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El cicle de xerrades s'estrena el 2017 amb l'edició més polèmica i participativa de
la seva història
13 Febrer, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El cicle de xerrades Cafè Youcat comença el 2017 amb un tema que ha generat molta
polèmica i, alhora, molta assistència: l’homosexualitat. Més de 200 persones van seguir el
passat 12 de febrer la conferència del Philippe Ariño, un escriptor homosexual catòlic i
francès que defensa l’abstinència com l’única manera de viure la sexualitat dins d’aquest
col·lectiu.
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L’escriptor francés va compartir amb els joves assistents el seu relat de vida: quan va
descobrir als 10 anys que era homosexual, quan va patir atacs d’homofòbia a l’escola, la
complicada relació amb el seu pare durant la joventut i el sentiment d’alliberació quan va
explicar obertament la seva orientació sexual als 21 anys.
La conclusió ﬁnal de la seva experiència, i la més críticada en alguns sectors, és que, tal com
va dir en el Cafè Youcat, no ha trobat “parelles homosexuals que resplendeixin com algunes
parelles casades o cèlibes” i que veu “una falta d’alegria i de complementarietat en les
parelles homosexuals”. Tot i reconèixer en aquest punt que podria canviar d’opinió, en
acabar la xerrada va aclarir que ell no és “una manera de viure l’homosexualitat: s’ha de
llegir el Catecisme de l’Església Catòlica”.
Davant el ressó mediàtic i la crítica generada, el delegat Pastoral de Joventut, Mn. Bruno
Bérchez, va iniciar i tancar l’acte justiﬁcant que la presència d’Ariño “no és la veu de
l’Església, qui parla és el Philippe”. Ariño, en resposta a un grup d’activistes del moviment
LGTB que va entrar a la parròquia per protestar en contra la xerrada, va remarcar que el
problema, en aquest cas, “no és la lliberat d’expressió, sinó el tabú del celibat i la creença en
la veritat de Jesús”.
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