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El col·lectiu gai es manifesta públicament a tot el món

Un món sense armaris
A S S A I G

A N N A T O M À S

Isaias Fanlo,
El llibre rosa de gais i lesbianes.
Columna. Barcelona, 2004.

E
l percentatge de gais
i lesbianes a la socie-
tat se situa al voltant
del 10 per cent. Par-
tint d’aquesta xifra,

alguns conclouen que els ho-
mosexuals són una minoria
social. D’altres prefereixen va-
lorar-la com una gran minoria.
Sigui com sigui, és un fet que
la presència de gais i lesbianes
és cada vegada més notòria i,
tot i el munt de preguntes que
això genera, malauradament
la informació sobre el tema
continua sent escassa. És més,
encara avui dia són molts els
que consideren que ser gai es
limita a la sexualitat, quan té
unes implicacions, fonamen-
tades principalment en els
prejudicis que s’han mantin-
gut contra els homosexuals al
llarg de la història, que recor-
ren la personalitat de l’indivi-
du de manera transversal i que
determinen la seva manera
d’actuar. Així mateix, si bé el
rebuig i la discriminació pura i
dura semblen tenir els dies
comptats, la tolerància i la
compassió són armes de doble
tall que cal tenir presents per
no caure-hi, ni que sigui in-
conscientment.

ENTRE LA GUIA I EL MANUAL
A mig camí entre la guia i el
manual, El llibre rosa de gais i
lesbianes s’erigeix com una eina
molt útil per enderrocar tòpics
i resoldre dubtes sobre l’ho-
mosexualitat, tant per a
aquells que pertanyen a aquest
col·lectiu com per a tots els que
tenim familiars o amics que en
formen part. Perquè només
coneixent tots els aspectes que
comporta ser gai o lesbiana
podrem construir una societat
en la qual no calgui refugiar-se

mai més en un armari per por
al què diran.

Isaias Fanlo (Lleida, 1980) va
estudiar humanitats a la Uni-
versitat Pompeu Fabra i teoria
de la literatura i literatura
comparada a la Universitat de
Barcelona. Actualment compa-
gina la feina de traductor amb
la preparació de la seva tesi
sobre la relació entre els estu-
dis gais i lèsbics i la narratolo-
gia. Col·labora amb les revistes
{BCN} Inside, Noventaytrés i Em
cena. Aquest és el seu primer
llibre, una obra molt docu-
mentada que mira de donar
resposta a les principals qües-
tions que suscita el fenomen
gai, el qual té un abast i unes
dimensions de les quals, de
vegades, no som conscients.

Ser gai o lesbiana no es
correspon sempre amb unes
determinades característi-
ques. De la mateixa manera
que hi ha dones que rebutgen
els atributs culturals de la fe-
minitat, hi ha molts, moltís-
sims homosexuals que no se
senten còmodes dins de la
identitat o identitats que
s’han constituït fins ara. A
través dels testimonis que
apleguen les pàgines del lli-
bre, així com de les reflexions
i orientacions que ens brinda
l’autor, ens adonem que si la
gent creixés sense que els fi-
quessin al cap que heterose-
xualitat equival a normalitat,
si l’educació s’apropés al món
real i a la diversitat senti-
mental, l’armari s’hauria

acabat i no caldria l’incòmo-
de pas de sortir-ne.

Deixant de banda el to dra-
màtic de molts materials que
tracten l’homosexualitat i amb
un marcat caràcter vitalista,
Fanlo ens parla de la termino-
logia gai; dels bars d’ambient i
les saunes; de la primera vega-
da; de la feina a efectes legals i
pràctics que duen a terme les
associacions per a la defensa
dels drets de gais i lesbianes;
de la relació, tot sovint difícil,
entre l’esport i l’homosexuali-
tat; i de la important presència
de gais i lesbianes al cànon li-
terari, pictòric i cinematogrà-
fic. Segurament per la seva
condició de possible vàlvula
d’escapament davant una rea-
litat opressora, el món de l’art

ha estat des de sempre integrat
per un gran nombre d’homo-
sexuals, des de Leonardo da
Vinci fins a Frida Kahlo, pas-
sant per Oscar Wilde, Bigas
Luna i David Hockney. A més
de fer un breu repàs a les dates
clau per a la història dels gais
i les lesbianes, Fanlo també re-
comana algunes obres de la li-
teratura gai, des de clàssics
com A la recerca del temps perdut,
de Proust, fins a obres menys
conegudes i igual d’interes-
sants, com Poesías, de Paul Ver-
laine, i Habitaciones exiguas, de
James Purdy.

LA DISCRIMINACIÓ
L’armari és fill d’un sentiment
de discriminació. Quan un es
decideix a sortir-ne, corre el
risc que els amics no l’accep-
tin, però aquest temor no és
res comparat amb la por que
els pares et girin l’esquena,
sobretot si encara ets menor
d’edat. Com exposa l’autor, si
encara no tens els divuit,
“tingues sempre una garantia
d’acolliment fora de casa per
si les coses no surten de la
millor manera possible”. Nor-
malment, però, després del
xoc, la negació i el sentiment
de culpa, els pares arriben a
l’acceptació. Sortir o no de
l’armari ha de ser, doncs, una
decisió meditada, però, sens
dubte, obrir les portes d’a-
quest amagatall té, a més del
benefici de ser un exemple per
a altres gais o lesbianes, l’a-
vantatge de millorar les relaci-
ons personals, tant en qualitat
com en intensitat. Possibles
respostes a donar als familiars,
suggeriments per trobar una
parella, hipotètiques situaci-
ons incòmodes al llit i com
afrontar-les, indicacions sobre
com combatre l’homofòbia, i
una extensa i útil bibliografia
completen aquest llibre que,
per damunt de tot, reafirma la
necessitat que, en el futur, ser
gai o lesbiana tingui la matei-
xa importància que ser es-
querrà o tenir els ulls blaus.

D’oficial a pacifista

A S S A I G
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Heinz Kraschutzki, Memòries
a les presons de la Guerra Civil a

Mallorca. Miquel Font

Editor. Palma, 2004.

O
ficial de la marina
alemanya a la Pri-
mera Guerra Mun-
dial, militant paci-
fista a partir d’ales-

hores, fugitiu de Hitler, preso-
ner de Franco, Heinz Kras-
chutzki (1891-1982) ha dut de
corcoll els historiadors de la
Guerra Civil a Mallorca. En un
cert sentit, ell és un ressuscitat:
molts el van donar per mort
després que els franquistes el
detinguessin aquell estiu del
1936 a Pollença. “A mi –es-
criurà molts anys més tard–

llavors també em costava de
creure que no hagués estat
afusellat”. Però no, Kraschutzki
era viu, a la presó, on es va
passar nou anys, gairebé sem-
pre a les Illes, i també alguna
temporada a la Península. El
1945 va tornar a Alemanya, es
va convertir en un personatge
borrós, almenys per als investi-
gadors d’aquells anys de ferro a
Mallorca. Ara la publicació de
les memòries de Kraschutzki
desfà els misteris del seu llarg
empresonament. Que consti,
en tot cas, que no cal haver-ne
sentit a parlar mai per llegir
amb interès la seva autobiogra-
fia, escrita cap al 1972 i publi-
cada ara parcialment per l’edi-
torial mallorquina de Miquel
Font, traduïda al català.

Al pròleg i a la introducció,
David Ginard i Germà Garcia
no expliquen les circumstànci-

es de la troballa d’aquestes me-
mòries, però sí els orígens del
personatge. Nascut a Danzig,
avui Gdansk, i educat a la
prussiana, Heinz Kraschutzki
va servir com a oficial de la
marina alemanya a la Gran
Guerra, primer amb entusias-
me, després a contracor. A la
postguerra es va enfrontar al
nazisme rampant i va denun-
ciar el rearmament il·legal del
seu país.

El 1932, quan comença el
relat autobiogràfic, el trobem a
punt d’abandonar el seu país i
d’establir-se amb la dona i els
quatre fills a cala Rajada, a Ma-
llorca. No se’n va per por, diu,
sinó perquè intueix que Hitler
aconseguirà el poder i que hi
haurà una altra guerra a Euro-
pa, i no hi vol tenir res a veure.
Fins i tot l’alleuja que Hitler el
declari apàtrida.

És més dur saber que la seva
família s’ha germanitzat el
cognom per no compartir-lo

amb ell, “el traidor a la pàtria”.
Potser és il·lògic, en un inter-
nacionalista, que no es mulli
gens en política a Mallorca: viu
d’un pròsper negoci de sandà-
lies i col·labora en alguna revis-
ta pacifista europea. Tant se val:
amb el triomf de la insurrecció
franquista a Mallorca, el cònsol
alemany el fa detenir.

Tot llegint les seves peripèci-
es a la presó, que formen el
gruix del llibre, és una tempta-
ció permanent dir que són kaf-
kianes. Error: la vida de Kras-
chutzki no perd mai el sentit,
malgrat l’absurd del procés. No
sap de què l’acusen, i a penes
ho saben els seus captors, però
el reconforta sentir-se part dels
“oprimits i humiliats” de Dos-
toievski. Enmig de la injustícia
flagrant, mai no abaixa el cap;
contra la violència es manté
passiu però impàvid. Com
Gandhi, creu que el combat
més dur del pacifista és contra
la por. Domina la de morir
pensant en els altres: no en-
fonsar-se a darrera hora li sem-
bla el millor servei possible al
proïsme. En nou anys a la pre-
só, diu que no té temps d’avor-
rir-se. De tertúlia amb altres

àcrates i pacifistes presos, con-
clou que l’única causa digna és
la de la humanitat, i no accepta
divisions de nació, religió ni
classe.

És impossible no sentir sim-
patia per algú que es manté
dret mentre el món s’enfonsa, i
que es preocupa pel destí de la
humanitat mentre el seu penja
d’un fil. Tan aviat és a punt de
ser alliberat i acollit pels seus
amics pacifistes a Anglaterra,
com extradit cap a Alemanya i
abocat a una mort segura. El
dia que la Wermacht envaeix
Polònia, Kraschutzki hi veu
clar: els alemanys, que no en
tenen mai prou, que sempre
estan disposats al tot o res,
perdran la guerra. S’equivoca,
en canvi, quan creu, com tants,
que el final de Hitler serà el fi-
nal de Franco. Per ell, és l’hora
de la llibertat. Torna a Alema-
nya, i es tanquen així aquestes
memòries parcials. Sabem que
a la postguerra va exercir pro-
fessions diverses i que va mili-
tar sempre en un pacifisme
d’estil gandhià. Va ser, en el
bon sentit, un home bo, fins a
la seva mort el 1982. Almenys
va sobreviure a Franco.


