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ABSTRACT 

 

The XXI century society has shown tolerance, respect and equality toward 

homosexuals. Homosexuality seems to be increasingly more common: it is shown in 

films, recognized by celebrities and we feel more comfortable with it nowadays 

compare to before. More surprisingly is the fact that in the last decade several countries, 

including Spain, have approved the adoption and marriage between people of the same 

sex. Homosexuality has long been treated from the psychological, social and 

anthropological point of view. However, this work aims to be an introduction of 

homosexuality from a linguistic aspect. The work analyses the discursive construction 

of twelve personal stories that young homosexuals have narrated how their experience 

of coming out was. We study the personal story of coming out because it is considered a 

central aspect in the narrative identity of gays and lesbians. The main hypothesis is to 

consider that gay and lesbian identities are not built the same way, and therefore 

discursive narratives show differences regarding the form and mechanisms appreciative 

discourse. The methodology used is qualitative analysis, using critical discourse 

analysis to observe discursively constructed homosexual identity. The results show 

gender differences in both the identifying features of the homosexual identity as 

discursive mechanisms. 

 

Key words: critical discourse analysis, personal stories, narrated identity, homosexual 

identity, gender.  
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1. INTRODUCCIÓ 
	  

1.1. Delimitació del tema 
	  
Aquest treball se centra en el discurs sobre la identitat sexual, més en concret, sobre 

l’experiència de sortir de l’armari. El fenomen de la identitat sexual ha estat estudiat 

des de diversos àmbits, especialment des d’una disciplina psicològica o social. En 

aquest cas, el treball se centra a analitzar lingüísticament com el col·lectiu homosexual 

construeix la seva identitat per mitjà de la narració que fa d’allò que ha viscut. En 

concret, s’analitzen els relats a través dels quals persones gais i lesbianes construeixen 

la seva experiència de sortir de l’armari. L’anàlisi és contrastiva per mitjà de la variable 

gènere, és a dir, s’estudien les diferències lingüístiques en aquest tipus de discurs entre 

gais i lesbianes. El títol del treball “Sortir de l’armari: caracterització discursiva en 

funció de la variable gènere” recull els aspectes principals de la recerca: divergències 

relacionades amb el gènere en la construcció del relat personal del reconeixement públic 

de la identitat homosexual.  

 

1.2. Configuració del corpus  
 

L’anàlisi que constitueix aquest treball s’ha dut a terme a partir de la configuració d’un 

corpus textual. El corpus recull dotze relats personals que han estat escrits per persones 

homosexuals que han acceptat col·laborar en aquest estudi. La mostra del corpus es 

compon de sis textos que corresponen al reconeixement d’identitat homosexual de nois, 

i sis de noies. Per fer la configuració del corpus no s’han imposat criteris lingüístics, i 

per tant s’ha treballat tant amb textos catalans com castellans. S’ha considerat que una 

mostra total de dotze textos és suficient per poder observar patrons diferenciadors dels 

aspectes lingüístics d’aquest tipus de relat, si bé sempre s’ha estat prudent i s’ha evitat 

la generalització. Els relats seleccionats s’adeqüen a la pregunta de recerca, ja que es 

tracta de textos lliures en els quals els participants responien a una única pregunta: 

Podries explicar com va ser la teva experiència de reconèixer públicament que ets 

homosexual? És important mencionar que s’ha optat per l’anàlisi de la narració (i s’ha 

descartat l’opció de fer una entrevista) ja que el relat no orienta la resposta i ens permet 

obtenir un resultat menys esbiaixat i, a més, recull d’una manera més sincera les 

emocions i els detalls de la vivència.  
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1.3. Objectius del treball 
 

L’objectiu del treball s’enfoca en l’anàlisi del discurs de relats que expliquen 

experiències personals de la sortida de l’armari. De fet, se centra en l’anàlisi lingüística 

d’aquest tipus de relat i la seva relació amb la identitat de gènere i d’homosexualitat.  

 

En concret, aquest treball recull tres objectius prioritaris. En primer lloc, s’ha analitzat 

com es construeix la identitat homosexual discursivament, fent incís en el la 

caracterització lèxica. És a dir, quines perífrasis, unitats lèxiques o metàfores apareixen 

en aquest discurs constructiu. S’observaran doncs els trets d’identificació homosexual a 

través del discurs. En segon lloc, i des d’una perspectiva de lingüística emocional, 

s’estudien quines emocions, valors i sentiments s’identifiquen en aquest discurs. 

Finalment, el tercer dels objectius principals consisteix a detectar quins mecanismes 

discursius utilitzen els narradors per expressar que han sortit de l’armari. A més a més, 

el treball recull un quart objectiu complementari de caire reivindicatiu. De manera 

addicional, però no per això menys important, el treball vol ser una eina de reflexió 

social. És a dir, el treball promou un activisme i compromís social cap al col·lectiu 

homosexual, i més en concret, en el fet d’encoratjar cap al reconeixement d’aquesta 

identitat. D’aquesta manera, els tres objectius primordials tindran un major pes i 

l’objectiu complementari complirà amb el rigor d’una recerca científica i no anirà mai 

en detriment de l’anàlisi de les dades.  

 

1.4. Supòsits de partida 
 

Pel que fa als supòsits de partida, el treball parteix de diversos postulats. En primer lloc, 

tal com Teun A. Van Dijk va sostenir, en la representació d’un mateix, la gent es 

construeix a si mateixa com membre de diverses categories i grups (dones, minories 

ètniques, joves, professors, europeus, etc.). Aquesta autorepresentació està ubicada en la 

memòria episòdica (personal). Segons Van Dijk, la representació d’un mateix és una 

abstracció construïda gradualment des de les experiències personals dels fets.  

 

En segon lloc, es parteix de la hipòtesi que la narració és una part de la vida social, que 

ens permet recuperar i reflectir les nostres experiències personals. És en la narració on 

construïm les nostres identitats. De fet, diversos teòrics defensen que les vides són 
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coherents i tenen sentit a través del treball “biogràfic” que fa la gent (Benwell & 

Stokoe, 2006: 130). Daiute i Lightfoot (2004) suggereixen que “el discurs narratiu 

organitza vides – relacions socials, interpretacions del passat, i plans de futur” (Benwell 

& Stokoe, bis). Pel que fa a la base documental, malgrat que alguns estudiosos 

anomenen les entrevistes narratives com el nou mètode biogràfic, diversos teòrics 

argumenten que les entrevistes semi-estructurades no produeixen bones dades 

narratives, ja que el guió té un efecte sobre el que diuen els participants (Benwell & 

Stokoe, 2006:141). Atès que en aquest treball s’ha prioritzat no interferir en la narració 

de la identitat, s’ha descartat l’obtenció de dades a través d’entrevistes, i s’ha optat per 

la narració biogràfica textual.  

 

En tercer lloc, el treball parteix del postulat que els gais i lesbianes han de fer front a 

diversos obstacles durant el desenvolupament de la seva identitat. Tova Hartman, en el 

llibre Identity and Story: creating self narrative exposa que “la construcció de l’identitat 

gai i lesbiana traça una trajectòria que comença amb (1) una sensació general de sentir-

se diferent a la resta; després dóna lloc a (b) manifestacions de dissociació i etapes per 

anar sortint de l’armari; i acaba amb (c) un punt de crisis en el qual el gai o la lesbiana 

s’adona que pot ser etiquetat per la seva identitat sexual i lluita per la seva 

autodefinició; i finalment (d) s’arriba a les etapes d’integració, afirmació i acceptació de 

la identitat (Mc Adams, Josselon i Lieblich, 2006: 46-47).	  	  

	  

Finalment,	  pel	  que	  fa	  al	  gènere,	  el	  treball	  parteix	  del	  postulat	  que	  en	  el	  discurs	  de	  

gais	   i	   lesbianes	  observem	  diferències	   lingüístiques.	  Es	  considera	  que	  el	  gènere	  és	  

una	  construcció	   social	  que	  defineix	  expectatives,	   rols	   i	  normes.	  Per	  això,	  malgrat	  

l’educació	   mixta	   i	   els	   progressos	   socials,	   el	   desenvolupament	   de	   la	   identitat	  

personal	   queda	   marcada	   pels	   discursos	   hegemònics	   que	   defineix	   les	   diverses	  

categories	   de	   gènere	   i	   el	   marc	   heteronormatiu.	   Judith	   Butler,	   en	   el	   seu	   llibre	  

Gender	   trouble	   (1990)	   planteja que el gènere no és un atribut del subjecte que 

preexisteixi a la seva inscripció social, sinó tot el contrari. Per a aquesta autora, el 

gènere és un efecte performatiu, és a dir, conseqüència de la reiteració de les conductes 

normatives socialment regulades. Per això, els atributs masculí i femení no són trets 

inherents a la biologia dels individus, sinó el resultat d’una construcció social.  
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Seguint aquests postulats, aquest treball pressuposa que el gènere és un factor clau i, 

que per tant, les narracions del mateix sexe seran lingüísticament més similars entre si 

que els relats de les persones de la mateixa identitat sexual. Del contrari, si la identitat 

sexual és més important que el gènere en la construcció dels relats, les narracions de 

gais i lesbianes seran molt similars en la forma i construcció lèxica.  

 

1.5. Perspectiva teòrica 
 

Quant a la perspectiva teòrica, el fet d’haver seleccionat com a tema general de recerca 

el relat personal i les identitats, ens obliga a considerar òbviament l’estudi des de la 

perspectiva de l’anàlisi del discurs. Més en concret, aquest treball s’inscriu en la línia de 

l’Anàlisi Crítica del Discurs (ACD). Cal afegir, que l’ús del llenguatge no es limita al 

llenguatge parlat, sinó que inclou el llenguatge escrit, la comunicació i la interacció 

escrita. Tal com argumenta Van Dijk, “hi ha moltes semblances en la manera com les 

persones parlen o escriuen quan utilitzen el llenguatge per comunicar les seves idees i el 

mateix passa quan la gent escolta o llegeix un discurs” (Van Dijk, 2000: 23). És per 

això que incloem aquesta recerca en la línia de l’anàlisi del discurs, ja que aquesta 

disciplina estudia la conversació i el text en context (Van Dijk, 2000: 24). Diem que es 

tracta d’una anàlisi crítica del discurs (en contrapartida de l’anàlisi social del discurs) 

perquè l’objectiu final no és només científic, sinó també social i polític, és a dir, “hi ha 

un interès en l’enfocament crític del text” (Van Dijk, 2000: 24).  

 

En aquest treball es parla del discurs com acció social, dins d’un marc de comprensió, 

comunicació i interacció que a la vegada forma part d’estructures i processos 

socioculturals més amplis (van Dijk, 2000: 48). Els records i experiències personals de 

successos també desencadenen un paper fonamental en el discurs, així com en la seva 

descripció i explicació.  

 

1.6. Tractament de les dades 
 

Pel que fa al tractament de les dades, els relats de la narració han estat recollits de 

manera personal i directe. En un principi es va intentar utilitzar relats anònims publicats 

al blog de la pàgina web SINVER – plataforma associativa del col·lectiu LGBTI 

universitari català –, però el baix nombre d’entrades publicades per nois va fer 
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impossible considerar aquests relats per configurar el corpus. És per això que es va 

decidir fer un treball de camp, i demanar a amics, companys i coneguts la seva 

col·laboració. En un mes es van aconseguir al voltant d’una quinzena de testimonis, tots 

amb consentiment de confidencialitat, ja fos verbal o escrit. Tots ells eren relats molt 

personals i diversos, de nois i noies homosexuals d’entre 20 i 30 anys, en els quals 

s’explica com va ser la seva experiència de reconèixer la seva identitat homosexual 

enfront la família i/o amics. Les dades han estat tractades mitjançant un recompte 

manual, és a dir, no s’ha utilitzat cap programa informàtic ni marcatge específic.  

 

D’entre els diferents mètodes d’anàlisi narrativa, per a la realització d’aquest treball 

s’ha optat per la versió de Crossley (2003). Es tracta d’un mètode híbrid que analitza 

tant la construcció del discurs com el sentit referencial, és a dir, “la llengua és una 

finestra de l’experiència i alhora el lloc on es construeix la identitat” (Benwell & 

Stokoe, 2006: 143). Seguint aquest mètode, i d’una manera manual i sistemàtica, s’han 

analitzat els textos seguint els tres objectius principals. D’una banda, s’han identificat 

els elements lèxics (unitats terminològiques, perífrasis, metàfores, etc.) per mirar com es 

construeix aquest discurs i com es conceptualitza aquesta identitat. En segon lloc, s’han 

identificat les emocions i sentiments (a través de la modalització afectiva) que cada relat 

personal transmetia. Finalment, s’han recollit tots els mecanismes discursius a través 

dels quals el narrador deixa en evidencia que va viure aquella experiència. Totes les 

dades han estat marcades en el relat original de la narració i també resumides en una 

taula, de manera que l’anàlisi lingüística ha seguit els tres eixos de recerca. Amb aquest 

tractament manual i precís hem pogut observar els tres aspectes primordials i també 

complir amb l’objectiu complementari. Aquesta metodologia d’anàlisi de “turno por 

turno” és freqüent en les anàlisis crítiques del discurs de discursos personals.   

 

1.7. Organització del treball 
 

Aquest treball està organitzat en set capítols, tenint en compte que el primer és aquesta 

introducció. El segon capítol fa referència al marc teòric, i es basa en l’aproximació 

teòrica de les identitats personals narrades així com en la construcció de la identitat 

homosexual. Seguidament, el tercer capítol inclou el procediment de l’anàlisi. El quart 

capítol és el bloc principal: discussió dels resultats de l’anàlisi prèvia dels dotze relats 

d’experiència personal en el reconeixement de la identitat homosexual. En aquest 
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capítol es discuteixen els resultats en referència als tres objectius principals. El cinquè 

capítol recull les conclusions, fent una valoració dels resultats que s’han presentat en el 

capítol d’anàlisi i de discussió dels resultats. El sisè apart correspon a la bibliografia, el 

qual conté un subcapítol destinat a les referències electròniques. Finalment, s’inclouen 

els annexos, els quals contenen els originals dels relats de la narració així com un seguit 

de taules que recullen l’anàlisi realitzada.  
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2.	  MARC TEÒRIC                        
	  

“If we cannot end now our differences,  
at least we can help make the world safe for diversity” 

John F. Keneddy 
	  
	  

2.1. L’anàlisi crítica del discurs 
 
El discurs és una pràctica social, una forma d’acció entre les persones que s’articula 

mitjançant l’ús lingüístic contextualitzat, ja sigui escrit o oral. Els membres de grups 

socioculturals i usuaris de les llengües formen part de la complexa xarxa de relacions de 

poder i de solidaritat, de dominació i de resistència, d’igualtat i de desigualtat, 

d’identitat i de la diferència. A través dels usos discursius es construeixen les identitats 

socials de les persones, ja que en aquests usos s’activen i materialitzen les cares que 

cada persona vol mostrar en cada ocasió (Casalmiglia i Tusón, 2012: 2). De fet, els 

discursos ens converteixen en éssers socials i ens caracteritzen com a tals, i per això, a 

través de l’anàlisi del discurs podem conèixer detalls de la construcció de la identitat 

social i personal.  

	  
L’estudi del discurs s’emmarca en tres dimensions diferents: a) l’ús del llenguatge, b) la 

comunicació de creences i c) la interacció en àmbits socials; i proporciona descripcions 

integrades en aquestes tres dimensions. L’anàlisi crítica del discurs (ACD) explicita la 

posició social i política del llenguatge. Més en concret, l’anàlisi de textos s’encarrega de 

les estructures (abstractes) del discurs escrit, i per tant és un estudi centrat en la 

lingüística. Mitjançant l’anàlisi crítica del discurs de textos, ens proposem trobar 

“ordre, regles, similituds en les estructures i estratègies lèxiques” (Van Dijk, 2000:51).  

Segons Van Dijk (2001), l’anàlisi crítica del discurs és una “perspectiva” que permet fer 

una “pràctica social” de l’anàlisi del discurs (Fairclough, Mulderig i Wodak, 2011: 

357). Van Dijk (1999) parla de l’ACD com un tipus d’anàlisi sobre el discurs que posa 

de manifest l’abús de poder, el domini i les desigualtats a través de la llengua. De fet, 

l’objectiu de l’anàlisi crítica del discurs és combatre les desigualtats socials adquirint 

una perspectiva multidisciplinària, és a dir, tenint en compte no només el context 

històric, social i lingüístic, sinó també l’autor del text i la cognició social.  
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Traslladant-ho als relats d’experiència personal en què es narra com va ser la sortida de 

l’armari, l’anàlisi crítica del discurs serveix per observar i analitzar els discursos que 

transmeten els relats personals. Permet analitzar com es construeix la identitat 

homosexual a través del llenguatge. A partir de l’anàlisi qualitativa es revelen els 

mecanismes discursius que es caracteritzen amb la identitat homosexual.  

	  

2.2. El text narratiu 
	  
	  
Els textos narratius són “formes bàsiques” globals molt importants de la comunicació 

textual. Tal com postula Teun A. Van Dijk (1989: 153), “amb l’expressió dels textos 

narratius es fa referència a les narracions que es produeixen en la comunicació 

quotidiana, és a dir, narrem allò que ens va passar a nosaltres o a persones properes 

recentment o en algun moment concret”. Aquest tipus de narració es qualifica com de 

“senzilla i natural”. Cal mencionar que pel desenvolupament d’aquest treball només 

tindrem en compte la categoria de textos narratius quotidians, més en concret els relats 

personals, ja que no ens interessa el concepte de literatura ni les narracions que senyalen 

altres tipus de context com les llegendes o contes populars.  

 

La primera característica fonamental del text narratiu consisteix en què aquest text es 

refereix a accions de persones, de manera que les descripcions de les circumstàncies i 

els objectes queden subordinats. A més a més, per regla general en un text narratiu el 

parlant només explicarà accions i esdeveniments que  en certa manera es consideren 

interessants. Tal com Teun A. Van Dijk defensa, únicament s’expliquen els successos o 

accions que s’allunyen o es desvien de la norma social establerta, d’expectatives o de 

costums. Labov & Waletzky (1967) (citat a van Dijk, 1989:154) van ser els primers a 

analitzar narracions quotidianes “naturals” i identificar la categoria de la complicació. 

Aquesta complicació requerirà al llarg del text la implicació de terceres persones en la 

seva reacció. La categoria narrativa tradicional corresponent a aquesta reacció 

s’anomena resolució, i la resolució pot ser positiva o negativa. Així doncs, la 

complicació i la resolució es consideren el nucli d’un text narratiu quotidià.  En el marc 

d’aquest treball final de grau, la complicació serà el fet de “sortir de l’armari”, és a dir, 

afrontar-se a la societat i trencar amb la norma social generalitzada que estipula que una 

parella sentimental està formada per dues persones de diferent sexe. Pel que fa a la 
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reacció, en general serà una reacció de sorpresa, i el grau de rebuig o acceptació és 

variable en funció dels testimonis. 

 

Perquè un text escrit sigui considerat una narració ha d’incorporar els elements bàsics 

de l’estructura narrativa: narrador, personatges, context, trama, evolució temporal, 

complicació i resolució. No obstant això, diversos autors (Wooffitt, 1992; Hosltein & 

Gubrium, 2000) defensen que avui en dia les narracions, i especialment els relats 

d’identitat, no s’estudien simplement indicant quina part correspon a cada element 

narratiu, sinó que ara l’anàlisi es centra en els detalls discursius. Això es precisament el 

que es durà a terme en aquest treball: s’analitzarà com a través del llenguatge es 

conceptualitza la identitat homosexual i quines marques lingüístiques diferencien el 

gènere en relació a aquesta identitat.  

 

Herrero (2006) afirma que cada relat és un món determinat per la manera com encadena 

i relaciona els fets de la història narrada. És per això que el relat contribueix a fer 

intel·ligible i interpretable el món de l’experiència humana. El subjecte autor del relat 

realitza una activitat discursiva (l’acte de narrar part de la seva experiència) en 

interacció comunicativa amb el destinatari. Quan narrem o relatem vivències intentem, 

mitjançant procediments o estratègies narratives, atraure al destinatari per tal que 

segueixi la narració i mostri la seva reacció.  Adam (1985) defineix l’acció de relatar de 

la següent manera: “relatar és oferir unes informacions sobre els fets ocorreguts, però és 

també efectuar un fet que busca modificar el comportament o les creences del receptor 

(informar-lo, commoure’l, convèncer-lo, distreure’l, fer-lo riure, etc.)” (1985:151), cit. 

Herrero, 2006:106.  

 

L’estudi del relat posa èmfasi en diversos components. L’anàlisi lingüística dels 

enunciats organitzats segons el sistema de “relat” posa en relleu diversos aspectes 

morfosintàctics: els díctics, especialment les marques de la persona referides als 

interlocutors; els díctics adverbials (espacials i temporals) i les marques dels temps 

verbals. A més, en l’anàlisi del relat hi apareix una alta freqüència d’anàfores i 

catàfores, així com d’elements modalitzadors. Finalment, un dels components més 

rellevants a l’hora de realitzar l’estudi del relat és la forma del text. Consisteix a 

analitzar la manifestació verbal que presenta el relat i la seva organització discursiva 

(lèxic, sintaxi i registres) i també el seu estil expressiu particular (organització i ritme, 
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connectors de progressió temàtica, figures i imatges, etc) (Herrero, 2006: 106-109). En 

definitiva, es tracta del nivell verbal i estilístic, el primer dels quals serà un dels 

aspectes a analitzar en aquest treball. 

	  

  2.3. Modalitat en el text narratiu: modalitat afectiva i apreciativa  
 

La modalitat és la manera com el locutor transmet la seva percepció respecte de com 

s’ha dut a terme una acció i, per tant, entra en joc la subjectivitat. Així doncs, entenem 

per modalitat la manera com el parlant expressa la seva subjectivitat a través del discurs. 

Segons Calsamiglia i Tusón, la modalitat presenta dos tipus de relacions: la de l’autor 

d’un text amb els seus propis enunciats i la de l’autor amb els seus interlocutors. Tal 

com defensen aquests autors, la modalitat pot manifestar-se de diverses maneres: en 

l’oració (assertiva, interrogativa, exclamativa), en el mode verbal (indicatiu/subjuntiu), 

en els elements lèxics (modalitat apreciativa) i en l’ordre dels elements lingüístics i 

aspectes de tematització i focalització (modalitat expressiva). Tot allò que en un text 

indica el tipus de comunicació respecte a la relació entre parlant i enunciat es considera 

modalitat d’enunciació. Així doncs, com a modalitats d’enunciació entenem totes 

aquelles expressions que indiquen la presència de l’autor en el text, és a dir, les 

empremtes subjectives que el parlant o autor del text deixa en evidència per manifestar 

la seva actitud envers el tema tractat.  

 

La modalitat que més ens interessa pels objectius del treball és la modalitat afectiva, 

també anomenada apreciativa. Aquesta modalitat es manifesta quan el subjecte autor del 

text expressa una valoració o reacció emocional. Moirand (1980) i Beacco i Darot 

(1977) consideren que “el subjecte enunciador pot introduir judicis de valor positius o 

negatius”. Aquesta modalitat es realitza a través d’elements lèxics: verbs amb sentit 

apreciatiu, adverbis, adjectius, participis i expressions de judici de valor fixes en la 

llengua. No obstant això, a vegades l’opinió es mostra d’una manera tan categòrica que 

s’exposa com un fet, i a la inversa, ja que la inseguretat del que diem ens fa manifestar-

ho com si fos una opinió.  

 

En el relat d’experiències personals la modalitat apreciativa és molt marcada, i és un 

element important en la identitat personal. Com veurem a l’apartat d’anàlisi, l’autor 

tendeix a marcar lingüísticament aquests sentiments a través de l’ús dels adjectius, 
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adverbis i substantius, tot i que també sovint els manifesta a través d’expressions 

metafòriques o de participis. 

2.4. Les identitats narrades 
 
La narrativa no és només un gènere de discurs, sinó també una activitat social que 

involucra diferents papers de participació (Ochs, a Van Dijk 2000: 292). La narrativa és 

una activitat que té el seu sentit i a més és una pràctica que permet retenir les 

experiències en la memòria. L’activitat narrativa és un medi discursiu que permet 

l’exploració i la resolució col·lectiva de problemes. Al mateix temps, també esdevé una 

eina per instanciar identitats socials i personals (Mumby, 1993, cit. A Van Dijk, 

2000:297). A més a més, la narració permet als membres d’una comunitat representar 

successos, pensaments i emocions, i reflexionar així doncs sobre ells. En la identitat 

narrada és fonamental la construcció del jo, del tu i de la societat. Les narracions 

ofereixen la possibilitat de reflexionar, i per alguns també tenen la capacitat de limitar o 

excloure.  

 

Les narracions biogràfiques o autobiogràfiques són relats d’experiències personals 

importants i oportunitats pel desenvolupament de l’autocomprensió personal (Fischer & 

Goblirsch, 2007). Cada cop que parlem de nosaltres mateixos i de les nostres vides “fem 

parlar la nostra identitat” (Mischler, 1999:19, cit. A Benwell & Stokoe, 2006:138). 

L’acte de realitzar la nostra identitat a través del llenguatge ens permet presentar-nos tal 

com són, però també jugar amb la imaginació i presentar-nos com ens agradaria ser. 

Aquests relats personals treuen a la llum creences, sentiments o prejudicis que tenim 

molt assimilats. La pràctica de narrar implica fer (Benwell & Stokoe, 2006) o construir 

(Ricoeur, 1991) la identitat. A través de les narracions personals, els individus i grups 

donen sentit a les seves vides; expliquen el que són o el que desitjarien ser, “ells són la 

seva pròpia vivència” (Cortazzi, 2001:388). És per això que considerem la narració del 

relat personal com una bona eina per analitzar la identitat personal.  

 

2.4.1. La construcció de la identitat individual  
 

Quan definim la identitat d’una persona per mitjà del seu discurs és necessari conèixer 

amb profunditat el concepte que és objecte d’anàlisi: la identitat. La identitat ha estat 

abordada, bàsicament, des de dues perspectives: 1) derivada dels models de 
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processament d’informació, 2) la identitat construïda per mitjà de la narració de vida 

(Mc Adams, Josselon i Lieblich, 2006: 63). En aquest treball adoptarem la segona 

perspectiva.  

 

Van Dijk (1998:152) apunta que “la identitat és al mateix temps personal i una 

construcció social, és a dir, una representació mental”. Així doncs, la identitat 

individual es reprodueix i representa mentalment. Totes les vivències, experiències i 

situacions que ha viscut una persona contribueixen a identificar-la amb una identitat en 

concret. La identitat no només es limita al camp cognitiu, sinó que també es trasllada en 

el camp pràctic, és a dir, hi ha un conjunt de rituals, accions i maneres de fer que poden 

definir un grup social i la identificació d’un individu amb aquest grup en concret.  

 

2.4.2. La construcció de la identitat homosexual  
	  
El pes que té l’orientació sexual sobre la identitat personal i social és un debat constant 

en els grups, ja que la dimensió afectiva-sexual engloba el desenvolupament personal i 

marca una determinada forma de viure socialment que és mínimament reconeguda i 

acceptada per una societat que interpreta i jutja de “normal” allò que adquireix una 

perspectiva heterosexista (Villalba, 2008: 142). Autors com Giddens (1995) afirmen 

que ser lesbiana o gai és un procés d’autoetiquetatge i acceptació en què convergeixen 

diversos elements que construeixen la identitat: cos, auto-identitat i normes socials 

(Villalba, 2008: 150).  

 

Els gais i les lesbianes, pel fet de posseir una identitat social criticada, han desenvolupat 

una narrativa particular de lluita contra la narrativa heteronormativa (Bamberg, 2004; 

Plummer, 1995) – cit. a Mc Adams, Josselon i Lieblich, 2006: 152. Aquestes narracions 

de lluita, que se centren en el sorgiment d’una identitat gai, es reescriuen per cohorts 

posteriors de les minories sexuals en el context tant del canvi social i històric (Mc 

Adams, Josselon i Lieblich, 2006:152).  

 

La identitat homosexual es defineix com una assumpció d’una història sexual en 

particular, aquella en què el desig del mateix sexe es realitza plenament i s’integra en la 

història de la vida a través de la pràctica social. Es considera la identitat homosexual no 

com un estat aconseguit, sinó com una identitat arrelada a la pràctica social. Més en 
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concret, la identitat personal pròpia es construeix en el transcurs i posada en comú de la 

història de vida de cada individu (Mc Adams, Josselon i Lieblich, 2006:153).  

 

Per una banda. les històries personals del col·lectiu homosexual revelen transformacions 

significatives en el context cultural de la construcció de la identitat. De fet, les històries 

personals de la construcció de la identitat homosexual han canviat dràsticament en tot el 

període de la Segona Guerra Mundial, com a conseqüència dels canvis socials produïts. 

A més a més, l’expansió de l’ús de les noves tecnologies ha unit les comunitats 

marginades, entre elles el col·lectiu homosexual, fet que ha generat un altre canvi 

històric en l’experiència vital de gais i lesbianes (Mc Adams, Josselon i Lieblich, 

2006:154).  

 

Quan parlem de la identitat homosexual, és important tenir en compte que no ens 

referim a l’efecte sociosexual intern que determina l’orientació sexual. Més aviat ens 

fixem en com la identitat homosexual es plasma en una narrativa personal històricament 

lligada a la lluita d’una pràctica social oprimida.  

 

Per altra banda, diversos estudis han constatat diferències en la conceptualització de la 

identitat homosexual entre homes i dones. La identitat homosexual sovint és 

representada com una opció, fet que ocorre més freqüentment entre les lesbianes, o sinó 

és considerada com la realització d’un procés intrínsec (Whisman, 1996) a través del 

discurs (conversa amb els altres sobre la pràctica social o lectura sobre la identitat 

homosexual). A més, les dones lesbianes tenen més dificultats a l’hora de sortir de 

l’armari, ja que tenen assumida una càrrega de responsabilitat i no volen causar 

vergonya als altres. Segons l’estudi de Pilar Villalba (2008: 167), aquest és un altre dels 

aspectes del discurs de gènere que marca la diferència respecte als homes gais, ja que 

els homes són més capaços de fer pública la seva orientació sexual sense sentir amb 

tanta pressió la responsabilitat de “causar mal a tercers”. De fet, existeix una pressió 

social que obstaculitza la llibertat d’expressió a les lesbianes, i la major visibilitat dels 

homes gais enfront les dones lesbianes és un símptoma de la jerarquia de posicionament 

desigual entre gèneres. Beatriz Gimeno (2005), en el seu llibre Historia y análisis 

político del lesbianismo: la liberación de una generación, argumenta que “la nostra 

discriminació [referint-se a la de les lesbianes] té més a veure amb el gènere que no amb 
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la orientació sexual”, i per això els homes reconeixen abans i amb major freqüència la 

seva homosexualitat públicament (Villalba, 2008: 100).  

 

No obstant això, un aspecte central en les narratives d’identitat de gais i lesbianes és 

sovint la divulgació del desig homosexual, comunament coneguda com l’experiència de 

“sortir de l’armari” (Savin-Williams, 1998, 2001). Per aquest motiu, és precisament en 

aquest aspecte sobre el qual se centra aquest treball.  

 

2.5. El gènere en el discurs 
 
A la dècada dels anys 60 i 70, de la mà de moviments feministes com el Women’s 

Movement sorgit als Estats Units, l’interès per les relacions entre el gènere i el 

llenguatge es van fer notables. Ràpidament diversos investigadors van constatar que el 

gènere es realitza en el discurs, i que per tant el gènere no és una qüestió biològica, sinó 

que es construeix socialment, i més en concret, a través de l’ús del llenguatge. És per 

això, doncs, que les construccions socials del gènere no són neutrals sinó que estan 

vinculades a les relacions de poder institucionalitzades dins de les societats. En la nostra 

societat les relacions són asimètriques, i per tant els interessos de les dones estan 

subordinats als interessos masculins.  

 

Entre els anys 1973 i 1975 Robin Lakoff va estudiar la qüestió del gènere en el 

llenguatge, i va descriure el llenguatge femení com a més “incert i que transmet 

vacil·lació, que evita ser directe i taxatiu”. Poc després, altres estudis van comportar la 

realització d’inventaris de diferències entre dones i homes en relació a la pronunciació, 

vocabulari o gramàtica (West, Lazar i Kramarae, 2000: 191 – cit. A Van Dijk, 2000).  

 

Pel que fa a l’anàlisi del contingut, en la dècada dels anys 80 i 90 diversos estudis van 

examinar la construcció social del gènere en el contingut dels propis textos (veure per 

exemple Angela McRobbie, 1982). En aquella època, s’observa com el contingut de les 

sèries o pel·lícules idealitzava les parelles romàntiques heterosexuals, descartava altres 

formes de relació, eliminava la possibilitat que existissin relacions solidaries entre noies 

i enfosquia l’opció de ser soltera i feliç. Avui en dia, malgrat els canvis en la societat i 

la tolerància cap a altres formes de relacions, encara costa veure altres formes de 

relacions. A més a més, el contingut de les sèries i pel·lícules encara conserva les 
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relacions de poder entre home i dona i hi contribueix en la construcció de la identitat del 

jovent.  

 

Pel que fa al gènere i els relats, tal com s’ha explicat en el capítol 1.3.Les identitats 

narrades, quan expliquem una història personal oferim un retrat de nosaltres mateixos 

que sovint està marcat per aspectes relacionats amb el gènere. El contingut i l’estructura 

dels relats no només aporten marques de la nostra identitat personal, sinó també de les 

identitats socials i culturals (Schiffrin, 1996: 170 – cit. Acuña, A.V.: 2009). Diversos 

estudis han identificat elements de la identitat de gènere en les narracions de 

determinades experiències. Així doncs, les dones acostumen a narrar experiències 

negatives en cerca de suport moral i empatia; mentre que els homes prefereixen relatar 

històries d’èxits personals per impressionar, o si més no, fer-ho des de la perspectiva del 

poder i la victòria (Acuña, 2009: 53). 

 

Segons Robin Lakoff, el llenguatge femení es defineix per un seguit d’elements que 

caracteritzen el discurs de les dones i el diferencien del discurs dels homes: major ús de 

diminutius i eufemismes, major ús d’expressions emocionals (sobretot adjectius) i ús 

d’un llenguatge més indirecte i educat que els homes (Lakoff, 1990: 204). Segons 

Lakoff (1975) aquest són alguns dels usos del llenguatge que estan associats a un estil 

menys assertiu, a un estil més feble. Lakoff es basa en un model d’adquisició social: 

“les dones parlen d’una manera més insegura, amb menys poder, en definitiva, d’una 

manera diferent perquè des de petites han estat educades perquè això sigui així” 

(Crawford, 1997: 34). Lakoff, però, recorda que en situacions especials i puntuals els 

homes poden compartir alguna d’aquestes característiques, però subratlla el fet que els 

gais imiten aquests aspectes del llenguatge femení (bis). Les lesbianes comparteixen 

l’experiència d’invisibilitat social, heterosexisme i la homofòbia amb homes gais i 

bisexuals de tots dos sexes, i no amb altres dones heterosexuals (Crawford, 1997:8).   
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3. ANÀLISI  
	  
L’anàlisi realitzada és de tipus qualitativa: es tracta d’un estudi interpretatiu que utilitza 

com a metodologia l’anàlisi crítica del discurs. El seu eix principal és el llenguatge, com 

a símbol de comunicació, i el seu propòsit és identificar i captar l’atribució de significat 

que adquireixen les paraules per conceptualitzar trets de la identitat personal, més en 

concret, en la construcció de la identitat homosexual. 

En primer lloc, i com a categoria més macro de l’individu, s’exposen els atributs 

identificadors de la identitat homosexual. Així doncs, es presenten els trets de la 

identitat gai i lesbiana extrets dels discursos personals que configuren el corpus. En 

definitiva, s’analitzen els diversos discursos personals fent ressò en els mecanismes 

discursius utilitzats per conceptualitzar la identitat homosexual. En segon lloc, i des 

d’un enfocament més micro de l’individu, es mostrarà la modalitat apreciativa 

manifestada en els relats personals analitzats. Aquesta anàlisi pren distància de la 

interacció amb el context social i es focalitza en l’anàlisi sentimental de cada relat. Per 

últim, s’aprofundirà en els mecanismes lingüístics discursius utilitzats per descriure 

l’experiència de sortir de l’armari. És a dir, s’analitzen els mecanismes lingüístics que 

els autors dels relats han usat per referir-se a la sortida de l’armari que han viscut.  

	  
En les experiències relatades en els discursos personals s’han detectat una sèrie 

d’atributs que caracteritzen la construcció discursiva de la identitat homosexual. No 

existeix una classificació de trets fixes que configuri la identitat gai i una altra que 

configuri la identitat lesbiana, ja que com s’ha dit prèviament, la construcció de la 

identitat personal varia en funció de l’experiència vital, l’entorn i el context de cada 

persona. En la caracterització discursiva s’han analitzat aquells aspectes definidors de la 

identitat homosexual que s’han identificat en els dotze relats analitzats. L’objectiu és 

observar les diferències en la identitat gai i lesbiana, mirar si els trets coincideixen amb 

el pronosticat per la teoria i estudiar les diferències lingüístiques presents en aquests 

trets definidors de la identitat homosexual.  

 

Per simplificar l’anàlisi i discussió dels resultats es presenten dues graelles que mostren 

els atributs definidors de la identitat lesbiana i gai. La segona columna de cada graella 

mostra en quants dels sis relats es manifesta aquest aspecte de la identitat, així com el 

seu percentatge. La tercera columna reflecteix quin és el nombre de citacions totals d’un 
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determinat aspecte en el total dels discursos personals analitzats. Els atributs 

d’identificació estan ordenats de major a menor freqüència en el còmput percentual.  

 
La següent graella mostra els atributs de la identitat lesbiana: 
	  

Taula 1. Trets d’identificació lesbiana                                                                         Font: Aida de la Mata 
	  

 
La següent graella mostra els atributs de la identitat gai: 
	  

Taula 2. Trets d’identificació gai                                                                                  Font: Aida de la Mata 
	  
	  
	  
Al llarg de l’anàlisi i de la discussió dels resultats s’ha estipulat la nomenclatura 

següent: R+ número del relat. Els sis primers relats corresponen als relats femenins, 

mentre que del R7 al R12 corresponen als relats narrats per nois.  

 

Tret identificació lesbiana Relats 
(X/6) 

Total citacions en els relats 
femenins 

Mentida o invisibilitat 5 (83%) 6 
Consciència de la construcció de la identitat lesbiana 4 (66%) 9 
Distanciament societat heteronormativa 4 (66%) 9 
Dificultat per sortir de l’armari 3 (50%) 7 
Manca de necessitat de reconèixer-ho amb tothom 3 (50%) 7 
Necessitat de sortir de l’armari 3 (50%) 5 
Sorpresa 3 (50%) 5 
Opció 3 (50%) 4 
Procés per fases  2 (33%) 5 
Por a les reaccions 2 (33%) 3 
Dolor 2 (33%) 2 
Minoria social 1 (16%) 3 
Dubtes de gènere 1 (16%) 2 

Tret identificació gai Relats 
(X/6) 

Total citacions en els relats 
masculins 

Dificultat per sortir de l’armari 5 (83%) 11 
Mentida o invisibilitat 4 (66%) 11 
Importància sortir de l’armari 4 (66%) 5 
Trencament de la normalitat 4 (66%) 5 
Acceptació de la identitat 3 (50%) 6 
Procés per fases 3 (50%) 6 
Dolor 3 (50%) 7 
Empatia / solidaritat 2 (33%) 6 
Vergonya 2 (33%) 4 
Por 2 (33%) 2 
Minoria social 2 (33%) 2 
Naturalització 2 (33%) 3 
Dubtes d’identitat 1 (16%) 1 
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En els annexos s’inclouen les taules completes a partir de les quals s’ha basat la 

discussió dels resultats. La taula 5 i 6 recullen les dades relatives a la modalitat 

apreciativa. Les taules 7 i 8 engloben els mecanismes discursius analitzats que mostren 

com els autors parlen de la seva sortida de l’armari. Totes les taules es troben en els 

annexos. 

4. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 
	  

4.1.  La construcció de la identitat homosexual 
	  

4.1.1. Mentida o invisibilitat 
 
La mentida o la invisibilitat és un atribut d’identificació homosexual que és present tant 

en els relats femenins com masculins. La invisibilitat es entesa com el desig d’amagar-

se i per tant no ser visible. Com es reflecteix en la taula 1, és precisament el tret més 

recurrent entre els relats femenins. En el cas dels relats de noies, aquest tret es manifesta 

en cinc dels sis relats, i amb un total de nou referències relatives a aquest aspecte. Entre 

els nois, és també un tret molt recurrent, ja que hi figura en un 66% dels textos, i amb 

un nombre total de citacions superior al femení, onze.  

A continuació es presenten els fragments dels relats femenins que il·lustren d’una 

manera directa com la mentida i la invisibilitat són un tret definidor de la identitat 

d’estudi: 

 “sentia que estava mentint o amagant una part molt important de mi” [R1] 

 “ no vaig sentir la més mínima necessitat de mentir” [R2] 

 “no vaig amagar mai la meua inclinació si mai sortia el tema” [R3] 

Cal matissar que els fragments R2 i R3 marquen la negació de mentida o de la 

invisibilitat. S’entén, però, que si es planteja la negació és precisament perquè és un tret 

definidor que elles personalment no han viscut.  

Els relats masculins presenten l’engany o la invisibilitat directament en quatre de les 

onze citacions:  

 “primer de tot el sentiment de vergonya i d’engany” [R8] 

 “amagar aquesta part de mi” [R12] 

 “si no deixava d’amargar-me” [R12] 

 “revelar allò que havia estat amagant durant tota la vida” [R12] 
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Per altra banda, tant en els relats femenins com masculins el fet d’amagar-ho o enganyar 

es presenta sovint d’una manera menys explícita. Per exemple, a través d’altres verbs o 

substantius relacionats, o inclús amb enunciats sencers. En el següent cas s’il·lustra com 

l’enunciat “no dir res+ CI” reflecteix la idea de voler-ho amagar i no sortir de l’armari: 

 “els hi vaig dir que no diguessin res a la meva germana gran” [R6] 

També s’identifica el sentiment d’amagar-se mitjançant l’ús d’antònims que posen en 

evidència el fet en concret: 

 “van descobrir que tenia una relació amb una noia” [R5] 

A continuació es presenten fragments de relats masculins en què la mentida o engany es 

manifesta menys explícitament: 

 “has estat ocultant moltes coses des de sempre” [R8]    

 “estrategia para camuflar la verdad” [R10] 

Finalment, també s’expressa a través de les metàfores. En els relats femenins s’ha 

identificat una al·lusió a la invisibilitat, més pròxima al concepte d’amagatall, a través 

d’una metàfora: 

 “va començar a faltar-me aire” [R2] 

En els relats masculins s’han identificat cinc discursos en què a través de la metàfora es 

posa en relleu el sentiment d’engany o d’amagar-se: 

 “fue el descubrimiento” [R7] 

 “tuve alguna experiència con chicos però las llevé en absoluto silencio” [R10] 

 “mi secreto más guardado y temido” [R10] 

 “al final decidí poner fin a la doble vida” [R10] 

 “no podia guardar més el secret” [R12] 

 

4.1.2. Dificultat per sortir de l’armari 
	  
La dificultat per reconèixer públicament la identitat homosexual reflecteix la suma 

d’obstacles amb què els gais i les lesbianes han de fer front per poder sortir de l’armari. 

La dificultat per sortir de l’armari és el tret més recurrent dels tretze detectats en la 

identificació gai. És un aspecte present en cinc dels sis relats masculins, i mostra un 

total d’onze citacions. Aquestes dades deixen en evidencia que l’aspecte més important 

analitzat en la identitat gai és la dificultat per reconèixer públicament l’orientació 
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sexual. Entre les noies també és un tret recurrent: es manifesta en tres dels sis textos, 

amb un total de set referències.  

En els relats masculins aquest tret és introduït de manera explícita per adjectius com 

difícil o complicat, pel substantiu dificultat o esforç:  

 “me suposo un tremendo esfuerzo” [R7] 

 “enfrontar-me amb la part més difícil: la família” [R8] 

 “fins i tot ara escrivint això se’m fa difícil” [R8]  

 “l’enorme dificultat per dir jo mateix les paraules” [R8] 

 “em va resultar extremadament complicat” [R8] 

 “els joves que ara surten de l’armari ho tenen molt més fàcil” [R11] 

En aquest darrer cas s’observa un enunciat afirmatiu, en el qual l’autor planteja una 

comparació entre la dificultat que ell va viure, i la facilitat que actual que ell contempla. 

En el cas [R7] es considera l’estreta relació entre el substantiu esforç amb una dificultat 

a superar.  

En els relats femenins la dificultat s’expressa d’una manera més implícita. Només hi ha 

un cas en què es presenta directament amb l’adjectiu difícil, i un mitjançant un verb del 

mateix camp semàntic:  

 “amb ella va ser més difícil” [R1] 

 “sí, em va costar una mica fer-ho” [R2] 

Entre els nois s’ha plantejat aquest tret mitjançant enunciats oracionals (que reflecteixen 

la impossibilitat per dir-ho o el no saber com fer-ho) i l’ús de metàfores (que expressen 

la falta de valor per sortir de l’armari): 

 “se’m va fer totalment impossible pronunciar la paraula homosexualitat” 

 “ha sido el conflicto interno más duro al que me he enfrentado” [R10] 

 “no sé com dir-t’ho” [R12] 

 “mai m’he vist amb cor de dir-t’ho” [R12] 

La metàfora també és un recurs lingüístic recurrent per expressar la dificultat en els 

relats de les noies: 

 “jo vaig fer un camí llarg fins arribar on sóc” [R1]   

En aquest cas es fa un símil entre la llargada del camí corregut i la dificultat del fet. 

 “no trobava les forces per sincerar-me amb ells” [R1] 
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L’expressió “no trobar les forces” deixa en evidencia la dificultat per tenir valor per 

sortir de l’armari, que s’expressa més directament en el següent fragment: 

 “em faltava valor per fer-ho” [R2] 

 “veure la porta en la foscor que domina l’armari” [R2] 

Aquí es presenta una metàfora en referència a l’expressió comuna sortir de l’armari, i la 

foscor és entesa com la dificultat per veure-hi llum, és a dir esperança i facilitat. Així 

doncs, la metàfora del tancament amb un mateix es relaciona amb la dificultat per 

progressar i tirar endavant: 

 “aquell tancament respecte a mi mateixa” [R3] 

4.1.3. Dolor  

Un tret que s’ha identificat tant en la identitat lesbiana com en la gai és el dolor. En 

totes dues identitats es planteja el dolor com una de les conseqüències per les que es 

passa abans o durant el moment de reconèixer la identitat homosexual. En el cas dels 

relats femenins, el dolor només s’observa en dos dels sis relats; però, en canvi, entre els 

relats masculins hi apareix en un total de set intervencions. Així doncs, és un tret que és 

més recurrent entre els relats masculins que femenins. El dolor és un sentiment que 

s’identifica per l’ús del substantiu dolor o per verbs com patir o alleugerir, però també 

per l’ús de perífrasis verbals que d’una manera indirecta pressuposen el dolor vinculat 

amb l’homosexualitat. A continuació s’exposen les al·lusions al dolor observades com a 

atribut de la identitat lesbiana:  

 “això em feia mal” [R1] 

 “em tocava molt de prop i ho passava fatal” [R3] 

S’observa com el dolor s’ha marcat d’una manera directa i contundent fent ús 

d’expressions perifràstiques que combinen verb + adjectiu negatiu.  

Per altra banda, en els relats del nois també es pot veure com el narrador admet que ha 

sentit dolor al llarg de la seva experiència personal de reconèixer la homosexualitat.  

 “sempre m’havia produït molt de dolor” [R12] 

 “que hagis patit tant tots aquests anys” [R12] 

 

Tanmateix, és interessant observar com s’expressa aquesta sensació, ja que aquesta idea 

també queda palesa d’una manera més indirecta quan els narradors fan ús de l’adjectiu 

alleujat, o de metàfores com portar un pes, que pressuposen el concepte del dolor: 
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 “no volia que portessis aquest pes” [R12] 

 “em vaig sentir...gens alleujat” [R8] 

 “he arribat a uns límits insuportables” [R12] 

En el següent fragment l’enunciat nega l’adquisició de la felicitat i utilitza el 

condicional per expressar desig. Partint d’això, s’entén que no poder ser feliç implica 

viure amb patiment: 

 “mai no podria ser verdaderament feliç” [R12] 

Seguint aquesta idea, interpretem que quan algú manifesta haver-se sentit sol, es 

produeix un tipus de dolor, que es pot veure en diversos fragments: 

 “en ese momento no lo compartí con nadie, lo cual me hacía sentirme solo” [R7] 

 

4.1.4. Minoria social  
 
El concepte de minoria social és un tret identificat en els relats d’identitat gai i lesbiana, 

i per tant segons aquesta anàlisi es considera un atribut de la identitat homosexual. És 

un tret poc recurrent, i de fet només s’expressa en un dels relats femenins i en dos dels 

masculins. Tanmateix, és interessant destacar com s’ha marcat la sensació que el fet de 

ser gai o lesbiana s’associa amb formar part d’una minoria social. Com es pot veure en 

els exemples del relat femení, és molt rellevant la marca de subjecte, ja que es tendeix a 

realçar el nosaltres per distanciar-ho del ells o ella (la societat): 

 “estem al marge de la societat” [R3]  

 “som natros qui seguim el camí correcte” [R3] 

 “som nosaltres qui no es deixa tancar pels barrots de la societat binària” [R3] 

En canvi, en els relats masculins hi trobem dos narradors que han marcat 

discursivament la seva sensació de minoria social. Els dos fragments que s’han 

identificat manifesten d’una manera directa aquesta idea: 

 “un es busca la vida i finalment encaixa en un petit lloc dins la societat” [R9] 

 “yo vivía al margen de ese escenario” [R10] 

En aquests dos casos el narrador ha mostrat un enunciat molt més directe, ja que en el 

primer fragment, el sintagma “un petit lloc” deixa en evidència la situació de minoria. A 

més, com que el sintagma ve acompanyat del sintagma preposicional “dins la societat”, 

la interpretació directa i pressuposada és que el narrador s’identifica amb el concepte de 

minoria social. En fragment del [R10] la idea de minoria social es fa palesa pel 

realçament del jo respecte a un escenari que es pressuposa que és l’escenari 
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socionormatiu. A més, el narrador introdueix l’expressió “viure al marge”, la qual 

implica la idea de distanciament amb la majoria.  

4.1.5. Procés per fases 
  

Tal com argumenta Whisman, (1996), la identitat homosexual és considerada com la 

realització d’un procés intrínsec. El procés per fases també és un dels trets definidors de 

la identitat homosexual. Tant en els relats de noies com en els de nois els narradors han 

manifestat haver viscut la seva experiència com si es tractés d’un procés dividit en 

fases. Es tracta d’un tret més recurrent entre els nois gais que entre les noies lesbianes. 

De fet, només s’ha observat en dos dels sis relats femenins (amb un total de cinc 

citacions); i en canvi, en la meitat dels relats de nois (amb un total de sis citacions). Cal 

analitzar la contundència i seguretat amb què els narradors es refereixen a aquesta 

sensació: en totes les citacions s’indica de manera molt directa i explícita fent ús de 

substantius sinònims de fase. Seguidament s’il·lustra la identificació en els relats 

masculins: 

 “se encontraba en la fase que yo ya había superado” [R10] 

 “no era el momento” [R10] 

 “era el millor moment per fer un pas endavant” [R12] 

 “tot el meu procés va ser lent” [R8] 

 “un cop fet aquest primer pas” [R8] 

 “vaig fer el pas amb el meu germà” [R8] 

En la mateixa línia, s’exposen ara els fragments dels relats femenins: 

 “primer pas: veure la porta” [R2] 

 “segon pas: obrir la porta” [R2] 

 “el pas: sortir per la porta” [R2] 

 “era una fase que jo acabaria passant” [R5] 

 “no és una etapa que se’m passarà” [R5] 

 

4.1.6. Por 

La por també coincideix com a tret definidor de la identitat gai i lesbiana. Els narradors 

mostren sentir por a les reaccions en el moment de sortir de l’armari. És un tret que 

entre les noies és poc recurrent, de fet només apareix en dos dels sis relats, i es 

caracteritza per expressar-se sempre de manera directa, fent ús del substantiu por: 
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 “tenia por de la seva reacció” [R1] 

 “tenia por de les preguntes o del què pogués pensar de mi” [R1] 

 “la pregunta no venia carregada de por” [R2] 

 

Entre els nois la por també és un tret poc recurrent – apareix igualment en només dos 

dels sis relats – i es continua manifestant amb enunciats molt directes: 

 “tenia por de decebre una persona important” [R8] 

 “sense témer a les conseqüències” [R9] 

4.1.7. Dubtes  

Al llarg de l’anàlisi dels relats s’ha identificat el dubte tant en els relats de nois com de 

noies. Tanmateix, en tots dos casos només s’ha observat un narrador que hi fes 

constància, i per tant es pot dir que es tracta d’un element poc definidor de la identitat 

homosexual. No obstant això, és rellevant veure com el dubte que planteja el relat 

femení és un dubte de gènere, mentre que el relat masculí posa sobre la taula un dubte 

general de la seva identificació com a homosexual.  

La narradora del relat femení que s’identifica amb el dubte l’ha il·lustrat de la següent 

manera: 

	   “tenia els meus dubtes sobre si anava tot bé dins el meu cos” [R2] 

 “sóc una noia, ara ho tinc molt clar” [R2] 

 “potser s’havien equivocat en assignar-me aquest gènere” [R2] 

En canvi, el relat masculí que ha fet palès el dubte, ho ha conceptualitzat com un dubte 

més genèric: 

 “por mis dudas del momento sentí que...” [R7] 
 

	  

4.2. La construcció de la identitat lesbiana 
	  

4.2.1. Consciència de la construcció de la identitat lesbiana 
 
La consciència de la construcció de la identitat lesbiana és un tret definidor que només 

s’ha identificat en els relats de lesbianes. En els relats masculins s’ha identificat 

l’acceptació d’aquesta identitat, aspecte que comparteix certs matisos, i del qual se’n 

parla en l’apartat 4.3.1. En la identitat lesbiana la consciència de la construcció de la 

identitat és un tret molt recurrent, ja que es manifesta en quatre dels sis relats, i en total 
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s’han recollit nou citacions que hi facin referència. Cal remarcar que es tracta d’un tret 

definidor de difícil detecció, ja que en quasi tots els casos s’ha presentat de manera 

indirecta amb expressions que s’allunyen de l’adjectiu conscient o de la perífrasi verbal 

ser conscient. Només hi ha tres discursos que ho presenten d’una manera més directa. 

El primer empra el substantiu fabricació per al·ludir a la construcció de la identitat 

personal: 

 “va ser un testimoni presencial de la fabricació de la meva persona” [R2] 

El segon cas presenta la construcció a través del participi formada: 

 “amb la meva identitat més o menys formada” [R2]  

El tercer enunciat manifesta la idea de fabricació d’identitat lesbiana mitjançant el verb 

desenvolupar: 

 “desenvolupen una identitat pròpia que se surt dels estereotips” [R2] 

En la resta de casos és mitjançant enunciats oracionals o expressions metafòriques que 

s’ha induït a detectar el tret de consciència de la construcció de la identitat lesbiana: 

 “han entès que sóc així i així és la manera en la que he de ser feliç” [R5] 

 “m’hi sentia orgullosa de ser com sóc” [R3] 

En el cas anterior la insistència amb el verb ser ens indica un procés de consciència. A 

continuació, es presenta un fragment on la consciència es manifesta per l’expressió 

“tenir clar + CO”: 

 “vaig tenir clar que sóc lesbiana” [R6] 

En el següent cas, la conscienciació de la identitat lesbiana es mostra per una 

argumentació contundent en què es deixa clara aquesta identitat: 

 “lo veo un poco difícil porque soy lesbiana” [R6] 

Seguidament, es planteja l’acceptació o el reconeixement com un tret relacionat amb la 

consciència de la construcció de la identitat: 

 “estava enamorada d’una noia i no m’ho reconeixia a mi mateixa” [R3] 

 “no em va costar gens acceptar-me a mi mateixa” [R5] 

 

4.2.2. Distanciament societat heteronormativa 
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La identitat lesbiana es caracteritza també per respirar un cert distanciament respecte la 

societat heteronormativa. De fet, quatre dels sis relats analitzats demostren que es 

percep un allunyament respecte les normes socials establertes. És un tret que 

generalment es manifesta indirectament: amb verbs d’espai i de situació, mitjançant la 

construcció possessiva del món i amb l’ús de metàfores. S’il·lustren a continuació els 

casos més directes reflectits en el verb:  

 “no va ser fins els 19 anys que les coses van encaixar per mi” [R1] 
 “vaig saber què era el que em separava de les meves amigues heterosexuals”  [R1] 

 “m’acostava a les meves noves amistats” [R1] 

 “identitat pròpia que se surt dels estereotips que van aprendre al parvulari” [R2] 

Seguidament, es presenta el fragment del relat femení que ha reflectit la idea del 

distanciament heteronormatiu mitjançant la metàfora del “món propi”: 

 “tenien zero atractiu en el meu món” [R1] 

Interpretem que si el subjecte fa el paral·lelisme amb el seu propi món, és perquè percep 

una idea d’allunyament respecte el món global i universal, entès com a societat 

heteronormativa.  

La idea d’allunyament heteronormatiu és sovint presentat amb la metàfora de la 

“vorera”. Representa que hi ha una vorera en què els heterosexuals hi conviuen, en 

oposició amb la “vorera del davant” on s’hi troben els homosexuals. En el conjunt dels 

relats femenins s’ha identificat aquesta metàfora dues vegades: 

 “no vaig tornar a creuar la vorera” [R5] 

 “canvi de vorera” [R3] 

Per altra banda, l’aspecte de l’allunyament heteronormatiu està estretament relacionat 

amb la normalització. En els relats femenins només s’han observat dues citacions que hi 

facin referència, i totes dues de manera explícita:  

 “tot es va anar normalitzant” [R3] 

 “vaig imposar una normalitat al meu costat” [R5] 

 

4.2.3. Necessitat de sortir de l’armari 
 

En els relats femenins estudiats s’ha identificat també la necessitat de reconèixer 

públicament la identitat homosexual. Un 50% dels relats femenins fan al·lusió a aquest 
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atribut, tot i que només dues citacions són directes, fent ús del verb necessitar o del 

substantiu necessitat: 

 “va arribar un punt en què necessitava aire fresc, i sobretot, llum” [R2] 

 “ho vaig fer per necessitat” [R3] 

A continuació s’exposen els discursos en què la necessitat s’ha presentat de manera 

implícita, a través d’enunciats més ambigus que deixen entreveure aquest tret: 

 “estava arribant l’esperat moment de sortir de l’armari” [R6] 

 “poder ser jo oberta i tranquil·lament, era motiu suficient” [R2] 

 “per poder respirar, poder viure, poder moure’m sense ensopegar” [R2] 

 

L’estructura verbal “per poder” mostra un objectiu o motivació. Com que l’enunciat 

planteja objectius necessaris i vitals, es pressuposa que la narradora planteja una 

necessitat de manera implícita, ja que sense aquests objectius està deixant clar que no 

podria viure, per tant, són una necessitat.  

 

4.2.4. Manca de necessitat de sortir de l’armari amb tothom 

En contraposició amb la necessitat de sortir de l’armari, entès com un aspecte que 

aporta confort a qui és capaç de fer-ho, en els relats femenins s’ha detectat una manca 

de necessitat de reconèixer amb tothom la identitat homosexual. En un 33% dels relats 

femenins s’ha posat en evidencia aquesta caracterització de la identitat lesbiana: 

 “no en sento la necessitat” [R1] 

 “no havia tingut la necessitat de fer-ho” [R6] 

D’una manera implícita, també s’introdueix mitjançant metàfores: 

 “tampoc volia esbombar-ho a tort i a dret” [R1] 

O mitjançant la negació d’enunciats amb verbs de dicció o de judici: 

 “a la resta de la família no els he parlat mai de la meva sexualitat” [R1] 

 “no val la pena fer-la patir” [R6] 

També mitjançant l’ús de l’adverbi inclús, que marca l’esforç per haver sortit de 

l’armari en la següent situació: 

 “li vaig dir inclús a un parell de familiars” [R3] 
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4.2.5.  Sorpresa  

El concepte de sorpresa ha estat descrit en la meitat dels relats de lesbianes. Aquestes 

noies identifiquen la seva identitat lesbiana amb el fet de generar sorpresa quan se surt 

de l’armari. D’altres, precisament relaten tot el contrari: en la seva experiència tothom 

coneixia la sorpresa, per tant, es podria dir que es tractava d’una sorpresa fallida. Tant 

es tracti d’una versió o d’una altra, el que queda clar quan s’analitzen els relats de noies 

és que es respira el concepte de sorpresa. En alguns relats es manifesta la reacció de 

sorpresa mitjançant verbs com exclamar, sorprendre o esperar, tots ells verbs 

relacionats amb la conseqüències que comporta explicar una novetat no esperada: 

 “ningú es va exclamar gaire” [R3] 

 “no em va sorprendre gaire” [R3] 

 “no s’ho esperava gens” [R6] 

 “ningú se l’esperava gens” [R6] 

No obstant això, tal com s’ha explicat anteriorment, hi ha narradores que han mostrat 

precisament el contrari: van sortir de l’armari sense generar sorpresa. En definitiva, 

aquestes noies també s’han identificat amb l’atribut de sorpresa, ja que el relat del seu 

cas de “sorpresa ja sabuda” deixa en evidència que són conscients que una de les 

reaccions més freqüents és la de sorpresa o exclamació. Així doncs, aquests relats han 

emprat verbs de coneixement – com saber– i han realçat l’ús d’adverbis temporals – 

com sempre– per marcar que ja es coneixia la identitat lesbiana del subjecte:  

 “sempre ho he sabut” [R2]   

4.2.6. Opció 
	  
Tal com argumenta Whisman (1996), i com s’ha descrit en el marc teòric – 2.4.2.	  La	  

construcció	   de	   la	   identitat	   homosexual – la homosexualitat és sovint considerada 

com una opció, fet que ocorre més freqüentment entre les lesbianes. De fet, en l’anàlisi 

lingüístic dels dotze relats només s’ha identificat l’opció entre els relats d’identitat 

lesbiana. En la meitat dels relats narrats per noies lesbianes s’ha mostrat una al·lusió a 

l’opció o tria de la identitat lesbiana. Aquest reconeixement i identificació amb l’opció 

es marca de manera directa mitjançant verbs sinònims de triar o amb el substantiu 

decisió. Ho il·lustren el següents fragments: 

 “tinc criteri per escollir d’entre el que hi ha” [R2] 

 “havia escollit un camí difícil” [R4] 
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 “decantar-me per aquesta opció” [R1] 

“he intentat fer-li veure que no és una decisió que es pren com qui escull quina roba 

posar-se” [R1] 

En aquest darrer fragment s’observa com a la narradora li molesta el sentiment d’opció, 

i ho emfatitza a través d’una comparació amb el moment quotidià en què cada persona 

escull la roba que vestirà.  

	  
	  

4.3. La  construcció de la identitat gai 
	  

4.3.1. Acceptació de la identitat 
 

En contraposició amb els relats de lesbianes, en els relats masculins no s’ha percebut 

cap referència a la consciència de la construcció de la identitat homosexual, però en 

canvi, en tres dels sis relats sí que s’ha reflectit la idea d’acceptació de la identitat. És 

un atribut de la identitat gai que en tres de les citacions s’ha expressat de manera 

directa, tot utilitzant el verb acceptar:  

 “no fue hasta los 14 que lo acepté con plena consciencia” [R7] 

 “esto me ha ayudado a aceptar mi condición” [R7] 

 “em va costar a mi mateix acceptar-me” [R8] 

Per altra banda, també s’ha manifestat de manera menys explícita, com per exemple:  

 “sentirme bien siendo como soy” [R7] 

Aquest ús de l’expressió “sentir-se bé” juntament amb el verb ser expressa una 

acceptació en el fet de reconèixer-se com a gai. En el següent fragment s’observa com 

homosexual actua d’atribut de l’oració, i de fet és un enunciat que afirma de manera 

implícita l’acceptació de la identitat homosexual: 

 “ser homosexual no considero que sigui la part més important de mi” [R9] 

En el següent fragment també es reflecteix l’acceptació, tot i que d’una manera molt 

indirecta i implícita, mitjançant l’ús del verb “agradar” i posicionant com a subjecte el 

fet d’identificar-se com a homosexual:  

 “m’agrada ser diferent en el sentit d’homosexual” [R9] 
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4.3.2. Trencament de la normalitat 

En els relats escrits per nois gais no s’ha identificat un allunyament respecte la societat 

heteronormatiuva, però sí que s’ha identificat un trencament de la normalitat. Més en 

concret, mentre que els relats de noies lesbianes marcaven el distanciament, en els relats 

masculins es marca directament el trencament de la normalitat o situació normalitzada, 

és a dir, es focalitzen en l’aspecte de la normalitat. Els relats mostren que pel fet d’haver 

reconegut la seva identitat gai, aquest nois han passat per una experiència vital en què 

s’han sentit allunyats de la normalitat. En definitiva, un 66% dels relats mostra que la 

identitat gai està relacionada amb la negació (temporal o no) de la normalitat: 

 “volvimos a la normalidad” [R7] 

 “sobretot has de saber i pensar que és algo normal” [R9] 

 “no era un chico normal” [R10] 

 “no era una cosa tan normalitzada com ara” [R11] 

Per altra banda, dins la identitat gai s’ha identificat el sentir-se diferent respecte els altres. 

Aquest tret s’ha considerat com un trencament de la normalitat, ja que la diferència respecte la 

massa ens separa de la normalitat: 

 “había algo en mi que me hacía diferente al resto de chicos” [R10] 

 “ya no percibo la diferencia entre yo y las persones heterosexuales” [R7] 

4.3.3. Naturalització 

La naturalització és un tret poc recurrent en la identitat gai. De fet, només s’ha 

manifestat en dos dels relats de nois. En tots dos casos es marca explícitament, ja sigui 

fent ús del participi naturalitzat, del substantiu naturalitat o de l’adjectiu natural: 

 “lo he naturalizado” [R7] 

 “no niego que antes no fuera natural” [R7] 

 “ella ho acceptaria amb naturalitat” [R12] 

4.3.4. Importància de sortir de l’armari 
 

Entre els relats masculins s’ha identificat la importància de sortir de l’armari. És un tret 

molt recurrent, ja que està present en quatre dels sis relats de nois. A més a més, en totes 

les cinc citacions s’ha marcat d’una manera directa: 

 “encontré importante salir del armario” [R7] 

 “importante comenzar a hacer pública mi orientación homosexual” [R7] 
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 “te n’adones que és important” [R9] 

 “havia d’explicar una cosa molt important per la seva vida” [R11] 

 “és molt important” [R12] 

4.3.5. Vergonya 
 

La vergonya és un atribut definidor que s’ha identificat en els relats d’identitat gai. No 

és gaire recurrent, ja que només s’ha observat en dos dels sis relats. En canvi, és una 

sensació que ha marcat molt a un dels narradors, ja que ha destacat aquest tret marcant-

ho directament fins a tres cops en un mateix relat: 

 “sentiment de vergonya i d’engany” [R8] 

 “no vaig poder evitar sentir vergonya i fins i tot inferioritat” [R8] 

 “una espècie de vergonya molt desagradable” [R8] 

Per altra banda, un altre narrador masculí ha marcat sentir-se identificat amb la 

vergonya. En aquest cas, es preocupa per la vergonya o burla que terceres persones, 

com per exemple els pares, poden sentir en saber que els seus fills són homosexuals:  

 “els pares són objecte de burla o d’escrutini” [R9] 

4.3.6 Empatia/ solidaritat 
 

Entre els relats masculins s’observa que els narradors reflexionen sobre com ajudar o 

millorar la condició homosexual en un sentit global. Pensen en nois i noies que puguin 

viure l’experiència que ells han relatat, i mostren empatia. L’atribut de solidaritat es 

conceptualitza fent aportacions sobre què caldria millor, plantejant hipòtesis 

argumentals per encoratjar a sortir de l’armari, i fent afirmacions en què el subjecte és 

tots i el narrador passa a formar part d’aquest subjecte globalitzador: 

 “s’hauria d’avançar més en aquests aspectes de donar confiança” [R9] 

 “perquè puguin dir-ho si volen sense témer” [R9] 

 “som persones i tots necessitem el mateix, que ens estimin” [R9] 

Per altra banda, mitjançant la comparació de la situació actual amb la viscuda, també es 

mostra una solidaritat amb persones que comparteixen la identitat homosexual: 

 “els joves que ara surten de l’armari ho tenen molt més fàcil” [R11] 

 “a dia d’avui deu ser tot molt més fàcil” [R11] 
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Per últim, s’ha identificat un narrador que ha mostrat la capacitat de pensar en altres 

casos, mostrant un allunyament de la seva experiència personal, i relatant el seu 

coneixement sobre experiències viscudes per tercers.  

 “hi ha casos molt problemàtics que acaben en suïcidi” [R9] 

Si ens hi fixem, en aquesta oració s’ha omès el determinant “altres” que aniria entre el 

verb i el CD. Malgrat l’omissió, la intenció de l’enunciat és mostrar la solidaritat 

identificant-se amb casos aliens.  

 

4.4. Anàlisi dels sentiments: modalitat apreciativa 
	  
La presència de les emocions en el discurs també ha estat analitzada com una marca de 

gènere. Fischer (1993) va estudiar que les dones semblen més preparades i disposades a 

parlar i expressar les seves emocions que els homes. Altres investigadors argumenten 

que la nostra identitat personal està emmarcada per nocions de masculinitat i feminitat 

(Lyons, 2009) i per això el nostre gènere esdevé un  aspecte crucial en la construcció del 

nostre jo. Judith Butler, en el seu llibre El género en disputa (1990), sustenta que si el 

gènere és una construcció performativa, creada a partir de les nostres accions 

quotidianes, inevitablement les nostres emocions i sentiments són part d’aquestes 

accions. Les emocions poden ser considerades com allò que aprenem a través de la 

nostra socialització cultural i que depenen fortament del gènere i de la situació. Per 

això, les emocions esdevenen part de la nostra identitat, essent allò que expressem 

conforme a les normes socials.  

 

Tal com s’ha dit en el subcapítol 2.3, entenem per modalitat la manera com el parlant 

expressa la seva subjectivitat a través del discurs A continuació es presenta l’anàlisi 

sentimental a través de la modalització apreciativa, és a dir, d’aquells elements que 

marquen els sentiments o valors que produeix cert tema al subjecte. En aquesta anàlisi 

els trets sentimentals s’han classificat per camps semàntics, i a l’hora d’extreure 

l’exemple s’ha mantingut la categoria gramatical original del relat. Les marques de 

modalització apreciativa inclouen l’ús d’adjectius, substantius, locucions o metàfores. 

Per dur a terme l’anàlisi sentimental, en primer lloc s’ha comptabilitzat i observat la 

reiteració dels sentiments expressats en el conjunt de dades que disposem. Per altra 

banda, s’ha observat quins tipus de sentiments i valors es marquen en aquestes 
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narracions, és a dir, si predominen els sentiments positius o negatius. Com es pot 

observar, hi ha sentiments que s’han marcat directament a través d’un adjectiu o 

substantiu, mentre que d’altres s’han extret indirectament per la connotació dels 

adjectius, verbs o locucions utilitzades. En les citacions que il·lustren els sentiments 

pressuposats s’ha subratllat l’adjectiu, verb, substantiu o expressió que descriu el 

sentiment. Hi ha oracions en què el sentiment es realça amb l’ús d’adverbis o 

quantificadors. En tots aquests casos s’ha marcat fent un subratllat discontinu.  

 

En la taula 5 i taula 6 de l’annex es recullen tots els elements modalitzadors analitzats 

seguint la nomenclatura R+ número de relat.  

 

4.4.1. Modalitat apreciativa en els relats femenins  
	  
A continuació es presenten els diferents sentiments, categoritzats per camps semàntics, 

analitzats en els relats de noies. 

 

El sentiment de la diferència és un dels més recurrents en els relats femenins, ja que la 

meitat dels testimonis deixen en evidència, i de manera directa, que quan han fet pública 

la seva orientació sexual han percebut el sentiment de la diferència. D’una banda, hi ha 

qui ha sentit diferència entesa com la diversitat de reaccions i conseqüències que 

aquesta experiència va comportar:  

“Les seves reaccions van ser diferents “ [R1] 

“L’història de la família va ser ben diferent” [R5] 

 

Per altra banda, la diferència també és entesa com el sentiment de llunyania respecte el 

món heterosexista: 

“estem al marge de la societat perquè som diferents” [R3] 

En un altre cas, aquest valor negatiu s’ha marcat de manera indirecta a través d’una 

locució que precisament determina la negació del sentiment de diferència: 

“Allà [a l’equip de futbol] vaig conèixer moltes noies amb qui hi tenia molt en comú” [R1] 
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En aquest cas deduïm doncs, que si a l’equip de futbol va conèixer noies amb qui tenia 

molt en comú, és a dir, no s’hi sentia diferent, podem determinar que abans de conèixer 

aquestes persones sí que se sentia diferent.  

El sentiment de facilitat és recurrent i s’expressa tant de manera directa com indirecta. 

En primer lloc s’analitzen les marques directes: 

   “Doncs la meva sortida de l’armari va ser bastant fàcil” [R6] 

“Ho tenia molt fàcil amb el context” [R2] 

Per altra banda, d’una manera indirecta, a través d’adjectius relatius al camp semàntic 

de la facilitat, com és el cas de la calma i l’acceptació, s’han determinat més marques 

apreciatives d’aquest sentiment: 

  “ara, les coses estan una mica més calmades” [R5]	  
“la seva reacció va ser molt bona” [R6] 

El sentiment de la felicitat és molt recurrent i apareix tant de manera directa com 

indirecta. En primer lloc analitzem marques directes d’aquest sentiment: 

“em van preguntar si era feliç” [R4] 

“és la manera en la que he de ser feliç” [R5] 

De manera indirecta, a través d’altres adjectius que es poden relacionar amb la felicitat, 

com ara l’orgull:  

“estic molt orgullosa de la meva inclinació” [R6] 

  

El sentiment de la dificultat és el més recurrent, i de fet, apareix en cinc dels sis relats 

femenins. De manera directa s’han observat els següents exemples: 

  “amb ella va ser més difícil” [R1] 

  “havia escollit un moment difícil” [R4] 

Per altra banda, de manera indirecta són diverses les referències que es fan a aquest 

sentiment mitjançant l’ús d’adjectius, verbs o substantius relatius a la dificultat, com per 

exemple el sentiment de recorregut feixuc, covardia, malestar, manca de recolzament o 

fatalitat: 

“vaig fer un camí llarg fins arribar on sóc” [R1]     
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“em faltava valor per fer-ho [sortir de l’armari]” [R2] 

“no hi guardo bon record” [R3] 

“els maldecaps que això comporta” [R5] 

“ma mare em va enganxar en una situació ben compromesa” [R5] 

“el meu pare s’ho va prendre fatal” [R5] 

“va ser com l’única part [...] que van apoiar-me” [R5] 

 

El sentiment de la sort també és recurrent entre els relats femenins, i en tots els casos 

s’hi fa al·lusió de manera directa: 

  “he tingut molta sort amb els pares que tinc” [R4] 

  “vaig tenir força sort amb les amistats” [R5] 

  “la sort va arribar de mà de la meva cosina” [R5] 

  “he tingut molta sort perquè la meva sortida de l’armari...” [R6] 

 

En contraposició, el sentiment de la importància de sortir de l’armari és molt poc 

recurrent, i en l’únic relat que s’ha detectat ha estat de manera directa: 

  “estava mentint o amagant una part molt important de mi” [R1] 

Per últim, el sentiment de la comoditat/incomoditat és present en quatre dels relats. En 

general és un valor que s’expressa indirectament a través de locucions o altres adjectius 

que determinen una sensació agradable i còmoda: 

  “noies amb qui m’hi sentia molt a gust” [R1] 

“cada vegada [que ho reconeixia] em sentia més a gust i en pau amb mi 

mateixa” [R1] 

  “quan ja em sentia forta dins el meu petit cercle” [R2] 

“ m’hi sentia orgullosa de ser com sóc” [R3] 

4.4.2. Modalitat apreciativa en els relats masculins 
 

En segon lloc, i seguint la mateixa metodologia, s’analitza el grau de reacció emotiva o 

sentimental en els relats masculins. A la taula 6 de l’annex s’han classificat tots els 

sentiments analitzats.  
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El sentiment de la diferència, tal com s’ha observat en els relats femenins, és present de 

manera directa, però sempre amb una doble significació. És una emoció que apareix en 

tres dels relats, i sempre s’expressa directament a través de l’adjectiu diferent: 

 

  “tots els casos han estat molt diferents” [R8] 

  “van ser dues situacions molt diferents” [R8] 

 

Aquests exemples reflecteixen que el fet que sortir de l’armari va ser una experiència 

amb reaccions diverses. Per altra banda, entre els relats masculins predomina l’altre 

significat, el que manifesta un cert sentiment d’allunyament respecte la “normalitat”: 

 

  “m’agrada ser diferent en el sentit d’homosexual” [R9] 

  “había algo en mi que me hacía diferente al resto de chicos” [R10] 

  “no hi ha absolutament res de dolent en ser diferent” [R8] 

 

El sentiment del dolor és molt més recurrent en els textos masculins que femenins, i de 

fet es manifesta en quatre dels sis relats. D’una manera indirecta, a través de diversos 

adjectius relatius al camp semàntic del dolor (com per exemple la tragèdia, la buidor, el 

trauma o la bestialitat), els nois manifesten aquesta reacció: 

“los interrogatorios de mis padres y abuelos maternos empezaban a ser 

insoportables” [R10] 

“la meva sortida de l’armari va ser una mica com traumàtica” [R11] 

“va ser durant un dinar d’un diumenge, força tràgic” [R11] 

“em van dir frases molt bèsties” [R11] 

“havia arribat a uns límits insuportables” [R12] 

“em sentiria alleujat quan ho hagués fet” [R8] 

 

En canvi, l’emoció de la felicitat és molt menys recurrent entre els relats masculins, i de 

fet només apareix en un d’ells, de manera directa, i en una oració en negatiu, és a dir, 

més aviat es plasma el sentiment de la infelicitat: 

  “mai no podria ser verdaderament feliç” [R12] 
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La crítica és també un sentiment força recurrent entre els relats masculins, i es 

manifesta indirectament a través de substantius relacionats amb la culpabilitat, la 

vergonya o la burla: 

  “hi ha un cert sentiment de culpabilitat” [R8] 

  “primer de tot el sentiment de vergonya” [R8] 

  “els pares també són objecte de burla o d’escrutini” [R9] 

 

El sentiment de la dificultat, tal com s’ha observat en els relats femenins, és molt 

recurrent i el manifesten gairebé tots els relats. D’una manera directa, a través de 

l’adjectiu difícil, se n’ha recollit el següent exemple: 

  “Se li diu a la família? Són preguntes difícils” [R9] 

  “vaig començar a enfrontar-me amb la part més difícil” [R8] 

  “fins i tot ho feia més difícil” [R8] 

  “fins i tot ara escrivint això se’m fa difícil” [R8] 

Per altra banda, aquesta emoció és més recurrent de manera indirecta, a través de valors 

com complicació, duresa, superació, nerviositat i problema: 

“em va resultar extremadament complicat” [R8] 

“he sentit una espècia de vergonya molt desagradable” [R8] 

  “hi ha casos molt problemàtics que acaben en suïcidi” [R9]  

  “ha sido el conflicto interno más duro” [R10] 

“se encontraba en la fase que yo ya había superado mucho tiempo atrás” [R10] 

“ estava molt nerviós” [R12] 

“se’m va fer totalment impossible pronunciar la paraula homosexualitat” [R8] 

L’emoció de la incomoditat és també present en dos dels relats masculins. S’expressa de 

manera directa tant amb l’ús de l’adjectiu incòmode: 

  “hi ha un cert sentiment d’incomoditat” [R8] 
com amb la negació de l’adjectiu còmode: 

  “no estaba cómodo” [R10] 
També és un sentiment que s’expressa a través de la metàfora, fent ús de l’expressió 

“estar despullat”: 

  “em sento com si estigués del tot despullat en un teatre ple de gent” [R8] 
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El sentiment de la importància és molt més recurrent entre els relats masculins que 

femenins, ja que en aquest cas es manifesta en quatre ocasions: 

  “te n’adones que és important” [R9] 

  “no considero que sigui la part més important de mi” [R9] 

  “és molt important i no sé com dir-t’ho” [R12]  

 

El sentiment de la sort, en canvi, és menys recurrent en els relats masculins, i només es 

manifesta dues vegades: 

  “tinc la sort de que tot ha anat bé” [R9] 

  “per sort va passar el temps” [R11] 

   

El sentiment de malestar és recurrent en els relats masculins, i s’expressa tant 

directament com indirectament. D’una manera directa es manifesta de la següent 

manera: 

  “ em vaig sentir molt malament després de fer-ho” [R8] 

  “no hi ha absolutament res de dolent en ...” [R8]  

 

També es manifesta mitjançant l’ús de metàfores, com per exemple amb l’expressió 

“tenir un bon/mal sabor de boca”: 

 

  “no ho recordo amb bon sabor de boca” [R11] 
 

4.5. Sortir de l’armari: mecanismes discursius  
	  
Els relats personals que s’han analitzat responen a la pregunta: Podries explicar com vas 

reconèixer públicament la teva homosexualitat? Els dotze relats que configuren el 

corpus són diferents, precisament perquè són l’essència de cada una de les experiències 

personals. No obstant això, tots, d’una manera o altra, evidencien el tema central del 

relat: la sortida de l’armari. L’anàlisi discursiva d’aquest nivell pretén centrar-se en 

quins mecanismes discursius s’han emprat per marcar lingüísticament el tema central 

dels relats. En definitiva, es busca estudiar de quines maneres els autors parlen de la 

seva sortida de l’armari. En la narració d’aquest fet s’ha detectat una diversitat de 

mecanismes discursius: ús de verbs de dicció, ús del pronom feble ho, omissió sense 

pronom, al·lusió directe mitjançant un substantiu o a través d’un enunciat afirmatiu 
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directe. Per tal de poder observar d’una manera més clara els diferents mecanismes 

discursius s’han elaborat dues taules: taula 7 i 8 dels annexos.  

 

En els relats masculins l’opció que ha estat més freqüent ha estat l’ús dels verbs de 

dicció. En els relats femenins s’observa un major ús del pronom feble ho, tot i que l’ús 

dels verbs de dicció és molt recurrent. Els verbs de dicció es divideixen en subtipus: a) 

verbs en què l’emissor no prejutja (dir, afirmar); b) verbs en què l’emissor es posiciona 

(pretendre, confessar, reconèixer, sincerar); c) verbs de judici (criticar, acusar). 

Considerem que les oracions que combinen l’ús de verb de dicció + pronom ho el nucli 

per referir-se a l’experiència de sortir de l’armari recau en el pronom feble.  

 

En els relats de noies s’ha observat un total de tretze usos de verbs de dicció per 

expressar que es va reconèixer públicament la identitat homosexual. Els sis relats 

femenins analitzats han fet ús d’aquest mecanisme discursiu. A continuació s’il·lustra 

aquest mecanisme lingüístic: 

 “em vaig sincerar” [R1] 

 “li vaig dir” [R2] 

 “li vaig contar als meus pares” [R3] 

 “els hi vaig dir” [R4] 

 “parlar d’això” [R5] 

 “els vaig soltar” [R6] 

 

En els relats de nois, l’ús dels verbs de dicció és el mecanisme més emprat, amb un total 

de 21 usos en els sis relats: 

 “no lo compartí con nadie” [R7] 

 “me confesó” [R10] 

 “has d’admentre” [R8] 

 “les conté” [R10] 

 “havia d’explicar una cosa” [R11] 

 “revelar allò” [R12] 

	  
Pel que fa a l’ús del pronom feble ho, aquest s’utilitza com a substitut del complement 

directe. Acompanya verbs transitius, alguns d’ells de dicció, però s’observa com fa de 

nucli del predicat, i l’expressió de l’experiència recau sobre el pronom.  
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En els relats de noies aquest ha estat el mecanisme discursiu més utilitzat, amb un total 

de setze exemples: 

 “els ho vaig dir” [R1] 

 “ho faré” [R1] 

 “li ho he anat dient a la resta” [ R4] 

 “ho ha acabat sapiguent tothom” [R6] 

Entre els nois és un mecanisme lingüístic menys freqüent, i de fet només s’han 

identificat tretze usos: 

 “ho vaig haver de fer” [R8] 

 “ho hagués de dir jo” [R8] 

 “se lo conté” [R10] 

 “dir-t’ho” [R12] 

Per altra banda, un altre mecanisme discursiu utilitzat per expressar narrativament que 

es va sortir de l’armari és l’ús de sintagmes nominals. En aquest cas es percep que l’ús 

de substantius determinats deixa palesa l’expressió per descriure que es va reconèixer 

públicament la identitat homosexual. En els relats femenins és un recurs força recurrent, 

amb un total de cinc exemples. En canvi, en els relats masculins, aquest mecanisme és 

molt menys freqüent, i només s’han detectat dos casos: 

 “la meva sortida de l’armari” [R2] 

 “el meu cas” [R3] 

 “va ser un fet” [R3] 

 “vaig fer el pas” [R8] 

 “la meva sortida de l’armari” [R11] 

 

En canvi, quan es tracta d’expressar la sortida de l’armari mitjançant enunciats directes 

els nois són més recurrents a utilitzar aquest mecanisme. Entre els relats masculins 

s’han identificat nous citacions en què l’autor revela que va sortir de l’armari de la 

manera més directa possible: una oració enunciativa afirmativa. En canvi, les noies són 

menys propenses a fer ús dels enunciats directes. Només s’han detectat quatre citacions 

en què les noies han manifestat de manera directa haver sortit de l’armari.  

 “estava enamorada d’una noia” [R3] 

 “estava sortint amb una noia” [R4] 

 “soy lesbiana” [R6] 

 “estaba con un chico” [R7] 
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 “m’agraden sobretot els homes” [R8] 

 “este es mi novia desde hace 3 meses” [R10] 

 “Mama, sóc homosexual” [R12] 

 

De fet, tal com s’ha comentat en el marc teòric, Robin Lakoff argumenta que les dones 

parlen d’una manera més insegura i indirecta. Amb aquesta anàlisi dels mecanismes 

discursius s’ha observat com són els homes qui tendeixen a fer un major ús dels 

enunciats directes i en canvi el recurs més utilitzat per les dones ha estat l’omissió i 

substitució pel pronom feble ho. Els usos dels pronoms en la narració estan relacions 

amb la inseguretat i el fet de parlar d’una manera indirecta, ja que el lector ha de deduir 

a què es refereix l’emissor amb l’ús d’aquell pronom determinat.  
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5. CONCLUSIONS 
 
Un cop realitzada l’anàlisi dels dotze relats personals es procedeix a extreure unes 

conclusions. La hipòtesi de què partia el treball es compleix, atès que es projecten 

diferències en el discurs d’identitat homosexual entre els gais i les lesbianes. Tal com 

s’ha discutit en els resultats, tot i que la identitat homosexual entre noies i nois 

comparteix alguns trets, hi ha aspectes rellevants que diferencien la identitat lesbiana de 

la gai. A més, discursivament s’han observat diferències de construcció, caracterització 

i conceptualització d’aquesta identitat.  

 

En primer lloc, segons el que s’ha pogut observar en l’anàlisi del discurs i en la 

discussió dels resultats, s’observa que els relats d’experiències de nois són més propers 

entre ells que no pas amb els sis relats de noies. Pel que fa als trets d’identificació, tal 

com indicaven els supòsits de partida, la identitat gai i lesbiana no es conceptualitza de 

la mateixa manera. Entre les lesbianes és més freqüent l’atribut d’opció, de procés per 

fases i de sorpresa; mentre que entre els nois destaca el tret de vergonya, dificultat i 

solidaritat. En canvi, els elements que al marc teòric s’han identificat com a comuns en 

la identitat homosexual s’ha vist que sí són compartits per gais i lesbianes. Així doncs, 

tot i que l’atribut d’engany i el d’invisibilitat i la dificultat per sortir de l’armari són 

comuns en gais i lesbianes, els relats analitzats ens mostren diferències en els 

mecanismes lingüístics utilitzats per expressar-ho. Entre els nois s’ha emprat més la 

metàfora o el discurs directe, mentre que les noies ho han narrat amb expressions 

indirectes que pressuposen aquests trets i característiques.  

 

En segon lloc, la modalitat apreciativa entre els relats masculins i femenins també 

reflecteix diferències. En els relats masculins i femenins no s’identifiquen les mateixes 

emocions. Tanmateix, els mecanismes lingüístics per fer palesos els sentiments tampoc 

coincideixen. Mentre que els nois mostren major tendència a expressar els sentiments de 

manera directa, els relats de noies utilitzen verbs i substantius que pressuposen una 

reacció en concret. En tercer lloc, cal destacar però, que contràriament al que la 

literatura argumenta, el sentiment de dificultat ha estat més recurrent en els relats 

masculins. En canvi, tal com pressuposàvem de partida, predominen els sentiments 

negatius per sobre dels positius.  
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En quart lloc, quan s’han analitzat els mecanismes lingüístics utilitzats per expressar la 

sortida personal de l’armari s’han evidenciat diferències lingüístiques rellevants entre 

els relats de nois i de noies. Les narracions de nois han mostrat una tendència cap als 

enunciats directes per relatar que van sortir de l’armari. Així doncs, majoritàriament, els 

nois ho han explicat fent ús dels verbs de dicció. En canvi, les narracions de noies 

mostren una major freqüència d’ús del pronom ho per referir-se a l’experiència d’haver 

sortit de l’armari. En definitiva, en les narracions personals s’observen diferències en 

els mecanismes lingüístics en funció de la variable gènere.  

 

Com a conclusió final, es determinen diferències de gènere pel que fa a la 

caracterització discursiva de la identitat homosexual. Els relats de nois s’han mostrat 

discursivament més propers entre ells que no amb els relats de noies. Tot i que hi ha 

sentiments i trets identificadors que es comparteixen, els mecanismes discursius 

utilitzats per nois i noies divergeixen. De fet, s’ha observat que discursivament les 

identitats gais i lesbianes es caracteritzen diferent per funció de la variable gènere. En 

general s’observa una major inseguretat i ús del discurs indirecte entre les noies. En 

canvi, els relats de nois mostren més enunciats directes i metàfores convencionalitzades 

en la llengua.  
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7. ANNEXOS 
	  
 
Taula 3. Anàlisi de la construcció de la identitat lesbiana 
       

 
Identificació identitat lesbiana 

Distanci
ament 
normes 
socials 

“ que les 
coses van 
encaixar 
per mi” 
[R1] 

“vaig	  saber	  
què	  era	  el	  
que	  em	  
separava	  de”	  
[R1]	  

“m’acostav
a	  a	  les	  
meves	  
noves	  
amistats”	  
[R1]	  

“zero	  
atractiu	  en	  
el	  meu	  
món”	  [R1]	  

“identitat	  
pròpia	  que	  
se	  surt	  dels	  
estereotips	  
que	  van	  
aprendre	  al	  
parvulari”	  
[R2]	  

“tot	  es	  va	  
anar	  
normalitza
nt”	  [R3]	  

“canvi	  de	  
vorera”	  
[R3]	  

“no	  vaig	  
tornar	  a	  
creuar	  la	  
vorera”	  
[R5]	  

“vaig	  
imposa
r	  una	  
normal
itat	  al	  
meu	  
costat”	  
[R5]	  

	  

Necessit
at de 
sortir de 
l’armari 

“em	  vaig	  
sincerar[…
]	  i	  em	  
sentia	  més	  
a	  gust	  i	  en	  
pau	  amb	  
mi	  
mateixa”	  
[R1]	  

“va	  arribar	  
un	  punt	  en	  
què	  
necessitava	  
aire	  fresc	  i,	  
sobretot,	  
llum”	  [R2]	  

“poder	  
respirar,	  
poder	  
viure,	  
poder	  
moure’m	  
sense	  
ensopegar
”	  [R2]	  

“estava	  
arribant	  
l’esperat	  
moment”	  
[R6]	  

“ser	  jo,	  
oberta	  i	  
tranquil·lam
ent,	  era	  
motiu	  
suficient”	  
[R2]	  

	   	   	   	   	  

Por a 
les 
reaccio
ns 

“tenia	  por	  
de	  la	  seva	  
reacció”	  
[R1]	  

“tenia	  por	  de	  
les	  
preguntes	  o	  
del	  què	  
pogués	  
pensar	  de	  
mi”	  [R1]	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

Mentida 
o 
invisibili
tat 

“sentia	  que	  
estava	  
mentint	  o	  
amagant	  
una	  part	  
molt	  
important	  
de	  mi”	  
[R1]	  

“va	  
començar	  a	  
faltar-‐me	  
oxigen”	  [R2]	  

“no	  vaig	  
sentir	  la	  
més	  
mínima	  
necessitat	  
de	  mentir”	  
[R2]	  

“van	  
descobrir	  
que	  tenia	  
una	  relació	  
amb	  una	  
noia”	  [R5]	  

“els	  hi	  vaig	  
dir	  que	  no	  
diguessin	  
res”	  [R6]	  

“no	  vaig	  
amagar	  
mai	  la	  
meua	  
inclinació	  
si	  mai	  
sortia	  el	  
tema”	  [R3]	  

	   	   	   	  

Dificulta
ts per 
sortir de 
l’armari 

“no	  
trobava	  les	  
forces	  per	  
sincerar-‐
me	  amb	  
ells”	  [R1]	  

“vaig	  sentir	  
la	  necessitat	  
imperiosa	  
de	  dir-‐los-‐
hi”	  [R1]	  

“un	  camí	  
llarg	  fins	  
arribar	  on	  
sóc”	  [R1]	  

“no	  tinc	  
cap	  pressa	  
ara	  
mateix”	  
[R1]	  

“amb	  ella	  va	  
ser	  més	  
difícil”	  [R1]	  

“em	  
faltava	  
valor	  per	  
fer-‐ho”	  
[R2]	  

“foscor	  
que	  
domina	  
l’armari”	  
[R2]	  

“sí,	  em	  va	  
costar	  un	  
poc	  fer-‐ho”	  
[R3]	  

“tanca
ment	  
respect
e	  a	  mi	  
mateix
a”	  [R3]	  

	  

Manca 
de 
necessita
t de 
sortir de 
l’armari 
amb 
tothom 

“tampoc	  
volia	  
esbombar-‐
ho	  a	  tort	  i	  
a	  dret”	  
[R1]	  

“a	  la	  resta	  de	  
la	  família	  no	  
els	  he	  parlat	  
mai	  de	  la	  
meva	  
sexualitat”	  
[R1]	  

“no	  en	  
sento	  la	  
necessitat”	  
[R1]	  

“ho	  vaig	  
fer	  per	  
necessitat”	  
[R3]	  

	   “no	  havia	  
tingut	  la	  
necessitat	  
de	  fer-‐ho”	  
[R6]	  

“no	  val	  la	  
pena	  fer-‐
la	  patir	  o	  
donar-‐li	  
un	  
disgust”	  
[R6]	  

“li	  vaig	  dir	  
inclús	  a	  un	  
parell	  de	  
familiars”	  
[R3]	  

	   	  

Opció 

“he	  
intentat	  
fer-‐li	  veure	  
que	  no	  és	  
una	  
decisió	  

“tinc	  criteri	  
per	  escollir	  
d’entre	  el	  
que	  hi	  ha”	  
[R2]	  

“havia	  
escollit	  un	  
camí	  
difícil”	  
[R4]	  

“decantar-‐
me	  per	  
aquesta	  
opció”	  
[R1]	  
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que	  es	  
pren	  com	  
qui	  escull	  
quina	  roba	  
posar-‐se”	  
[R1]	  

Dolor  
“això	  em	  
feia	  mal”	  	  
[R1]	  

“ho	  passava	  
fatal”	  [R3]	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

Dubtes 
de 
gènere 

“sóc	  una	  
noia,	  ara	  
ho	  tinc	  
molt	  clar”	  
[R2]	  

“potser	  
s’havien	  
equivocat	  en	  
assignar-‐me	  
aquest	  
gènere”	  [R2]	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

Consciè
ncia de 
la 
construc
ció de la 
identitat 

“la	  
fabricació	  
de	  la	  meva	  
persona”	  
[R2]	  

“amb	  la	  
meva	  
identitat	  
més	  o	  
menys	  
formada”	  
[R2]	  

“han	  entès	  
que	  sóc	  
així	  i	  així	  
és	  la	  
manera	  en	  
la	  que	  he	  
de	  ser	  
feliç”	  [R5]	  

“vaig	  tenir	  
clar	  que	  
era	  
lesbiana”	  
[R6]	  

“soy	  
lesbiana”	  
[R6]	  

“no	  em	  va	  
costar	  
gens	  
acceptar-‐
me	  a	  mi	  
mateixa”	  
[R5]	  

“identita
t	  pròpia	  
que	  se	  
surt	  dels	  
estereoti
ps”	  [R2]	  

“no	  m’ho	  
reconeixia	  
a	  mi	  
mateixa”	  
[R3]	  

“m’hi	  
sentia	  
orgullo
sa	  de	  
ser	  com	  
sóc”	  
[R3]	  

	  

Minoria 
social 

“estem	  al	  
marge	  de	  
la	  societat	  
perquè	  
som	  
diferents”	  
[R3]	  

“natros	  
seguim	  el	  
camí	  
correcte”	  
[R3]	  

“societat	  
binària,	  
heteropatr
iarcal,	  
terribleme
nt	  
sexista...”	  
[R3]	  

	   	   	   	   	   	   	  

Fases 

“primer	  
pas:	  veure	  
la	  porta”	  
[R2]	  

“segons	  pas:	  
obrir	  la	  
porta”	  [R2]	  

“el	  pas:	  
sortir	  per	  
la	  porta”	  
[R2]	  

“era	  una	  
fase	  que	  jo	  
acabaria	  
passant”	  
[R5]	  

“no	  és	  una	  
etapa	  que	  
se’m	  
passarà”	  
[R5]	  

	   	   	   	   	  

Sorpresa 

“sempre	  
ho	  he	  
sabut”	  
[R2]	  

“ningú	  es	  va	  
exclamar	  
gaire”	  [R3]	  

“no	  em	  va	  
sorprendr
e	  gaire”	  
[R3]	  

“no	  s’ho	  
esperava	  
gens”	  [R6]	  

“ningú	  se	  
l’esperava	  
gens”	  [R6]	  
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Taula 4. Anàlisi de la construcció identitat gai.  
 

Identificació identitat gai 

Acceptació de 
la identitat 

“lo 
acepté 
con 
plena 
conscien
cia” 
[R7] 

“aceptar 
mi 
condició
n” [R7] 

“sentirme 
bien siendo 
como soy” 
[R7] 

“em va 
costar a 
mi mateix 
acceptar-
me” [R8] 

“ser 
homosexu
als no 
considero 
que sigui 
la part més 
important 
de mi” 
[R9] 

“m’agrada 
ser 
diferent en 
el sentit 
d’homose
xual” [R9] 

     

Invisibilitat o 
mentida 

“fue el 
descubri
miento” 
[R7] 

“has 
estat 
ocultant 
moltes 
coses 
des de 
sempre” 
[R8] 

“sentiment 
de vergonya 
i d’engany” 
[R8] 

“absoluto 
silencio” 
[R10] 

“mi 
secreto 
más 
temido y 
guardado” 
[R10] 

“estrategia 
para 
camuflar 
la verdad” 
[R10] 

“poner fin 
a la doble 
vida” 
[R10] 

“no 
podia 
guardar 
més el 
secret”  
[R12] 

“amagar 
aquesta 
part de 
mi” 
[R12] 

“si no 
deixava 
d’amaga
r-me” 
[R12] 

“havia 
estat 
amagant 
durant 
tota la 
vida” 
[R12] 

Solitud, 
vergonya i por 

“me 
hacía 
sentirme 
solo” 
[R7] 

“no vaig 
poder 
evitar 
sentir 
vergony
a i fins i 
tot 
inferiorit
at” [R8] 

“tenia por 
de decebre 
una persona 
important” 
[R8] 

“espècie 
de 
vergonya 
molt 
desagrada
ble” [R8] 

“els pares 
són 
objecte de 
burla o 
d’escrutini
” [R9] 

“sense 
témer a 
les 
conseqüèn
cies” [R9] 

     

Important 
sortir de 
l’armari 

“encontr
e 
importa
nte salir 
del 
armario
” [R7] 

“importa
nte 
comença
r a hacer 
pública 
mi 
orientaci
ón 
homose
xual” 
[R7] 

“te 
n’adones 
que és 
important” 
[R9] 

“havia 
d’explicar 
una cosa 
molt 
important 
per la 
seva 
vida” 
[R11] 

“és molt 
important” 
[R12] 

      

Dificultats per 
sortir de 
l’armari 

“me 
suposo 
un 
tremend
o 
esfuerzo
” [R7] 

“enfront
ar-me 
amb la 
part més 
difícil: 
la 
família” 
[R8] 

“l’enorme 
dificultat 
per dir jo 
mateix les 
paraules” 
[R8] 

“impossib
le 
pronuncia
r la 
paraula 
homosexu
alitat” 
[R8] 

“em va 
resultar 
extremada
ment 
complicat” 
[R8] 

“conflicto 
interno 
más duro 
al que me 
he 
enfrentado
” [R10] 

“Crec que 
els joves 
que ara 
surten de 
l’armari 
ho tenen 
molt més 
fàcil” 
[R11] 

“no sé 
com dir-
t’ho” 
[R12] 

“mai 
m’he 
vist amb 
cor de 
dir-t’ho” 
[R12] 

  

Dubtes 
d’identitat 

“por mis 
dudas” 
[R7] 

          

Trencament de 
la normalitat 

“volvim
os a la 
normali
dad” 
[R7] 

“diferent
e al 
resto de 
chicos” 
[R10] 

“no era una 
chico 
normal” 
[R10] 

“no era 
una cosa 
tan 
normalitz
ada com 
ara”[R11] 

“no 
percibo 
diferencia 
entre yo y 
las 
persones 
heterosexu
ales” [R7] 

“has de 
saber i 
pensar que 
és algo 
normal” 
[R9] 

     

Naturalització  

“ no 
niego 
que 
antes no 
fuera 

“lo he 
naturaliz
ado” 
[R7] 

“ella ho 
acceptaria 
amb 
naturalitat” 
[R12] 
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natural” 
[R7] 

Minoria social 

“encaixa 
en un 
petit lloc 
dins la 
societat” 
[R9] 

“vivía al 
margen 
de ese 
escenari
o” [R10] 

         

Empatia / 
solidaritat 

“s’hauri
a 
d’avanç
ar més 
en 
aquests 
aspectes 
de donar 
confianç
a” [R9] 

“perquè 
puguin 
dir-ho si 
volen” 
[R9] 

“hi ha casos 
molt 
problemàtic
s” [R9] 

“som 
persones i 
tots 
necessite
m el 
mateix, 
que ens 
estimin” 
[R9] 

“els joves 
que ara 
surten de 
l’armari ho 
tenen molt 
més fàcil” 
[R11] 

“a dia 
d’avui deu 
ser tot 
molt més 
fàcil” 
[R11] 

     

Fases 

“no era 
el 
moment
o” [R10] 

“se 
encontra
ba en la 
fase que 
yo ya 
había 
superad
o” [R10] 

“era el 
millor 
moment per 
fer un pas 
endavant” 
[R12] 

“tot el 
meu 
procés va 
ser lent” 
[R8] 

“un cop fet 
aquest 
primer 
pas” [R8] 

“vaig fer 
el pas amb 
el meu 
germà” 
[R8] 

     

Dolor 

“sempre 
m’havia 
produït 
molt de 
dolor” 
[R12] 

“havia 
arribat a 
uns 
límits 
insuport
ables” 
[R12] 

“mai no 
podria ser 
verdaderam
ent feliç” 
[R12] 

“que 
hagis patit 
tant tots 
aquests 
anys” 
[R12] 

“no volia 
que 
portessis 
aquest 
pes” [R12] 

“em vaig 
sentir 
[…]gens 
alleujat” 
[R8] 
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Taula 5. Modalitat afectiva en els relats de noies.  

Relats de noies 

C
am

ps
 se

m
àn

tic
s 

Diferència Facilitat Por/dolor Felicitat Dificultat Comoditat Importància Sort Sorpresa 
Diferència 
[diferents, 
R3] 

Facilitat 
[fàcil, R2] 

Por [por, 
R2] 

Orgull 
[orgullosa, 
R3] 

Dificultat   
[difícil, R1] 

Comoditat[a 
gust, R1] 

Importància 
[important, 
R1] 

Sort 
[R4] 

Estranyesa 
[estrany, 
R1] 

Diferència 
[diferent, 
R5] 

Fortalesa 
[Forta, R2] 

Patiment 
[patir, R6] 

Convençuda 
[R3] 

Maldecap 
[maldecaps, 
R5] 

Benestar[a 
gust, R1]  Sort 

[R5] 
Curiositat 
[curiós, 
R3] 

Diferència 
[Diferents, 
R1] 

Calma 
[calmades, 
R5] 

Disgust 
[disgut, 
R6] 

Felicitat 
[feliç, R4] 

Covardia [em 
faltava valor, 
R2] 

Benestar[a 
gust, R1]  Sort 

[R6]  

Igualtat [en 
comú, R1] 

Facilitat 
[fàcil, R6] 

Dolor 
[fatal, R3] 

Felicitat 
[feliç, R4] 

Dificultat 
[difícil, R4] 

Pau [en pau, 
R1]  Sort 

[R5]  
Diferència 
[diferents, 
R3] 

 
Facilitat 
[fácil, R6] 

 Felicitat 
[feliç, R5] 

Compromís 
[compromesa, 
R5] 

Fortalesa 
[forta, R2]  Sort 

[per 
sort, 
R4] 

 

 Aprovació 
[bona, R6]   Durada [llarg, 

R1] 
Incomoditat 
[incòmoda,R5]    

 Acceptació 
[bé, R6]   Fatalitat 

[fatal, R5] 
Orgull 
[orgullosa, 
R3] 

   

 Acceptació 
[bé, R6]   Malestar [no 

bon record, 
R3] 

    

    Recolzament 
[apoiar-me, 
R5] 
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Taula 6. Modalitat afectiva en els relats de nois.  

Relats de nois 

C
am

ps
 se

m
àn

tic
s 

Diferència Facilitat Dolor Felicitat Crítica Dificultat Incomoditat Importància Sort Malestar 
Diferent 
[R9] 

Fàcil 
[R11] 

Buidor [buit, 
R11] 

No 
felicitat 
[no ser 
feliç, 
R12] 

 Burla [R9] Dificultat 
[difícil, R8] 

    No    
cómodo 
[R10] 

Important 
[R9] 

Sort 
[per 
sort, 
R11] 

Malament 
[R8] 

Diferente 
[R10] 

Fàcil 
[R8] 

Insoportables 
[R10]  Escrutini 

[R9 
Dificultat 
[difícil, R8] 

Despullat 
[R8] 

Important 
[R9] 

Sort 
[sort, 
R9] 

Solitud 
[solo, R7] 

Diferència 
[diferents, 
R8] 

Fàcil 
[R11] 

Alleugeriment 
[alleujat, R8]  Culpabilitat 

[culpabilitat, 
R8] 

Problemàtic 
[R9] 

Incomoditat 
[R8] 

Necessari 
[apropiado, 
R7] 

 Malestar 
[no bon 
sabor de 
boca, 
R11] 

Diferència 
[diferent, 
R8] 

 Bèsties [R11]  Vergonya 
[R8] 

Complicat 
[R8]  Important 

[R12]   

Diferència 
[diferents, 
R8] 

 Tràgic [R11]  Vergonya 
[avergonyit, 
R8] 

Desagradable 
[R8]     

  Traumàtica 
[R11]   Difícils [R9]     

  Insuportables 
[R12]   Duro [R10]     

  Alleugeriment 
[alleujat, R8]   Superado 

[R10]     

     Nervis 
[nerviós, 
R12] 

    

      Impossibilitat 
[impossible, 
R8] 

    

      Dificultat 
[difícil, R8] 
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Taula 7. Mecanismes discursius en els relats de noies per expressar la sortidad de l’armari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relats de noies 
Verb de dicció Pronom CD Substantiu Enunciat 

“em vaig sincerar” [R1] “vaig dir-ho” [R1] “la meva sortida de 
l’armari” [R2] 

“estava enamorada 
d’una noia” [R3] 

“els hi vaig dir” [R6] “vaig anar-ho dient” 
[R1] “el meu cas” [R3] “haver sortit de 

l’armari” [R1] 

“li vaig dir” [R2] “que ho deia a algú” 
[R1] “va ser un fet” [R3] “estava sortint amb una 

noia” [R4] 

“li vaig soltar tot” [R3] “els ho vaig dir” [R1] “la meva sortida de 
l’armari” [R6] “soy lesbiana” [R6] 

“li vaig contar” [R3] “fer-ho” [R1] “la meva sortida de 
l’armari” [R6]  

“li vaig contar als meus 
pares” [R3] “ho faré” [R1]   

“parlar d’això” [R5] “ho tenia molt fàcil” 
[R2]   

“li diria” [R6] “fer-ho” [R2]   

“li vaig dir” [R6] “ho vaig dir per primer 
cop” [R2]   

“els vaig soltar” [R4] “explicar-ho al món” 
[R2]   

“em va semblar que ja li 
podia dir” [R6] “ho vaig fer” [R3]   

“els hi diria” [R6] “li ho vaig soltar” [R4]   

“no hi he parlat” [R3] “li ho he anat dient a la 
resta” [R4]   

 “els ho deia a uns” [R6]   

 “ho ha acabat sapiguent 
tothom” [R6]   

 “explicar-ho als amics” 
[R2]   
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Taula 8. Mecanismes discursius en els relats de nois per expressar la sortida de l’armari.  
 

 

Relats de nois 
Verb de dicció Pronom CD Substantiu Enunciat 

“no lo compartí con 
nadie” [R7] “explicar-ho” [R8] “vaig fer el pas” [R8] “hacer pública mi orientación 

sexual” [R7] 

“que lo supieron” [R7] “ho vaig haver de 
fer” [R8] 

“la meva sortida de 
l’armari” [R11] “estaba con un chico” [R7] 

“le dije” [R7] “ho explico” [R8]  “he sortit de l’armari” [R8] 

“se enteró” [R7] “dir-ho 
directament” [R8]  “crec que m’agraden una mica 

els homes” [R8] 

“calia dir jo també” [R8] “vaig fer-ho” [R8]  “m’agraden sobretot els 
homes” [R8] 

“has d’admetre” [R8] “ho hagués de dir 
jo” [R8]  “té un germà homosexual” 

[R8] 
“dir jo mateix” [R8] “fer-ho” [R8]  “vaig sortir de l’armari” [R9] 
“conduir de manera 
socràtica” [R8] “ho dius” [R9]  “Este es[...] mi novio desde 

hace 3 meses” [R10] 

“comenté nada” [R10] “vaig dir-ho” [R9]  “Mama, sóc homosexual” 
[R12] 

“me confesó” [R10] “ho dius” [R9]   
“explicàrmelo” [R10] “dir-ho” [R9]   
“compartir con él”  
[R10] “se lo conté” [R10]   

“confesaría” [R10] “dir-t’ho” [R12]   
“les conté” [R10]    
“les decía” [R10]    
“fui contando” [R10]    
“le contó” [R10]    
“havia d’explicar una 
cosa” [R11]    

“havíem de parlar” [R11]    
“li digués” [R12]    
“revelar allò” [R12]    
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Relat 1 [ R1] 
 
No va ser fins els 19 anys que les coses van encaixar per mi. Fins aquell moment tot el 

ritual d’arreglar-se un divendres o dissabte al vespre amb les amigues, emborratxar-se i 

sortir de festa tenien zero atractiu en el meu món. No acabava de saber què era de tot allò 

que no m’interessava però quan vaig entrar a jugar a l’equip de futbol de la universitat ho 

vaig veure clar. Allà vaig conèixer moltes noies amb qui hi tenia molt en comú i m’hi 

sentia molt a gust. De seguida, quan vaig saber que aquelles noies a qui jo admirava perquè 

eren grans esportistes, simpàtiques i, perquè no dir-ho, guapes, eren lesbianes vaig saber 

què era que em “separava” de les meves amigues (heterosexuals) de l’escola i m’acostava a 

les meves noves amistats del futbol.  

Com no podia ser d’una altra manera les primeres persones amb qui em vaig sincerar van 

ser les meves amistats més properes de l’equip. La seva resposta va ser molt positiva, és 

clar. Això em va donar molta confiança i cada vegada em sentia més a gust i en pau amb 

mi mateixa. Al cap de pocs dies d’haver “sortit de l’armari” amb elles vaig dir-ho a la 

meva millor amiga de l’escola, l’Elvira. Amb ella va ser més difícil perquè feia moltíssims 

anys que ens coneixíem i tenia por de la seva reacció, de les preguntes o del què pogués 

pensar de mi. Al principi crec que se li va fer estrany, al menys aquesta va ser la meva 

percepció en el moment. De seguida però, la nostra amistat es va fer encara més forta ja 

que, ara sí, podíem parlar de tot. Poc a poc vaig anar-ho dient a altres amistats del meu 

entorn però tampoc volia esbombar-ho a tort i a dret perquè les persones a qui més 

m’estimava, els meus pares, encara no ho sabien. En el fons, cada vegada que ho deia a 

algú sentia que estava mentint o amagant una part molt important de mi als meus pares. 

Això em feia mal, però al mateix temps no trobava les forces per sincerar-me amb ells. No 

va ser fins als 23 anys (ara ja fa més d’un any) que els ho vaig dir. Jo estava estudiant un 

màster a Anglaterra i va arribar un punt en què vaig sentir la necessitat imperiosa de dir-

los-hi. Vaig estar dues setmanes redactant una carta (no em vaig veure en cor de fer-ho 

cara a cara o per Skype) en què explicava tot el què sentia. Vaig plorar molt durant 

aquelles dues setmanes. Les seves reaccions van ser diferents. El meu pare ho va entendre i 

acceptar, la meva mare en canvi, va voler buscar els motius que em van fer, en la seva 

manera de veure les coses, decantar-me per aquesta opció. Fins i tot després de tot aquest 

temps i de vàries converses amb ella en què he intentat fer-li veure que no és una decisió 

que es pren com qui escull quina roba posar-se al matí ella segueix sense acceptar la 

situació. Això no vol dir que la nostra relació no sigui molt bona. Imagino que de la 
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mateixa manera que jo vaig fer un camí llarg fins arribar on sóc ella també el necessitarà 

fer. A la resta de la meva família no els he parlat mai de la meva sexualitat. Ara per ara no 

en sento la necessitat. Probablement quan tingui una parella estable ho faré, però no tinc 

cap pressa ara mateix.  
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Relat 2 [R2] 

La meva sortida de l’armari, com gairebé tot el que he fet de cara al públic, va ser bastant 

discreta i poc espectacular, de fet, em podria passar desapercebuda fins i tot a mi mateixa si 

fés un esquema retrospectiu dels esdeveniments més transcendentals de la meva vida. 

Potser no en tinc grans records precisament per això, però intentaré explicar com va anar 

sense deixar-me gran cosa.  

 

Primer pas: veure la porta (en la foscor que domina l’armari). Sóc una noia, ara ho tinc 

molt clar. Potser sona una mica idiota l’afirmació, però es podria dir que més que una 

simple afirmació és una reafirmació. Ho diu la meva partida de naixement, ho diu la meva 

anatomia i ho diuen els meus gens; tot i així, hi va haver una època en què si algú 

m’hagués preguntat dos cops què sóc li hauria respòs: sóc una noia. Sóc una noia? Ara hi 

penso i em fa gràcia, però amb potser... vuit o deu anyets tenia els meus dubtes sobre si 

anava tot bé dins el meu cos. Potser s’havien equivocat les cigonyes que porten els nens al 

món en assignar-me aquest gènere. Per sort, amb una mica de temps i una cocció que els 

permeti expandir-se lliurement, els nens creixen i desenvolupen una identitat pròpia que se 

surt dels estereotips que van aprendre al parvulari. Jo després del meu temps de cocció vaig 

entendre i veure que sí, sóc una noia, i, per cert... m’agraden les noies. Des que tinc criteri 

per escollir d’entre el que hi ha el que m’agrada, he sabut que m’agraden les noies. No he 

sentit mai una atracció cap a un membre del sexe oposat en tots els nivells alhora (físic o 

sexual, intelectual i afectiu), així que es podria dir que no és que no m’agradin els homes... 

però no m’atreuen gaire.  

 

Segon pas: obrir la porta. Va arribar un punt en què necessitava aire fresc i, sobretot ,llum. 

Per poder respirar, per poder viure, per poder moure’m sense ensopegar. Ho tenia molt 

fàcil amb el context: un país com el meu, una ciutat gay-friendly com la meva, una família 

amb mentalitat oberta i comprensiva com la meva... i a mi em faltava valor per fer-ho, 

hauria dit que em faltaven motius. Ho penso ara i m’adono que només poder ser jo, oberta 

i tranquil·lament, era motiu suficient. El cas és que va passar força temps fins que va 

començar a faltar-me oxigen i cap als setze o disset anys, quan ja em sentia forta dins el 

meu petit cercle d’amistats extraescolars (que havia conegut ja de gran, amb la meva 

identitat més o menys formada, i on tenia referències de persones més grans que jo amb la 

mateixa orientació sexual) va ser quan ho vaig dir per primer cop a algú del meu entorn. 
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Tercer pas o EL PAS: sortir per la porta. Espero no mentir, si ho faig no serà 

conscientment.  Érem amigues des dels tres anys. Havia estat la meva millor amiga de la 

infància. Després l’estatus oficial d’aquestes amistats pot variar, però ella sempre ha seguit 

al meu costat d’una manera o d’una altra, i segueixo considerant que és una de les persones 

que millor em coneix. Clar que va ser un testimoni presencial de la fabricació de la meva 

persona...  

Si no recordo malament estàvem a la porta de l’institut. Ho tinc molt borrós però em sona 

que va ser allà. No sé si sortíem o entràvem, però després d’una frase que fàcilment podia 

assemblar-se a “Lauri, has fet el treball d’Història?” (per dir alguna cosa... la qüestió és 

que era una frase quotidiana com qualsevol que ens poguéssim dir en aquell trajecte) em va 

deixar caure una altra pregunta com qui continua amb el mateix tema. No recordo les 

paraules exactes tampoc. Sé que l’estructura de les seves preguntes, fossin importants o no, 

sempre era: “Lauri, ...?”. No la va canviar ni per preguntar-me això: “Lauri, a tu t’agraden 

les noies, oi?”, i jo no vaig sentir ni la més mínima necessitat de mentir, potser si m’ho 

haguessin preguntat els meus pares sí que ho hauria fet. “Sempre ho he sabut”, va dir. 

També em va dir que no li calia preguntar-m’ho, que només ho havia fet perquè jo ho 

digués, si és que volia.  

 

Crec que la sortida de l’armari no és un episodi aïllat; que una cosa és explicar-ho als 

amics íntims, una altra és fer-ho a casa i una altra és explicar-ho al món. Jo he explicat el 

primer passet. A ella li vaig dir perquè va saber fer-me la pregunta que desitjava que algú 

em fes, i ho va fer de la millor manera pel meu gust. La pregunta no venia carregada de 

retrets, ni de por, ni de crítica, ni de prejudicis. Només era una invitació, com qui et 

convida a entrar a algun lloc. Però, en aquest cas, em convidaven a sortir-ne.  
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Relat 3 [R3] 

En el meu cas no es tractava d'un “canvi de vorera”, sols d'obrir el espectre.  

Va ser un fet curiós. Jo era una persona que em considerava molt oberta, i em deia sempre 

que no tindria cap problema si algun cop m'agradés una noia, però mentre em deia això 

mateix, n'estava enamorada d'una i no m'ho reconeixia a mi mateixa, em deia simplement 

que era una amiga molt especial per a mi. Aquell tancament respecte a mi mateixa es devia 

segurament al fet que aquella noia era hetero, tenia nòvio, i era la meua companya de pis. 

Però quan portaven més de dos anys vivint juntes, un dia va deixar la parella, em va 

confessar que li agradaven les noies i estava enamorada d'una. En aquell moment se'm va 

trencar el cor, vaig deixar inclús de menjar... vaig haver de reconèixer que l'estimava 

romànticament. Un cop vaig veure això... realment no em va sorprendre gaire o em va 

afectar el fet de que m'agradessen les noies , això ho duia bé, sols m'afectava el romanç no 

correspost. 

Com que es tractava de la meua companya, em tocava molt de prop i ho passava fatal, així 

que en la mateixa setmana que va passar li vaig contar a un parell de noies de classe... i sí, 

em costava un poc fer-ho, però ningú es va exclamar gaire. Li vaig dir inclús a un parell de 

familiars de la meua edat (ma cosina, ma cunyada) i s'ho van prendre bé. Per a mi el que 

més em va marcar va ser quan li vaig contar a qui ara és el meu millor amic. Llavors érem 

col·legues, ens coneixíem feia uns 4 mesos, però em queia molt bé. Un cop que anàvem 

junts a classe li vaig soltar tot. Ell va passar completament per alt el que fos un noi o una 

noia, es va rallar molt pel fet que estigués passant-ho així per una persona amb qui vivia. 

Des d'aquell moment el vaig valorar molt més i ens vam fer amics. 

Després d'això tot es va anar normalitzant. A la carrera no vaig amagar mai la meua 

inclinació si mai sortia el tema, m'hi sentia orgullosa de ser com sóc. Ara sóc més oberta 

que abans, doncs he conegut gent molt maca transgènere o de gènere fluid, termes que 

abans apenes entenia... i realment no som gaire diferents. Estem al marge de la societat 

perquè som “diferents”, tot i que estic fermament convençuda de que som natros qui 

seguim el camí correcte: qui actua en conseqüència de la seua forma de ser i no es deixa 

tancar pels barrots de la societat (binària, heteropatriarcal, terriblement sexista...) 

L'únic que m'he deixat es el moment que li vaig contar a mons pares, però no hi guardo 

bon record. Ho vaig fer per necessitat, purament. Havia d'explicar-lis perquè volia marxar 

del pis on vivia amb la meua millor amiga. I bé, no s'ho van prendre gaire bé. 

Mon pare es va rallar, va soltar algun comentari del tipus “ai, què hi farem amb això?” 

(com?? és un error que cal arreglar?), o que allò era conseqüència d'alguna mala 
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experiència amb un home.... El millor de tot és que es va justificar dient que, com que és 

empresari, és de dretes, i per tant tenia aquella opinió. Un raonament molt madur, sí 

senyor. 

Amb ma mare no va ser tan exagerat, però no ho acabava de masticar, no li va agradar. 

Des d'aquell dia no hi he parlat amb ells del tema (val a dir que no m'hi duc gaire amb ells). 

Però, a pesar de tot, com he dit estic molt orgullosa de la meua inclinació.  
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Relat 4 [R4] 

Sortir de l'armari... als meus pares li ho vaig soltar al 18 anys, després de la selectivitat. Els 

vaig sentar a sofá de casa, un a cada costat i els vaig soltar que estava sortint amb una noia. 

Em van preguntar si era feliç. Mon pare em va dir que havia escollit un camí dificil 

(escollir?!?!?!). Per sort, els dos s'ho van pendre bé i, desde aquell moment, he anat entrant 

a les diverses parelles que he tingut a casa. Ma mare la primera que fer un bon sopar que 

agradés a la convidada i mon pare s'esforça moltíssim en donar conversa i quedar bé. Així 

que per aquesta banda, he tingut molta sort amb el pares que tinc. Després li ho he anat 

dient a la resta de la família més propera. Ningú m'ha reaccionat malament. A les úniques 

persones que no li he dit és a les meves avies. No per mi... sinó perquè crec que hi ha un 

moment per a tot, i si no surt, no surt. M'agradaria, quan tinga una parella ben estable, 

presentar-la a les meves àvies. I que sàpiguen que sóc feliç. 



Sortir de l’armari: caracterització discursiva en funció de la variable gènere 

	  
	  

63	  

Relat 5 [R5] 

 

La veritat és que jo vaig sortir-hi molt jove, als 13 anys ja m'havia sentit atreta per dues 

noies, i encara estava més o menys en trance i em pensava que era bisexual, però no, 

perquè ja no vaig tornar a creuar la vorera i em vaig quedar al sexe femení (i els maldecaps 

que això comporta jajaj). No em va costar gens acceptar-me a mi mateixa i val a dir que 

vaig tenir força sort amb les amistats, probablement com que sóc força extrovertida, això 

em va facilitar molt les coses. Sí que vaig rebre algunes bromes dels típics graciosos a 

tercer d'ESO, però ben aviat vaig aprendre que jo mateixa podia fer bromes sobre els tòpics 

i d'aquesta manera vaig imposar una normalitat al meu voltant. L'història de la familia va 

ser ben diferent. Als 14 anys ma mare em va enganxar en una situació ben compromesa... I 

les xerrades van ser...dures. Van proposar-me d'anar al psicòleg però vaig negar-me, jo no 

el necessitava per a res, realment. El tema es va convertir en tabú perquè era una fase que 

jo acabaria passant, en teoria. Al cap d'un any van descobrir que tenia una relació amb una 

noia i la van liar moltíssim, la van acusar d'abusar de mi.. i de mil mentides més. I em van 

portar al psicòleg, aquest cop sí. Però els hi va dir que jo no tenia cap problema i tal, i es va 

acabar rapidíssim. La sort va arribar de ma de la meva cosina, que està casada amb una 

dona. Elles van ser com l'única part de la família que va apoiar-me des d'un principi, 

perquè el meu pare s'ho va prendre fatal i ma mare... més o menys.  Ara, les coses estan 

una mica més calmades, al meu pare encara li fa un nosequè i a ma mare li incomoda 

parlar d’això. Però almenys han entès que no és una etapa que se'm passarà, sinó que sóc 

així i així és la manera en la que he de ser feliç. 
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Relat 6 [R6] 

Doncs la meva sortida de l'armari va ser bastant fàcil. Als 17 anys aproximadament ja vaig 

tenir clar que era lesbiana i tenia clarísim que a la primera persona que li diria seria a la 

meva millor amiga, que ho som desde els 2 anys. A l'estiu estàvem fent un viatje solidari al 

Perú i em va venir un puntazó, i sense pensar-m’ho 2 vegades, li vaig dir. La seva reacció 

va ser la que m'esperava, cap problema, ho entenia perfectament, tot i que no s'ho esperava 

gens, però molt bé.  A partir d'aquell moment vaig tenir clar que estava arribant l'esperat 

moment de sortir de l'armari, tot i que fins llavors no havia tingut la necessitat de fer-ho. 

No va ser fins uns mesos després, que no li vaig dir a ningú més, la següent va ser la meva 

germana. El dia del meu aniversari (cumplia 18 anys) em va semblar que ja li podia dir, i 

vaig fer exactament el mateix que amb la meva amiga. La seva reacció va ser molt bona tot 

i que e va sorprendre molt i molt, no s'ho esperava .  Sortir de l'armari m'ho vaig prendre 

amb molta calma, un dia els ho deia a uns, un altre dia a uns altres i així fins que ho ha 

acabat sapiguent tothom.  Un dia estava dinant amb la meva germana i el meu cunyat i 

aquest va i em diu, bueno a ver cuando tienes novio ehhh!!! I jo mmmmm, i li dic  pues 

novio lo veo un poco difícil porque soy lesbiana. Primer es va posar a riure, com dient 

m'esteu prenent el pel, fins que passats cinc minuts va reaccionar i va quedar callat de cop. 

No s'ho creia però després va dir que si jo ho tenia clar que no hi havia cap problema. Els 

hi vaig dir que no diguessin res a la meva germana gran i al seu marit, perquè no sé són 

una mica més així, que ja els hi diria un cop feta la selectivitat. Però no van poder evitar la 

tentación i els hi van dir 2 setmanes més tard. En aquest cas si que em van deixar anar 

algun comentari del pal, estás segura? Pero que todavía puedes ser hetero ehh….. Però 

bueno a part d’aquests comentaris tot molt bé, sempre em fan bromes del pal mira aquella 

o mira aquesta.  Als meus amics els hi vaig dir just acabada la selectivitat, un cop fora de 

l’institut, ja que no em venia de gust que a l’insti es sabés o fos el tema de conversa. La 

reacció dels meus amics va ser la que m’esperava, al principi no s’ho creien però cap mena 

de problema.  Pel que fa al tema dels avis, jo vaig decidir per mi mateixa que no li diria a 

la meva àvia, ja que crec que no val la pena fer-la patir, o donar-li un disgust. Ja té una 

edat, i no canviarà la seva visió de la vida a aquestes alçades, la qual cosa entenc 

perfectament. 

En resum, després de tot aquest rollo, he tingut molta sort perquè la meva sortida de 

l’armari, tot i que ningú se l’esperava, ha estat molt i molt fàcil i mai (toquem fusta) he 

tingut cap problema.  
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Relat 7 [R7] 

Me comencé a dar cuenta a los 13 años de mi atracción por los chicos, pero no fue hasta 

los 14 que lo acepté con plena consciencia. Esto fue debido a que me fijaba más en los 

compañeros que en las compañeras de clase. Me gustaba mucho el contacto con ellos, 

hasta el punto de excitarme en ocasiones. 

Este fue el descubrimiento. En ese momento no lo compartí con nadie, lo cual me hacía 

sentirme solo. Cuando llegó el verano de ese año comencé a visitar foros de adolescentes 

gays y allí conocí a un chico de Almería. Hablaba con él por Messenger de nuestras 

inquietudes y fue gracias a él que me registré en un red social para conocer gente: Badoo. 

Realmente encontraba algo extraño utilizar ese recurso. Sin embargo, consideraba muy 

difícil encontrar chicos homosexuales en el instituto o en la misma ciudad. De ese modo, 

desde el verano de mis 14 años, comencé a quedar con chicos que había conocido por esta 

red. 

He perdido la cuenta del número de chicos que he conocido, pero no fue hasta los 17 años 

que no me dí el primer beso con uno. Con este mismo fue con el que tuve mi primera vez y 

mantuvimos una relación de 3 meses. Debido a esta relación encontré importante salir del 

armario y comenzar a hacer pública mi orientación homosexual. 

Las primeras personas que lo supieron (a parte de los chicos que fue conociendo en el 

transcurso de esos 3 años, obviamente) fueron mis padres y me supuso un tremendo 

esfuerzo. 

Ocurrió durante una comida, mi padre ya se había retirado de la mesa y me quedé a solas 

con mi madre (no tengo hermanos, soy hijo único). No recuerdo que le dije, pero lo que sí 

sé es que me enrrollé como nunca me he enrrollado, le dije que era bisexual (cosa que era 

falsa, aunque por la tensión del momento y mis dudas sentí que era lo más apropiado) y 

que estaba con un chico. Entonces mi madre no se lo podía creer y comenzó a llorar. Por 

otro lado, mi padre había estado en la cocina escuchando toda la conversación y también se 

enteró. Estuvo tres días sin hablarme ni mirarme. Con el paso de la semanas volvimos a la 

normalidad, yo me hablaba con ellos y ellos se dirigían a mí sin inconveniente (aparente). 

Ahora tengo 20 años, ya han pasado tres años desde entonces. He iniciado varias relaciones 

que fracasaron, pero me dieron experiencia y seguridad. Tengo amigos gays y he 

frecuentado lugares de ámbiente. Todo esto me ha ayudado a aceptar mi condición y 

sentirme bien siendo como soy. De hecho a día de hoy ya no percibo la diferencia entre yo 

y las personas heterosexuales. Lo he “naturalizado” (no niego que antes no fuera natural). 

Tengo pareja desde hace más de un año y medio y hacemos mucha vida familiar. Él viene 
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a casa y yo voy a la suya. Hacemos viajes en familia, cenas, comidas, excursiones… 

Ciertamente mis padres quieren mucho a mi novio y los suyos a mí. Imagino que en estos 

años lo han ido asimiliando. 
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Relat 8 [R8] 

 

Tot el meu procés va ser molt lent i llarg, suposo que en part perquè em va costar a mi 

mateix acceptar-me tal com sóc en una societat on tothom espera una altra cosa de tu, en 

part perquè no em sento còmode amb cap de les etiquetes que s’usen amb més freqüència 

ni em sento identificat amb la majoria d’estereotips associats a 

l’homosexualitat/bisexualitat/digue-n’hi com vulguis. Podríem dir que he sortit de l’armari 

per tongades molt separades en el temps o fins i tot per graus (des de “crec que m’agraden 

una mica els homes” fins a “m’agraden sobretot els homes”). Vaig començar sortint de 

l’armari amb amics que havien sortit de l’armari davant meu i va ser molt senzill, ja que 

només calia dir “jo també” (més o menys). Va passar moltíssim temps fins que vaig 

aconseguir explicar-ho a un noi heterosexual, un amic molt amic de l’Europa de l’est amb 

qui ens ho explicàvem tot. Em va resultar extremadament complicat (sobretot perquè al seu 

país hi ha moltíssima menys acceptació)  i se’m va accelerar el cor quan ho vaig haver de 

fer. Tot i saber que no tenia cap raó per sentir-me així, no vaig poder evitar sentir vergonya 

i fins i tot inferioritat. Tenia por de decebre una persona molt important per a mi. És molt 

contradictori perquè sóc perfectament conscient que sóc una persona com qualsevol altra, 

considero que la meva orientació no em defineix gens ni mica com a persona i sé que no hi 

ha absolutament res de dolent en ser diferent en aquest aspecte. I malgrat això sempre he 

sentit una espècie de vergonya molt desagradable. Cada cop que ho explico em sento com 

si estigués del tot despullat en un teatre ple de gent. 

Un cop fet aquest primer pas, vaig anar sortint amb els meus amics de la universitat i 

després amb la meva colla de tota la vida. Tot i tractar-se en tots dos casos d’amics que 

sabia del cert que m’acceptarien, van ser dues situacions molt diferents. Amb els amics de 

la universitat no va ser fàcil perquè és igual el nombre de vegades que ho faci, no milloro 

el meu discurs ni milloren els meus nervis, però va ser molt suportable. En el cas de la 

meva colla es va ser difícil perquè s’hi suma el factor temps. Coneixes algú des de fa en 

aquest cas més de 10 anys i has d’admetre que els has estat ocultant moltes coses des de 

sempre. Hi ha un cert sentiment de culpabilitat i d’incomoditat. Tens una dinàmica molt 

interioritzada de no dir segons-què davant de segons-qui i la trenques en pocs minuts.  

Al cap d’un temps vaig començar a enfrontar-me amb la part més difícil: la família. La 

meva germana és homòfoba, i els seus constants comentaris ressonaven al meu cap. Crec 

que no ho hauria pogut fer pitjor i vaig cercar tots els eufemismes possibles per no dir-ho 

directament. Sempre he sospitat que ella ja ho sabia i això fins i tot ho feia més difícil 
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perquè hi havia l’obstacle per part d’ella d’admetre que té un germà homosexual tot i tenir-

ne molts senyals. Vaig fer-ho matusserament, sense ordre i quan ella s’acabava de 

despertar. Quan ella d’alguna manera va mostrar vergonya per tenir un germà com jo, per 

un cop la meva vergonya va desaparèixer. Al cap d’un temps vaig fer el pas amb el meu 

germà, que va ser molt més fàcil. 

Tots els casos han estat molt diferents però han tingut moltes coses en comú. Primer de tot 

el sentiment de vergonya i d’engany i la por de decebre que no existien al meu cap però per 

alguna raó sí al meu cor. D’altra banda l’enorme dificultat per dir jo mateix les paraules i la 

tendència a buscar eufemismes o conduir de manera gairebé socràtica a l’interlocutor 

perquè arribés ell mateix a la conclusió i no ho hagués de dir jo (“no t’has preguntat mai 

per què no t’he presentat mai cap nòvia?”). En tots els casos se’m va fer totalment 

impossible pronunciar la paraula homosexualitat o qualsevol de semblant o derivada, o dir 

en un sol enunciat el que els volia explicar. Fins i tot ara escrivint això se’m fa difícil. 

També és una constant el fet que en tots els casos pensava que em sentiria alleujat quan ho 

hagués fet i, contràriament, em vaig sentir molt malament després de fer-ho i gens alleujat 

sinó encara més avergonyit.  
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Relat 9 [R9] 

Podria explicar com vaig sortir de l’armari. Va ser quan em van començar a agradar els 

nois. Poc a poc intentes trobar-li sentit i quan realment saps què està passant, te n’adones 

que és important. Alguna cosa canviarà si ho dius i serà un punt de no retorn. No podrà 

borrar-se si es diu, la gent parlarà, els teus millors amics ho explicaran encara que tu els hi 

hagis prohibit. Crec que s’ha d’estar preparat un cop es diu. Ser molt conscient del que farà 

la gent. Per evitar disgustos. Jo vaig estar-ho quan vaig estar-ho, i sobretot has de saber i 

pensar que és algo normal sentir-te atret per algú del teu mateix sexe. Vaig dir-ho als amics 

primer, després a la persona a la que m’agradava. Finalment als pares, però no gaire 

separat en el temps. La resposta dels amics va ser perfecte, suposo que la novetat és algo 

bo. Haig de dir que sempre et fan les típiques preguntes pesades o que molesten però no ho 

fan amb mala intenció. Per sort vaig tenir molta acceptació. Hi ha casos molt problemàtics 

que acaben en suïcidi perquè la gent del voltant no accepta. Els meus pares van assimilar-

ho amb el temps, i es quan realment portes a la parella a casa, que se n’adonen que allò es 

real, se li diu a la família? Als amics més coneguts? Són preguntes difícils perquè llavors 

els pares també són objecta de burla o d’escrutini. Per tant, hi ha moltes variables, molts 

factors que esdevenen i no es poden controlar. Tinc la sort de que tot ha anat bé i jo ho 

considero molt normal i ser homosexual no considero que sigui la part més important de 

mi. Sí que finalment ho dius a les persones que realment t’importen però crec que s’hauria 

d’avançar més en aquests aspectes de donar confiança a les noves generacions perquè 

puguin dir-ho si volen sense témer a les conseqüències. Al cap i a la fi la meva 

experimentació ha durat molts anys fins a trobar a una parella estable i tothom té a la seva 

ànima bessona, que l’espera en el moment més inoportú. Sempre recordaré que em 

queixava perquè un cop fora de l’armari ( no m’agrada l’expressió si sóc sincer) pensava 

que ningú es fixaria en mi ni m’estimaria perquè veia als del meu voltant començar a tenir 

relacions heterosexuals, a tenir diferents parelles i clar, un es guia molt pel que va vivint 

dia a dia. Després, un es busca la vida i proba nous reptes i finalment encaixa en un petit 

lloc dins la societat. M’agrada ser diferent, en el sentit de homosexual. Perquè s’ha de 

viure segons les exigències socials, les normes de gent corrupta que rebutgen el que no 

entenen. Curt de mires, això és el que aquesta societat necessita reduir. Al cap i a la fi som 

persones i tots necessitem el mateix, que ens estimin. 

 



Sortir de l’armari: caracterització discursiva en funció de la variable gènere 

	  
	  

70	  

Relat 10 [R10] 

 

A través de estas líneas voy a narrar lo que, por el momento, y a mis 23 años de existencia, 

ha sido el conflicto interno más duro al que me he enfrentado.  

 

Desde los 11 años, ya empecé a ser consciente de que había algo en mi que me hacía 

diferente al resto de chicos.  Pese al descontrol hormonal propio del inicio de la 

adolescencia era incapaz de sentir atracción alguna por ninguna de las féminas de mi 

entorno. Mientras ya se empezaban a forjar las primeras parejas estudiantiles, y muchos 

chicos empezaban a tratar de ligarse a toda mujer del instituto, yo vivía al margen de ese 

escenario. 

 

Pese a ello, no fue hasta el período de los 15 -16 años, en mi último año de instituto, 

cuando empecé a darme cuenta de que era evidente de que no era un chico “normal”. Todo 

mi entorno ya empezaba a cuestionarse por qué nunca había tenido pareja, por qué nunca 

hablaba de chicas y alguna vez debía aguantar algún que otro comentario nada agraciado 

por parte del típico “Macho Alfa” cuestionando abiertamente mi orientación sexual.  Ante 

este tipo de preguntas nunca respondía; aún no era consciente que, callando, estaba 

otorgando la respuesta que ellos querían oír. 

Pese haber crecido en una familia de izquierdas y aparentemente muy gay  friendly, mis 

ideas políticas (aún en fase de consolidación) se alejaban bastante de las de mi entorno 

familiar.  Aspiraba a poder formar una futura familia con una mujer (a poder ser rubia 

aunque sabía que no me atraía), tener 2 hijos y vivir en una bonita casa unifamiliar a las 

afueras de alguna ciudad pequeña. En mi cabeza no existía ninguna familia que no fuese la 

tradicional; padre, madre e hijos. Todo el resto de modelos ni tan siquiera los contemplaba 

como posibles.   

Durante todo este período tuve alguna experiencia con chicos pero las llevé en absoluto 

silencio, y jamás comenté nada a mi entorno de confianza. Pero a los 17 años recién 

cumplidos, uno de mis mejores amigos me confesó su homosexualidad y, a las pocas 

semanas de explicármelo, no pude estarme de compartir con él mi secreto más temido y 

guardado. No sería hasta el verano de 2008 cuando confesaría a mis amigos más íntimos 

mi condición sexual; en realidad, les conté una verdad a medias ya que por aquella época 

yo les decía que era bisexual, típica estrategia para camuflar la verdad. Poco a poco , y una 
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vez empezada la universidad, fui contando a todo mi entorno lo que ya todos sabían; no 

había nada que aclarar,  ya que yo sabía que era gay desde hacía muchos años. 

Mis padres y abuelos maternos ya empezaban a pre 

Los interrogatorios de mis padres y abuelos maternos empezaban a ser insoportables; cada 

vez que salía el tema de las novias o cualquier cosa relacionado con sexo, no estaba 

cómodo. Pero todavía no era el momento. Ya en segundo de carrera, conocí a un chico en 

el tranvía que al parecer, tampoco era gay… Desde el minuto cero supe que él se 

encontraba en la fase que yo ya había superado mucho tiempo atrás. Estuvimos 6 meses 

conociéndonos, y, finalmente, decidimos iniciar una relación (un paso equivocado visto en 

perspectiva). Al poco tiempo, él ya le contó a sus padres su condición (cosa que no 

aceptaron ni aceptarán nunca).  La presión se incrementaba, y al final decidí poner fin a la 

doble vida; un domingo le comenté a mis padres que iba a traer un amigo a casa. 

Evidentemente, no era un amigo cualquiera sino mi pareja desde hacía 3 meses. A la hora 

de presentarlos, ya les introduje a mis padres como “Este es Víctor, compañero de 

Universidad y mi novio desde hace 3 meses”.  

Los primeros días estuvieron en shock pero lo asimilaron rápido. Pocos días más tarde, se 

lo conté a mis abuelos (que ya nos habían visto por la calle haciendo tonterías) y, pese a 

que la primera frase que escuché de parte de mi abuelo fue “Con Franco ya estarías en la 

cárcel”, lo asimilaron a la misma velocidad que mis padres.  
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Relat 11 [R11] 

 

La meva sortida de l’armari va ser una mica com traumàtica perquè em va venir imposat, 

jo realment no volia, ja que jo estava posat en altres coses com l’estudi, la feina, altres 

coses en general. Tot va ser perquè els meus pares tenien una parella d’amigues lesbianes i 

un dia van anar a sopar junts. En el sopar, quan les noies anaven begudes, van dir-los que 

el seu fill, és a dir, jo, tenia un problema. Van dir que jo havia d’explicar una cosa molt 

important per la seva vida i no volia. Els meus pares “tontos” no eren. Aquella nit 

treballava, i l’endemà recordo que va venir ma mare, em va despertar i em va dir que 

havíem de parlar, que ells ja sabien que jo tenia un problema. 

Va ser durant un dinar d’un diumenge, força tràgic, perquè recordo que a ma germana li 

van dir que marxés a l’habitació ja que era un tema d’adults (ella tenia 14 anys, és 4 anys 

més petita que jo). A mig dinar i amb el plat a mitges ma germana va marxar a l’habitació, 

i els meus pares em van treure el tema. Va ser molt traumàtica i estaven molt dolguts 

perquè jo hagués confiat en unes persones que no eren de la família. Al final vam acabar 

plorant els 3, mon pare, ma mare i jo. Em van dir frases molt bèsties com: “tranquil, això 

és una moda i tu estàs veient molta tele!”, “ com que tots els presentadors són gays tu 

també et penses que ho ets”, “tranquil això es cura, anirem al metge i t’ho curaran”, “no ho 

diguis a ningú, perquè depenem del negoci familiar”, “no ho diguis als avis perquè estan 

malament de salut”, i així una darrere l’altra. Jo em vaig enfadar molt, evidentment, i em 

vaig tancar en banda, i vaig acabar els pocs mesos de curs que quedaven amb un buit 

important amb els meus pares. Per sort va passar el temps, i al cap d’un any, de distància, 

perquè havia marxat de casa, va haver una mort a la família, i aquesta mort em va permetre 

recuperar la relació amb els meus pares. Però vaja,  no ho recordo amb bon sabor de boca.  

Crec que els joves que ara surten de l’armari ho tenen molt més fàcil, perquè fa uns 10 

anys potser hi havia algun referent televisiu, però no era una cosa tan normalitzada com 

ara. Jo no tenia referents a classe ni a la feina ni res. Per tant crec que a dia d’avui, l’any 

2015, deu ser tot molt més fàcil.  
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Relat 12 [R12] 

 

Tenia divuit anys i ja no podia guardar més el secret; amagar aquesta part de mi sempre 

m’havia produït molt de dolor, però havia arribat a uns límits insuportables. 

Aprofitant que la mare i jo dinaríem sols, vaig decidir que era el millor moment per fer un 

pas endavant: mai no podria ser verdaderament feliç si no deixava d’amagar-me. 

El menjador estava completament il·luminat pel sol estival i començàvem a parar taula. 

Era un dia preciós, tal com volia que fos el dia que li digués a la mare, perquè sempre 

havia sabut que ella ho acceptaria amb naturalitat. 

Música, necessitava una cançó encoratjadora que em donés la força que necessitava per 

revelar allò que havia estat amagant durant tota la vida. La vaig escoltar (el títol me’l 

quedo per a mi). Vam seure a taula. Vam començar a dinar... 

—Mama. 

—Sí, fill? 

—T’he de dir una cosa. 

—Digues. 

—És molt important i no sé com dir-t’ho... 

— [Em va mirar amb aquella mirada afectuosa que sempre m’omple de confiança]. 

—Mama, sóc homosexual. [Estava molt nerviós... potser li vaig dir “m’agraden els nois”, 

no ho sé; el que sé segur és que no vaig dir “sóc gay”, sempre m’ha semblat poc elegant]. 

—Carinyo! [La seva mirada no va canviar]. 

—O sigui que tu sempre seràs la dona de la meva vida. [Amb nervis i rient]. 

—I des de quan ho saps? [Emocionada, crec que em va agafar la mà]. 

—Ho sé de tota la vida, però mai m’he vist amb cor de dir-t’ho. 

—Per què no m’ho vas dir abans?!... Em sap molt de greu que hagis patit tant tots aquests 

anys... 

—Perquè no volia que portessis aquest pes [guardar el secret de cara al pare]... Però ha 

arribat un moment en què ja no ho puc aguantar més. Necessitava treure’m aquest pes de 

sobre. 

—Tranquil, carinyo. Jo no li diré res. Ja li diràs tu quan estiguis preparat. 

[...] 

La conversa va continuar durant hores i vam reprendre-la durant dies i mesos. La seva 

reacció no només va ser de completa naturalitat, sinó que va tenir una alegria: “Quan 

tinguis parella no perdré un fill, en guanyaré un altre!” 


