, tant de què 
són, de com gaudiran, de com s’identificaran, com a projecte vital de tot 
tipus, és un entre. I d’una banda, diem que l’adolescència dura fins als 
25 anys, i de l’altra, les preguntes vitals creiem que acaben als 14 anys. 
És complicat, perquè no hi ha res que vagi a favor de l’entre, a autorit-
zar-se a prendre un temps subjectiu. El temps subjectiu de cadascú és 
fonamental, i hi ha algú que no suportarà poder esperar i algú altre que 
necessitarà que l’acompanyin per concloure, però el temps subjectiu de 
cadascú és una cosa que no ens podem saltar (...) Llavors, autoritzar-se 
a tota la societat, en tot el món a la diversitat corporal més absoluta, crec 
que és un esforç que hem de fer com a societat, com a professionals, 
com a mestres, com a pares... I si això es pot anar introduint, jo crec que 
gran part de la pressa se n’anirà. (Montserrat Puig. Psicoanalista, psi-
quiatra. Unitat Medicoeducativa Centre l’Alba)

Com veiem en aquesta citació, M. Puig fa una crida perquè autoritzar aquest espai “entre” 
o aquest “experienciar” el gènere, com apel·lava C. Garaizábal, formi part del que com a 
societat oferim a aquestes persones adolescents. En aquest sentit, hi ha una apel·lació al 
fet que els discursos socials impacten subjectivament en els subjectes i que sostenir la 
gestió de la pressa és una decisió ancorada en les condicions de possibilitat dels subjectes 
i els seus contextos. I en aquest procés, es tracta de realitzar un camí conjunt amb famílies 
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i adolescents fins a poder arribar a elaborar una demanda no des de la urgència sinó des 
de l’agència, des de la reflexió de tots els itineraris possibles:

Manejar una mica això, la incertesa, les ànsies, intervenir entre els temps 
de la família i de la persona adolescent, de manera que crec que anem 
arribant a la presa d’una decisió tan important com el pas de medicalit-
zar la transició, amb una certa seguretat o almenys amb la sensació que 
ho hem parlat, ho hem pensat, li hem donat moltes voltes. (Marcela Mez-
zatesta. Psiquiatra. Unitat d’Identitat de Gènere de l’HIJSD)

De qui és la pressa? Aquest és el problema moltes vegades, i... Per a què 
aquesta pressa? Què es vol resoldre? Perquè sovint els adolescents són 
apressats per molta gent i també pel seu cos. (Francesc Vilà. Psicoana-
lista. Investigador en salut mental comunitària)

D’altra banda, és també clau la responsabilitat dels qui acompanyen a l’hora d’abordar amb 
aquests adolescents les seves expectatives respecte a les transicions de gènere. 

La majoria de les ofertes de Dorado no existeixen ni per a la migració ni 
per als trànsits. (…) Una cosa molt important per a la nostra tasca en la 
comunitat és dir que no està clar que els teus dolors es mitigaran amb el 
nostre recorregut i, per tant, també ho hem de posar a compte d’això. No 
és veritat que tot s’alleuja quan un fa el trànsit, hi ha alguns a qui els 
serveix i d’altres a qui no. Llavors, almenys, s’ha de col·laborar a investi-
gar si això et servirà, perquè si et servirà i tu et vas trobant còmode i això 
implica una sèrie de coses que funcionen, unes que no funcionen, unes 
de les quals et prives i altres de les quals no, perfecte. Però la qüestió és 
que hi ha vegades que un es pregunta en quina estafa m’he ficat o per 
què tot això si continuo sent el mateix per a mi mateix. (Francesc Vilà. 
Psicoanalista. Investigador en salut mental comunitària)

Finalment, una qüestió fonamental des del nostre punt de vista és sostenir la incertesa com 
a part d’aquest “experienciar” el gènere:

A mi el tema de la incertesa m’ajuda molt a col·locar-me en l’acompa-
nyament. A mi em sembla que col·locar-te des d’un lloc on acceptis que 
el que acompanyaràs i el que tens davant és un cúmul d’incerteses jun-
tament amb molts malestars ajuda a pal·liar aquest efecte de contrapo-
sar-te al que van dient els adolescents. Perquè quan ells o elles o ellis 
intenten omplir aquest “per què em sento així” t’adones que està ple 
d’incerteses. Si ja ens és difícil a nosaltres viure amb incertesa, en l’ado-
lescència ni t’ho explico, perquè és la incertesa i la recerca de veritats 
absolutes. Són com dos eixos de l’adolescència que en aquests mo-
ments estan supertensats, perquè el món cada vegada té més incerte-
ses i alhora tots busquem cada vegada algunes certeses que ens ajudin 
a sobreviure. I en els adolescents, les certeses solen ser certeses molt 
tancades, i moltes vegades en el gènere és el que passa, no? “Jo és que 
soc...” Això és una manera de fixar-te en aquests moments d’identifica-
cions, etc. I jo crec que allà, per tant, el fet d’obrir a l’experiència de re-
cerca d’identificacions encreuades és molt interessant. És molt interes-
sant i permet no qüestionar necessàriament el que t’estan dient. (Cristina 
Garaizábal. Psicòloga clínica, grup motor)
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Aquest verbatim de C. Garaizábal conté en bona mesura les qüestions que s’han revelat a 
partir d’aquesta recerca sobre les transicions de gènere de les persones adolescents en 
l’època actual. La pressa per la certesa sembla una pressa d’època. Una pressa que atrapa 
tothom i de la qual tothom es vol desprendre. Aconseguir atenuar els amarratges d’aquesta 
pressa, ampliar els marges que permetin a les persones adolescents espais i temps per 
experimentar i pensar, rebaixant les expectatives, facilitant la presa de decisions, l’agència 
i la responsabilitat, ens semblen bons punts de partida per abordar la incertesa com a part 
de l’existència. 

Per concloure, al llarg d’aquest apartat han emergit diferents propostes que sovint han reu-
nit professionals, famílies i adolescents i que reprendrem sintèticament a tall de recomana-
cions. En primer lloc, la importància de desmedicalitzar aquests processos i de fomentar 
espais d’escolta i diàleg amb adolescents fora dels serveis d’atenció mèdica, com el Centre 
LGTBI de Barcelona. Al mateix temps, la perspectiva desmedicalitzadora pot incorporar-se 
també en els serveis d’acompanyament ubicats en circuits mèdics, per exemple, despla-
çant la centralitat dels tractaments de modificació corporal del centre de les atencions. 

Com assenyalàvem anteriorment, l’atenció al col·lectiu trans s’ha dut a terme tradicional-
ment des dels centres de salut perquè tradicionalment es partia de la idea que la transse-
xualitat era un problema mèdic. Aquest model de pensament segueix molt present en l’ima-
ginari de l’atenció a les persones trans, i encara avui es necessita fer un esforç important 
per desvincular l’atenció a la població trans dels espais mèdics. En els últims temps s’ha fet 
molta feina per desenvolupar una mirada despatologitzadora del fet trans, i n’és una prova 
que en els darrers anys diversos professionals de la salut han anat incorporant aquesta 
perspectiva. Tanmateix, encara es considera que són aquests professionals els principals 
responsables de l’acompanyament a les persones trans. Sense anar més lluny, Trànsit, el 
servei català de referència per a l’atenció a persones trans, alhora que va suposar un salt 
important en els models d’atenció existents per la seva aposta per una atenció despatolo-
gitzadora de les transicions de gènere, continua sent una institució mèdica. 

La perspectiva de la desmedicalització que sostenim en aquesta exploració vol anar un pas 
més enllà de la mirada despatologitzadora, i el que proposa és que l’atenció mèdica sigui 
una part molt concreta de l’acompanyament, però no l’eix central ni l’espai de referència en 
aquesta tasca. L’acompanyament a les persones trans s’ha de fer des de fora dels espais 
mèdics per qüestions pràctiques, però també simbòliques. Pràctiques perquè l’espai mèdic 
ha de ser l’espai on realitzar tractaments mèdics i no sobresaturar-se de demandes que no 
tracten de qüestions estrictament de salut i simbòliques. Si l’atenció a les persones trans es 
fa des d’espais mèdics, el que n’estem inferint és que els malestars amb el gènere són 
qüestions mèdiques. Per normalitzar que les diverses vivències del gènere formen part d’un 
calidoscopi d’opcions igual de vàlides, hem de deixar de considerar que els metges són els 
professionals experts que han d’acompanyar aquests processos, perquè ni tan sols es cor-
respon amb les maneres emergents d’entendre les transicions de gènere que analitzem en 
aquest treball. 

A més, la conseqüència que els acompanyaments a les transicions de gènere siguin encara 
avui considerats una especialitat mèdica és que la majoria de les recomanacions i protocols 
aborden els tractaments hormonals com la qüestió principal d’aquests processos. Com 
hem vist, la majoria de recomanacions fetes en l’àmbit internacional, però també en el nos-
tre context, parteixen d’institucions mèdiques i se centren en la qüestió dels tractaments 
hormonals. De la mateixa manera, els protocols i les legislacions existents en el nostre 
context redueixen la qüestió de l’adolescència trans a l’accés als tractaments i als canvis 
de nom i sexe registrals. Tanmateix, destaca la falta de recerca, diagnòstics i coneixement 
específic sobre les experiències trans en l’adolescència des de perspectives no medicalit-
zadores, i és en aquest sentit que aquest projecte vol aportar reflexions i propostes per 
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abordar aquests processos més enllà dels debats vinculats als tractaments mèdics i regis-
trals i centrar-se en les necessitats d’acompanyament de manera més global, els reptes 
que plantegen, així com la seva relació amb les experiències adolescents en el context 
actual. Com hem vist en aquesta exploració, l’accés a tractaments hormonals no sembla 
ser l’epicentre del malestar d’aquestes persones adolescents, sinó un lloc des del qual 
s’expressa un malestar més complex.

En segon lloc, és clau la importància de treballar amb les famílies les seves sensacions 
d’inquietud i por, dedicant-los temps d’escolta en els serveis. O, dit d’una altra manera, 
acompanyar les famílies a acompanyar els seus fills i filles donant-los eines per sostenir la 
incertesa que els produeix la seva indefinició i la precipitació de les seves decisions. Alhora, 
pensem que s’ha d’abandonar l’ús de les estadístiques de suïcidi per il·lustrar les famílies 
sobre les conseqüències d’un suport familiar precari en la trajectòria de les persones ado-
lescents trans. No només el rigor de les dades que es mostren sembla cada vegada més 
qüestionable, sinó que aquesta informació és altament contraproduent perquè contribueix 
a generar por en les famílies i dificulta que puguin donar suport als seus fills i filles seguint 
les seves pròpies intuïcions i recursos.  

En tercer lloc, destinar recursos a la creació i dinamització de grups d’iguals en què les fa-
mílies puguin acompanyar-se entre si i compartir les seves experiències i les seves estratè-
gies. Pel que fa a les persones adolescents, creiem que pot ser productiu fomentar els es-
pais d’iguals sense necessàriament delimitar-los per a persones que estan fent transicions 
de gènere, sinó més aviat centrant-los temàticament en les qüestions de cos, malestar i 
gènere deixant la porta oberta als adolescents que necessitin espais per abordar o experi-
mentar al voltant d’aquests eixos. I finalment, de manera paral·lela, constatem que les tro-
bades entre professionals per compartir les seves perspectives i estratègies són clau en 
aquests moments, en què sembla evident que calen nous models de referència, però alho-
ra hi ha molt pocs espais de confiança en els quals expressar dubtes i inquietuds. En 
aquest treball el personal professional entrevistat ha assenyalat la necessitat i la importàn-
cia d’habilitar espais d’intercanvi entre professionals per pensar l’acompanyament de les 
transicions de gènere en adolescents i els reptes i les incerteses que els planteja. En aquest 
sentit, també els equips professionals necessiten eines per acompanyar a explorar el gène-
re en lloc d’acompanyar a saber el gènere d’un, una perspectiva completament diferent. 

En quart lloc, sembla clau treballar l’autoestima corporal i la visibilitat de corporalitats diver-
ses, així com rebaixar les expectatives respecte als canvis del cos amb relació a processos 
que automàticament alleugen els sofriments emocionals o, fins i tot, que aconsegueixen la 
invisibilitat fàcilment. En aquest sentit, és interessant explorar la dimensió més performativa 
de l’expressió de gènere mitjançant eines com els binders, les trucadores, el maquillatge i 
els pentinats o el treball logopèdic per feminitzar o masculinitzar la veu. Sovint aquests 
canvis milloren l’autopercepció i són modificacions reversibles.

Per concloure, com hem analitzat en aquest últim apartat, per tal de dibuixar models d’aten-
ció més complexos per a aquests acompanyaments és clau situar aquestes demandes en 
el context en què es produeixen, fomentar l’exploració de totes les possibilitats per canalit-
zar el malestar més enllà de les transicions o les modificacions corporals i, de nou, enfortir 
aquestes decisions de la màxima agència i responsabilitat possibles.
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7.  Quin consell donaries  
al teu jo del passat?

A tall d’epíleg, hem volgut concloure aquest treball amb les veus de les persones adoles-
cents reflexionant sobre la seva experiència viscuda. L’última pregunta de les nostres entre-
vistes els proposava de pensar quin consell es donarien al seu jo del passat o a altres 
adolescents trans amb les mateixes preocupacions que tenien quan van iniciar aquests 
camins. Les seves respostes van ser molt reveladores per orientar els acompanyaments:

[Al seu jo del passat] Que es donés temps i que no es frustrés per encai-
xar o per no sentir-se bé del tot, que tot acabaria bé. (Izan, persona 
no-binària de 14 anys)

[Al seu jo del passat] Vull que estiguis tranquil·la, vull que pensis bé que 
el que començarà ara és un procés llarg, i vull que sàpigues que no hi 
haurà cap problema, que et sentiràs còmoda i seràs capaç de tenir rela-
cions amb qui vulguis, i que tindràs aquesta llibertat. I que sàpigues que 
ets genial, ets increïble, podràs amb això, i no et preocupis perquè tot 
anirà bé. De fet, has estat capaç de cantar davant de 150 persones, 
d’estimar el teu cos, de fet, divendres tens un concert! Li diria això, co-
ses que ha estat capaç de fer, que encara no ha fet, però que farà. Que 
la seva vida no serà un turment perquè sigui trans. Serà dur i complicat, 
però no el pitjor. (Ainhoa, noia trans de 16 anys) 

A algú que té molta pressa per començar el tractament li diria calma, que 
hi ha temps per a tot, sempre estàs a temps de fer qualsevol cosa. Tu 
pots començar qualsevol tractament que, si no estàs bé amb tu mateix, 
hi ha coses que sí que milloraran, però d’altres que no. Les paranoies 
que tu tens al cap, per molt que el teu cos comenci a canviar, les conti-
nues tenint. Així que fins que no solucionis això, les altres coses no mi-
lloraran (...) No a totes les persones els servirà el tractament hormonal. 
No és només prendre bloquejadors o prendre hormones, és l’entorn so-
cial. Si tu estàs en un entorn social on tothom t’accepta i aquestes per-
sones saben que tu ets una persona trans, encara que no estiguis fent 
un tractament, t’acceptaran. Però començar una cosa i que l’altre no 
estigui arreglat és com que no, saps? (Nico, noi trans de 16 anys)
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Com a nen trans de 15 anys potser tens moltes ànsies de canviar, de ser 
acceptat i respectat. I també es barreja amb l’època en què estàs, de 
voler descobrir-te, definir-te i saber qui ets i ser respectat en la societat 
com a persona adulta, que no ho ets encara, però... I, a vegades, es bar-
reja una mica, crec. I no estic dient que no se’ls doni els tractaments que 
vulguin, però que hi hagi espai per explorar, i per veure i per poder dir: 
“Doncs ara deixo de prendre hormones” i no passa res (...) Crec que 
donem molta importància al cos, no només la gent trans sinó la societat 
en general. I que el teu cos sigui bonic i perfecte i que sigui normatiu, i 
que el teu cos ha de ser així o aixà. I si no, ningú t’estimarà mai més en 
la teva vida. I és que no és veritat. Simplement. Que és mentida. A mi el 
que em va ajudar és que els estàndards per a tu mateix i els teus estàn-
dards per a la gent no són el mateix. I quan mirava altra gent que jo esti-
mava i que tal, quan em vaig adonar que jo no defineixo els meus amics 
i amigues trans per com és el seu cos, o sigui, si algú em diu que és 
trans, dic “ah, d’acord, molt bé” i li parlo com vol i ja està. Tenir molt en-
tès que és un procés, que el teu cos és el teu cos, i el necessites per 
viure, cuida’l i poc més. La gent no et defineix tant pel teu cos com et 
penses. I que el passing i que tal i que qual, però en general la majoria de 
la gent et farà cas. (Max, noi trans de 19 anys)

En els seus missatges destaquen la importància de l’autoestima, la paciència i la calma. 
D’alguna manera reconeixen que també van sentir malestars profunds que van provar 
d’alleujar amb solucions ràpides i urgents, imaginant que, en cas de no dur-les a terme, el 
futur seria catastròfic. Però el temps els ha donat claus per comprovar que no es produïa 
cap catàstrofe i que era important confiar en la seva intuïció, donar-se temps i viure altres 
experiències de gènere i corporals. Aquests relats creiem que són una informació enorme-
ment valuosa per a famílies i professionals, perquè ofereixen un punt de vista més complex 
que el del relat de la urgència. Per moments semblaria que les persones de les quals parlen 
famílies i professionals han estat fruit d’un miratge i que més enllà d’aquestes percepcions 
hi ha adolescents demanant acompanyaments serens i pausats. Però en cap cas és un 
miratge, aquestes dues tensions (la necessitat d’anar ràpid i la necessitat de calma) més 
aviat posen en evidència la contradicció i la incertesa que travessen les experiències 
d’aquestes persones adolescents. És com si d’alguna manera estiguessin suggerint que 
quan els vegem amb tanta urgència i malestar no els interpretem literalment i atenguem les 
seves inquietuds de manera més profunda. Com si d’alguna manera estiguessin apel·lant a 
la responsabilitat dels seus acompanyants per sostenir els seus processos reconeixent les 
seves pròpies contradiccions.  Potser es tracta d’això, acompanyar. 
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Annexos

1. Consentiment informat per a menors de 18 anys 

INFORMACIÓ 

El propòsit d’aquest full informatiu és que coneguis el projecte de recerca en el qual convi-
dem a participar el teu fill/a o tutoritzat/ada. Sisplau, pren-te el temps que necessitis per 
llegir-lo detalladament. Si tens alguna pregunta o necessites més informació, no dubtis a 
consultar-nos. 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Aquesta recerca està impulsada per la Universitat de Vic - Central de Catalunya per encàr-
rec de l’Ajuntament de Barcelona. Els seus investigadors principals són Noemi Parra i Mi-
quel Missé, i la seva finalitat és fer una exploració sobre la realitat d’adolescents amb ex-
periències trans o que hagin efectuat transicions de gènere per tal de proposar claus que 
millorin el seu acompanyament. 

PARTICIPACIÓ

La participació en aquest estudi és voluntària, i pots decidir no participar-hi o canviar d’idea 
i retirar el teu consentiment en qualsevol moment.  

La participació en la recerca consisteix en una entrevista sobre la teva trajectòria en relació 
amb el gènere i les teves experiències amb la transició.

Per aquest motiu, l’entrevista es gravarà en àudio.

La participació serà anònima, i per a això substituirem el nom per un pseudònim. 

CONFIDENCIALITAT

El material resultant serà tractat de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desem-
bre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que concreta l’aplicació 
de la nova legislació a la UE sobre dades personals, en concret el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades (RGPD). 
A més dels drets establerts anteriorment (accés, modificació, oposició i cancel·lació de 
dades), ara també es pot limitar el tractament de dades que siguin incorrectes, sol·licitar 
una còpia o demanar que es traslladin a un tercer (portabilitat) les dades que s’han facilitat 
per a l’estudi. Per exercir els teus drets, adreça’t a les persones investigadores de l’estudi. 
És important que sàpigues que les dades no es poden eliminar, encara que deixis de parti-
cipar en l’estudi, a fi de garantir la validesa de la recerca. Així mateix, tens dret a dirigir-te a 
l’Agència de Protecció de Dades si no quedes satisfet/a. Les persones investigadores són 
responsable del tractament de les dades i es comprometen a complir la normativa de pro-
tecció de dades en vigor. Tal com exigeix la llei, per participar en aquest estudi hauràs de 
signar i datar el document de consentiment informat.

MOLTES GRÀCIES PER LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ

Per a qualsevol qüestió, pots contactar amb Miquel Missé al 618 474 576 o a miguel.mis-
se@gmail.com.
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*Obligatori

1. Nom i cognoms progenitor/a o tutor/a *

2. DNI/NIE/PASSAPORT *

3. Adreça electrònica *

4. Telèfon *

5. Nom i cognoms persona menor de 18 anys que participarà en l’activitat *

6. Data *

7. Acceptació de la participació en el projecte *

•  He llegit el full informatiu sobre aquest projecte i he fet les preguntes 
que necessitava, que han estat respostes, i per tant entenc de què trac-
ta.

•  Entenc que la participació del meu fill/a o tutoritzat/ada en aquest pro-
jecte és voluntària, i que pot deixar de participar-hi en qualsevol moment 
sense haver de donar cap raó.

•  Consento a la participació del meu fill/a o tutoritzat/ada en el grup fo-
cal i a l’ús d’una gravadora per part de les persones investigadores.

•  Entenc que la informació serà utilitzada amb finalitats acadèmiques i, 
en conseqüència, en les conferències, presentacions i publicacions aca-
dèmiques que calgui.

•  Entenc que les dades seran tractades de conformitat amb el que esta-
bleixen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de da-
des personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de protecció 
de dades (RGPD). 

Marca només una opció:

•  Accepto que el meu fill/a o tutoritzat/ada participi

•  No accepto que el meu fill/a o tutoritzat/ada participi

Data, lloc i signatura



148 Ajuntament de Barcelona

2. Consentiment informat per a majors de 18 anys

INFORMACIÓ 

El propòsit d’aquest full informatiu és que coneguis el projecte de recerca en el qual et con-
videm a participar. Sisplau, pren-te el temps que necessitis per llegir-lo detalladament. Si 
tens alguna pregunta o necessites més informació, no dubtis a consultar-nos.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Aquesta recerca està impulsada per la Universitat de Vic - Central de Catalunya per encàr-
rec de l’Ajuntament de Barcelona. Els seus investigadors principals són Noemi Parra i Mi-
quel Missé, i la seva finalitat és fer una exploració sobre la realitat d’adolescents amb ex-
periències trans o que hagin efectuat transicions de gènere per tal de proposar claus que 
millorin el seu acompanyament.

PARTICIPACIÓ

La participació en aquest estudi és voluntària, i pots decidir no participar-hi o canviar d’idea 
i retirar el teu consentiment en qualsevol moment.  

La participació en la recerca consisteix en una entrevista sobre la teva trajectòria en relació 
amb el gènere i les teves experiències amb la transició.

Per aquest motiu, l’entrevista es gravarà en àudio.

La participació serà anònima, i per a això substituirem el nom per un pseudònim.

CONFIDENCIALITAT

El material resultant serà tractat de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desem-
bre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que concreta l’aplicació 
de la nova legislació a la UE sobre dades personals, en concret el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades (RGPD). 
A més dels drets establerts anteriorment (accés, modificació, oposició i cancel·lació de 
dades), ara també es pot limitar el tractament de dades que siguin incorrectes, sol·licitar 
una còpia o demanar que es traslladin a un tercer (portabilitat) les dades que s’han facilitat 
per a l’estudi. Per exercir els teus drets, adreça’t a les persones investigadores de l’estudi. 
És important que sàpigues que les dades no es poden eliminar, encara que deixis de parti-
cipar en l’estudi, a fi de garantir la validesa de la recerca. Així mateix, tens dret a dirigir-te a 
l’Agència de Protecció de Dades si no quedes satisfet/a. Les persones investigadores són 
responsable del tractament de les dades i es comprometen a complir la normativa de pro-
tecció de dades en vigor. Tal com exigeix la llei, per participar en aquest estudi hauràs de 
signar i datar el document de consentiment informat.

MOLTES GRÀCIES PER LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ

Per a qualsevol qüestió, pots contactar amb Miquel Missé al 618 474 576 o a miguel.mis-
se@gmail.com.
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*Obligatori

1. Nom i cognoms *

2. DNI/NIE/PASSAPORT *

3. Adreça electrònica *

4. Telèfon *

5. Data *

6. Acceptació de la participació en el projecte *

•  He llegit el full informatiu sobre aquest projecte i he fet les preguntes 
que necessitava, que han estat respostes, i per tant entenc de què trac-
ta.

•  Entenc que la meva participació en aquest projecte és voluntària, i que 
puc deixar de participar-hi en qualsevol moment sense haver de donar 
cap raó.

•  Consento a la meva participació en el grup focal i a l’ús d’una grava-
dora per part de la investigadora.

•  Entenc que la informació serà utilitzada amb finalitats acadèmiques i, 
en conseqüència, en les conferències, presentacions i publicacions aca-
dèmiques que calgui.

•  Entenc que les dades seran tractades de conformitat amb el que esta-
bleixen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de da-
des personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de protecció 
de dades (RGPD). 

Marca només una opció: 

•  Accepto participar

•  No accepto participar

Data, lloc i signatura
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