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El psiquiatre que va portar el PP per parlar dels homosexuals

Don Aquilino
rec que vaig sentir el
seu nom, per primera
vegada, fa dos o tres
anys. Algú de la dreta
dura m’intentava con-

vèncer de la necessitat de guarir l’ho-
mosexualitat, i aleshores el va anome-
nar. “Són malalts”, em deia amarat de
caritat cristiana, “i cal ajudar-los”. El
nom d’Aquilino Polaino, que, per a mi
només resultaven dues paraules amb
voluntat de ser un acudit, va començar
a tenir forma. Però vaig oblidar-me, con-
vençuda que no cal sobrecarregar el disc
dur del cervell amb material inservible.
No fa gaire, però, en un reportatge de
Tele-5 sobre les fantasmagòriques As-
sociacions de Teleespectadors (majori-
tàriament creades per dos gats i mig
amb vocació de rebre subvencions), vaig
topar-me de nou amb l’Aquilino. En Xa-
vier Sardà, al seu Crónicas, ens va fer els
bons oficis de mostrar-nos algunes de
les perles més valusoses del pensament
d’aquest catedràtic de psicopatologia de
la Universitat Complutense de Madrid.
Aleshores vaig començar a interessar-
me pel personatge, no tant pel que deia,
sinó per com influïa en determinades
capes socials. Era l’ideòleg de molts sec-
tors d’opinió de la dreta dura en matè-
ria d’homosexualitat. I, molt pitjor: era
el metge que intentava guarir la “ma-
laltia” de l´homosexualitat a tots els
nois que queien en les seves mans. Em
pregunto quants d’ells hauran patit les
seves pràctiques. De fet, segons expli-
ca ell mateix, el president de la Plata-
forma Popular Gay, en Carlos Biendi-
cho, va ser una de les seves víctimes, a
l’època que Biendicho estava a l’Opus.
Don Aquilino, doncs, no és un ximple
qualsevol, ni un integrista més dels que
poblen els racons foscos del prejudici
en les nostres societats, sinó un catè-
dratic amb molts recursos, molta ca-
pacitat d’influència, una preparació
sòlida i un no menys sòlid desacom-
plexament en protagonitzar allò que el
psiquiatre Rojas Marcos anomena “tras-
torn de pànic homosexual”. De fet,
molts psiquiatres, basant-se en aquest
pànic que està tipificat, consideren que
el malalt és ell. És per aquest motiu, pel
seu prestigi científic en determinats am-
bients religiosos i socials, que els del PP
el van dur al Senat. I també per això ma-
teix, el portaveu del PP a la comissió per-
tinent va fer grans lloances del psiqui-
atre, convençut que estava davant d’una
autoritat indiscutida.

Cosa la qual va durar el que va trigar
el PP a agafar un autèntic pànic social
pel que significaven les paraules de Po-
laino. I és que determinants planteja-
ments intolerants només es mantenen
amb vigor en cenacles petits i poc ven-
tilats, però esdevenen políticament in-
sostenibles quan se’ls aireja i se’ls posa
un micròfon.

D’això vull parlar, dels micròfons. Per-
què tot el que està passant amb aquest
tema té a veure amb comportaments de
doble moral falaços i, sens dubte, mal-
vats. El Partit Popular sabia perfecta-
ment qui era Aquilino Polaino i quines
tesis defensaria al Senat. És a dir, sabia
que Polaino menysprearia els homose-
xuals, els tractaria de desviats, en línia

directa amb el pensament de l’Església
més cavernària (E-cristians inclosos),
i els negaria, per la via científica, el
dret a educar els seus fills. De fet,
podem trobar tota mena d’entrevistes,
articles i declaracions de l’infaust Aqui-
lino en moltes publicacions vinculades
a la dreta espanyola. No era un desco-
negut i perquè era perfectament co-
negut, se li va donar un micròfon de
categoria, se li va permetre usar el
Senat per a la seva propaganda into-
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lerant, i se li va donar la cobertura
d’un partit polític. Fou després, quan
el PP es va adonar que el monstre crei-
xia més enllà de control, quan van re-
negar de la criatura. En el fons, l’únic
que ha estat coherent del PP, ha estat
el portaveu que l’ha lloat. Però el po-
líticament correcte pesa tant en les as-
piracions polítiques dels partits in-
correctes, que alguns s’han de menjar
fins i tot als propis ideòlegs. Veurem si
no acaben devorant a alguns bisbes…

Per què no fa, el PP, un exercici d’ho-
nestedat? De fet, si em permeten, per
què no el fan molts ciutadans, i ens
diuen realment el que creuen? El pro-
blema no és el que pensa don Aquilino,
el problema és que sempre hi haurà
Aquilinos que intentaran donar cober-
tura científica a la maldat dels preju-
dicis. I el problema és que hi ha molta
gent, molta, que viu segura gràcies als
prejudicis que l’acompanyen, alimen-
tats per la por a la diferència, necessi-
tats d’uniformitat per tal de no ofe-
gar-se, servents de déus que
espiritualitzen l’odi. Deia Albert Eins-
tein que un prejudici era més difícil de
trencar que un àtom, i res no ha des-
mentit el savi. Podria intentar, en
aquest article, enfilar un llarg reguit-
zell d’arguments que desmenteixen les
tesis del Polaino. Tinc una àmplia i
bella experiència, per exemple, en el
tema de nens adoptats per parelles gais.
Però no es tracta d’això. Ha arribat un
punt que em nego a debatre els argu-
ments de la intolerància, perquè no
vull caure en el parany de fer debatible
allò que no està sotmès a debat. No està
sotmès a debat que els gais són tan nor-
mals –o tan anormals– com tots els he-
terosexuals. No està sotmès a debat que
tenen els mateixos drets que la resta, i
que si aquests drets no estan regulats,
la misèria recau en el sistema que els
discrimina. No està sotmès a debat que
la felicitat dels nens no depèn del gust
sexual dels pares, sinó de la seva capa-
citat d’estimar-los i educar-los per a la
convivència. L’única cosa que podem
debatre, sense caure en el parany que
l’ integrisme ens munta, és per quin
motiu alguns partits tenen vergonya
del seu propi pensament, i reneguen
d’ell quan esdevé públic. No pensa això
mateix Ana Botella? No és una segui-
dora de les tesis de Polaino? I Acebes?
I els de la Faes? I tota l’opusdada. Doncs,
que s’animin i no s’amaguin! Que viure
dins l’armari és molt dur…

Pilar Rahola.Periodista i escriptora
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‘Analecta Sacra Tarraconensia’
A l b e r t M a n e n t

E
n un país de guerres, sotracs na-
cionals o modes de canvis sense
fonament és insòlit de trobar
una revista que, fundada el 1925,

s’hagi mantingut, llevat els tres anys de
Guerra Civil, i alhora mantingui un
prestigi internacional tenint en compte
que fa intercanvi amb tres-centes revistes
d’arreu.

La seva temàtica són les ciències his-
tòrico-eclesiàstiques, però també s’hi re-
lacionen qüestions socials, polítiques
i, naturalment, culturals. Surt una ve-
gada l’any en un gruixut volum de qua-
tre a cinc-centes planes. El fundador de
la revista, el jesuïta Ignasi Casanovas, va
adonar-se del buit que teníem en el
camp de les ciències eclesiàstiques i va
tirar endavant no sols la revista sinó la
Biblioteca Balmes, que actualment té
uns cinquanta mil volums i és la bibli-
oteca especialitzada més important de
Catalunya en temàtica religiosa: teolo-
gia, litúrgia, art, filosofia, música, so-
ciologia, Bíblia, i naturalment història
i cultura en general, especialment la ca-
talana. La revista i la biblioteca són com-
plementàries i la primera és producte

de la segona. Els estudis que apareixen
a Analecta Sacra Tarraconensia són fona-
mentalment en català, però també en
castellà, italià i escadusserament en al-
guna altra llengua. La varietat dels
temes ens priva tan sols de fer-hi una
aproximació.

La Biblioteca Balmes inicià el 1925, dos
anys després de fundar-se en un gran edi-
fici neogòtic del carrer de Duran i Bas,
una sèrie històrica que ha estat la més
important i on Ignasi Casanovas i Mi-
quel Batllori van publicar diversos vo-
lums de l’humanista Josep Finestres.
També una extensa biografia de Jaume
Balmes, una tesi sobre les baronies de
Pinós i de Mataplana i altres volums de
documentació eclesiàstica de Catalunya
i Aragó. A part sortiren les obres com-
pletes del bisbe Josep Torras i Bages.

Les sèries filosòfica i teològica, ence-
tades el 1936 i el 1940, no han tingut
tant de relleu i no s’han continuat els
volums de l’Oficina Romànica, on col·la-
boraven, per exemple, Ramon Aramon
i Serra i Francesc de B. Moll.

Però tant la Biblioteca Balmes com
l’Analecta Sacra Tarraconensia tenen greus

problemes de finançament. No hi ha els
mecenes d’abans ni les generoses fun-
dacions interessades per la història o per
la temàtica religiosa, elevada a un nivell
científic. Per això la biblioteca només es
pot obrir tres hores al matí i tant la re-
vista com els projectes d’obres de fons
tenen greus riscos de cara a l’immedi-
at futur. Tot és dirigit per mossèn
Ramon Corts i Blay, rector d’una parrò-
quia de Barcelona, que va fer la tesi sobre
Fèlix Amat, sota la direcció del pare Bat-
llori. Corts ha publicat tres volums que
recullen els regests (resums) de la dar-
rera documentació inèdita consultable
de l’Arxiu Secret Vaticà sobre les relaci-
ons entre Catalunya i la Santa Seu, on
les qüestions d’elecció de bisbes i els con-
flictes amb el catalanisme són constants.

Cal dir que Revista de Catalunya va néi-
xer un any abans que l’Analecta, però la
gran publicació cultural de Rovira i Vir-
gili, que perdura, no ha pogut tenir, a
causa del llarg exili, on van aparèixer al-
guns números, la continuïtat de l’Ana-
lecta Sacra Tarraconensia, que tan bé re-
presenta l’Església i Catalunya en el món
científic internacional.
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