ORÍGENS - FILOSOFIA I CURIOSITATS SOBRE ELS BEARS
ORÍGENS
Els orígens del fenomen social dels óssos (BEARS) apareix a la fi dels anys vuitanta entre un sector de la
comunitat gai de San Francisco a Califòrnia - EUA
Al contrari del que es pot llegir en alguns blogs, aquest moviment no sorgeix per marcar cap diferència
entre gais efeminats o més masculins. Ni tan sols es tracta de fugir de la importància que l'aparició de
revistes gais donaven al cos jove, esvelt i depilat o sense borrissol. El moviment Bears sorgeix amb la
sana intenció de facilitar la trobada entre persones que se senten 100% a gust amb la seva fisonomia
robusta i peluda, així com amb el seu estil de vestir desenfadat i casual. De fet, aquest fenomen va
facilitar i segueix facilitant molt la trobada entre Bears i els que veuen un atractiu especial a la barba, el
cos pelut, la maduresa, la corpulència o la panxa, sense que això suposi cap tipus de rebuig
absolutament a ningú.

FILOSOFIA
Els que formem part de l'Associació Bears Sitges, entenem aquesta filosofia a manera genèrica, ja que
com passa en qualsevol col·lectiu, cada un és lliure de tenir la seva pròpia interpretació d'aquesta
filosofia. Els principals valors de la nostra filosofia són:
La solidaritat; tant a nivell personal amb els qui necessiten una mà, com amb la creació d'associacions,
fundacions o qualsevol altre tipus d'ONG solidària o ajudar directament a altres ja existents tant com
fem des de L´Associació Bears Sitges amb més de set fundacions solidáries.
La Fraternitat; que encara que estigui integrada en la solidaritat, la fraternitat entre aquells que
freqüenten l'ambient Bear és realment notable en totes les direccions i sempre que cal.
La Normalitat; aquest punt és important, ja que lluny de la visió de "Gueto" amb la qual alguns ens
assenyalen, és precisament l'acceptació unipersonal de ser com s'és, de no jutjar la normalitat d'altres
membres de la comunitat o no, el no jutjar per l'aspecte físic corporal o de vestimenta sense necessitat
de convertir-se en una altra persona que no és. En definitiva, sentir-se a gust amb un mateix i amb els
altres.
permissibilitat; No ens agrada la paraula "tolerància" ja que això comporta l'acceptació que uns tenen
potestat sobre altres de tolerar alguna cosa. Ens agrada la permissibilitat ja que ens permetem ser com
som sense pensar ni jutjar com són o volen ser els altres. Aquest punt és important per a nosaltres, ja
que ens agradaria trencar amb el tòpic que als Bears els molesten els altres gais.
Els que vivim de veritat motivats per la filosofia Bear, som 100% conscients que si la comunitat gai en
l'actualitat ha aconseguit un avanç sense precedents en la història, és gràcies a aquells gais que per no

poder o voler ocultar la seva homosexualitat més efeminada, van ser els que van rebre més pressió
social i persecució policial, i farts d'aquest assetjament van sortir al carrer a manifestar-se, alguns fins i
tot van perdre la vida. Així doncs, "Poca Broma" amb aquest assumpte, perquè la comunitat Bear en
general sent un profund respecte i agraïment per aquells que més van patir. Una altra cosa diferent és
que a l'hora de relacionar-nos d'una manera més íntim preferim fer-ho amb els que ens agrada, sense
que això suposi rebuig a res ni a ningú. De fet en la comunitat Bear no tots són barbuts, amb cos pelut,
corpulents o amb panxa.
Hi ha tota una tipologia diferent per saber més o menys com és algú físicament tan sols amb conèixer la
denominació d'aquest, com per exemple:
Ós (BEAR): un home amb barba i generalment amb borrissol en el cos i de complexió forta o gruixut.
Cadell (CUB): un home jove amb aparença i de complexió d'ós.
Caçador (CHASER - ADMIRER): algú que sent atracció pels óssos i que no correspon als estereotips físics d'ós ni de cadell.
Chubby o Chub (GRASSONET - GROS): home obès, generalment sense borrissol corporal.
Papa Ós (DADDY BEAR): és un home gran i major que sent atracció pels cadells.
Ós polar (POLAR BEAR): un home madur amb aparença d'ós però amb barba i cabells blancs.
Muscle Bear: ós musculat.
Llop (WOLF): un home de complexió normal i pelut, generalment rapat i amb barba.
Llúdriga (OTTER): un home petit o molt prim i pelut

LA BANDERA BEAR

Els colors de la bandera Bear representen tant els diferents colors de l'ós així com la
integració social i racial, com per exemple:
Blanc: Óssos polars (homes madurs de pèl blanc)
Groc: Pandes (homes asiàtics pertanyents al col·lectiu)
Cafe: Óssos Llatins - Gris: Óssos Caucásics - Negre: Óssos de raça negra.

IMPORTANT: el que aquí s'ha exposat són només unes pinzellades sobre la molt extensa filosofia Bear, però per
als que formem l'Associació Bears Sitges, aquests són els valors i filosofia amb què ens sentim reflectits. Per això
aclarim que el aquí detallat ho diem representant-només a nosaltres i als que es vegin reflectit amb això.

Atentamente
Associació Bears Sitges

