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Blanc o negre, dreta o esquerra, xic o xica...
JORDI

M’agraden els xics i les xiques, això és una cosa que sé des 
de ja fa molt de temps. Acceptar-lo no va ser cosa fàcil, em 
va costar prou. Vivim en una societat en la que sempre has 
d’elegir: blanc o negre, dreta o esquerra, dolç o salat, xic o 
xica...i a més a més has d’elegir com la majoria voldria. En 
definitiva, o t’agraden els xics o les xiques, els dos alhora 
no pot ser. De fet, moltes voltes els meus propis amics i 
amigues m’han qüestionat i m’he sentit atacat per la meua 
orientació sexual.
 Recorde en una ocasió, estant en un bar amb unes 
amigues de tota la vida, va eixir el tema de les parelles. 
Quan em van preguntar per Mario, el meu darrer nuvi, els 
vaig dir que ja no estàvem junts i que ara m’agradava una 
companya de treball. Les meues amigues es van quedar 
molt sorpreses de que passara d’estar amb un xic a que 
m’agradara una xica. No era la primera volta que els havia 
explicat que era bisexual, no obstant això pareix ser que 
era una cosa que no volien escoltar. Van començar a 
fer-me preguntes que tenien implícita una crítica negativa 
als meus sentiments: Però... a tu no t’agradaven els xics? o 
Com pot ser que ara t’agrade una xica? Després de les preguntes van vindre els comentaris despectius i 
dolorosos i els judicis de valor: Jo es que no t’entenc, La bisexualitat és una fase, has de decidir-te o Madura 
d’una vegada i comença a comprometre’t. El pitjor de tot és que no era la primera volta que amics i inclús 
desconeguts qüestionaren la meua bisexualitat, i malauradament, no seria la última. Sempre he viscut la 
meua bisexualitat qüestionada per tothom..
 Hi ha qui diu que sóc promiscu i que mai tindré parella estable, com si tingués alguna cosa a veure 
l’orientació sexual amb tot açò. Altres persones em diuen que estic confós o en una fase complicada de la 
meua vida, inclús m’han arribat a dir que cal que madure. També em diuen que visc en un armari i que sóc 
un covard que no m’atreveixo a eixir, que sóc un gai que m’aprofito dels privilegis heterosexuals. I fins i tot 
hi ha gent que em veu com una amenaça perquè els qüestiona i els fa trontollar el seu món d'identitats fixes, 
de blancs o negres, on no hi ha espai per als grisos.
 El que no saben es que ja fa molt de temps que vaig acceptar la meua bisexualitat, que tinc molt clar 
que qui qüestione  la meua orientació abans de qüestionar els meus sentiments té un problema anomenat 
bifòbia. Són ells i elles els que han d’elegir, respecte o menyspreu. Jo estic segur que sentint atracció 
romàntica cap a persones de més de un gènere o sexe sóc feliç i eixa, és la meua elecció.


