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EDITORIAL

Amb el suport de: On podeu comprar
PARAULES I FETS DE DONES

Llibreria Claret · Llúria, 5 (Barcelona)

«No tingueu por.»
«Ningú no t’ha condemnat.»
«La pau sigui amb vosaltres.»
«Vés-te’n en pau.»
«Estimeu-vos els uns als altres, com 
jo us he estimat.»
«Perdoneu els qui us ofenen.»
«Feliços...»

Que fàcil que és entendre el que 
deia Jesús; parlava amb paràboles, 
ho feia amb autoritat, convençut. 
Les paraules de Jesús són paraules 
que engresquen, que reconcilien, 
que salven, que donen pau.

Però el que deia Jesús no s’adreça 
solament a cadascuna de nosaltres. 
La seva paraula ens aplega en una 
comunitat joiosa.

Trobades de deixebles, amb el 
memorial de Jesús que ens motiva a 
posar la nostra vida de cada dia en 
comú, reunions en petits grups, gai-
rebé en privat, de vegades més vi-
sibles fent intercanvis, explicant-nos 
experiències de com comuniquem 
l’evangeli avui als nostres familiars, 
amics, veïns o companys.

Trobades de deixebles, iguals da-
vant de Déu. Celebracions de la vi-

da en moments importants, accions 
de gràcies per la feina feta com a 
deixebles, pels béns que rebem i 
podem compartir. Si els símbols que 
ens ajuden a comprendre el que és 
invisible als ulls són de la nostra prò-
pia cultura sentim més fàcilment la 
presència del Déu que s’acosta. No 
són rituals misteriosos i llunyans.

No entenem els discursos elevats 
que  van adreçats a gent elevada, 
no els volem entendre. Estem con-
tentes de ser dels senzills, d’aquells 
que engrescaven Jesús a donar grà-
cies al Pare per haver-los revelat el 
que era amagat als savis.

Entrar en el somni de Jesús no és 
tan difícil, les dones l’entenem ja des 
del moment que va néixer com un in-
fant normal, fill d’una dona normal.

Ja es veu, doncs, que la intenció 
d’aquesta revista, del seu contingut, 
és desmuntar estructures i llenguat-
ges barrocs, que en comptes d’aju-
dar a entendre, ho compliquen tot. 
L’article de J. M. Castillo ens dóna 
arguments per comprendre el llen-
guatge simbòlic de la religió, i en 
Jesús Lanao ens comenta com so-
vint aquest llenguatge religiós i el 

de moltes celebracions litúrgiques, i 
les mateixes celebracions, estan des-
fasats i són fins i tot contradictoris 
amb la imatge de Déu que Jesús ens 
va ensenyar.

Altres articles fan referència a la 
teologia feminista, com les notícies 
sobre la participació de teòlogues 
feministes en congressos i reunions 
diverses; també van en la línia de 
fer més senzill el llenguatge i més 
vivencial el missatge.

Acabem l’any convidant-vos a 
escriure a la revista Paraules i fets 
de Dones des dels grups als quals 
aneu i amb qui us trobeu, de les ex-
periències i reflexions que vulgueu 
compartir, cada una al seu nivell. La 
revista és de totes i és el nostre mitjà 
de comunicació.

En plena celebració de les festes 
de Nadal –encara que la revista us 
arribarà quan ja hauran passat–, 
l’equip que fem la revista desitgem 
la Pau i l’Alegria que revivim aquests 
dies a totes les lectores i lectors, col-
laboradors, sòcies i amics del Col-
lectiu de Dones en l’Església per la 
Paritat, de Catalunya.

Bon any 2013!

Paraules que salven
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Les mares del concili

Fent memòria de “Les mares del con-
cili”1, des del Col·lectiu volem retre 
homenatge a les dones que van 

participar, com a auditores, en el magne 
esdeveniment del Vaticà II. La seva parti-
cipació ha estat molt silenciada, s’ha fet 
gairebé invisible i, a vegades, s’ha reduït 
a un pur simbolisme quan, precisament, 
aquelles dones van saber trobar la mane-
ra de dir una paraula justa en el moment 
oportú, malgrat no poder-les escoltar en 
veu alta a l’aula conciliar.

La meva intenció no és fer una profun-
da reflexió sobre el contingut de les se-
ves aportacions pastorals o teològiques, 
sinó més aviat informar, dir que sí, que 
les dones hi som presents, conèixer-ne 
el nom, saber en qualitat de què van ser 
invitades, quina era la seva procedència 
geogràfica, etc., perquè van ser les nos-
tres representants.

El 23 d’octubre de 1963 el cardenal 
Suenens va afirmar que no tenia cap sen-
tit excloure les dones; al cap d’un any, el 
8 de setembre de 1964, Pau VI va anun-
ciar la seva invitació i així, un any després 
que els barons laics, les dones hi van anar 
arribant. Potser l’any anterior no s’havien 
adonat que podien haver entrat amb la 
mateixa categoria que els barons...

Les dones laiques

La primera va ser Marie Louise Mon-
net, perquè ja era a Roma. Se la nome-
nava en qualitat de presidenta d’una or-
ganització catòlica d’apostolat, MIAMSI.

Pilar Bellosillo, espanyola, presidenta 
de WUCWO, que reunia 36 milions de 
dones d’arreu del món.

Rosemary Goldie, australiana, secre-
tària executiva de COPECIAL.

Anne-Marie Roeloffzen Vendrik, 
advocada, holandesa, de 32 anys, secre-
tària general de WFCYWG.

Amalia Dematteis i Ida Marenghi-
Marenko, dues viudes de guerra, italia-
nes. La seva presència es podia justificar 
com un toc d’atenció per la pau.

Alda Miceli, formada en l’Acció Catò-
lica, missionera secular de Crist Rei.

Catherine McCarthy, d’EUA, viuda, 
presidenta del Consell Nacional de Do-
nes Catòliques.

Luzma Longoria Gama i el seu marit 
José Álvarez Icaza Manero, copresidents 
del moviment de la Família Cristiana.

Margarita Moyano Llerena, argen-
tina, presidenta de la Federació Mundial 
de la Joventut.

Gladys Parentelli, uruguaiana, vice-
presidenta del moviment de Joves Rurals.

Gertrud Ehrle, alemanya, dedicada a 
la causa de la dona treballadora i mem-
bre de la UMOFC.

Hedwig von Skoda, una austríaca 
ben plantada, baronessa, de la famí-
lia txecoslovaca que ha donat nom a la 
marca automobilística, fundadora de 
Nouvelles Equipes Internationales de Re-
naissance Chretienne.

Dones religioses...

Mary Luke Tobin, d’EUA, generala de 
les germanes de Loreto.

Marie de la Croix Khouzma, egípcia, 
de les germanes del Sagrat Cor.

Marie Henriette Ghanem, del Líban, 
de les germanes dels Sagrats Cors de Je-
sús i Maria; fundadora de l’assemblea de 
superiores generals del Líban.

Sabine de Valon, francesa, generala 
de les religioses del Sagrat Cor, presiden-
ta de la USIG.

Juliana Thomas, superiora de les ger-
manetes dels pobres de Jesucrist, i secre-
tària de la Unió de Religioses d’Alemanya.

Suzanne Guillemin, superiora gene-
ral de les Filles de la Caritat, la que havia 
realitzat el canvi revolucionari de l’hàbit 
de les religioses.

Cristina Estrada, d’Espanya, superio-
ra general de les Esclaves del Sagrat Cor.

Constantina Baldinucci, italiana, ge-
nerala de les germanes de Maria Nena.

Claudia Feddish, nord-americana, de 
les germanes de Sant Basili el Gran, de 
ritus bizantí ucrainià.

Jerome Maria Chimy, de la comuni-
tat de germanes serves de Maria Imma-
culada, del Canadà.

En total, 23 dones; 10 de religioses i 
13 de laiques, solteres, viudes i una de 
casada. Una presència que passa gairebé 
desapercebuda en una massa de 3.000 
barons.

... i encara unes altres

Seria injust no dir una paraula sobre les 
que van participar en subcomissions 
o que van ser explícitament consultades 
per a determinats temes. D’elles, però, 

només se’n saben els noms i la proce-
dència, manca encara un estudi especí-
fic del seu treball: n’hi havia de Bèlgica, 
França, Anglaterra, Països Baixos, Ar-
gentina, Mèxic, Antilles, Pakistan, Suïs-
sa, Índia, EUA, Itàlia, Uruguai, Holanda. 
D’aquestes, unes eren responsables de 
la JOC internacional, altres del MIJARC, 
de la UMOFC, UNESCO, Pax Romana, 
del Moviment Familiar Cristià d’Amèrica 
Llatina i EUA. Alguna experta en educa-
ció de base, alguna altra en economia, 
de moviments cristians de caire cultural, 
d’Equips de la Mare de Déu de París, i 
algunes expertes per col·laborar en el fa-
mós esquema XIII. Una doctora eslovaca 
interessada en medicina en terres de mis-
sions, una economista especialitzada en 
problemes de la fam al món, una respon-
sable de la transmissió catòlica de Ràdio 
Montecarlo. I si d’aquests dones se’n sap 
molt poc, encara se sap menys de mol-
tes altres que també van col·laborar en 
treballs molt específics i d’encàrrec de 
diversos cardenals.

Poc espai ens queda i moltes coses per 
dir, però només afegiré unes paraules 
sobre el criteri de selecció que, en rea-
litat, salta a la vista: es va tenir cura de 
la internacionalització i de la represen-
tativitat: religioses de diverses congre-
gacions, amb càrrecs que garanteixen el 
coneixement de la pròpia espiritualitat i 
compromís social; seglars compromeses 
en diversos camps de competència civil 
i eclesial.

És a dir, que aquelles 23 dones s’han 
convertit, finalment, en un centenar. A 
totes us donem les gràcies. La vostra pre-
sència i compromís ens anima i ja som 
moltes les dones que creiem en la nos-
tra dignitat i preparació, que volem que 
se’ns escolti, que som laiques adultes, 
que volem viure en la llibertat dels fills i 
filles de Déu i en la igualtat de les funci-
ons que a tots i totes les deixebles se’ns 
ha encomanat.

Roser Solé Besteiro

1 Aquest és el títol d’una publicació recent, 
que recomano, de la teòloga italiana Adriana 
Valerio, Madri del concilio. Ventitré donne al 
Vaticano II, Roma 2012, que podeu trobar a 
la biblioteca del Col·lectiu, d’on està extret 
aquest article, així com d’un escrit d’Isabel 
Gómez-Acebo que aviat veurà la llum a l’edi-
torial Herder.



4

TEOLOGIA FEMINISTA

Volver1 / con la frente 
marchita, / las nieves del 

tiempo platearon mi sien...

Tornar a Xile, a les em-
panades més grosses 
que he vist mai, a les 

reunions amb un got de vi 
al davant fent-la petar sense 
cap mena de pressa, i a reco-
nèixer-nos al cap de 20 anys 
encara que unes quantes ens 
continuem tenyint els cabells, 
va ser una emoció profunda. 
De l’Uruguai, Argentina, Bra-
sil, Panamà, Veneçuela, Nica-
ragua, Bolívia, Espanya, Perú 
i Equador vam venir un grup 
de dones que amb les xilenes 
de diverses regions ens vam 
trobar i retrobar. “Con-spi-
rando és un espai de reflexió, 
però també d’afecte, i això és 
el que és realment conspira-
dor de Con-spirando”, es va 
dir a la mesa d’obertura del 
Seminari Internacional.

Sentir... / que es un soplo 
la vida, / que veinte años 
no es nada, / que febril la 
mirada, / errante en las 
sombras, / te busca y te 

nombra.

Havia arribat el moment 
de dir en veu alta el que s’ha 
construït durant aquests anys 
convocant, repetint, apro-
fundint, sintetitzant, els te-
mes eixos que Con-spirando 
va anar consolidant i que un 
grup de dones i organitza-
cions escampat per Amèrica 
Llatina hem agafat, reciclat, 
apropiat, reinventat.

Judy Rees2 ens va fer entrar 
en matèria; amb el somriure 
càlid i l’entusiasme militant 
que té va dir: L’ecofeminisme 
no és el camí però és un camí 
vàlid avui. El feminisme conti-
nua cercant de fer sentir una 

veu en defensa de les dones 
encara considerades menys 
persona que els barons, i 
aquesta defensa forma part 
dels somnis que hem d’acon-
seguir. Juntament amb el 
desenvolupament de la cons-
ciència ecològica ens repta a 
una diferenciació i complexi-
tat més grans, a una comunió 
més gran en totes les nostres 
relacions.

Alicia Puleo, Vicenta Ma-
mani i Sara Larrain ens van 
fer veure les complexitats del 
tema en què des del mateix 
camí es poden defensar posi-
cions algunes fins i tot gaire-
bé oposades entre si.

Ute Seiber3, en un to res-
pectuós i penetrant, ens va 
recordar i actualitzar les cer-
ques renovades en aquestes 
imatges de l’innominable, del 
que a les palpentes s’ha anat 
anomenant teologia ecofe-
minista i que avui encara no 
troba lloc ni reconeixement en 

els espais teològics. Aquesta 
aposta teològica potser conti-
nuarà errante en las sombras, 
com diu el tango, però allà va 
sortir a la llum. Ivone Gebara 
i Juan Sepúlveda van exposar 
el seu punt de vista: Els preju-
dicis continuen actuant entre 
homes i dones i els sectors po-

pulars continuen consumint 
tradicions religioses que opri-
meixen, són algunes de les 
afirmacions que restaren pen-
dents de més aprofundiment.

Josefina Hurtado4, fent 
moure simbòlicament tres es-
pirals autònomes i entrellaça-
des alhora, ens va parlar del 
cos, territori de la memòria 
pròpia, ancestral i col·lectiva; 
del lideratge i d’una altra ma-
nera d’estudiar, aprehendre, 
saber, intuir.

Pilar Errázuriz i Liliana Ace-
ro des de punts de partida 
diferents insistiren en la for-
ça transformadora del treball 
grupal, en el poder guaridor 
del grup. Llavors va sorgir la 
memòria feta imatges del 
llarg recorregut que va co-
mençar amb allò que se’n 
va dir Jardins Compartits, les 
Escoles d’Ètica i espiritualitat, 
els ritus de les estacions, les 
tertúlies, etc. Trobades que 
estan vibrant en les cèl·lules i 

en la memòria de cada dona 
participant.

Vivir... / con el alma aferra-
da / a un dulce recuerdo / que 

lloro otra vez...

D’alguna manera, he vol-
gut esmentar totes les veus 

presents al Seminari, perquè 
intueixo que als qui interes-
sen els temes i poden entrar 
a la gran finestra que és In-
ternet, hi trobaran les seves 
aportacions per aprofun-
dir-hi, aclarir dubtes i conti-
nuar cercant.

Per part meva acabo dei-
xant-vos uns quants pen-
saments expressats aquests 
dies i que, encara que estan 
fora de context, continuen 
provocant-me a continuar re-
flexionant:

· Tenir cura d’un animal és 
per a qualsevol dona desafiar 
el patriarcat, que ens ha for-
mat a les dones per ser el mi-
rall que amplia l’autoestima 
dels barons.

· Els ecologistes profunds 
estan contra els drets sexuals 
i reproductius que durant ge-
neracions les dones, i recent-
ment alguns barons, estem 
defensant com un camí de 
drets de les humanes.

· No cal viure de manera 
més austera per ser ecologis-
ta, sinó de manera suficient.

· El bon viure implica sim-
plement reconèixer que la 
terra és viva i puc relacio-
nar-me amb una patata, com 
en la cultura andina. Enten-
dre la naturalesa com a sub-
jecte.

· Les religions amb els seus 
continguts contaminen les 
ments i creen dependències. 
El cristianisme és un fet cul-
tural i polític i això comporta 
que cal rellegir-ne els contin-
guts i obrir-los a altres signi-
ficacions.

Coca Trillini

1. http://www.me.gov.ar/efeme/
diatango/volver.html
2. Intervenciones en: http://cons-
pirando.cl/
3. Ídem 2
4. Ídem 2

Fent memòria, imaginant futurs 
Seminari internacional, 16 i 17 octubre 2012, Santiago de Chile

Con-spirando ha fet 20 anys
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Bisbesses vetades

XIX trobada de dones i teologia

Des de fa gairebé 20 anys, el 
1992, l’Església d’Anglaterra o 
anglicana ordena dones per al 

seu presbiterat. Va ser una decisió presa 
democràticament pels tres cercles o cà-
meres que constitueixen aquella Església: 
els bisbes, els clergues i els laics i laiques. 
Aquella vegada el laïcat va ser el grup 
més reticent a l’ordenació de les dones 
i ara s’ha repetit la mateixa proporció de 
vots, i no deixa de ser una cosa curiosa 
–almenys per a les nostres latituds– que 
els bisbes siguin els més favorables a ad-
metre dones en peu d’igualtat seguits pel 
clergat.

El nou arquebisbe de Canterbury, 
primat de l’anglicanisme, Justin 
Welby, que prendrà possessió propera-
ment, dóna suport a l’ordenació de do-
nes sabent que malauradament encara 
és un tema espinós i controvertit. Una 
part important de l’Església no veu amb 
bons ulls el fet de donar pas amb plens 
poders a les dones i veuen més impor-
tant continuar amb les lleis antigues 
mantenint les dones en segon lloc, do-
nant per tant més importància a regles 
superades que no pas avançar cap a la 
plena integració de dones i homes en 
la tasca de l’Església, com, de fet, està 

succeint en la societat occidental, amb 
les dificultats conegudes.

No és pas aquest un problema 
que es ventili actualment dins l’Es-
glésia catòlica, que queda molt lluny 
d’aquestes preocupacions. Només una 
petita part del laïcat, i potser una part 
encara més minsa del clergat, és sensi-
ble a aquesta discriminació flagrant per 
raó del sexe. Els Drets Humans Univer-
sals condemnen greument la discrimi-
nació sexual allà on es doni aquest fet. 
És conegut que l’Església catòlica no va 
signar al seu dia aquesta declaració uni-
versal i per tant no se sent constreta per 
aquest mandat, cosa que clama al cel.

Que els protestants ens marquen 
el camí és cosa sabuda. Països de 
tradició democràtica, com Anglaterra, 
avui dia ja no poden entendre ni accep-
tar que una fracció tan important de la 
societat quedi al marge per causa de la 
voluntat d’uns quants que són els únics 
que, d’acord amb l’estatus actual, po-
den decidir. Per a les dones, dins l’Es-
glésia catòlica, no hi ha cap possibilitat 
ni tan sols poden plantejar el tema que 
Joan Pau II va donar per tancat.

Finalment la votació dins l’Esglé-
sia anglicana no ha estat propícia a 

les bisbesses i s’haurà de tornar a co-
mençar el procés. Sembla que al 2019 
la qüestió es posarà de nou sobre la 
taula. Serà per a elles un temps d’espe-
rança, una esperança vetada totalment 
en l’Església catòlica oficial. Extraoficial-
ment ja hi ha algunes bisbesses que es 
consideren ordenades encara que no 
ho siguin segons les regles vaticanes. 
Altres Esglésies protestants també han 
donat aquest pas envers les dones tan-
cant un cercle natural.

Sefa Amell
Publicat a www.grupvertex.cat 

Del 23 al 25 de novembre es va 
celebrar a Vitòria el XIX Encuen-
tro de Mujeres y Teologia amb el 

lema: «Recuperando nuestros vínculos 
teológicos» centrat en tres grans apar-
tats: Recuperant arrels/La nostra història, 
El nostre present i Teixint futur, cada apar-
tat amb dues ponents. També hi va haver 
tallers.

Començà la trobada revisant la nos-
tra història, i donant una mirada al nos-
tre present. La Marifé Ramos i la Maria 
Pau Trayner ens van ajudar a reflexionar 
el treball fet des del concili Vaticà II i el 
que va representar per a totes nosaltres. 
Es van obrir portes i amb l’ajuda de la 
Ruah es va començar a teixir una xarxa 
amb molts grups de dones que anem 
fent camí obrint-nos a les diferents teolo-
gies que sorgiren d’aquell crit de llibertat: 
la teologia de l’alliberament, la feminista, 
l’ecofeminista i la queer.

Als tallers vam anar descobrint 
l’energia del nostre cos i la capacitat 
que tenim de guarició i de reflexió, se-
gons en quin vam participar.

A l’apartat Teixint el futur, la Silvia 
Martínez ens van parlar de la diversi-
tat i de la multiculturalitat, i de tenir en 
compte els grups i les institucions que 
van naixent. S’han de cuidar i mimar per 
poder donar el fruit de què son capaces 
de compartir. La Teresa Forcades ens va 
destacar cinc punts que hem de tenir 
presents: tenir cura, saber on estem en la 
societat actual, i la nostra participació en 
els espais queer, místic i polític. Per estar 
presents en la història i saber donar una 
resposta correcta en el dia a dia, ens va 
dir que és molt important fer diàriament 
uns trenta minuts de silenci per saber es-
coltar el nostre cor i donar una resposta 
equilibrada a la nostra vida.

Després, al final de la trobada, vam 

fer la celebració litúrgica recordant molt 
especialment Hidelgarda de Bingen, re-
coneguda doctora de l’Església el dia 8 
d’octubre. Hidelgarda va ser una dona 
sàvia que admirava la Creació i es man-
tenia unida a la terra, coneixia les plantes 
i utilitzava les pedres pel seu valor gua-
ridor. Va escriure música i feia teologia. 
En la celebració vam fer uns ritus d’aigua 
per guarir-nos. Se’ns repartiren unes fu-
lles oloroses i amb la música d’Hildegar-
da vam fer uns minuts de silenci deixant 
que aquells moments fossin renovadors i 
suscitant un sentiment de resurrecció que 
ens unís amb tot l’univers. Al final la Ma-
ria Pau va llegir el manifest del Col·lectiu 
recordant el dia de la violència contra la 
dona. Vam acabar amb una bona abraça-
da donant-nos la pau i l’energia positiva.

Maria Antònia Sabater Montserrat
Membre del Col·lectiu i de la GOAC
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El silenci sobre el tracte que 
reben les dones és preocupant

“L es accions parlen més que les 
paraules.” M’agrada aquest vell 
refrany. Jo me’l creia. No obstant 

això, recentment m’he començat a qüesti-
onar la validesa d’aquesta dita. He arribat 
a comprendre que el que realment vull és 
sentir el compromís de la gent amb algu-
na acció. Vull sentir la gent que diu el que 
vull pensar que creuen. Vull que es digui en 
públic, que ho diguin els documents legals, 
que també es digui en els catecismes, en les 
encícliques, que es digui...

Fa aproximadament un mes sota un 
tendal destinat a protegir-nos del sol africà, 
vaig començar a pensar diferent sobre un 
munt de coses, i aquesta va ser la clau del 
meu canvi.

Érem persones religioses de totes les 
tradicions més importants del món. Hi havia 
monjos professos i swamis, pastors, minis-
tres, rabins, catequistes laics i oficials de l’Es-
glésia. La nostra tasca era trobar-nos gent de 
tot el món, parlant de pau, justícia i veritat –
amb majúscula– i també de la santedat. I cap 
al final de la setmana, vaig tenir una intuïció 
molt clara, una cosa molt important sortiria 
de les nostres ponències. Una cosa que cap-
giraria, potser, tot el que estàvem dient.

Aquell dia el tema era el perdó. El pla 
consistia a conèixer diverses tradicions, situa-
cions concretes, representants qualificats so-
bre qüestions pròpies del que estàvem trac-
tant, saber què s’estava fent a tot el món per 
portar la pau i la justícia entre persones de 
tendències oposades, entre persones que vi-
uen en el mateix espai encara que amb punts 
de vista diferents. Les persones encarregades 
d’explicar-nos-ho van ser persones que en la 
seva vida de cada dia viuen aquesta situació.

Ens vam assabentar, per exemple, de 
l’avanç de la revolució dels filòsofs a Egip-
te, de l’agitació social actual a Cambodja, 
dels treballadors internacionals de pau i la 
delicada situació de les persones cristianes 
a l’Orient Mitjà. Era una sessió molt interes-
sant, fins que, de sobte, es va fer més terri-
ble que interessant.

Les ponents ara eren dones congole-
ses. Anaven vestides amb llargues túniques, 
esquitxades de brillants vermells, verds, 
grocs i blaus en proporcions variades i crida-
neres. Els turbants, dels mateixos colors, els 
donaven un aire de reialesa. Per poder-s’ho 
imaginar cal haver vist les reines de l’Àfrica.

La primera va parlar, vacil·lant i a grans 
trets, sobre la dificultat del perdó després 
d’una guerra civil en què els veïns que ha-

vien conviscut durant anys els uns al costat 
dels altres s’havien girat de sobte els uns 
contra els altres. No podien, va dir, oblidar 
el dolor tant si aquest venia d’una persona 
o d’un grup.

Era difícil explicar com una gran an-
goixa anul·lava l’energia de les persones 
mitjançant sentiments com, per exemple, 
la desconfiança o una sensació constant de 
traïció; fins i tot descobrir com la pèrdua de 
la fe generava els desacords polítics. El ma-
lestar social era arreu actualment.

Llavors la dona va parar de parlar uns 
moments. Havia percebut clarament la nos-
tra falta de comprensió i ens va dir: «Perme-
teu-me que us parli clar i i que us digui que 
setanta mil dones i nenes van ser violades 
al Congo durant la guerra. Són persones, 
encara, sense llar. Moltes han mort de fam. 
Altres es vam quedar embarassades i ara els 
infants que portaven són orfes. Jo sóc una 
d’aquestes dones. Sóc cristiana, però no puc 
perdonar.» Va sospirar i va alçar la veu. «Us 
explico un cas. Una nit, uns lladres van anar a 
una casa i van exigir a l’home que els lliurés la 
dona i les filles o el mataven. Ell s’hi va negar. 
Van començar a tallar-li els dits i a burxar-li els 
ulls. La dona no ho va poder suportar més i 
els va cridar: “Agafeu-me i deixeu-lo anar.” 
Així ho van fer. Tot seguit van ser violades 
tant ella com les filles, i finalment després de 
robar-los el que els va semblar van marxar.»

Va fer una pausa –va semblar que dura-
va una eternitat–, i va reprendre l’explicació. 
«Llavors el marit va començar a cridar. Va 
fer fora de casa la dona i les filles, que es 
van quedar sense tenir on anar, i ningú, nin-
gú, les va acollir.»

Sota el tendal es va fer un silenci intens 
i tallant.

Ningú no les acolliria? Vaig sentir dins 
meu un gran desassossec i em vaig pregun-
tar: Ningú? I on van anar?

Tot seguit tothom va començar a fer 
preguntes alhora: Per què no? Però què 
dius? Com és que en nom de Déu el marit 
les feia fora? Vols dir que el marit es va en-

fadar amb la dona? La incredulitat de tot-
hom era evident.

«Espereu», ens va dir. El meu senti-
ment d’angoixa anava creixent. Què hi ha 
en aquesta cultura que pugui justificar el 
comportament dels violadors o els dubtes 
del propi marit?

La dona es va aixecar de la cadira on 
seia i va dir: «Els homes han de començar 
a creure que les dones som éssers humans. 
Han de deixar de dir i de creure que les do-
nes ho volen, perquè ells creuen que en de-
finitiva les dones ho volen... i per això les 
fan fora de casa. Tothom ho fa. I les famílies 
que accepten la dona novament es neguen 
a acceptar l’infant fruit de la violació.»

Un silenci com una llosa pesava sota 
aquell tendal ple de monjos, ministres, ca-
tequistes i responsables de les religions més 
antigues.

El dolor ara tenia una altra dimensió. 
Aquests països són «convertits» des de fa se-
gles. Ja és hora que ens preguntem: Què han 
dit respecte de les dones els homes religio-
sos quan els han catequitzat? Quins acudits 
sarcàstics i quina teologia degradant encara 
s’ensenya sobre les dones des de les religi-
ons patriarcals? Per què es donen accions 
d’exclusió, invisibilitat, control, dominació i 
subordinació de les dones per part d’homes 
de l’Església i de gent gran sagrada de tot el 
món? Com en el cas exposat; avui mateix.

Des del meu punt de vista estic conven-
çuda que hem de desconfiar tant de l’home 
“protecció” com del paternalisme i de la 
teologia, perquè les accions que generen, 
tant en homes com en dones, han limitat 
la plena humanitat de les dones arreu del 
món.

Ja és hora que actuem amb urgència i 
fem el que calgui perquè des de les trones 
dels predicadors i dels patriarques sigui dita 
la veritat sobre les dones i que de veritat si-
gui creguda per tothom. Serà llavors que fi-
nalment podrem anar junts. Serà llavors que 
les actituds i les accions es faran reals.

Joan D. Chittister
Benedictina dels EUA, periodista i escriptora

Autora de quaranta-cinc llibres sobre vida religiosa, 
espiritualitat i teologia és una referent internacio-
nal en qüestions com la dona en l’Església catòlica, 
l’opció pels pobres, la pau, la justícia i, en general, 
les qüestions que preocupen de l’Església i la socie-
tat contemporània. Aquest article fa referència a la 
trobada de primers de març a Kenya amb motiu de 
complir deu anys l’associació Global Peace Inicitive 
of Women (GPIW), de les Nacions Unides.
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L’experiència de la gratuïtat, 
accés a Déu

En aquests moments en què les 
certeses semblen sovint esvair-se, 
quan cal refer els camins i també 

obrir-ne de nous, sembla oportú acu-
dir als testimonis per tal d’entrar en 
diàleg amb ells i deixar-nos interpel-
lar, contrastar, animar... Així, ens pro-
posem apropar-nos a una dimensió 
de l’experiència vital de Simone Weil 
(París, 1909 – Ashford, 1943), filòso-
fa francesa lúcida i compromesa amb 
el seu context en la qual l’experiència 
i el pensament dialoguen contínua-
ment.

En concret, volem acostar-nos a la 
seva reflexió entorn els previs exis-
tencials per a l’experiència de Déu. 
El central d’aquesta experiència està 
recollit en un assaig que l’autora va 
escriure a Marsella el maig de 1942 
anomenat Formes de l’amor implícit 
a Déu. En aquest moment, Simone 
Weil estava molt amoïnada per per-
cebre la presència de l’absolut arreu 
i per copsar com la salvació s’ofereix 
més enllà de la religió institucional.

Weil proposa quatre formes d’amor 
com a experiència preparatòria de 
l’amor a Déu. Són experiències indi-
rectes, ja que no tenen com a objecte 
Déu mateix, sinó el proïsme, la bellesa, 
les pràctiques religioses i l’amic. Però 
qui les fa, de fet, ja està en la tessitura 
de l’amor a Déu de forma implícita. A 
voltes es prolonguen al llarg de tota 
l’existència i, en ocasions, no arriben 
a desembocar en una experiència 
explícita de l’amor a Déu. Vegem en 
què consisteixen.

Simone Weil entén que l’amor al 
proïsme sempre es dóna en la desi-
gualtat. Es tracta de donar pa a qui 
té fam (cf. Mt 25,31-46), d’atendre el 
que està malparat a la vora del camí 
(cf. Lc 10,29-37). Aquesta dinàmica 
passa per la renúncia personal i la ne-
gació de si mateix que permet ser un 
amb l’altra persona i així atorgar-li la 
vida. No hi ha contrapartides. Es trac-
ta d’un moviment incondicional de 
despullament d’un mateix en favor 

de l’altra persona que no reclama res 
per a ella.

L’autora afirma que l’actitud davant 
la bellesa és únicament la mirada i 
l’espera. Si bé, sovint, la nostra pri-
mera reacció és intentar posseir i do-
minar la bellesa, Simone Weil afirma 
que, més aviat, cal callar, fer silenci i 
ser totalment disponible a la seva pre-
sència. D’aquesta manera, mantenint 
la distància ens unim, en la in-sacietat 
ens sadollem, en la fam ens alimen-
tem. Aquest és un contacte i una 
possessió diferents, que no esgoten 
l’objecte de la mirada ni deixen de 
fer créixer el desig que la nodreix. Ens 
trobem en comunió amb la realitat.

Respecte a les pràctiques religioses, 
Simone Weil adverteix d’entrada que 

l’amor a la religió és també un amor 
implícit a Déu. Encara que en ella Déu 
apareix anomenat explícitament, això 
no suposa un contacte amb Ell de for-
ma immediata i necessària. Les coses 
religioses requereixen de nosaltres la 
nostra atenció i la nostra mirada in-
condicionals. Aquí, ens endinsem en el 
nucli més autèntic de l’actitud religio-
sa. De fet, és Déu qui cerca la persona. 
Déu té la iniciativa. És el Déu gratuït. 
No hi ha res que l’obligui o el lligui si 
no és la seva pròpia voluntat de fer-se 
proper a la creació, a cada un de nosal-

tres. D’aquesta manera, s’imposa l’es-
pera. L’autèntica actitud religiosa con-
sisteix a deixar-nos atrapar per Déu, a 
disposar-nos a acollir la seva presència. 
L’espera és el fonament de la vida es-
piritual. És la humilitat perfecta de qui 
accedeix a rebre-ho tot de Déu. És pur 
despullament i do de si mateix.

L’amistat també suposa una dinà-
mica de despreniment personal. Re-
coneixem en l’altra persona algú sem-
blant a nosaltres mateixos. L’amistat 
suposa el respecte absolut a l’auto-
nomia humana, sense cedir en res a 
l’impuls que converteix l’altra perso-
na en alguna cosa indispensable per 
a nosaltres. Per això, l’amistat és molt 
semblant a la compassió i la gratitud.

En totes les formes d’amor implícit 
podem identificar un únic dinamisme. 
La renúncia d’un mateix i el consenti-
ment a alguna cosa que intuïm com 
a absolut. D’aquesta manera, totes 
suposen un procés de radical auto-
transcendència personal. Trenquem la 
dinàmica de la reciprocitat i ens enca-
rem, encara que sigui implícitament, 
davant l’Absolut. L’experiència ens 
mostra que així arribem a la plenitud.

La gratuïtat sempre s’expressa com 
a amor efectiu, encara que sigui en 
el secret. Aquest darrer també és una 
de les notes de la gratuïtat. L’acte té 
més realitat que la seva expressió, la 
qual el pot deformar. El gest gratuït 
suposa i, fins i tot, requereix una certa 
reciprocitat. Però es tracta d’una reci-
procitat que no és buscada ni exigi-
da, sinó més aviat donada lliurement 
i rebuda sense més. Així, l’efectivitat 
protegida amb el secret i la nova re-
ciprocitat oberta a l’universal són les 
característiques fonamentals de tot 
acte gratuït. Aquestes ens serveixen 
de criteri per discernir si la nostra exis-
tència es mou segons el dinamisme 
de la gratuïtat que troba la vida plena 
només en consentir perdre-la i que 
ens situa en la pista de Déu mateix.

Núria Caum
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Llenguatge religiós, llenguatge simbòlic

Renovació del llenguatge teològic i litúrgic

La comunicació entre els éssers 
humans, com tots sabem per ex-
periència, es realitza mitjançant el 

llenguatge. Parlant ens comuniquem, 
ens entenem, aclarim les nostres dife-
rents maneres de pensar, etc. No obs-
tant això, seria un error pensar que els 
éssers humans ens comuniquem no-
més mitjançant el llenguatge. Més im-
portant que el llenguatge, i anterior a 
qualsevol paraula (o signe equivalent), 
és la comunicació per mitjà de gestos 
simbòlics. Un nadó, des del primer mo-
ment de la seva vida i molt abans de 
començar a parlar, ja es comunica amb 
la mare. No diu cap paraula. No la pot 
dir. I, malgrat això, entre la mare i el fill 
es produeix des del primer moment una 
profunda comunicació. El nadó comu-
nica a la mare que té gana. Però, com 
que no sap parlar, comunica la seva ne-
cessitat plorant. Aquest plor és el mitjà 
de comunicació de la criatura envers la 
mare. I la mare, per la seva banda, res-
pon al nadó donant-li el pit o el bibe-
ró. El nadó respon quedant-se tranquil, 
fent cara de satisfacció i, seguidament, 
adormint-se com un angelet.

Què vol dir tot això, tan senzill a 
primera vista? Vol dir que els éssers 
humans quan ens comuniquem els 
uns amb els altres, per descomptat, 
ens comuniquem idees, conceptes, 
pensaments... Però, a més a més d’ai-
xò, i molt abans que això, els éssers 
humans ens comuniquem els uns als 
altres les nostres experiències, el nos-
tres sentiments més profunds. El que 
jo sé, ho dic amb paraules o signes 
equivalents. El que jo sento, el que ex-
perimento, el que visc en la meva més 
profunda intimitat, això no es pot co-
municar amb paraules o signes. Això 
només es pot manifestar mitjançant 
símbols. 

Un símbol és l’expressió d’una expe-
riència. Per exemple, una mirada, un 
bes, una abraçada, una carícia, l’ex-
pressió de la cara..., tot això son sím-
bols, que són extraordinàriament més 
eloqüents que totes les paraules i que 
tots els signes que hem inventat els 
humans. Un signe és un senyal o un 
objecte (un so, una figura, un dibuix...) 
que ens fa conèixer una altra cosa. La 
característica pròpia del símbol és que 

ens comunica una experiència. La ca-
racterística pròpia del signe és que ens 
comunica un coneixement. I, atès 
que en la vida són més importants les 
experiències que vivim que els conei-
xements que tenim, per això (ni més ni 
menys) els símbols són els mitjans de 
comunicació que determinen allò que 
som i com vivim, el que és la nostra 
vida i la nostra conducta.

Quina relació té tot això amb la re-
ligió? És el més important i decisiu. 
Perquè la religió no és una sèrie de 
coneixements que tenim per veri-

El meu company Víctor Codina 
ja fa uns anys deia: “Em sembla 
que se celebren moltes misses i 

poques eucaristies”. Contraposava les 
litúrgies rituals, en què sembla que 
l’important és “el que fa el capellà” (a 
voltes l’únic protagonista) amb les as-
semblees participades (sovint prepara-
des) en què es remarca la presència de 
Déu i l’acció simbòlica d’Ell en el poble 
creient. És clar que en Codina està vi-
vint a les “dues ribes” de l’Atlàntic i, 
per tant, participa de celebracions po-
bres i tristes de la nostra Catalunya i 
de les que es fan a l’Amèrica Llatina, 
joioses i plenes de vida…

Personalment m’agraden el teatre i 
la música. Per això crec que una missa 
cantada de Bach o una celebració or-
todoxa, amb encens i cants, molt llar-
ga (unes dues hores), és un espectacle 
magnífic, d’una qualitat estètica no-

table, que eleva el nostre esperit vers 
quelcom transcendent. Tanmateix, ¿té 
res a veure amb el sopar de Jesús de 
Natzaret, que ens relata el NT?

D’altra banda, la teologia subjacent a 
alguns textos litúrgics, ¿és la més cor-
recta? Personalment alguns em semblen 
herètics (atès que responen a esquemes 
teològics absolutament periclitats).

Amb relació a aquest tema hi ha dos 
punts fonamentals: 1) la consciència 
de Jesús sobre la seva vida i la seva 
mort; 2) la reflexió teològica posterior.

Per saber la significació pregona de 
l’eucaristia cal preguntar-se sobre el 
sentit que Jesús va donar a aquell sopar 
de comiat amb els deixebles. El seu do-
nar la vida, ¿tenia un sentit sacrificial, 
com a “exigència” de l’alliberament de 
la humanitat? O, més aviat, van ser els 
deixebles (amb Pau inclòs), que van fer 
aquesta interpretació, basats en l’AT?

Sembla que els biblistes/teòlegs no es 
posen d’acord i n’hi ha de les dues ten-
dències. A més alguns pensen que els 
deixebles difícilment podien ser més “lles-
tos” que Jesús (àdhuc teològicament) i, 
per tant, que Ell tenia consciència d’una 
missió específica i d’una mort redempto-
ra. I per això va fer el gest del partir el 
pa i el vi, intrínsecament lligat al servei i 
l’amor fratern, veritables eixos de la co-
munitat (com relata el quart evangeli).

D’altra banda la “ruptura” amb l’AT, 
per part dels seguidors de Jesús, no 
va ser tan gran com podria semblar, 
tal com queda palès al NT (els quatre 
evangelis i les cartes de Pau). I, concre-
tament, en tot el relatiu al temple, a la 
sinagoga o als costums jueus. A les pri-
meres comunitats s’entreveuen dues 
línies molt marcades: la que podríem 
anomenar “continuista” i la “radical”, 
partidària d’un trencament total, tot 

8



9

PÀGINES CENTRALS

tables, sinó que són les experièn-
cies fonamentals que determinen 
el que és la nostra manera de viure 
i el nostre comportament. Raó per 
la qual el llenguatge religiós ha de ser 
necessàriament un “llenguatge simbò-
lic”. Per exemple, en els evangelis, Je-
sús ens diu que és “el camí”, “la veri-
tat”, “la vida”, “el pastor”, “la porta”, 
“la llum”... Aquestes paraules que Je-
sús s’aplica a ell mateix són metàfores. 
Però una metàfora no és simplement 
un guarniment del llenguatge, com 
es pensava abans. Els savis estudiosos 
del llenguatge van demostrar, fa més 
de mig segle, que la metàfora és una 
“manera de dir quelcom que no es pot 
dir de cap altra manera”. Per exemple, 

si jo dic que he escoltat un “concert 
gris”, amb això no pretenc dir que la 
música té color. El que estic dient és 
que la música era mediocre, ni blanca 
ni negra, ni bona ni dolenta, sinó una 
cosa a mig camí que m’ha deixat des-
content.

Per això, per expressar, amb parau-
les, les nostres experiències simbòli-
ques utilitzem metàfores. D’aquí ve 
que els poetes, els místics, les persones 
religioses, se serveixin de determinades 
metàfores per així poder comunicar les 
seves experiències simbòliques. Una 
persona enamorada pot dir a la perso-
na estimada que és “un sol”. O una 
persona amargada pot assegurar que 
casa seva “és un infern”. Les metàfo-
res i els símbols són més presents en 
la nostra convivència del que ens ado-
nem.

La conseqüència que deriva de tot 
el que hem dit és que el llenguatge 
religiós ha de ser necessàriament un 
llenguatge simbòlic. I, per això mateix 
també, ha de ser un llenguatge meta-
fòric.  Això ens explica perquè, tan so-
vint, els sermons, les homilies, les cate-
quesis, els llibres de religió i de teologia 
no diuen gairebé res a la gent. O diuen 
coses que no interessen en absolut. Les 
persones que van a les esglésies o que 

es posen a llegir un llibre religiós, ho 
fan perquè tenen algun tipus d’expe-
riència que només pot trobar una res-
posta adequada en els símbols que es 
corresponen a aquesta experiència o 
donen alguna resposta al que l’expe-
riència demana.

Aquí rau la importància que té el 
fet que qui vulgui comunicar alguna 
cosa sobre Déu, sobre la fe religiosa, 
sobre Jesús o l’Evangeli (o l’equivalent 
en qualsevol altra religió), ho faci co-
municant la seva pròpia experiència, 
no simplement els coneixements que 
té sobre els assumptes religiosos. Dit 
d’una altra manera: les creences reli-
gioses només es poden comunicar des 
de la pròpia experiència religiosa, no 
només des dels coneixements religio-
sos. Això és el que té de gran i també 
de perillós i exigent la religiositat. Per 
això hi ha persones que no paren de 
parlar de religió i l’efecte que tenen 
en els altres és de refús i malestar. Hi 
ha altres persones que no en parlen 
gairebé mai i, no obstant això, la seva 
sola presència transmet una bondat, 
tant de respecte i tanta humanitat, 
que immediatament un sent que aquí 
hi ha Déu. 

José M. Castillo

9

i que les dues enllacen amb el poble 
d’Israel i la seva tradició. Per això hi ha 
“pactes”, com el concili de Jerusalem.

Vet ací, doncs, dues teologies (com 
a mínim) que continuen en la història 
i la teologia posterior al si de l’Esglé-
sia. Aplicades al sacerdoci i a l’euca-
ristia: d’una banda, es connecta amb 
l’AT (Melquisedec), o sigui el sacerdo-
ci cultual i, de l’altra, amb la carta als 
Hebreus (Crist, l’únic Sacerdot). I, en 
l’eucaristia, als sacrificis del Temple o 
al sopar de Jesús. I, per molt que es 
vulguin conjuminar, resulta impossible 
fer una síntesi, ans són contraposades.

Tanmateix en les celebracions sagra-
mentals, especialment l’eucaristia, ens 
trobem davant una barreja molt curiosa: 
llegim a l’evangeli que Déu s’ha fet un 
de nosaltres i, tot seguit, invoquem a 
“l’omnipotent i etern…” o que “Ell, per 
complir la vostra voluntat, i guanyar per 
a vós un poble sant, estengué els braços 
a la creu…”.

El “gran teòleg” sant Anselm és el 
que va desenvolupar tota aquesta teo-
ria (teologia) sacrificial, a partir del 
“pecat original”: atesa l’ofensa infi-
nita a la grandesa de l’ofès (Déu), la 
reparació d’aquest mal solament la pot 
fer un altre del “mateix nivell”, o sigui 
Jesús, el seu Fill. D’aquesta manera el 
“Déu Pare” esdevé un déu sàdic, que 
necessita de la sang del seu Fill, com a 
satisfacció (rescat dels pecats). I això, 
que és senzillament herètic, ha quedat 
en els textos litúrgics que continuem 
emprant (i que són els “canònics”, o 
sigui els “legals”…).

Penso que no s’ha fet una reflexió 
seriosa, des de la cultura actual, envers 
les manifestacions de la fe en els sagra-
ments (ritus, fórmules); per no parlar 
de les pregàries proposades en el ritu-
al de difunts (judici, condemnació…), 
que fan feredat en els creients i escan-
dalitzen els que no ho són.

Cal una revisió a fons dels textos i de 

les formes de les nostres celebracions, 
especialment de les eucarístiques, si vo-
lem que siguin “signe intel·ligible” de la 
presència i acció de Déu entre nosaltres, 
evidentment del Déu de Jesús... Tasca 
que pertoca a tota la comunitat cristia-
na, no solament els “tècnics” (teòlegs 
mascles “consagrats”). Bona part de la 
teologia que els sustenta no s’aguanta 
(per contradictòria) i, a més, les formes 
s’han de fer properes i entenedores… 
Tot i que probablement els deixebles 
que soparen amb Jesús tampoc van en-
tendre la profunditat del seu gest amb 
el pa i el vi, sí que va quedar remarcada 
la seva dimensió de comunitat fraterna i 
horitzontal en el marc de la Pasqua jue-
va. Un signe d’alliberament que passa-
va per donar la vida per un món nou i 
fratern: el “Regne de Déu”.

Tant de bo puguin augmentar les eu-
caristies i minvar les “misses”…

Jesús Lanao
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“Àvia, beure la sang?”

El llenguatge és una meravella que fa 
possible el diàleg i la comunicació entre 
els humans. Ara bé, per comunicar-nos, 

per transmetre un missatge, per expressar els 
nostres sentiments, cal que els interlocutors 
ens entenguin i, per tant, el nostre llenguat-
ge ha de ser intel·ligible, planer i sense flori-
tures. Tenint en compte que cada cultura té 
gèneres literaris diferents, cal saber quin fa 
servir cada cultura.

La Bíblia, Antic i Nou Testament, està re-
dactada en un llenguatge simbòlic i meta-
fòric. Jesús feia servir les paràboles, i segons 
quins capítols bíblics estan escrits en llen-
guatge apocalíptic. Llavors és necessari, per 
arribar a tothom, informar de la cultura, les 
lleis, els costums que determinen el seu en-
torn... En poques paraules, les circumstàn-
cies que emmarquen els evangelis i la Bíblia en general.

Per exemple, si llegim les lleis i normes que trobem en 
els llibres bíblics comprovarem que el concepte “ètica” 
és diferent del que llegim en els Drets Humans aprovats 
per l’ONU i que milloren les lleis de fa segles.

Agafem “hospitalitat”, pràctica sagrada per als jueus, 
valor magnífic però que no ha de ser prioritari a la vida, la 
salut, l’honra i la dignitat, ja siguin de les filles, esposes, 
germanes, amants... Ho trobarem en el llibre del Gènesi 
(19, 4-9) i dels Jutges (19, 22-28).

Si una dona té pèrdues de sang avui dia anirà al metge 
i no se sotmetrà a les purificacions rituals i rigoroses per 
les dones i també pels homes si havien tingut contacte 
amb elles. Aquestes eren els costums en temps de Jesús. 

Els llibres dels nostres clàssics tenen un estil diferent 
del que estem acostumats avui dia, perquè els nostres 
coetanis són fruit d’uns costums, lleis i llenguatges dife-
rents. La Bíblia, com hem comentat, es troba en aquest 
cas. Els pobles de pastors, pagesos i pescadors, que eren 
els ambients en què Jesús es movia, no tenen res a veure 
amb l’actual món de la informàtica.

Cal tenir en compte la societat de cada època en el 
marc adient, és a dir, s’ha de tenir en compte el moment 
històric, l’entorn geogràfic, les lleis, la política, els cos-
tums, etc.

Se’ns fa difícil acceptar la submissió de la dona, tal 
com estava un segle enrere, perquè ara ens sembla nor-
mal que les dones vagin a la universitat, tinguin el seu 
negoci, es casin amb la persona que estimen, tinguin 
la pàtria potestat dels fills..., els mateixos drets que els 
homes. És intolerable que hagin arribat fins als nostres 
dies les barbaritats que sants i savis van escriure sobre 
les dones, com per exemple: “Que per defecte de raó no 
poden [les dones] ser testimonis en qüestions testamen-
tàries” (Summa theologica II-II q70 a3).

Ara un prec als responsables de la pastoral: pel que fa 
a la consagració, el capellà diu: “Mengeu el meu cos, 
beveu la meva sang...”. Aquestes paraules dites sense 
cap mena d’explicació als infants i als no tant infants del 
segle xxi els causen angoixa o incredulitat. 

Un dia la meva néta de 7 anys em va dir: “Àvia, beure 
la sang? No, no!”

Jo li vaig respondre: “Escolta, Mar, l’Eucaristia és el sím-
bol de l’amor, quan es diu «Mengeu el meu cos i beveu 
la meva sang» és com si Jesús ens digués «Feu vostres les 
meves paraules, assimileu-les, imiteu el meu estil de vida, 
compartiu, feu-vos servidors els uns dels altres»“. D’altra 
banda, cal tenir en compte que és una manera d’expres-
sar-se de la literatura oriental; això ho hem d’entendre 
com si Jesús es fongués amb nosaltres, talment com el 
cos assimila els aliments. Quan Jesús ens dóna la seva 
sang és perquè aquesta, símbol de la vida, la necessitem 
per viure en plenitud.

Conxa Gasch
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Casa meva és casa vostra

Ens demanen que descrivim Dit i 
Fet, no és poc descriure Dit i Fet! 
Fer-ho és com intentar descriure’s 

un mateix: tot sembla poc i alhora tot 
sembla massa. Podem dir que és un 
servei, que fa pràcticament vint-i-cinc 
anys que funciona, que acull homes 
sense llar més grans de cinquanta 
anys, o podem parlar de la metodolo-
gia i de l’ideari de l’entitat.

Per fer-nos-en una idea haurem de 
començar per on i quan va sorgir, quan 
va nàixer Dit i Fet. Foren les ganes 
d’apropar-se a la paraula i als fets de 
Jesús Ressuscitat (Mateu 25), el que va 
portar en Francisco García Fillat, el pa-
dre Paco, a iniciar un camí, del qual ja 
mai més es podria tornar enrere, i que, 
possiblement sense proposar-s’ho, ens 
n’ha fet hereus i continuadors.

Però, què és Dit i Fet? Per a les perso-
nes que no han conegut el padre Paco 
caldrà explicar una mica el seu tarannà 
per poder copsar què és aquest espai 
de convivència.

Francesc García Fillat va començar 
a neguitejar-se pels homes del carrer, 
pels pobres del Gòtic, fa aproxima-
dament vint-i-cinc anys, i es va fer 
voluntari del menjador de les germa-
nes de la mare Teresa de Calcuta (en 
aquell moment al carrer Lleona). Apro-
par-s’hi, fer-s’hi amic, xerrar una mica, 
fer-los preguntes, va fer que a poc a 
poc forgés la idea de “pisos compar-
tits”. Amb la seva ferma convicció 
evangèlica i l’opinió i les ganes d’uns 
quants homes va llogar, primer, dos pi-
sos, i també va parlar amb el rector de 
l’església de Sant Just perquè li cedís 
els locals del carrer Lledó per conver-
tir-los en un menjador i dur a terme 
activitats de cara a sembrar novament 
la llavor de família i de llar.

Va començar amb pocs homes, però 
aquella iniciativa anava quallant entre 
els homes de carrer i sense llar del bar-
ri i també d’altres punts de Barcelona. 
Les persones que vivien al carrer sen-
tien parlar d’un capellà que ajudava a 
trobar sostre i s’hi podia viure sense 
tenir cap tipus de recurs.

L’augment del cost dels pisos en el 
mercat immobiliari va fer que tot el ser-
vei es traslladés completament al carrer 
Lledó, és a dir el dormir, la resta feia 
temps que ja hi era. En un espai de 400 
m2 es van instal·lar divuit homes i van 
començar a fer-hi vida.

Una de les característiques de Dit i 
Fet és que no hi ha establert temps 
de permanència, és a dir, un home 
pot estar a la casa de forma indefini-
da. Generalment, per la seva edat, és 
molt difícil –i des de l’inici de la crisi 
el 2007, encara més– que puguin tro-
bar una feina i puguin iniciar una nova 
vida independent.

Aquests homes han trencat amb 
la seva vida anterior, almenys la gran 
majoria, i no se’ls jutja, no hi ha un 
passat (aquí hi ha una segona carac-
terística). Tenim present i construïm 

un futur, o no, segons la voluntat de 
cadascú.

La casa no és quelcom aliè a les per-
sones que hi viuen, és casa nostra, per 
la qual cosa tots tenim la responsabi-
litat de tenir-la “neta i ben posada” 
(és un tercer punt que ens diferencia). 
No vindran de fora a fer la nostra feina, 
hem de ser els residents els que hem 
de tenir-ne cura. L’edifici del carrer Lle-
dó és la casa dels homes que hi viuen, 
i per aquest motiu la seva participació 
en la presa de decisions és bàsica i in-
dispensable, la qual cosa es tradueix 
en assemblees quinzenals on tots i 

tothom hi pot dir la seva, s’entén que 
tothom vol el millor per a casa seva.

Viure a casa forma i conforma una 
família, una comunitat, i la convivèn-
cia i la solidaritat entre tots compor-
ta tirar endavant i poder oferir uns ser-
veis a altres persones com és el rober 
i el menjador popular que cada dijous 
obre les portes a quaranta una perso-
nes que tenen gana (el quart pilar de 
subsistència de l’associació).

La nostra comunitat de Dit i Fet creu 
en les relacions amb els veïns, per 
aquest motiu cerquem llaços de col-
laboració amb aquelles entitats més 
properes que ens complementen, que 
ens fan la vida més fàcil, que milloren 
la vida de cada dia del barri. El treball 
en xarxa és la nostra aposta per ser 
sostenibles i estalviadors. Com diu 
la dita “no estalvia més qui menys 
gasta, sinó qui menys malbarata”.

Aquestes cinc potes: no tenir presa 
per sortir; no jutjar; responsabilitat de 
la casa i participació; convivència i soli-
daritat; i sostenibilitat i estalvi, fan que 
Dit i Fet sigui una activitat acollidora, 
educativa, integradora i singular.

Tot això que per si sol ja té un sentit, 
s’amaneix amb grans dosis d’afecte, 
de sensibilitat, d’ajuda, de respec-
te, d’atenció, d’amabilitat, d’il·lusió, 
de paciència, en definitiva d’amor. 
Aquest, l’amor, és un ingredient que 
en tenim força a Dit i Fet, i que “no 
embafa” –que deia la meva àvia–, 
no disposem de béns materials (bé 
n’anem justos, una mica més ens fa-
rien un bon favor), però sí que tenim 
grapats d’afecte que fa que ens con-
siderem les persones més afortunades 
del món mundial.

A casa nostra la paraula gràcies és 
la que sempre tenim a la boca, per-
què són moltes les gràcies que hem de 
repartir des de persones anònimes, a 
grups laics, passant per religiosos, i al-
tres homes i dones del carrer. Sempre 
i a tota hora gràcies per tot el que ens 
doneu.

Rosa Llopis
Dit i Fet

Dit i Fet: l’aventura de viure
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Sexisme: injustícia, empobriment, 
marginació, violència

El National Catholic Reporter, un dels 
setmanaris catòlics més rellevants del 
planeta, parla amb veu crítica i dol-

guda d’un afer que posa en entredit, una 
vegada més, el fort sexisme de l’Església 
catòlica i la violència que s’exerceix contra 
qui gosi contradir els seus posicionaments 
en aquesta matèria. El títol general que 
encapçala el seu editorial del desembre és 
el següent: “L’exclusió de les dones al 
sacerdoci és una injustícia que l’Esglé-
sia catòlica no es pot permetre”.

Aquest enunciat respon a la recent ex-
comunicació, segons decisió de la Congre-
gació Vaticana per a la  Doctrina de la Fe 
i amb el vist-i-plau de Benet XVI, dirigida 
al sacerdot Roy Bourgeois per no voler re-
tractar-se del seu posicionament a favor 
del sacerdoci femení.

Roy Bourgeois, candidat al Premi Nobel 
de la Pau el 2009, és un home que ha de-
dicat la seva vida a la causa de la justícia i la 
pau dels pobles d’Amèrica Llatina. Ell ma-
teix explica, en el seu comiat de Maryknoll, 
comunitat religiosa a la qual ell pertanyia 
fins a la seva excomunicació, la realitat de 
la seva condemna i càstig per part de la je-
rarquia vaticana:

«He estat sacerdot de la congregació de 
Maryknoll 40 anys. Quan era jove, em vaig 
atansar a Maryknoll a causa del seu com-
promís per la justícia i la igualtat en el món. 

Ara, se’m fa molt difícil i dolorosa la meva 
expulsió de Maryknoll, de la comunitat i del 
sacerdoci pel fet de creure que les dones 
també estan cridades al ministeri sacerdotal.

»El Vaticà i Maryknoll em poden aco-
miadar, però no poden fer desaparèixer el 
tema de la igualtat de gènere en l’Església 
catòlica. L’exigència de la igualtat de gène-
re té les seves arrels en la justícia i la dig-
nitat, i aquestes coses no desapareixeran.

»L’exclusió de les dones al sacerdoci és 
una greu injustícia contra les dones i contra 
la nostra Església, ja que el nostre Déu és 
amor i no exclou ningú del servei sacerdotal.

»Davant d’una injustícia, el silenci és la 
veu de la complicitat. La meva consciència 

m’obligà a trencar el meu silenci i enfron-
tar-me al pecat del sexisme dins la meva 
Església. El que em sap greu és que hagi 
tardat tant de temps a prendre una deci-
sió per qüestionar el poder i la dominació 
masculina en l’Església catòlica.

»En el meu llibre Del Silencio a la Solidari-
dad explico més detalladament el meu posi-
cionament sobre l’ordenació de les dones, i 
com vaig arribar a tenir aquesta convicció».

Fins aquí les declaracions de Roy Bour-
geois davant la seva nova realitat, no bus-
cada ni volguda per ell, però a la qual s’ha 
vist abocat en qüestionar el poder absolu-
tista del magisteri eclesiàstic. Qui demos-
tra insubmissió als poders establerts tant 
si són polítics o religiosos, rep el càstig a 
la seva gosadia i és defenestrat. Per des-
gràcia això encara continua ben vigent. I el 
més greu és que en les religions, aquestes 
aberracions es volen legalitzar en nom de 
Déu. Però avui dia, almenys en el nostre 
món occidental, la gent ja no combrega 
amb rodes de molí i quan veu situacions 
tan injustes com les que presenta l’Esglé-
sia catòlica pel que fa a les dones que hi 
formem part, es desentén d’una confessió 
que emmascara l’Evangeli, el fanatitza i el 
fa inviable per a qualsevol persona amant 
de la llibertat i la justícia.

Magda Tomàs i Ribes

Missatge de Pere Casaldàliga als 
participants en el 1r Fòrum de Balsareny

Vull agrair, en primer lloc, que rea-
litzeu aquest Fòrum (que és diàleg, 
comunió, compromís), al costat del 

meu Llobregat, sota el meu castell, al cos-
tat de la meva casa pairal, a la meva parrò-
quia de Balsareny.

Les vostres causes són les meves causes. 
Les causes del Regne, les causes del ma-
teix Jesús.

El concili Vaticà II, del qual ara celebrem 
els 50 anys de la seva inauguració, que 
feu molt bé de tenir ben present i alguns 
voldrien veure oblidat, ha significat per a 
mi i per al món un temps nou de l’Església 
que s’obre en diàleg a la humanitat i es fa 
solidària amb les alegries i sofriments de la 
família humana.

No s’ha d’esperar un nou concili per res-
pondre al clamor de reforma de l’Església, 

urgent i universal. El nostre cardenal Carlo 
M. Martini, que molt bé feu de recordar en 
aquest Fòrum, ens ho va deixar ben clar en 
el seu magnífic “testament”. I els pobres i 
els lluitadors pel Regne ho mereixen.

Que l’Esperit del Crucificat Ressuscitat 
amari el vostre/nostre Fòrum i els nostres 
cors sempre en la recerca del Regne.

Que aquest sigui l’inici de molts altres 
Fòrums, sempre en la caminhada que fem 
junts per les causes del Regne. Sigui on 
sigui em tindreu al vostre costat. Units i 
fidels a l’Evangeli de Jesús.

Una forta abraçada ben casolana i pro-
pera, des de l’Araguaia al Llobregat. Sem-
pre, junts, en la recerca del Regne. Us tinc 
ben presents. Gràcies! Sempre vostre!

Pere Casaldàliga. 13-14 octubre 2012

Ens alegra saber que el bisbe Pere Casaldà-
liga ja és a casa seva després d’haver estat 
obligat a marxar a causa de les amenaces 
de mort per part de terratinents i colons.  
Sembla que les amenaces són controla-
des, i ara es mantindrà un dispositiu de 
vigilància policial a l’entorn de casa seva 
i al conjunt de la zona. La pressió interna-
cional que hi ha hagut aquestes setmanes 
ha facilitat que pugui tornar a casa. 

El pare Roy Bourgeois és el fundador del grup 
School of the Americas Watch (SOAW), la meta 
del qual és tancar la Escuela de las Américas, 
coneguda com Escuela de Asesinos.

Yo moriré de pie, como los árboles:
Me matarán de pie.(...)
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Sí, el nostre grup del SAFA ha decidit 
canviar de rumb.

Un grup d’homes i dones d’una 
certa edat i un altre de nois i noies hem 
participat mensualment durant gairebé 
cinc anys en les conferències organitzades 
pel Col·lectiu de Dones en l’Església per la 
paritat, que s’impartien a l’Escola SAFA. El 
Col·lectiu ha estat molt generós amb nos-
altres, adaptant-se al nostre horari nocturn.

Però les circumstàncies han canviat; els 
més grans ens hem anat jubilant, i els jo-
ves, molts d’ells, han estat pares o estan a 
punt de ser-ho o tenen altres obligacions.

Per això, ja que ara els nostres horaris 
són més flexibles, hem decidit assistir a 
partir del curs vinent a les conferències que 
també es fan a la Biblioteca d’Horta Can 
Mariner o al Casal Font d’en Fargues, en 
horari de tarda.

Com que el nostre grup ara quedarà in-
tegrat entre els dos existents, aquesta serà 
una nova etapa i una nova  experiència.

I ara volem expressar el que ha repre-
sentat per a nosaltres conèixer aquest Col-
lectiu, una sort i un privilegi.

Al principi ens va sobtar molt tota la 
informació que rebíem perquè nosaltres 
érem un grup de persones amb la nostra 
vida de fe tradicional, tranquil·la i aparent-
ment sense gaires problemes encara que 
potser sí que en alguna ocasió havíem 
tingut algun problema de tipus de com-

prensió i de dubtes... però anàvem fent, 
perquè per sobre de tot hem estat un grup 
d’amics i amigues amb altres afinitats i, per 
tant, mensualment ens reuníem per trac-
tar temes de tipus socials i també temes 
espirituals 

Quan al cap d’un temps l’hermano Luis, 
que ens acompanyava, va marxar, vam 
pensar de plegar. Va ser aleshores quan la 
representant del Col·lectiu d’Horta ens va 
oferir les conferències de teologia feminis-
ta del Col·lectiu i vam acceptar.

La descoberta va ser molt bona, les con-
ferències ens van interessar molt. Aquestes 
estones d’aprenentatge es van convertir 
en espais per pensar i per aclarir concep-
tes que crèiem superats. Les trobades van 
servir-nos per créixer interiorment. Els i les 
conferenciants, persones molt preparades, 
ens van fer qüestionar moltes coses i ens 
van ajudar a aclarir conceptes bàsics.

Es van afegir al grup una colla de nois 
i noies exalumnes del col·legi que es van 
començar a interessar per la teologia femi-
nista.

Els temes tractats van representar per a 
nosaltres un fort impacte, una sacsejada, 
un revulsiu, i al principi vam ser unes quan-
tes les persones que dubtàvem de seguir o 
de plegar.

Ara, després d’aquests anys i d’haver fet 
aquest procés interior i lliure de canvi, ens 
adonem que la nostra vida de fe és dife-

rent, hem descobert una manera de viure 
la fe més senzilla i més viva, gràcies a en-
tendre l’Evangeli de manera planera i a la 
vegada punyent, tal com Jesús ens el va 
ensenyar. Hem après que al llarg de la vida 
hem de prendre decisions, i no sempre és 
senzill, hem aprés que cal denunciar sense 
por tot allò que no és just, encara que ens 
pugui causar problemes. I que cal defen-
sar la llibertat, l’honestedat i la democràcia 
perquè són els nostres pilars bàsics.

Aquestes reflexions són el testimoni que 
podem donar després d’aquesta experièn-
cia viscuda i que ens ha fet sentir que cada 
vegada vivim més alliberats i alliberades. 
Hem descobert que Déu és amor per da-
munt de tot.

Confiem que el grup de joves hagi estat 
també receptor d’aquestes catequesis de 
manera semblant i volem tenir la confiança 
que l’experiència els servirà per seguir dins 
d’aquesta Església que ens agradaria ober-
ta, lliure, integradora i paritària.

Pensem continuar treballant i pensem 
seguir en el Grup del Col·lectiu de Dones 
d’Horta perquè sabem que una altra Esglé-
sia és possible i que nosaltres en som part.

Donem les gràcies als professors i profes-
sores que tant ens han ajudat.

Gràcies per l’oportunitat de compartir 
coneixements i vivències amb vosaltres. 
Sempre amb el 

Col·lectiu del Grup SAFA d’Horta

Canvi de rumb

Com ja sabeu el 24 d’octubre passat 
vam inaugurar oficialment la nova 

seu. Va ser un acte festiu, acollidor i força 
simpàtic. Mentre anàvem arribant a la sala 
d’actes i ens instal·làvem es projectava un 
powerpoint de l’Elisabeth Schüssler Fioren-
za molt bonic.

En primer lloc, va parlar la Magda Tomàs, 
fent un breu recordatori del perquè del CDE 
i del seu ideari; seguidament la nova presi-
denta, l’Ernestina Ródenas, es va presentar 
i exposà els perquès del canvi de local i els 
projectes de futur.

Després, com és costum el quart dime-
cres de cada mes, celebràrem el Memorial. 
Va ser molt participatiu. Ens hi acompanya-
ren, entre altres amigues i amics, el jesuï-
ta Gabriel Villanova, bon seguidor nostre; 
cristians d’altres esglésies com la Mano-

lita Fuentes, protestant, i la Isabel Roura, 
companya nostra des del principi del Col-
lectiu, que ara pertany a l’Església evangè-
lica; i mossèn Lluís Bonet, que no pogué 
quedar-se tota l’estona per compromisos 
anteriors. El grup de Sabadell va estar re-
presentat per l’Eulàlia Gorina, el seu espòs 
i altres companyes. També vam retrobar 
companyes que feia temps que no venien i 
van prometre que mirarien de ser més “as-
sídues” (això esperem).

Com sempre el Memorial va ser molt par-
ticipatiu, tant les pregàries com l’acció de 
gràcies. Es van agrair les noves instal·lacions 
i es van recordar les companyes absents: di-
funtes, malaltes i d’altres.

Per al final s’havia preparat un pica-pica 
amb cava inclòs per brindar tot desitjant 
que els nostres objectius i projectes, les 

reformes dins l’Església que reconeguin la 
paritat d’homes i dones, siguin aviat una 
realitat.

Va ser una festa digna, preparada amb 
molta cura i il·lusió. Des d’aquí agraïm a les 
companyes responsables del trasllat i el nou 
muntatge, la feina feta en tan poc temps. I 
també la preparació de la festa.

Per acabar diré que vam trobar a faltar 
cares familiars del CDE. Esperem retro-
bar-les molt aviat. Entre totes hem de se-
guir endavant.

Rosa Corominas

Inaugurat el nou local 
del Col·lectiu
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EL GORG

Com s’ha dit a bastament, en el 
món en què vivim, si més no 
els que vivim en una ciutat, 

trobar espais i moments de silenci no 
és senzill. La nostra societat sembla 
patir una mena d’“horror” al silen-
ci i sovint ens trobem amb altaveus, 
músiques ambientals, etc. Tanmateix, 
necessitem el silenci, abstraure’ns del 
que ens envolta, per poder mirar dins 
nostre i trobar-nos a nosaltres matei-
xes i també poder escoltar i dialogar 
amb Jesús.

Sovint també m’he preguntat, par-
ticipant en reunions en què es tracta 
de cercar un nou llenguatge per a les 
nostres celebracions, sobretot, però 
no exclusivament en el marc de la 
parròquia, si no és això el que es de-
mana, encara que no explícitament. 
Seria més aviat com un corrent de 
fons. Trobar un nou llenguatge que 
ens apropi a Déu i als altres. En cer-
ta manera es tracta de crear espais i 
situacions que ens acostin a l’expe-
riència de Jesús, viscuda comunità-
riament.

En la nostra cultura utilitzem el llen-
guatge per expressar allò que volem 
comunicar. Un llenguatge que no ne-
cessàriament ha de ser verbal. Pot ser 
gestual, i també ens expressem mit-
jançant els símbols. És amb aquests 
elements que creem els “ambients” 
propicis per viure les nostres experièn-
cies de fe. També en la nostra cultura 
no és difícil trobar-se amb persones 

que identifiquen aquests “ambients”, 
aquesta experiència de “sentir-se bé 
i en pau”, amb les religions orien-
tals. En aquestes religions hi troben 
una línia de pensament oposada a la 
nostra experiència diària marcada, su-
peditada gairebé, al rellotge: horaris, 
presses, moltes coses per fer..., per no 
parlar també de les propostes, en for-
ma d’objectes, que ens prometen la 
felicitat només pel fet de posseir-los. 

Arribats en aquest punt i tenint en 
compte que no ens manquen refe-
rents en les esglésies cristianes que 
ens parlen de conrear la vida inte-
rior, de com viure l’experiència de la 
fe, la qüestió que se’ns planteja és 
per què hi ha gent, no sé si molta o 
poca, que no considera la possibilitat 
de trobar aquesta espiritualitat en la 
nostra Església. És evident que, en 
tractar de “la nostra Església”, hau-
ríem de fer diferenciacions perquè hi 
conviuen parròquies, ordes religiosos, 
amb grups i dins d’aquestes i aquests, 
gent de tendències i orientacions 
molt diferents. Però, en termes ge-
nerals i en el conjunt de la societat, 
hi ha una certa desconfiança, o una 
ignorància de l’Església. D’altra ban-
da, és fàcil constatar que raons per 
adoptar aquestes actituds no en fal-
ten, més enllà, o més ençà, del llen-
guatge que utilitzem. I aquí podríem 
parlar del que transmeten els mitjans 
de comunicació sobre l’Església, dels 
comportaments que es coneixen de 

la jerarquia, de celebracions multitu-
dinàries, que semblen cercar més ser 
un bon “espectacle” que recordar la 
senzillesa del sopar de Jesús; el pò-
sit o la mala experiència viscuda en 
l’ensenyament de la religió... Però 
no pretenem aquí fer una anàlisi de 
les raons dels que estan allunyats de 
l’Església ni aportar possibles solu-
cions perquè s’hi apropin. Tampoc no 
es tracta de qüestionar allò que les 
religions orientals ens poden aportar. 
Tot plegat és més senzill, es tracta 
que, en algun moment de la llarga 
història de la nostra Església, s’ha 
perdut el vincle entre l’experiència 
personal de fe i l’experiència comu-
nitària. Dic això pensant en aquelles 
persones del meu voltant que més re-
clamen un canvi en el llenguatge de 
les celebracions. No voldria pas que 
us penseu que es tracti d’un paradig-
ma. Estem pensant més aviat en allò 
que comentava Karl Rahner quan es 
digué que l’Eucaristia era centre de la 
comunitat i s’exhortava la gent a dei-
xar de banda les pràctiques pietoses 
particulars. Recordava que cadascú 
personalment també ha de fer una 
experiència de fe.

En el fons, es tractaria de buscar la 
manera que amb nous llenguatges, 
verbals o no, les nostres celebracions 
obrissin el camí de compartir i inter-
relacionar l’experiència personal i la 
comunitària.

Mariona Saurí i Pujol

Silenci

En recordança
El 2012 va finir amb la pèrdua del que va ser un gran 
cirurgià i humanista, Moisès Broggi. Un home savi. Ens 
ha deixat un llegat de reflexions sobre la vida, la mort i la 
vellesa, però també sobre la seva professió i el present i 
futur de Catalunya. Destaquem el seu pensament sobre 
la medicina:

“Sóc partidari d’un copagament just. La sanitat pública 
ha de donar servei gratuït als que ho necessiten de veri-
tat, però els que poden pagar han de contribuir. Ens hem 
acostumat a tenir-ho tot a l’abast i no pot ser que ara hi 
hagi gent amb diners que s’operi gratis.”

“El metge ara cura més que abans, però en canvi conso-
la molt menys. Ara el metge és un funcionari i la gent no 
en fa cas i n’abusa. Ha perdut molt”. I aquest és el pano-
rama actual: el que trobem a la fotografia.
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LLIBRES

Victus és una novel·la històrica d’Albert 
Sánchez Piñol apareguda durant la tar-

dor de l’any 2012. Els fets relatats tenen 
lloc durant la Guerra de Successió Espa-
nyola, entre la fi del segle xvii i comença-
ment del xviii. La narració acaba amb el 
setge i posterior destrucció de Barcelona 
per les tropes de Felip V.

Tot el llibre s’aguanta amb un fil conductor 
que és la vida i personalitat de Martí Zuviría. 
El personatge Martí és segurament un ele-
ment no històric de la novel·la; sense ell tota 
la narració quedaria deslligada i sense sentit. 
En la ment d’aquest protagonista hi ha una 
dona anomenada Waltraud, personatge de 
ficció, que té la funció de posar per escrit 
tota la narració que el lector va desgranant. 
Martí serveix a l’autor per anar explicant la 
història que aquest últim vol explicar. Tot 
allò que passa a la novel·la ens arriba des 
del pensament de Martí. Ell ens fa conèixer 
la seva vida alhora que descriu els diferents 
personatges i ambients en què viu. 

L’argument és senzill. Martí és un ado-
lescent nascut a Barcelona a qui el seu 
pare ha internat en un col·legi de França. 
Expulsat del centre per bona peça, és ac-
ceptat, no sense entrebancs, a casa d’un 
noble francès, militar, on aprèn tot allò que 
un enginyer militar ha de saber per po-
der integrar-se en un exèrcit. Martí aprèn 

a construir les millors defenses per a una 
ciutat que vulgui resistir el setge més ben 
planejat del millor exèrcit del món i també 
coneix els llocs i les tàctiques per on una 
ciutat emmurallada pot ser envaïda amb 
més facilitat. Els aprenentatges de Martí 
van acompanyats d’amors passatgers i no 
tan passatgers. 

Aquest personatge Martí, format com 
a enginyer militar, torna a Espanya i a Ca-
talunya i comença la seva participació en 
diverses batalles de la Guerra de Successió 
Espanyola. Es passeja per Toledo, Madrid i 
Tortosa sempre seguint l’exèrcit amb poca 
convicció, assisteix a les batalles de Brihue-
ga i Almansa per arribar a Barcelona on fi-
nalment assistirà al setge desigual de tretze 
mesos de la ciutat que el va veure néixer. 
Martí canvia de bàndol diverses vegades 
abans de l’11 de setembre de 1714, això fa 
que conegui molt bé les defenses de la ciu-
tat i també els recursos de l’exèrcit invasor. 
Ell endevina amb certesa quin serà el final 
de l’assetjament i conscientment decideix 
patir la derrota amb els seus, que l’esperen 
a la platja de la ciutat.     

Aquesta obra resultarà interessant per 
a aquelles lectores i lectors que vulguin 
aclarir com va anar el setge de Barcelona 
l’11 de setembre de 1714 i qui la va defen-
sar realment. També aporta dades sobre 

aquesta guerra desigual que va marcar tan 
nefastament la nostra història. No deixa de 
ser un llibre que informa de com es for-
maven els enginyers militars de l’època, de 
com era l’ambient en els fronts de guerra. 
Martí no està mancat de certa dolcesa en 
el tracte amb alguna de les noies que apa-
reixen o amb en Nan i Anfan, personatges 
molt secundaris de tarannà picaresc i que 
acompanyen sovint el protagonista fins a 
esdevenir-ne família.

El fet de trobar noms de llocs de la ciutat 
Comtal existents ara encara, fa que la his-
tòria narrada se senti més pròpia. És molt 
interessant la visió que aporta de certs mili-
tars poc coneguts i sobretot de polítics més 
popularitzats per la Història.  

Maria-Assumpta Torrents i Gardela

Victus, d’Albert Sánchez Piñol

Michela Murgia, novel·lista sarda, premia-
da per la seva esplèndida joia literària 

de L’acabadora (traduïda al català per Proa i 
al castellà editada a Salamandra), on expli-
ca una relació interessant a la Sardenya dels 
anys 50 entre una dona vídua i una nena de 
6 anys que se li confia com a “filla d’ànima”. 
La mort, l’amor, la maternitat i l’evolució cap 
a la maduresa, són plantejats amb senzillesa 
i profunditat a la vegada i des del punt de 
vista de dues protagonistes femenines. Ara, 
la mateixa autora ens presenta un llibre a 
mig camí entre l’assaig i el testimoni perso-
nal: Y la Iglesia inventó a la mujer (editat per 
Salamandra el maig de 2012). Un llibre on 
barreja experiència pròpia i anàlisi sociològica 
actual per comprendre els models de femini-
tat i masculinitat que actuen i ens influencien 
encara avui en el nostre context mediterrani 
i catòlic.

Animo a llegir-lo perquè la crítica que fa del 
discurs i de la formació catòlica rebuda, de 
ben segur que us ressonarà tant a les gene-
racions que vau viure el gir del Vaticà II com 

als més joves, nascuts com ella en la dècada 
dels 70, ja en plena democràcia, però a qui 
no els passarà desapercebut que, avui, en ple-
na involució dels models democràtics, els rols 
i l’imaginari més reaccionaris tornen a tenir 
protagonisme a plena llum pública, sense cap 
mena de vergonya. I l’autora ens posa exem-
ples molt clars viscuts a casa, a l’escola o en 
diàleg amb els preveres i religiosos de la seva 
parròquia, així com també analitza declara-
cions de personatges públics, de polítics, de 
representacions artístiques o de missatges pu-
blicitaris, que reinscriuen significats i normes 
de comportament diferents per als homes i 
per a les dones en àmbits públics i privats.

Murgia, interessada en els estudis de Cièn-
cies Religioses i de Teologia, analitza també 
les imatges religioses de la Mare de Déu i de 
les concepcions de Maria de Natzaret per 
mostrar com l’imaginari catòlic ha influït a di-
buixar un model de “dona” i a marcar-li un 
determinat paper en l’espai públic. És molt 
interessant el capítol dedicat a la “immacu-
lada confusió”, on explica com s’ha rebut i 

interpretat per la societat el dogma de la Im-
maculada. És una bona lectura per afinar el 
sentit crític i no caure a les trampes del sis-
tema de pensament i de com ens concebem 
com a homes i com a dones. Com diu Ulrike 
Auga, ens pot servir per descolonitzar l’espai 
públic d’aquells prejudicis i idees que ens em-
presonen en uns models que han estat creats 
i elaborats en moments determinats de la his-
tòria dels pobles i de l’Església.

Neus Forcano

Y la Iglesia inventó a la mujer, de Michela Murgia
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ACTUALITAT

Butlleta de subscripció
Quota anual 6e

Fotocopiar i 
enviar la butlleta

Nom i cognoms     Adreça
Població   D.P.  Telèfon    Correu electrònic
Tipus de subscripció anual per rebre Paraules i fets de Dones

A/. Domiciliació bancària

Nom del/la titular ............................................................................................................................................................................................................... Adreça...................................................................................................................................................................................

D.P. .......................................................... Població ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Banc o Caixa ......................................................................................... Entitat ......................................................... Control .......................................................... Oficina ................................................. Núm. compte/llibreta .........................................

Us prego que fins a nova ordre carregueu al c/c o llibreta indicada 
els rebuts que us presentarà el Col·lectiu de Dones en l’Església, 
en concepte de subscripció al Butlletí Paraules i fets de Dones. Signatura

B./Podeu també enviar transferència a un dels dos comptes corrents del CDE: Al número 2013 0121 48 0200449566 (Catalunya Caixa) o bé al núm. 3025 0001 12 
1433303596 (Caixa d’Enginyers)

Col·lectiu de Dones en l’Església C./Rocafort, 242 bis, 1r 11 D · 08029 Barcelona - Tel. 93 319 23 42 - cde@donesesglesia.cat - www.donesesglesia.cat

La Xarxa de Suport als Assentaments és 
un grup de persones i entitats del Poblenou que cana-
litza ajudes cap a un col·lectiu d’unes 300 persones, la 
majoria subsaharians sense papers en regla, que viuen 
en fàbriques abandonades i es dediquen per sobreviure 
i enviar diners a les seves famílies a buscar i vendre fe-
rralla. La seva situació empitjora a causa de la crisi de la 
construcció, dels desallotjaments continuats i la manca 
de subvencions a les ONG.

Objecció fiscal. El 
Servei d’Informació de 
l’Objecció Fiscal (SIOF) in-
forma que un total de 222 
objectors fiscals a la des-
pesa militar van permetre 

desviar 26.467€ a més 
de 70 organitzacions i col-
lectius socials. Tant de bo 
que a la propera Declara-
ció d’Hisenda augmenti el 
nombre d’objectors!

República Democràtica del Congo. A 
Goma, a l’est del país, més de 100.000 persones vi-
uen en condicions extremadament precàries. Des de 
mitjan novembre una nova onada de desplaçats ha se-
guit els enfrontaments entre les forces armades de la RDC 
(FARDC) i les forces rebels del M23. Des de fa gairebé 20 
anys la població de Kivu Nord viu en una situació de fugi-
da permanent.

El català

El Temps
18 de desembre 
de 2012


