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Doble armari

Primer va ser el d’acceptar que m’agradaven les dones, després de  
descobrir-ho i no poder-m’ho negar més. Em va ajudar molt trobar grups 
d’iguals, sobretot quan també compartíem aficions, com la muntanya i  
l’esport. Però, tot i entre lesbianes, d’alguna manera em seguia sentint  
diferent...
La majoria anaven tenint parella o relacions a mesura que passava el temps.  
I jo? Quan sortíem de nit, notava com l’interès i els radars corrien i es  
buscaven... i jo? Jo em sentia a gust. Com en un grup d’amigues. Però  
realment no em recorria per dins una necessitat indispensable d’anar-me’n 
al llit amb alguna!
Amor? sí. Atracció? també, però molt romàntica. Una atracció de  
compartir molt més temps juntes, de carinyo, de mostrar-li afecte, cuidar-la 
i que volgués mimar-me. De caminar plegades i saber que estem l’una al 
costat de l’altra. Que creuem la frontera de la simple amistat. Aquella que 
tant em costa reconèixer i identificar... 
D’estimar-nos, sí. Però... l’ànsia pel sexe sempre m’ha quedat lluny... Mas-
turbar-me? sí, ho faig de tant en tant, quan en tinc ganes! Relacions amb 
altres? sí, també n’he tingut, de sexe més aviat espontani d’una nit... quasi 
per simple experimentació, i per trencar amb mi mateixa un possible tabú 
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que m’estigués limitant. Majoritàriament amb dones, però algun home 
també ha caigut (altra vegada per l’estúpida comprovació que en ocasions 
m’ha remogut per dintre). 
Si m’ha agradat? mmmmmm... no especialment. No sentia un especial 
interès o curiositat d’experimentar, investigar, descobrir... simplement em 
vaig deixar fer i anava seguint...
De fet, el moment més eròtic que he viscut, van ser petons i carícies ansioses, 
quasi d’amagat, la primera vegada?, amb una noia, al passadís i escales de 
l’entrada del seu bloc de pisos... El millor record que tinc. Potser és una mica 
infantil, no vam arribar a res més, a part d’estar cos a cos (no pell a pell),  
buscant-nos desesperades... però va ser el més excitant.
Asexual?* no ho sé. M’hi sento identificada, i a gust quan ho comparteixo. 
Però de vegades també sento que potser em marco límits confessant-ho. 
Crec que, simplement, poc interès i atracció pel sexe. 
Lesbiana? sí. M’encanten les dones poderoses. Màgiques.
  

* www.asexuality.org


