
PARAULES i FETS
Col·lectiu de Dones en l’Església, per la Paritat
Número 67 · maig - agost 2013

Collage d’Enrica Casademont



2

EDITORIAL

Hem dubtat si dedicar el tema central de la revista 
a la crisi. Se’n parla tant! Però cada dia, en cada 
família, en cada feina o quan anem a un servei 

–de salut, d’educació, cultural– és amb el que ens tro-
bem o es troben els nostres veïns i veïnes, i és motiu de 
converses i preocupacions compartides. I aquí també en 
volem parlar, i ens hi ajuden amb els seus articles, refle-
xions i vivències, persones compromeses a qui agraïm la 
col·laboració, regal que compartim amb totes vosaltres i 
amb els lectors.

El país no va bé: els nostres fills i filles perden la feina, 
de vegades l’habitatge, i de retruc fins i tot la parella en 
alguns casos; es perden drets socials i de ciutadania, ens 
neguen la dignitat com a persones, posant per davant els 
guanys i la macroeconomia; tot un patiment que inunda 
les nostres relacions personals, les nostres converses i les 
nostres accions.

D’altra banda, en ple temps pasqual, els cristians re-
coneixem signes de vida. J. F. Mària destaca la situació 
de millora de l’Amèrica Llatina i que milions de perso-
nes surten de la pobresa als països emergents. En Quim 
Cervera, en la seva felicitació, ens diu que la Pasqua és 
vida, és creació, és traspassar els límits del mal i de la 
mort. Les promeses de canvis ens animen, un nou bisbe 
de Roma, una Catalunya independent, promeses de canvi 
de paradigmes que ens confirmen que les nostres opci-
ons més preuades poden fer-se realitat per a molta gent; 
i en aquests canvis les dones tenim un paper essencial 
per fer una societat més habitable, més lliure i justa. Laia 
de Ahumada ens parla del sentit profund de la vida, de 
la llibertat personal que sobrepassa les normes i les lleis 
que ens donen seguretat però que no ens deixen créixer; 
només l’amor ens fa lliures i solidaris.

J. A. Pagola acaba una de les homilies pasquals dient: 

«En els nostres grups i comunitats cristianes necessitem 
testimonis de Jesús. Creients que, amb la seva vida i la 
seva paraula, ens ajudin a descobrir la presència viva de 
Jesús enmig de la nostra experiència de fracàs i de fragi-
litat. Els cristians sortirem d’aquesta crisi augmentant la 
nostra fe en Jesús. Avui no som capaços de sospitar la 
seva força per treure’ns del desànim i la desesperança.»

Les nostres companyes de Girona són una comunitat 
cristiana i el seu testimoni l’explica la Piua Salvatella a El 
Punt Avui de l’1 d’abril: «El 25 de març, festa de l’Anunci-
ació, és el dia Mundial de Pregària per a l’Ordenació de les 
Dones. Aquest any el CDE de Girona vam anar a vespres a 
les carmelites descalces de Montilivi, unes bones amigues 
nostres. Després de vespres, hi vam afegir la pregària que 
havíem preparat per aquest dia. En començar la Setmana 
Santa vam recordar dues dones molt importants, que van 
voler –i poder!– dir sí a allò que Déu els demanava. Per-
què “els dos esdeveniments cabdals i més fonamentals 
de la història de salvació, l’encarnació i la resurrecció, Déu 
els confià a les dones”. Per això vam pregar a Maria; li 
vam demanar que, seguint el seu exemple, treballem per 
un món on la dona no sigui discriminada ni maltractada 
i així es pugui fer realitat per a tothom el regne de pau 
i justícia de l’Evangeli. I, tot recordant la nostra patrona 
Maria de Magdala, vam llegir el cant de la Magdalena de 
Jesucrist Superstar (versió de mn. Miquel Gallart). També 
vam escoltar el Cant de la Magdalena, que per a nosal-
tres va cantar i ens va ensenyar la nostra bona amiga i 
companya Maria Laffitte Masjoan. Fa cinc anys de la seva 
mort i nosaltres no l’oblidem. [...] Les monges ens van 
obsequiar amb un ram de violetes del seu jardí. Continu-
arem lluitant i pregant perquè un dia les dones puguem 
ser reconegudes paritàriament al si de l’Església i puguem 
assumir tots els ministeris en clau de servei.».

Nous paradigmes
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TEOLOGIA FEMINISTA

Somiant un futur nou per 
a la dona en l’Església1

Atesa la situació actual de la 
dona en l’Església, és difícil 
pensar en un canvi a curt i 

fins i tot a llarg termini, però com 
que és el tema que m’han demanat 
que desenvolupi he decidit que el 
millor és somiar.

Somiar és una manera d’encorat-
jar el desig i el desig té una gran 
força transformadora. Somiar és el 
primer pas per canviar la realitat, és 
una manera de fer veritat les utopi-
es. Somiar... i empènyer la història 
en direcció cap a allò que somiem.

Els somnis no segueixen un ordre 
lògic, ni teològic. Són caòtics, es-
pontanis, brollen lliurement de l’in-
conscient, no s’ajusten a les normes 
establertes, en els somnis no tot 
s’ajusta al que és «políticament cor-
recte»... Així és com em permetré 
de somiar...

Somio una Església que és re-
alment una comunitat inclusiva i 
paritària, en la qual dones i homes 
concentrem les nostres forces a fer 
realitat la Bona Notícia, lluitant per 
expulsar els «dimonis» de la pobre-
sa, la injustícia, la violència, el sexis-
me, el patriarcalisme, la violació dels 
drets humans, l’explotació i el tràfic 
sexual de dones i nenes, l’explota-
ció laboral, la violació com a arma 
de guerra...

Somio una Església tota ella mi-
nisterial, en què els ministeris no 
estiguin concentrats en mans dels 
sacerdots, sinó que qualsevol dels 
ministeris pugui ser exercit, des de 
la crida de Déu, el reconeixement 
de la comunitat que elegeix i desig-
na les persones que hi estan capa-
citades, sense cap mena de discri-
minació sexual. Llavors podrà ser de 
debò una Església servicial, apassi-
onada per totes les persones que 
pateixen exclusió per raó de classe, 
raça, sexe, orientació sexual..., una 
Església cuidadora del cosmos i de 
tota la vida del planeta.

Somio una Església en la qual els 
llocs de decisió i govern no esti-

guin condicionats pel sexe sinó per 
la preparació, l’amor i la capacitat 
de servir la comunitat i prioritària-
ment els més necessitats.

Una Església en què les dones no 
ocupem més els bancs com a oï-
dores mig mudes i passants de la 
safata, i prenguem la paraula i ens 
constituïm en subjectes actius de 
les celebracions litúrgiques i sacra-
mentals, en un servei rotatiu, igua-
litari, el requisit dels quals no sigui 
ser baró i clergue, sinó ser persones 
preparades i disposades a servir així 
la comunitat.

Una Església tota ella tan sensibi-
litzada en relació amb el flagell de 
la violència masclista, que sigui la 
primera a sortir al carrer i a animar 
la comunitat social a fer el mateix, 
cada vegada que una dona és as-
sassinada o maltractada...

Somio una Església en què cap 
dona hagi d’acceptar la situació 
clandestina d’«amant secreta» de 
cap clergue, perquè el celibat no 
sigui una obligació sinó una opció 
en llibertat, separat de l’exercici del 
carisma sacerdotal...

Una Església en què les congrega-
cions religioses femenines tinguin 
els mateixos drets que les masculi-
nes i no els calgui estar supervisa-
des, controlades ni «paternitzades» 
per cap baró.

Una Església que faci impossible 
que es diguin coses com ara les que 
va dir sant Joan Crisòstom, anome-
nat per la seva eloqüència «Boca 
d’Or»: «Quina sobirana plaga la 
dona, ella és la causa del mal, l’au-
tora del pecat, la porta de l’infern, 
la fatalitat de les nostres misèries.» 
O com ara les que va dir Tertul·lià: 
«Que no us adoneu que cadascuna 
de vosaltres sou una Eva? La male-
dicció de Déu sobre el vostre sexe 
continua plenament vigent en el dia 
d’avui. Culpables, heu de carregar 
amb els infortunis que comporta. 
Vosaltres sou la porta del mal, vos-
altres vau violar l’arbre sagrat fatal; 

vosaltres vau ser les primeres a tra-
ir la llei de Déu; vosaltres afeblíreu 
amb les vostres paraules afalaga-
dores l’únic sobre el qual el mal no 
hi va poder prevaldre per la força. 
Amb quina facilitat li vau destruir 
la imatge de Déu, a Adam. Sou les 
úniques que mereixíeu la mort; per 
culpa vostra el Fill de Déu va caldre 
que morís.» (De cultu feminarum2)

Somio una Església en la qual no 
es consideri paraula de Déu, sinó 
paraula de baró, textos denigrants 
per a la dona com el següent: «L’àn-
gel que parlava amb mi vingué a 
dir-me: “Aixeca els ulls i mira què 
apareix.” Jo vaig preguntar-li: “Què 
és això?” Ell em va dir: “És un cossi. 
Està ple d’allò que fascina tothom.” 
Llavors es va aixecar la tapa de plom 
del cossi i vaig veure-hi una dona a 
dins. L’àngel va dir: “És la maldat.” 
Després va entaforar la dona dins el 
cossi i el va tancar amb la tapa de 
plom.» (Za 5, 5-8).

Ni s’hi torni a llegir en cap litúr-
gia textos, més propers, com els de 
Pau, en què es mana que les dones 
callin en l’Església, se’ls demana 
submissió al marit i es proclama que 
el baró és el cap de la dona... I si per 
casualitat es llegissin que sigui per 
dir: «aquesta no és paraula de Déu 

Dibuix Teresa Ustariz 
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i no et lloem, Senyor, per aquestes 
paraules.»

Una Església que recuperi la me-
mòria i reconegui que qui va ser 
temptació no fou l’Eva del mite, 
sinó Pere, personatge històric, a qui 
Jesús va dir Satanàs.

Continuo somiant una Església en 
la qual –ja que ens atrevim a ima-
ginar i proposar imatges de Déu 
antropomòrfiques– aquestes mos-
trin fidelment la veritat que Déu va 
crear l’home i la dona a imatge i 
semblança seva, de manera que no 
s’exclogui mai més de la represen-
tació de Déu el cos de la dona i la 
seva sexualitat. Que d’una vegada 
per sempre el cos femení no sigui 
més no apte per revelar Déu.

Una Església en què les orientaci-
ons de moral sexual i familiar si-
guin fetes per homes i dones casats 
que des de la seva experiència, la 
seva preparació i eficiència puguin, 
de debò, no solament orientar, sinó 
també ser testimonis creïbles d’allò 
que proposen als altres.

Una Església que tingui un llen-
guatge litúrgic no sexista, ni patri-
arcal i reconegui que Déu té fills i 
filles, germans i germanes... i en la 
qual no passi –el que ara passa tan-
tes vegades– que en una litúrgia en 
què pràcticament només hi ha do-
nes, la persona que presideixi l’Eu-
caristia les invisibilitza amb el seu 
llenguatge i es dirigeix al públic tota 
l’estona en masculí.

Una Església que es prengui seri-
osament i sàpiga respectar no sola-
ment la teologia que elaboren els 
teòlegs sinó també la que elaboren 
les teòlogues i, per tant, que sigui 
paritària la presència de dones i ho-
mes a les facultats de teologia i als 
centres de formació sacerdotals i la-
ïcals. Encara que, ben mirat, potser 
l’ideal fóra que desaparegués el du-
alisme clerical/laïcal.

Somio i somio i no paro de somi-
ar... una comunitat eclesial fidel 
a Jesús de Natzaret. Ell va fer re-
alitat una comunitat d’iguals, sen-
se cap exclusió, no va estructurar 
el grup de seguidors i seguidores 
des de l’ordre patriarcal dominant, 
sinó com una família d’iguals, sen-
se relacions de poder jerarquitzat. 
Ho va expressar molt clar: dient-los 

amics i no servents (Jn 15, 15), de-
manant-nos que no diguéssim pare 
ni mestre a ningú més que a Déu, 
perquè tots els altres som germans 
i germanes (Mt 23, 8-10). Va fer vi-
sible la comunitat que volia rentant 
els peus als seus i dient a Pere que 
si no entenia aquest gest seu no po-
dia formar part de la nova família 
(Jn 13, 6-8).

Somio una Església que, com Je-
sús, canviï radicalment la mirada so-
bre les dones i visibilitzi d’una ma-
nera nova els nostres cossos3:

· No com a objectes sinó com a 
subjectes autònoms i lliures.
· No com a reproductores sinó 
com a constructores de la Història 
de Salvació, del Regne de Déu.
· No com a cossos temptadors 
sinó com a amigues entranya-
bles seves, com les qui «estimen 
molt», «tenen molta fe».
· No com a inferiors en res sinó 
com a iguals en tot: dignitat, 
drets, deures, tasques en la comu-
nitat.
· No per a estar darrere i sota de 
ningú, sinó junt amb, al costat 
de..., construint la història.
· No com a ignorants que no tenen 
res a dir sinó com a «mestres» de 
les quals Jesús va aprendre.
· No lluny dels espais significatius 
sinó dins de la comunitat, exercint 

els mateixos rols i funcions que els 
barons.
· No dins de la llar sinó on la vida 
ens reclami, on Déu ens cridi, en 
la vida, en la història, a la plaça 
pública, en tots els ministeris ecle-
sials. També, per descomptat, a la 
llar compartint tasques i atencions 
amb els barons.
· No com a impossibilitades per 
mostrar la cara de Déu sinó com 
a revelació seva.

És hora de despertar-me i no ho 
vull fer. No vull trobar-me amb la 
realitat que ara vivim les dones en 
l’Església..., però cal que ens des-
pertem, que ens alcem, que ens 
alliberem dels encorbaments ances-
trals, que ens arrisquem a tocar el 
que està prohibit per lleis i precep-
tes patriarcals..., cal que ens unim, 
que treballem a l’uníson dones i 
homes en l’Església per anar empe-
nyent aquesta Església nostra, santa 
i pecadora, fidel i infidel, en la direc-
ció del somni de Déu: una comuni-
tat de filles/fills, germanes/germans.

És cert que hi ha senyals d’esperan-
ça, petites llavors de mostassa, que, 
amb molt d’esforç i amb la força 
de la Ruah (l’alè de Déu), hem anat 
sembrant moltes dones en l’Església, 
juntament amb alguns barons que 
ens ajuden en aquesta tasca. Enca-
ra són molt petites però, com tota 
esperança evangèlica, comencen a 
créixer des de baix i a poc a poc. Així, 
com Jesús també ho va somiar, es 
farà un gran arbre on tots puguem 
fer realitat una Església nova.

En aquesta tasca bella i àrdua tots 
i totes necessitem convertir-nos a la 
Bona Notícia del Regne i a la crida a 
creure-hi i a fer-la realitat en el nos-
tre món i en la nostra Església.

 
Emma Martínez Ocaña

Mujeres y Teología de Madrid
(Traducció)

1. Article publicat a la revista Crítica, gener-
febrer de 2010.
2. Hi ha una traducció castellana d’aquesta 
obra de TerTul·lià, del 2001, del Servei de 
Publicacions de la Universitat de Màlaga: El 
adorno de las mujeres, de Virginia Alfaro 
Bech i Victoria Eugenia Rodríguez Martín.
3. He desenvolupat aquest tema a MarTínez 
Ocaña, Emma, Cuerpo Espiritual, Madrid, 
Ed. Narcea 2009.Dibuix Teresa Ustariz 
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De l’amor cast

Aquest Nadal passat, una 
amiga em va fer a mans 
un text breu d’una història 

d’amor. Està signada amb pseu-
dònim perquè la història d’amor 
que s’hi endevina va ser amagada 
durant molt de temps. Amb mo-
tiu del traspàs d’una de les perso-
nes d’aquesta parella, l’autora l’ha 
volguda fer arribar al Col·lectiu de 
Dones en l’Església per la Paritat, 
amb el benentès que allò que es fa 
present davant la comunitat esde-
vé sagrament de vida, és testimoni 
compartit i ens alimenta en la tasca 
d’aprendre a estimar. L’experiència 
que s’hi explica ens fa plantejar què 
creiem que és estimar i què no ho 
és; quina concepció tenim del cos, 
de la sexualitat; quin valor li donem 
i com vivim la relació entre el sen-
timent amorós i la seva expressió i 
experiència a través del cos.

Que les persones siguem fetes a 
imatge i semblança de Déu només 
pot voler dir que cadascun de nos-
altres som únics i irrepetibles, que 
hem estat creats des de l’amor i per 
a l’amor, amb uns dons i carismes 
que, posats en joc lliurement, són 
una riquesa de la qual poden fruir 
el món i les persones. En la pràcti-
ca de l’amor, el repte és fer de la 
castedat aquest tracte respectuós i 
que deixa espai a l’altre perquè si-
gui en llibertat; per no sotmetre’l, ni 
idealitzar-lo ni absolutitzar-lo. ¿No 
devem haver reduït el significat de 
“castedat”, doncs, quan l’entenem 
com a absència de relacions sexuals 
i lligat a l’opció de vida celibatària? 
En la tasca d’estimar l’altre o els al-
tres com a iguals, no hi ha cap di-
ferència segons l’opció de vida que 
es prengui. Així doncs, la castedat 
no és una opció; la castedat és la 
condició de possibilitat de la nostra 
maduresa relacional. Totes les rela-
cions estan cridades a ser castes i 
han de buscar la reciprocitat màxi-
ma, independentment que siguin 
opcions de vida cèlibes o no. Grà-

cies, “Clara”, doncs, d’aquest tes-
timoni d’amor cast i ple amb què 
ens regales.

Neus Forcano

Vaig treballar als anys vuitanta en 
una vall bonica de les nostres co-
marques. Fa poc hi van enterrar una 
persona maca, sensible, artista, que 
no va arribar a comprendre per què 
jo no li vaig fer més cas. Jo he dut 
al cor –com em diu una bona ami-
ga– la lleialtat envers una persona 
que va trasbalsar completament la 
meva vida. Us parlo d’una història 
de llarga durada, ni que ens veiés-
sim molt poc, i que no vaig arribar 
a explicar-ne mai res a ningú fins 
que van passar uns quants anys, i 
encara ara, molt poques persones 
n’estan al corrent.

Trenta anys enrere, se’n parlava 
poc d’aquest tipus d’històries; i, a 
més, com se’n podia parlar, si amb 
pocs detalls que es donessin qualse-
vol persona endevinava a qui ens re-
feríem! Com parlar-ne en un context 
en què s’hauria caricaturitzat la situ-
ació o bé potser encara se m’hauria 
dit que érem les dones qui ens pas-
sejàvem amb la poma a la mà!

Entre els dos, compartíem re-
cerca espiritual, la fe, anhels de 
pau i d’equitat social; compartíem 
moltes coses i és així que ens vam 
conèixer. La nostra trobada va ser 
una mena de big-bang, quelcom 
intens, profund, molt trasbalsador, 
tot i que els dos prioritzàvem les 
activitats que fèiem habitualment. 
El primer a fer passos cap a una 
expressió amorosa fou ell. Primer 
no ho vaig entendre, jo creia que 
les persones que havien fet aquella 
opció estaven exemptes de tot de-
sig sexual. Ell em digué que podí-
em fer-ho tot menys tenir fills. Què 
m’estava proposant? Jo, a la vida, 
volia dedicar-me més o menys a les 
mateixes coses que ell: a estar per 
als altres, a participar en tasques 
que, remunerades o no, jo decidia 
dedicar-hi el meu temps.

Fa uns pocs dies, vaig fer una 
breu ullada a unes notes escrites 
en aquella època i vaig pensar que 
sí, que ens trobàvem els dos en un 
període de profunda recerca espiri-
tual, i al mateix temps, però, vivíem 
amb neurosi tot aquell patiment al 
voltant del cos i de com havíem de 
viure o no viure aquella relació.

I ara m’he decidit a dipositar 
aquesta història que ha trasbalsat 
el decurs de la meva vida a mans 
d’una amiga del Col·lectiu. No vol-
dria que fos ella tota sola qui en 
portés el pes de la “confidència”. 
Ell s’ha mort fa poques setmanes, 
malalt, i sense que ens pogués-
sim acomiadar. I ha estat a partir 
d’aquest moment que n’he tornat 
a parlar, una mica com si allò de 
“fins que la mort ens separi” s’ha-
gués produït. Com escrivia la nostra 
estimada Françoise Dolto, “nous 
ne savons pas ceux que Dieu unit”. 
Suposo que no calen aclariments, 
em refereixo als homes d’església 
sotmesos a una llei que els obliga a 
dir-se oficialment ‘cèlibes’.

“Clara”

Quadre de Beatriz Aurora
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El 2013 celebrem, entre altres, els aniversaris 
de:

Cinc escriptors, els tres darrers poetes: Joa-
not Martorell, Bernat Metge, Salvador Espriu, Barto-
meu Rosselló-Pòrcel, Marià Villangómez.

Dos religiosos: Josep de Calassanç Vives i Tutó, Joan 
XXIII.

Un polític: Manuel Serra i Moret.
Tres músics: Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Tete 

Montoliu.
Una ballarina cantant: Carmen Amaya.
Tot homes, excepte la ballarina Carmen Amaya; 

no oblidem, però, que el 1893 (fa 120 anys) Nova 
Zelanda va esdevenir el primer Estat on les dones van 
poder votar sense cap mena de restricció, i el 25 de 
maig de 1933 (fa 80 anys) el Parlament de Catalunya 
va aprovar l’anomenat Estatut Interior que reconeixia 
per primera vegada el dret de les dones a participar en 
la vida política.

La Pasqua és vida, és creació, és traspassar els límits del 
mal i de la mort.

La política, la religió, l’art i sobretot la música són sig-
nes de vida, de creació i ens transporten al “paradís”. 
Són les dimensions humanes que ens fan més humans, 
i més divins.

Agraïm a tots els artistes, als religiosos amb autèntica 
experiència de Déu, als polítics servidors del poble, a 
les dones que van fer possible la participació política de 
totes elles, la LLUM que han estat enmig de la tenebra, 
l’ESPERANÇA que foren enmig de la foscor.

En ells i elles podem esbrinar, intuir, descobrir la 
Pasqua del Crist, que segueix il·luminant i vivificant.

Seguint el poema de Salvador Espriu aquí transcrit, us 
felicito la Pasqua.

Inici de càntic en el temple

Ara digueu: «La ginesta floreix,
arreu als camps hi ha vermell de roselles.
Amb nova falç comencem a segar
el blat madur i, amb ell, les males herbes.»
Ah, joves llavis desclosos després
de la foscor, si sabíeu com l’alba
ens ha trigat, com és llarg d’esperar
un alçament de llum en la tenebra!
Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquè seguíssiu el recte camí
d’accés al ple domini de la terra.
Vàrem mirar ben al lluny del desert,
davallàvem al fons del nostre somni.
Cisternes seques esdevenen cims
pujats per esglaons de lentes hores.

Ara digueu: «Nosaltres escoltem
les veus del vent per l’alta mar d’espigues.»
Ara digueu: «Ens mantindrem fidels
per sempre més al servei d’aquest poble.»

Llegenda, èpica, vida de Tirant lo Blanc de Joanot Mar-
torell.
Renaixement, humanisme de Bernat Metge.
Òpera, música solemne del Richard Wagner, tot ale-
many.
Romanticisme en les obres esplèndides del Verdi, Giu-
seppe.
Servei a l’Església del cardenal Vives i Tutó, de papes 
conseller.
El “Papa bo”, Joan XXIII, que amb coratge el Concili 
convocava.
El socialista Manuel Serra i Moret, fidel als obrers ca-
talans.
Poesia profunda d’un Salvador Espriu, auster evocador 
de la mort i de l’existència.
L’amic mallorquí d’Espriu, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 
per ell un tresor.
L’eivissenc escriptor Marià Villangómez, cantor de la 
natura, de Déu, obra.
Dansa, pobresa-riquesa, fúria de la gitana Carmen 
Amaya, d’un art pulcre i senzill.
Jazz, humor, ceguesa de llum d’un Tete Montoliu, ex-
pressió de la terra.
Vot de la dona, tardà, percebut com arriscat, però ne-
cessari i punyent.
Tot plegat, signes, llums que albiren i anticipen els nos-
tres somnis.
Creacions, traspassos que ens transporten al cim.
Treball comunitari, polític de llargues hores.
Experiència del Déu que estima i escoltem.
Poesia i escriptura feta de llaços de biografies i d’espi-
gues. 
Alçaments de llum en la tenebra, fites per seguir fidels
per esdevenir, segons el Crist, persones i digne poble.

Quim Cervera Duran

Felicitació de Pasqua 2013
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ÀMBIT OBERT

El papa, la mare, la sogra, la filla i jo

Imaginar és de franc i 
a vegades aclareix de-
sitjos que de moment 

la realitat no ens per-
met complir. El desig és 
consubstancial a l’ésser 
humà i ha servit des dels 
inicis perquè la huma-
nitat continuï avançant 
entre ensopecs, aven-
ços, daltabaixos, passes 
consolidades, injustícies i 
èxits admirables fins a ar-
ribar on som; reconeixent 
en aquest punt que que-
da molt per fer perquè 
l’ésser humà esdevingui 
veritablement lliure.

Pensant en el papa 
Francesc, acabat d’elegir 
per portar a terme la tas-
ca immensa i difícil que 
té al davant, em vaig 
imaginar que rebia una 
invitació d’ell adreçada 
a ma mare, ma sogra, 
ma filla i a mi. Ens con-
vocava a seure entorn 
d’una taula de braser a 
prendre cafè, te o mate 
amb dulce de leche (és 
argentí i s’ha de notar), 
per conversar amb do-
nes sobre les dones i 
l’Església.

Les quatre dones con-
vidades, a més de vin-
cles familiars, tenim dos 
punts en comú: hem 
nascut el mateix segle 
(encara que som de tres 
generacions diferents) i 
som creients i bateja-
des a l’Església catòlica.

L’estona va ser d’allò 
més acollidora. El papa, 
com a bon amfitrió, amb 
senzillesa i exquisida 
atenció va anar omplint 
les tasses i animant-nos 
a tastar el dulce de leche 

que havia preparat una 
monja argentina que te-
nia bones mans fent dol-
ços.

En aquell ambient les 
paraules i la conversa 
fluïen amb naturalitat i 
confiança. Cada una de 
nosaltres, dones d’un 
temps concret, amb vi-
vències molt diferents 
en els àmbits personals, 
professionals, vocaci-
onals i en el curs de la 
història del nostre país i 
del món del segle xx (i 
d’una part ja del xxi). El 
papa ens va demostrar 
que sabia escoltar i al fi-
nal ens va demanar una 

conclusió que aplegués 
les expectatives de totes 
quatre.

Ens vam mirar pensant 
que seria difícil una con-
clusió en la qual totes ens 
sentíssim identificades. 
Després d’uns moments 
de silenci, va prendre la 
paraula la meva sogra, 
que va néixer al final del 
pontificat de Pius X; se-
guida de la meva mare, 
que va venir al món a 
mitjan del de Benet XV; 
una mica després, se-
guint l’ordre cronològic 

de naixement, vaig par-
lar jo, nascuda al final 
del pontificat de Pius XII 
i influenciada en la meva 
joventut pels fruits del 
Concili Vaticà II; i, final-
ment va parlar la meva 
filla, que va néixer al 
principi del pontificat de 
Joan Pau II, educada en 
democràcia des del nai-
xement i sentint a parlar 
de drets humans en el 
món en què viu.

No hi va haver debat, 
no va caldre negociar què 
era més o menys impor-
tant, n’hi va haver prou 
amb uns minuts per ela-
borar una resposta comu-

na al que el Papa Francesc 
ens havia sol·licitat.

Aquesta va ser la nos-
tra conclusió: “Després 
d’un segle, en què han 
regit l’Església nou pa-
pes; deu, si comptem ja 
el papa Francesc, en l’ini-
ci de pontificat; la jerar-
quia de l’Església no pot 
diferir més en el temps, 
el reconeixement de les 
dones com a part vital, 
responsable i activa en el 
camí del Regne de Déu 
en el món. L’Església fa 
massa temps que cami-
na a peu coix. El model 
que hem de seguir és 
el Missatge de Jesús a 
l’Evangeli i els signes dels 
temps que ja enunciava 
el Vaticà II”.

El papa Francesc va 
acollir la nostra conclu-
sió amb un posat seriós 
i uns ulls que brillaven 
lluminosos. Ens vam 
acomiadar i, com en el 
primer moment de pon-
tificat des del balcó del 
Vaticà, ens va demanar 
que penséssim a pregar 
per ell. Totes quatre vam 
acceptar aquest compro-
mís.

Mari Paz López Santos
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Crisi i esperances del moment actual

La crisi que estem vivint és una 
mala notícia perquè està cau-
sant dolor a molta gent. No surt 

a les notícies, però augmenten els 
suïcidis; hi ha gent que no arriba a 
final de mes, i sobretot les persones 
en risc d’exclusió són cada cop més 
vulnerables i tenen més probabilitats 
de caure en la marginació social.

Aquest sofriment s’accentua per-
què els poderosos són capaços de 
protegir-se d’aquestes contingències 
i fer-les pagar als febles. Certs pode-
rosos tenen tant de poder que fins 
i tot poden fer creure als ciutadans 
un relat sobre la crisi que justifiqui les 
retallades de diners i de drets per als 
pobres/febles i mantingui intactes els 
seus propis privilegis.

La mateixa asimetria de poder es 
reprodueix en la relació entre el go-
vern central i les comunitats autòno-
mes: els sostres de dèficit són més 
baixos per a aquestes, quan s’estan 
encarregant dels serveis públics més 
essencials per al benestar de la po-
blació: sanitat, educació, serveis so-
cials.

Si fem una nova ampliació del 
focus (com si ara ens miréssim, no 
el mapa de Catalunya, ni el de l’Es-
tat, sinó el d’Europa), arribem a una 
nova dimensió d’aquesta asimetria 
de poder: entre Alemanya i els paï-
sos mediterranis. És cert que els pa-
ïsos del sud d’Europa han arribat a 
tenir uns dèficits públics molt alts, 
i que alguns han crescut basant-se 
en el sector de la construcció (que 
a més ha degradat el territori). Però 
també és cert que molts bancs ale-
manys han fet diners amb el sector 
immobiliari, tot inflant la bombolla 
espanyola que ha esclatat amb la cri-
si. Qui estigui lliure de pecat, que tiri 
el primer maó...

I pujant el focus a nivell planetari, 
ens trobem un món on augmenten 
les desigualtats socials a tot arreu 
(excepte a Amèrica Llatina, tot i que 
a Xile i Mèxic també augmenta la 
desigualtat) i el planeta s’està degra-
dant. Ens trobem, tanmateix, que en 

alguns països emergents hi ha mili-
ons de persones que estan sortint de 
la pobresa. En aquesta línia, a l’Àfri-
ca, la situació política ha millorat 
prou perquè grans empreses i inver-
sors globals es comencin a plantejar 
invertir-hi: sobretot en el camp de les 
infraestructures i dels serveis com ai-
gua i electricitat.

El nostre món avui és ple de clars i 
obscurs, que la crisi més aviat tenyeix 
d’obscur. Però els cristians podem de-
manar a Déu una mirada esperança-
da sobre aquesta realitat, a fi que hi 
descobrim –fins i tot en les situacions 
més doloroses– la presència incipient 
de l’Esperit de Déu. En altres parau-
les: el mateix Jesús que va néixer en 
pobresa a Betlem, neix en pobresa 
en cada situació del nostre món per 
aportar-hi llum i consol. Ens toca re-
conèixer-l’hi i fer de llevadores.

Tal com diu en Patxi Álvarez, secre-
tari per a la Justícia Social i l’Ecolo-
gia dels jesuïtes, aquesta esperança 
es tradueix en cinc nivells d’acció en 
favor dels qui sofreixen les conse-
qüències de la situació actual: acom-
panyament, servei, reflexió, consci-
enciació i incidència.

Acompanyament. Essent com-
panys (de cum-panis: compartir el pa) 
dels qui pateixen. Convivint amb ells. 
Estant-hi en comunió. Amb commi-
seració. I totes les altres paraules que 
tinguin el prefix “cum”: amb. Sense 
aquest prefix, ens mirem la gent des 
de dalt i no arribem a construir veri-
table fraternitat.

Servei. Ser-los útils. Resoldre els 
problemes que tenen, i que poden 
ser ben concrets i immediats: si no 
tenen un lloc per dormir, buscar-
los-el; si no tenen roba digna, pro-
veir-los-en, etc. “Vaig tenir fam i em 
vau donar menjar”, ens dirà Jesús el 
darrer dia.

Reflexió. Els problemes són com-
plexos, i cal estudiar-los a fons. No 
fos cas que volent ajudar, acabés-
sim, sense voler, perjudicant. En 
efecte, podríem incórrer en accions 
perverses: etimològicament, accions 

les conseqüències de les 
quals “es vessen a fora”. 
Cal ser bones persones, 
però la bondat inclou 
formar-se i informar-se 
per ser eficaços, per “no 
pixar fora del test”.

Conscienciació. Com 
que els reptes són grans, 
no els podem solucionar 
tots sols, com si fóssim 
Superman. Cal compar-
tir amb els altres i amb 
l’opinió pública l’existèn-
cia d’aquests problemes 
i les vies de solució que 
entre tots podem anar 
recorrent. Aquí la cons-
cienciació dels infants 
i joves és especialment 
important perquè estan 
oberts a aprendre i tenen 
molt de futur per enda-
vant.

Incidència. Buscar es-
tratègies perquè vagin 
canviant les condicions 
polítiques, econòmiques i culturals 
que generen pobresa i sofriment: 
canviar les lleis injustes; canviar les 
maneres com els mercats i les em-
preses es relacionen amb la socie-
tat a fi que no la perjudiquin sinó 
que la millorin; canviar els discur-
sos, les imatges i les conductes que 
se’ns transmeten, a fi que tots els 
ciutadans siguem incentivats a viu-
re solidàriament i sosteniblement. 
La incidència (en anglès advocacy) 
ens portarà a militar/donar suport 
a ONGs, partits, sindicats o organit-
zacions religioses que han fet una 
reflexió seriosa i han après a imple-
mentar estratègies eficaces.

Res no és simple ni ràpid. Però po-
sar-nos-hi ens ajuda a sortir del pro-
pi confort i entrar en comunió amb 
Aquell que s’ha fet Germà, l’únic de 
qui ens ve la pau.

Josep F. Mària 
Jesuïta i membre de 

Cristianisme i Justícia
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Posar preu a la nostra plenitud

La saviesa popular té 
una dita que, dissor-
tadament, des de fa 

uns quants mesos sembla 
que agafa força: «tothom 
té un preu». Almenys això 
es podria desprendre en 
veure el comportament 
de certs polítics, de de-
terminats alts funcionaris 
públics i també d’alguns 
directius d’empreses, es-
pecialment del sector 
financer. Tots ells, amb 
una ambició desaforada 
de poder i de diners, són 
els principals culpables de 
les dramàtiques situacions 
que està vivint la nostra 
societat, i que va camí de 
destruir l’incipient estat 
del benestar que al llarg 
d’aquests darrers trenta 
anys hem anat construint.

Dit això, semblaria que 
ja tenim el culpable dels 
nostres mals, però res 

més lluny de la realitat. Si només fem 
aquesta anàlisi mai no podrem afron-
tar la profunditat del mal que és la 
causa de la corrupció, el frau, la injus-
tícia, la violència, etc., que en són els 
efectes, del mal.

El mal social o estructural no existeix 
per si mateix, sinó que és una con-
seqüència d’aquest espai de maldat 
que habita en cada un de nosaltres. 
La bondat i la maldat són les dues 
cares d’una mateixa moneda, que es 
diu persona humana. Un ésser cridat 
a la bondat plena, però capaç de les 
maldats més esgarrifoses.

El redactor de la primera carta de 
Joan, ho deixa ben clar: «Si afirmà-
vem que no tenim pecat, ens enga-
nyaríem a nosaltres mateixos, i la veri-
tat no estaria en nosaltres.»

Qui de nosaltres pot dir «jo no sóc 
corrupte»? Crec que ningú, ja que a 
un nivell o altre la temptació de gaudir 
de beneficis a costa d’un perjudici a un 
tercer, és molt difícil de vèncer. ¿Qui 
no ha viscut mai la situació de tro-

bar-se una llarga cua per entrar a qual-
sevol espectacle i reconèixer un amic, 
que fa veure que et guardava lloc, i així 
estalviar-te una bona estona d’espera? 
Com aquest, quants exemples no tro-
baríem en la nostra vida quotidiana de 
petites corrupcions o fraus! Però, què 
entenem per corrupció o per frau?

La corrupció la podem definir com 
la realització voluntària de transac-
cions il·legals entre dues parts que 
afecten un tercer que és qui en té 
l’interès principal.

Per frau podem entendre qualsevol 
acció que trenca la confiança d’una 
altra persona o entitat, o n’abusa, en 
benefici propi.

Però en aquesta reflexió compartida 
voldria posar l’accent en una altra de-
finició del mot corrupció, i és l’etimo-
lògica. Corrupció prové de la paraula 
llatina corruptio que està formada 
per tres components: un prefix «cor» 
que implica globalitat, la rel del verb 
«rumpere» que vol dir «fer miques» o 
«fer esclatar», i el sufix «tio» que in-
dica acció i efecte. Per tant, podríem 
dir que corrupció seria l’acció o la con-
seqüència de fer esclatar quelcom que 
formava una unitat. I què formava una 
unitat? Doncs la persona humana.

Corrupte és el contrari d’íntegre. És 
aquella persona que ha entrat en un 
procés de descomposició, d’incohe-
rència entre allò a què està cridat, i a 
què la seva naturalesa espiritual l’im-
pulsa, i allò que identifiquem amb la 
naturalesa terrenal. Sobre això l’apòs-
tol Pau en la carta als Colossencs diu: 
«Feu morir, doncs, allò que en vosal-
tres és terrenal: immoralitat, impure-
sa, passions, mals desigs i l’amor al 
diner, que és una idolatria.»

Ningú no s’escapa de la temptació 
de caure en accions corruptes, tan sols 
el camí de la conversió personal ens 
portarà a actuar amb integritat i cons-
truir societats en què la maldat vagi 
quedant arraconada. En la mateixa 
carta als de Colosses, Pau els diu: «Us 
heu revestit de l’home nou, que es va 
renovant a imatge del seu creador i 
avança cap al ple coneixement. .../... 

Revestiu-vos, doncs, dels sentiments 
que escauen a escollits de Déu, sants 
i estimats: sentiments de compassió 
entranyable, de bondat, d’humilitat, 
de dolcesa, de paciència;.../... però per 
damunt de tot, revestiu-vos de l’amor, 
que tot ho lliga i perfecciona...»

¿Quina missió noble podem portar 
a terme si tenim el cor trencat, si ens 
sentim dividits interiorment, si no hi 
ha una bona comunicació amb l’Es-
perit que habita en nosaltres?

¿És casualitat que els tres evangelis 
situïn el començament de la missió de 
Jesús en el desert, sent temptat pel 
diable amb allò més cobejat per la 
nostra naturalesa terrenal: l’orgull, el 
poder i l’autosuficiència? Què és sinó 
el que anomenem el pecat original?

Jo crec que no. L’Evangeli és l’anunci 
d’una bona notícia: Som estimats per 
Déu, compartim la seva mateixa na-
turalesa, disposem de la força del seu 
Esperit per assolir el nostre destí: la 
plenitud, i per tant no estem sols da-
vant l’enorme repte de transformar la 
nostra naturalesa terrenal en una na-
turalesa plenament humana en la unió 
amb el seu creador. Però l’Evangeli 
també és un full de ruta que ens indica 
el camí a seguir, el mateix que Jesús va 
inaugurar, o, en paraules de Leonardo 
Boff, seguir Jesús avui vol dir «prosse-
guir amb la seva obra, perseguir la seva 
causa i aconseguir la seva plenitud».

La lluita contra la corrupció i el frau 
implica la denúncia més radical i do-
tar-nos d’unes lleis eficients i justes, 
però a la vegada cal un compromís de 
tota la societat en una educació per 
l’honestedat i unes actituds personals 
escrupoloses. Cal llevat perquè la pas-
ta sigui ufanosa.

Acabo amb un altre fragment de la 
carta als Colossencs: «Que la paraula 
de Crist habiti en vosaltres amb tota 
la seva riquesa; instruïu-vos i enca-
mineu-vos els uns als altres en tota 
mena de saviesa; moguts per la gràcia 
de Déu.» Bona Pasqua!

Josep Torrens 
Membre d’Església Plural
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Sobre el sentit de la vida

La pregunta del sentit no ens la 
pot respondre la religió, ni la 
cultura, ni les ideologies, encara 

que ens diguin el contrari i intentin 
enganyar-nos. Només nosaltres ens la 
podem respondre. I respondre vol dir 
responsabilitzar-nos de la nostra vida, 
prendre’n les regnes. Ningú més que 
nosaltres no pot tenir la responsabili-
tat de la nostra vida.

Les religions monoteistes, sorgides 
d’una experiència profunda, d’un de-
sig essencial, havien de ser un instru-
ment per reconèixer les persones i el 
seu desig profund, però en comptes 
d’això s’han convertit sovint en un 
lloc d’obligació i de consolació: han 
transferit fora de la persona el sen-
tit de la vida. En moltes cultures s’ha 
transferit fora de la persona el seu 
sentit perquè han cregut necessari te-
nir un creador, un principi vital, una 
energia, que doni sentit a la vida de 
l’ésser humà; això fa que no se sen-
ti legitimat culturalment a donar-se 
un sentit. L’homogeneïtzació ens 
tranquil·litza: totes iguals i seguint el 
ramat. A la persona que busca altres 
camins per on transitar se 
l’anomena “l’ovella ne-
gra” del ramat. El grup no 
veu bé el qui se’n separa, 
no li reconeix el seu dret 
de ser qui és, diferent de 
la resta.

La por explica l’aparició 
d’un Déu teista que era la 
raó de tot: de les malalties, 
de la mort, dels canvis cli-
màtics, de les catàstrofes, 
de les guerres…, un Déu 
que ho justificava tot, que 
ens sostenia i era la raó de 
la nostra existència, a can-
vi de fer-nos sentir depen-
dents, indefensos, incapaços de fer 
res per nosaltres mateixos.

Així hem viscut, durant segles, sota 
la protecció d’un Déu compassiu, 
però també implacable amb els que 
no seguien la llei. D’aquí sorgeixen 
les normes religioses que molt sovint 
esdevenen morals per manar-nos què 

hem de fer i què no, què està bé i 
què no. Normes estàtiques que no 
deixen “ser” ni créixer les persones, 
ni aconseguir mai la majoria d’edat, 
que vénen imposades des de fora i 
massa sovint afermades en la culpa. 
En nom de Déu s’han fet accions su-
blims i autèntiques aberracions. I ja 
ens va bé que ens diguin el que hem 
de fer perquè preferim ser depen-
dents que no pas lliures. Ens horrorit-
za la llibertat.

Amb els avenços tècnics i científics, 
la humanitat ha fet un salt i ara ja no 
és possible creure com fèiem abans 
en un Déu que ho explica tot. En 
aquesta etapa que ara vivim sorgeix 
una nova forma de “ser” en relació: 
«Cuando yo no estaba, dependía de 
Dios, ahora que yo estoy aquí no de-
pendo de Dios, ni del universo, me re-
laciono con ellos» (JOhn Shelby SpOng, 
Un cristianismo nuevo para un mun-
do nuevo).

Així s’abraça la inseguretat radical: 
Déu no ens soluciona res. Si ens ho 
soluciona, no ens deixa ser. Ens convi-
da a relacionar-nos amb el nostre ser. 

A imaginar una transcendència que 
entra a la nostra vida, però que ens 
crida més enllà dels límits de la nostra 
humanitat, no cap a un ésser extern, 
sinó cap al fonament de tot ésser, una 
transcendència que ens porta cap a 
una nova humanitat, una humanitat 
amb una nova consciència.

En el darrer llibre de l’Abbé Pierre 
llegeixo: «A menudo me preguntan 
cual es la finalidad de la vida. De modo 
que temblando, con la inteligencia 
escandalizada, pero con la convicción 
del corazón y la fe, respondo: la fina-
lidad es aprender a amar.»

No és cap secret. Si busquem en 
el nostre interior ens adonarem que, 
com bé diu, només hi ha un únic de-
sig profund que dóna sentit a la vida: 
l’amor, estimar. Les formes de fer-ho 
varien segons les persones, perquè 
cada una de nosaltres tenim diferents 
colors per expressar i per viure, però 
totes volem estimar i ser estimades, 
volem reconèixer i ser reconegudes, 
totes ens sentim urgides a posar la 
nostra peça, única i irrepetible en el 
tapís de la creació.

Aquesta nova humanitat haurà de 
ser capaç de reinventar la paraula de 
l’amor, perquè al que diem “amor” 
massa vegades no ho és:

L’amor mai no omple els buits de 
l’altre, ni pretén canviar-lo, ni fer-lo a 
mida, ni exigir-li renúncies imprescin-
dibles. L’amor mai no et pot engolir, 

ni fer dependent, ni parasi-
tar-te, ni menystenir-te, ni 
anul·lar-te, ni dur-te a viure 
la vida de l’altre com si fos 
la pròpia.

L’amor no es pensa, no 
es força, surt de l’interior 
com un foc que t’abrusa.

L’amor «és pacient, és 
bondadós…», però sobre-
tot és creatiu, és dinàmic, 
i fa nova la vida cada dia. 
L’amor no entén de rutines 
perquè mai no s’atura, no 
para de créixer, és esclat, 
expansió; l’amor sempre 
ens multiplica.

L’amor m’ajuda a ser qui sóc i t’aju-
da a ser qui ets. Em deixa ser qui sóc, 
et deixa ser qui ets.

L’amor no és per a pusil·lànimes, 
sinó per a valents, que saben qui són 
i què han vingut a fer en aquest món.

Laia de Ahumada
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«És un fantasma!»

É
s un fantasma!», van 
cridar els deixebles de 
Jesús quan aquest se’ls 
va acostar caminant so-

bre les aigües del mar de Galilea. 
La tempesta, la foscor de la nit i 
la por els va dificultar reconèixer 
el Mestre. Tan sols van identificar 
quelcom difós o com una ombra 
que s’apropava a la barca i, por-
tats per les seves creences ances-
trals, van cridar: «És un fantas-
ma!»

Qui és Jesús per a nosaltres? I 
és que, amb el pas del temps i el 
fet de fer front a les exigències de 
la quotidianitat, hi ha el perill que 
Jesús sigui també per a nosaltres 
quelcom difós i desdibuixat.

Cal que ens preguntem: On 
queda Jesús en la nostra vida? 
Que potser les moltes ocupacions i 
neguits ens han apartat de la centra-
litat que correspon al Senyor? Que 
potser, fins i tot, els programes de 
l’Església ens han distret?

Ser persones religioses no ens con-
verteix en deixebles de Jesús. Seguir 
Jesús vol dir viure d’acord amb els 
valors del Regne de Déu que Ell va 
proclamar i viure: la justícia, la pau, 
l’estimació al proïsme, l’alteritat...

Si hem anat perdent Jesús en el 
camí de la vida, si la seva figura ens és 
quelcom difosa, si s’han anat diluint 
les motivacions i engrescaments inici-
als, ens cal recuperar Jesús i tornar-lo 
a situar al bell mig del nostre focus 
d’atenció. Hem de tornar a l’essencial 
del que va ensenyar i viure.

Hem de recuperar la nostra iden-
titat de seguidors del Crist i el pri-
mer que ens cal és no confondre el 
seguiment amb el cristianisme soci-
ològic. La crida de Jesús a seguir-lo 
exigeix disponibilitat total i fidelitat 
al seu missatge. Seguir Jesús no és 
el mateix que la pràctica segura d’un 
sistema religiós heretat. Pretendre 
seguir el Crist sense experiència 
vital, sense trobada... no és seguir 
Jesús; és nominalisme, és un fet 
purament sociològic.

El seguiment, a més a més d’una 
vinculació al Crist, és un camí d’en-
carnació dels valors del Regne de Déu 
que comporta: a) no deixar-se por-
tar per les tendències egocèntriques 
i narcisistes, b) no actuar en funció 
del propis interessos, c) substituir els 
mecanismes de poder per l’actitud 
del servei, d) ser justos en les nostres 
relacions (dins i fora de l’Església), e) 
treballar per la pau, pacificar les situ-
acions, escoltar, comprendre el ger-
mà, f) estimar...

Tampoc podem confondre el se-
guiment de Jesús amb el legalisme 
religiós. Jesús no és un tangible que 
puguem veure amb els ulls de la 
carn. Jesús va viure fa dos mil anys. 
Avui el tangible i concret és l’Esglé-
sia, les activitats, els rituals... Tot això 
ens és més proper i el gran perill 
és que sempre és més fàcil identi-
ficar-nos amb el més immediat, de 
manera que la figura de Jesús, que 
requereix els ulls de la fe, vagi que-
dant més difosa, més desdibuixada. 
Quan succeeix això, la fe corre el risc 
de reduir-se a una pràctica religiosa 
de naturalesa sociològica. Ens hem 
convertit en persones religioses en 
lloc de seguidors del Crist.

Una pregunta que també ens hem 
de formular és quina prioritat té per a 

nosaltres compartir la fe i donar 
raó de la nostra esperança a les 
persones del nostre entorn. No 
haurem de confessar que sovint 
mirem cap a altres direccions? 
Que deixem passar oportunitats 
que Déu ens posa al davant? Do-
nar a conèixer Jesús a les perso-
nes del nostre entorn d’influència 
és també la nostra responsabili-
tat. Elles han de saber que hi ha 
una altra forma d’entendre l’exis-
tència, una altra forma de vida. 
Les persones del nostre entorn 
d’influència han de saber que, 
des de la fe, és possible una 
vida feliç i significativa.

Potser en el nostre ordre de 
prioritats hi ha una preocupació 
excessiva per nosaltres mateixos. 
No podem perdre de vista a qui 

seguim: Jesús. Qui desitgi seguir Je-
sús ha de posposar el seus interessos 
personals i el seu jo; ha de negar-se a 
ell mateix, ha de posar Jesús i l’evan-
geli per damunt dels seus interessos.

Val la pena seguir Jesús. Això vol dir 
incorporar a la nostra vida el valors 
ètics i morals que es desprenen del 
seu estil de vida i del seu missatge. 
Seguim Jesús quan vivim de forma 
senzilla, humil, sense prepotència ni 
orgull; quan actuem de forma justa 
en l’àmbit familiar, laboral i eclesial; 
quan treballem en favor de la pau; 
quan som sensibles a les necessitats 
del qui trobem al nostre voltant; 
quan els problemes del proïsme ens 
commouen i desenvolupem accions 
orientades a atendre aquelles neces-
sitats que podem apaivagar.

Qui és Jesús per a nosaltres? És un 
mite? Potser un fantasma, com pen-
saven els deixebles des de la barca? 
Quelcom difós? Jesús és, des de la 
fe, el més excel·lent model d’huma-
nitat, el referent ètic no superat, la 
resposta a les inquietuds més prego-
nes de l’existència. Seguim-lo!

Jaume Triginé
Psicòleg

Església Protestant de Valldoreix 

«
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La Fundació Aroa

La Fundació Aroa és una entitat 
sense ànim de lucre i de vo-
luntariat, fundada l’any 2003, 

per un conjunt de professionals de 
la salut, l’educació i l’atenció soci-
al amb sensibilitat per la creixent 
presència dels trastorns psicoso-
cials, en l’exercici diari de la seva 
professió. D’aquesta observació va 
sorgir la necessitat de plantejar un 
abordatge que integrés els models 
convencionals i alternatius d’aques-
tes disciplines, per la prevenció i el 
tractament efectiu d’aquestes afec-
tacions.

Considerem que les situacions de 
crisi personal, independentment de 
la vivència que les origini (malaltia, 
divorci, dol, pèrdua de feina...), fan 
que les persones siguin susceptibles 
de patir algun desequilibri o tras-
torn psicosocial (estrès, angoixa, 
depressió, trastorn personalitat...) 
i que, per restablir la seva salut i 
qualitat de vida, cal una interven-
ció multidisciplinària que contempli 
totes les seves dimensions (física, 
psíquica, emocional i social).

El Programa d’Atenció a la Dona 
és una línia d’intervenció prioritària 
per l’entitat, amb l’objectiu d’inci-
dir sobre aquesta realitat, a través 
d’accions que promoguin l’apode-
rament i la capacitat de resiliència 
de les dones, facilitant les eines que 
els permetin superar les situacions 
d’adversitat, desenvolupant 
l’autonomia en la recuperació 
i preservació del seu benestar.

Aquest programa es desen-
volupa en xarxa amb els serveis 
públics i les entitats, i s’adreça 
tant a dones que estiguin pa-
tint un procés de crisi personal 
derivat d’una situació vital, 
com a dones que pateixen o 
han patit violència masclista, 
així com d’altres situacions 
fomentades per la desigualtat 
home-dona i agreujades per 
l’actual context socioeconò-
mic.

En els darrers dos anys hi 
han participat un total de 699 

dones, d’edats compreses entre els 
18 i els 86 anys, amb situacions 
molt diverses, destacant l’elevat 
percentatge de casos de violència 
masclista (48%), de violència fili-
omaternal (9%) i d’exclusió o po-
bresa vinculades al context socioe-
conòmic actual (16%). L’aïllament i 
la soledat són els eixos transversals, 
que connecten aquestes situacions 
específiques, especialment en el 
grup d’edat dels 45 als 85 anys, així 
com l’afectació de més d’una de 
les situacions citades. També s’ha 
detectat un alt desconeixement del 
funcionament psicoemocional de la 
naturalesa de la dona i una auto-
medicalització dels seus processos 
naturals.

Aquestes situacions deriven en 
una afectació en la salut de les 
dones, especialment, en el camp 
de la salut mental, emocional o 
psicosomàtica. S’observa una alta 
prevalença d’ansietat i estrès crònic 
(que deriva en taquicàrdies, dificul-
tats respiratòries..., i representa un 
63% del total), depressió (27%), 
fibromiàlgia i/o dolor crònic (14%).

Treballem des d’una mirada pro-
fessional que té en compte aquest 
dany emocional profund, que no 
només pot superar-se amb un tre-
ball psicoterapèutic, sinó que re-
quereix d’una metodologia adre-
çada que les dones puguin tenir 

una vivència positiva d’elles matei-
xes per anar refent la relació amb 
el seu cos, les seves emocions i el 
seu entorn, tornant a valorar-se i 
estimar-se. A través d’un procés 
vivencial no directiu, en què cada 
dona marca el seu propi ritme, es 
dinamitzen espais que els permetin 
aprendre a través de la pròpia expe-
riència, l’observació interna i l’escol-
ta activa, facilitant eines per viure i 
construir el seu projecte de vida, 
identificant les seves pròpies neces-
sitats i sense sentir-se etiquetades, 
normalitzant la seva vida quotidiana 
més enllà de la situació viscuda.

Per assolir aquests objectius s’im-
pulsen cinc línies de treball concre-
tes:

Consulta de Medicina Integra-
tiva: Servei que combina el tracta-
ment psicoterapèutic i mèdic (con-
vencional i alternatiu), que ofereix 
una atenció especialitzada en els 
moments de crisi personal i centra-
da en les característiques de cada 
dona.

Dona, coneix-te!: Taller vivencial 
que treballa aspectes com: els va-
lors de gènere, la naturalesa cíclica 
de la dona, el vincle entre el cos, la 
ment i les emocions, els canvis vi-
tals, hàbits de salut i autocura amb 
perspectiva de gènere: alimentació, 
automassatge, creativitat, respira-
ció i relaxació...

Cercles de Dones: Espais de 
participació, reflexió, creixe-
ment personal i ajuda mútua 
que es realitzen amb una me-
todologia que facilita l’efecte 
mirall i l’establiment de relaci-
ons saludables des dels valors 
del respecte, la convivència, la 
diversitat i la cooperació.

Projecte IDAA – Interven-
ció amb Dones per l’Apo-
derament i l’Acció: Impulsat 
conjuntament amb l’Associa-
ció Hèlia i el Gabinet d’Advo-
cades Assessores, aquest pro-
jecte ofereix suport a les dones 
que han patit o pateixen vio-
lència masclista, com a recurs 
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complementari als serveis de refe-
rència de Barcelona, i compta amb 
una xarxa de voluntàries formades 
en aquest àmbit.

Participació: La cooperació i el 
treball en xarxa són els fonaments 
de tots els projectes. Creiem que 
cal construir conjuntament nous 
models de relació personals, profes-
sionals i socials que assegurin l’apo-

Una institució d’ahir i d’avui

Un espai i un temps: França, 
la Revolució Francesa. Una 
noia Adélaïde de Cicé. Un 

jesuïta: Pierre de Clorivière.
Els esdeveniments de la Revolució 

Francesa canviaren Europa i el món. 
Els esdeveniments protagonitzats 
per Adélaïde de Cicé i Pierre de Clo-
rivière no foren aparatosos, però 
també han influït en el caminar 
del món, ja que la seva aventura, 
començada a França el segle xviii, 
s’estengué ben aviat a tot Europa, 
Àsia, Àfrica i Amèrica.

Quina aventura? Estimar radical-
ment i sense estridències. Aquest 
amor els porta a fundar un institut 
religiós ben singular i alhora ben 
bíblic: els seus membres no aban-
donen ni el seu entorn, ni la seva 
manera de vestir, ni els lligams amb 
la societat, sinó que hi romanen i, 
fins i tot, es podria dir que s’hi sub-
mergeixen. Amb tot, hi ha grups 
que viuen en comunitat, atès que 
els deures familiars no els retenen.

La seva divisa és dur a la pràctica 
aquell “esteu en el món, però no 
sou del món” tan categòric del Déu 
fet Home. I així sorgeix una munió 
de noies que, unides a Adélaïde, es 
llancen a l’aventura. I aquesta aven-
tura les condueix no a fer, sinó a ser. 
D’aquest ser, se’n deriven totes les 
seves accions. Així, en plural. Perquè 
la seva missió no és específicament 
la d’ensenyar, ni la de tenir cura dels 
malalts, ni cap altra funció determi-
nada. La seva existència es realitza 
en funció de... qualsevol necessitat.

I així, quan a França se suprimei-
xen els ordes religiosos i es perse-
gueix furiosament tota persona 
titllada o sospitosa de practicar la 
religió, Adélaïde i les seves compa-
nyes es fan càrrec de les escoles que 
havien estat dirigides per religioses 
i, en restablir-se l’ordre social, els les 
lliuren com si res no hagués passat. 
Han fet de pont.

I el cas es multiplicarà al llarg 
dels anys, perquè la seva missió és 
la d’ajudar en qualsevol necessitat 
que es presenti. Per aquest motiu, 
l’Institut de les Filles del Cor de Ma-
ria té tanta actualitat. Són dones 
que no es tanquen en una sola re-
alitat, sinó que les engloben totes. 

Per fer-ho cal una absoluta disponi-
bilitat, precedida d’una generositat 
plena. Però així ho han projectat i 
executat al llarg de dos segles i con-
tinuen fent-ho ara arreu del món, 
un món sempre nou, però alhora 
antic quant a flaqueses, dissorts, 
desenganys, misèries...

L’Adélaïde, aquella noia bretona 
nascuda el 1749 que actua sota 
una inspiració tan atípica dirigida 
pel fervor de Pierre de Clorivière, ha 
aconseguit una revolució. I, ara, un 
feix de continuadores –Geneviève, 
Maureen, Assumpta, Hiroko, Tran 
Thi Lien, Milagros...– segueixen en la 
bretxa d’aquesta revolució inspirada 
per l’amor, que arriba tots els racons 
per raó de la seva idiosincràsia.

No és una obra sorollosa, no fa 
estrèpit ni revesteix de prestigi so-
cial, però és efectiva per la seva 
mateixa petitesa. Una petitesa que 
abasta el món, tal com la seva fun-
dadora formulà en el moment de la 
creació de l’Institut: “I per què no 
a tot el món?” I novament la para-
doxa bíblica: petitesa/immensitat. El 
llevat que fa créixer la pasta.

Gràcies, Adélaïde. Gràcies, Pier-
re de Clorivière. Tots dos heu po-
sat els fonaments d’una obra que 
no coneix fronteres com no coneix 
fronteres l’amor. Una obra que va 
fent via pels camins polsosos fins a 
arribar a la Pàtria definitiva.

Montserrat Anguera
Religiosa Filla del Cor 

de Maria a Barcelona.

C/ Maspons, 9-11 entr.1a, 08012 
Barcelona • Tel. 669 057 540
A/e: aroa@fundacioaroa.org
www.fundacioaroa.org

derament i el benestar global de 
les persones i la societat. Per això, 
formem part d’espais comunitaris 
i xarxes com la Plataforma Unitària 

contra les Violències de Gènere o 
la Xarxa Internacional Triskel-SDDH 
(per la Protecció i Desenvolupament 
de la Dignitat Humana).
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Beneir és una acció senzilla que algunes persones fan 
sense dir-ne aquest nom. La benedicció no està re-
servada a cap grup en especial, tothom pot beneir 

aquelles persones que estima. Algunes de les benedicci-
ons més belles de la literatura bíblica són molt antigues 
com la que hi ha al capítol 6 del llibre dels Nombres: “Que 
el Senyor et beneeixi i et guardi. Que et deixi veure la llum 
de la seva mirada i s’apiadi de tu. Que no aparti de tu els 
seus ulls i et doni la pau.” Aquesta benedicció o una de 
les tres parts que conté és molt adequada per pronunciar 
sobre els fills o sobre persones que comencen un viatge o 
emprenen algun projecte personal. Serveix per expressar 
el desig que portem al cor envers altres persones a fi que 
les coses els surtin de la millor manera possible.

Benedicció vol dir “dir bé d’algú”, tothom pot 
expressar amb paraules allò que desitja per a les 
persones que estima i això es pot fer sovint en la 
vida. És un bon costum que no sempre s’aprèn a casa 
però que no costa d’adquirir. Només cal escoltar el propi 
cor i expressar amb paraules allò que desitja per als altres. 
A vegades se’ns quedarà la benedicció en un bon desig 
sense que surti en paraules, però és igual, tot allò que es 
té al pensament fa el seu efecte a l’exterior.

Avui dia es parla molt del pensament. Es diu que hi ha 
pensaments positius i pensaments negatius. No són iguals 
uns i altres? Doncs no. Tot allò que es pensa surt per la 
boca un dia o altre. Les paraules poden fer bé o poden fer 
mal. Hi ha paraules que agredeixen i destrueixen els altres 
i n’hi ha que consolen, ajuden i construeixen les persones. 
Però no sols els pensaments i paraules fan efecte sobre les 
persones que ens escolten sinó que també actuen sobre 
aquells qui pensen i expressen els propis pensaments. El 
pensament és poderós per construir i per destruir, d’aquí 
que ens convingui cultivar pensaments que ens ajudin a 
construir-nos i a construir els altres. El sol fet de pensar en 
el bé o en el mal d’una persona coneguda o desconeguda 
l’ajuda o la desajuda fins a entrebancar-la.

Quina relació hi ha entre la benedicció i el pensament po-

sitiu? Doncs tota relació. La benedicció surt del cor, del pen-
sament emocional humà. La benedicció no és altra cosa que 
una paraula que la religió fa servir per parlar de l’expressió 
en paraules dels bons desitjos que experimentem envers els 
altres quan els estimem. Se sap de fa temps que les criatures 
i els adults que se senten estimats viuen millor i construeixen 
més fàcilment les seves vides i a l’inrevés, sense sentir-se 
estimat és molt més difícil viure i tenir una vida satisfactòria.

En els llibres clàssics de la bíblia jueva hi ha la creença que 
tot allò que Déu diu es compleix inexorablement, justa-
ment perquè és paraula de Déu. La paraula de Déu sempre 
es complia entre els patriarques. Per aquest motiu sempre 
que els profetes parlen amb el llenguatge propi de la seva 
professió fan servir la fórmula: “Déu m’ha dit”, “Déu di-
gué”, “Oracle de Déu”. Ara ja no vivim en aquest món de 
creences bíbliques però els pensaments i les paraules de les 
persones amb qui convivim segueixen fent-nos efecte. Ens 
transmetem allò que pensem amb paraules o sen-
se, contínuament, de manera que els molts missatges 
que rebem se’ns graven al cervell quasi sense adonar-nos-
en fins a tenir un garbuix dins del cap. Per això és molt sa el 
costum de fer de tant en tant un treball d’higiene mental.

Com es pot fer aquest exercici d’endreça del nostre di-
pòsit de pensaments? I per a què serveix? En primer lloc 
serveix per conèixer-nos millor, per seleccionar i impulsar 
els pensaments que vulguem posar en pràctica i deixar 
els altres en la reserva. Cadascú decidirà què en fa, però 
sobretot coneixerem com són els nostres pensaments i si 
ens aporten positivitat o negativitat a la vida. El coneixe-
ment de la pròpia persona sempre és important i 
pot fer que siguem més positius en la nostra vida. 
Els nostres pensaments i sentiments ens acompanyen 
sempre, alguns ens ajuden a viure i d’altres ens destor-
ben. Procurem viure amb el mínim de destorbs possibles, 
aprofitant els pensaments positius dels que ens envolten i 
ajudant els altres a viure més fàcilment.

Maria A. Torrents

La benedicció i el pensament positiu

En recordança
José Luis Sampedro (1 de febrer1917- 8 d’abril 2013), 
escriptor i economista, ens va impactar fa anys amb 
La sonrisa etrusca, ara també el recordarem pel que 
va dir i va viure.

Hay dos tipos de economistas: los que trabajan 
para hacer más ricos a los ricos y los que trabaja-
mos para hacer menos pobres a los pobres.

El tiempo no es oro; el oro no vale nada. El 
tiempo es vida.
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Francesc

BÚSTIA

Carta al papa 

Germà Francesc, no 
havia pensat mai 
que m’adreçaria a un 

papa, però com que a la teva 
salutació inicial no ens vas 
tractar de “fills i filles” sinó 
de “germans i germanes”, 
sento que tinc permís per fer-
ho. I em surt també dir-te de 
tu, encara que amb tot el res-
pecte, perquè no m’imagino 
dient de vostè a un germà de 
veritat.

Al diari La Nación del 14 de 
març hi he llegit que la teva 
elecció “ha estat balsàmica” 
i m’ha semblat un adjectiu perfecte per qualificar el 
que ens està passant des que ens vas saludar des del 
balcó, en aquell to que es barrejaven la timidesa i la 
confiança. Primer efecte balsàmic: et veiem distès i 
fins i tot bromista (quina meravella, un papa amb 
sentit de l’humor...!), sense fer l’efecte en cap mo-
ment d’estar aclaparat pel pes d’aquesta responsabi-
litat feixuga i desmesurada que els papes s’han anat 
carregant a les espatlles, com si els toqués a ells tots 
sols encarregar-se de tota l’Església universal. Com 
si no hi hagués els altres pastors, com si el poble de 
Déu fos un fardell que cal portar i no una comuni-
tat d’homes i dones amb capacitat d’iniciativa i amb 
desigs de participar i de col·laborar, com vam somiar 
amb el Concili.

Tu, en canvi, estàs aconseguint comunicar-nos la con-
vicció que el camí que comences el faràs acompanyat 
per tots nosaltres. Quina manera tan franciscana, per 
com és de senzilla, i tan ignasiana, per la lucidesa d’as-
senyalar un estil eclesial nou. Perquè si el que desit-
ges és que se’ns reconegui per la fraternitat, l’amor i la 
confiança, comencen a sobrar i a destorbar (fa temps 
que a bastants ja ens estaven sobrant i destorbant...) 
tantes conductes, pràctiques i costums en els quals 
s’han anat confonent la dignitat amb la magnificència 
i la solemnitat amb la sumptuositat. És una sorpresa 
balsàmica sentir que ara et tenim com a còmplice en 
el desig d’anar canviant aquestes pràctiques i inèrcies 
que ningú no es decidia a declarar obsoletes i davant la 
incongruència de les quals havien deixat de disparar-se 
les alarmes. No són qüestions irrellevants, són indica-
dors que revelen una atròfia preocupant dels sensors 
que havien d’alertar, fa molt temps, que estaven en 
contradicció amb els usos de Jesús. Benvinguda sigui, 
doncs, la tasca que emprens de tornar a la frescor de 
l’Evangeli i a la radicalitat de les seves paraules: ja es-

tem veient que, pel que fa als 
pobres, no ens donaràs treva.

Comences el teu camí en 
moments de debilitat extre-
ma de l’Església: com a aquell 
jove que va fugir nu a l’hort, 
a ella li han arrencat les ves-
tidures amb què es protegia: 
secretisme, hermetisme, ocul-
tament, negació del que és 
evident. Però és precisament 
ara, quan es mostra nua i 
despullada davant la mirada 
jutjadora del món, quan se li 
presenta inesperadament una 
ocasió meravellosa: la de re-

vestir-se per fi, únicament, del mantell de la glòria del 
seu Senyor.

Ens has confiat la tasca de sostenir-te amb la nostra 
oració i en aquests moments demano per a tu unes 
quantes coses: paciència davant el rastreig que la 
premsa està fent del teu passat i que és una conse-
qüència del que vas dir als periodistes: “Heu treballat, 
eh?, heu treballat...”. Doncs això, s’han animat i conti-
nuen treballant. També demano que no t’angoixin més 
del compte les expectatives descomunals que estàs 
despertant i que et sentis molt lliure (i molt hàbil tam-
bé) per elegir els qui creguis que poden ajudar-te en el 
govern de l’Església, encara que representi un ERO per 
a la cúria.

Et trobaràs molts entrebancs en el camí: crítiques, 
resistències i fins i tot travetes, de manera que, se-
guint la recomanació de la teva preciosa homilia el dia 
de Sant Josep, mira de custodiar-te una mica a tu ma-
teix. I per si no l’encertes del tot, que se n’ocupin les 
santes de l’Església de Roma: Cecília, Agnès, Domitil-
la, Tatiana, Agripina, Demètria, Martina, Basilisa, Me-
lània, Anastàsia, Digna, Emèrita, Martina, Sabina.

Han anat a buscar-te gairebé a l’altra punta del món 
i ha estat un encert: gràcies per haver acceptat que-
dar-te, sense poder anar a buscar les teves coses. Sort 
que les sabates que portes sembla que són còmodes.

Moltes persones ens sentim ara responsables de re-
sar per tu, encara que no siguem de la teva diòcesi i 
ens alegra saber que estàs també encarregat de vetllar 
per l’Església universal. De cop, està recobrant sentit 
anomenar papa el bisbe de Roma.

Que el Senyor et beneeixi, et guardi i aboqui da-
munt teu el bàlsam de la seva pau.

Dolores Aleixandre
(Traducció)



16

ACTUALITAT

Signatura

Butlleta de subscripcióQuota anual 9e 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 con-
cepte de subscripció al Butlletí Paraules i fets de Dones.

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

FUNDIPAU (Fundació per la Pau) i 
Amnistia Internacional, entre al-
tres organitzacions, han vist culmi-
nat el seu treball de tants anys: el 2 
d’abril les Nacions Unides van apro-
var per una amplíssima majoria de 
vots el Tractat sobre el comerç 
d’armes per a la regulació interna-
cional de les armes convencionals, 
amb els vots sempre en contra de 
l’Iran, Síria i Corea del Nord.

Amnistia Internacional: Malgrat tot, podem ser optimistes perquè mol-
tes persones empresonades injustament per les quals hem treballat activa-
ment han pogut sortir de la presó al llarg del 2012. I hem aconseguit que 
Laila Ibrahim Issa Jumul i Intisar Sharif Abdalla, sudaneses, s’hagin 
salvat de morir lapidades gràcies a la pressió de 120.000 firmes i hem evi-
tat la pena de mort de moltes altres.

Bones notícies

(...) es tracta de descobrir entre les 
esquerdes dels murs fins ara més 
sòlids, les més petites escletxes 
d’esperança. Sí: esperança esfor-
çada en les possibilitats d’un can-
vi que ens permeti sortir tant del 
fangar d’un status quo putrefacte, 
com de l’alternativa d’un populis-
me venjatiu i capritxós. (...) La meva 
confiança en les oportunitats d’una 
situació tan dramàtica com l’actual, 

doncs, no és resultat d’un exercici 
de falsa ingenuïtat per empènyer 
alegrement la gent cap al precipici. 
Es tracta d’una confiança profunda 
en el país. Sense haver-me d’en-
ganyar sobre la gravetat dels de-
safiaments ni sobre els nostres tics 
autodestructius propis de les con-
fortabilitats antigues i de les noves 
situacions extremes, crec que els 
actius són encara superiors als pas-

sius. Una força que és fàcil de des-
cobrir arran de terra, en el dia a dia 
de les persones, en la immediatesa 
del territori, en l’àmbit local, en les 
modestes organitzacions civils, més 
que no pas en la gesticulació de les 
grans organitzacions davant les cà-
meres. (...) És només la confiança 
en les possibilitats del compromís 
en un esforç final. (Salvador Car-
dús, Ara, 9.4.2013)

Una esperança esforçada

Del Fòrum Social Mundial, 
des de Tunis El Manar: Afef 
Thili (Kasserene, Tunísia, 1983), 
activista, diu: “Com a dona sóc 
un projecte de màrtir en quest 
país”. Es rebel·la constantment 
contra el doble llenguatge que 
utilitzen els islamistes al po-
der. (La Independent, 2 d’abril 
2013).

Dones en marxa

Canviar el món per canviar la vida de les dones i can-
viar la vida de les dones per canviar el món és el lema 
de la Marxa Mundial de les Dones (MMD) que ha estat 
a Tunísia perquè ha volgut donar una veu especial a les 
dones tunisianes que estan reivindicant amb valentia que 
en la propera constitució del país els drets de les dones 
han de ser-hi presents. (La Independent, 2 d’abril, 2013).

Afef Thili Fotografia: Ladi-
recta.cat


