
  

És innegable que, en els darrers anys, s’ha avançat molt en el reconeixement legal dels 
drets dels homosexuals. Si traspassem mentalment aquesta realitat a la d'una botiga de 
roba, es podria dir que el que els polítics fins ara han fet, és treure velles imatges i pre-
concepcions de la vitrina i omplir-la amb un marc legal d'aparent igualtat i respecte entre 
tots. Ara bé, no tot s'ha de quedar en aquesta bonica façana de tolerància.  Aquest avanç 
legal no s'ha vist traduït en una efectiva normalització en la societat. El que en aquest 
moment cal, és que la gent no tingui por a entrar a la botiga. Només així es podrà veure 
què hi ha realment, com són, què senten, què volen...  És trist de dir, però com de 
"normals" són. Qui no s'ha omplert la boca dient que és tan tolerant en parlar 
d'homosexuals que no coneix però, en canvi, ha vist esfondrar-se el món quan li ha tocat 
de prop? Si fem aquest pas endavant veurem com de natural i espontani és l'amor que pot 
unir a les persones. Hem d'acceptar-ho i integrar aquesta diversitat de sentiments en 
qualsevol persona, de la que ens és més propera fins a un desconegut de l'altra punta del 
món.  No podrem parlar d’una autèntica equiparació de drets fins que l'expressió "sortir de 
l’armari" desaparegui. Tothom ha de poder créixer sentint-se lliure amb sí mateix, i podent 
viure la vida amb coherència amb el que sent, en lloc de tancar-se dins d' un armari. 
Només així a ningú li cridarà l’atenció veure una parella homosexual passejant per la 
rambla agafada de la mà o fent-se un petó. 
 
Com a testimoni d'aquesta situació el Joan Albert  ens exposa  la seva experiència: 
 
Visc en una societat difícil però alhora esperançadora. La realitat Lesbiana, Gai, 
Transsexual i Bisexual (LGTB) ha canviat molt en els últims anys. El nostre país n'és un 
exemple clar, però malgrat les diverses llibertats aconseguides, no vivim en un entorn fàcil 
i del tot igualitari. 
 
Sóc un jove de 22 anys, homosexual i que visc la meva realitat de manera senzilla i 
sincera, amb normalitat en el món més proper i que m'envolta. La relació amb els meus 
familiars i amics és gratificant, mostrant-nos confiança i respecte mutu; essent conscient, 
però, que molts gais i lesbianes, en conjunt tot el col·lectiu, té dificultats per viure la seva 
condició sexual en l'àmbit més proper i familiar. 
 
Malgrat, podria dir, que la meva situació és favorable, tinc la percepció que en conjunt no 
estem en un moment com per tirar-nos flors i lloances. Encara avui el context LGTB és 
greu en una bona part de països arreu del món, i sembla que la gent no percep tal 
situació. No marxo lluny: a casa nostra mateix, i tot i els diferents progressos, la realitat 
diària no és justa, i això es percep, per exemple, en els anuncis publicats en els diferents 
mitjans de comunicació, en l'assoliment de càrrecs o possibilitats d'igualtat en les 
institucions, en l'educació a les escoles i/o universitats, en la mateixa Església (cal dir, 
però, amb excepcions), en la consciència de diversitat, i altres. 
 
És d'aquesta manera com un gai viu la seva realitat: esperançat en un món millor del que 
tenim, vivint el present amb la màxima normalitat possible i essent partícip de trobades i 
reivindicacions amb el col·lectiu. 
 
Parlem de societats lliures i solidàries, però sovint no ens adonem de les dificultats que té 
el mateix dia a dia, la mateixa realitat. Confio, doncs, en un millor demà i en un viure 
conscient i plenament tal i com un és, vivint en la normalitat. Estem en un bon moment, 
però podríem estar millor, endavant! 
 
         Joan Albert Pascual Ferrer 


