
  
 
 
                    
 
 

                     DONA I HOME, LA TOTALITAT DE LA HUMANITAT 
 

 

 

Per a col·laborar en el congrés que el Consell Pontifici per al laïcat prepara com a 

commemoració dels 20 anys de la Carta Apostòlica de Joan Pau II, “Mulieris Dignitatem”, el 

Col·lectiu de Dones en l’Església li agradaria poder aportar les seves reflexions. 

 

La humanitat està formada en una proporció mundial del 51 % dones i 49 % homes, i 

segons Gn 1, 27-28 “Déu va crear l'home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà 

l'home i la dona. Déu els beneí dient-los: - Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la 

terra i domineu-la”  

 

Si Déu dóna a Adam i Eva la funció de poblar la terra és perquè existeix una diferència de 

sexe, però no vol dir una desigualtat respecte a la dignitat de gènere. 

 

Aquesta igualtat inicial s’ha anat devaluant en totes les cultures i religions i ha arribat a tal 

grau el menyspreu dels homes envers les dones, que els poders civils més democràtics 

s’han proposat reparar-lo mitjançant lleis, i ho estan aconseguint. 

 

Joan Pau II en la seva Carta Apostòlica fa l’esforç de valorar i sublimar la vocació de la 

dona en la seva “feminitat”, manifestada en la maternitat i el servei a la família (això no 

forma part de cap ministeri de la dona). Aquesta exaltació que ens fa la veiem impròpia de 

la mentalitat d’avui a Europa, en els següents punts :  

 

 Magnificar tant la relació mare-fill, no és sa. La relació és pare-mare-fill, excloure el 

baró, no és real ni ideal. Jesús no exalça en cap passatge evangèlic la seva Mare, 

més aviat al contrari, exalta més els que escolten la paraula de Déu i la posen en 

pràctica (Lc. 11,27-28) 

 

 No estem d’acord en què  el fet de concebre sigui la plenitud de la perfecció de la 

dona, és obra d’home i dona, i el mèrit és per a tots dos. S’ha d’educar molt per a 

què així sigui i no hi hagi tanta paternitat irresponsable que envileix tant la dona. 

 

 Veiem impropi considerar les religioses com a “esposes de Crist”. Crist és el model a 

seguir i la renúncia a la vida de família, és per a seguir-lo millor, no per a tenir 

espòs. L’amor a Ell ens ho diu clarament en Mt. 25,34-36 en l’amor vers el proïsme. 



 

 

Crist va contradir les actituds que en el seu temps hi havia en la discriminació de les 

dones, i la seva relació amb elles era de transparència i profunditat. Es pot dir que era una 

novetat de vida evangèlica, que no s’ha seguit per por d’enfrontar-se als homes. Tot 

aquest enfocament de la feminitat de la dona la veiem com a fruit de mentalitats 

masculines i cèlibes. Serien diferents elaborades per laics, homes i dones. 

 

El que volem les dones no són paraules, sinó accions: que les dones no siguem 

discriminades en cap lloc i molt menys en la nostra Església. Lamentem profundament que 

fins ara la Santa Seu no hagi acceptat la “Declaració sobre l’eliminació de totes les formes 

de discriminació vers la dona”. Està clar que si llegim el primer article de la Declaració 

Universal del Drets Humans : “Tots els éssers humans neixen lliures, iguals en dignitat i 

drets” entenem la seva oposició a la Declaració esmentada, però no comprenem quin 

paral·lelisme té aquesta actitud amb els Evangelis. 

 

La dignitat de la dona la basem principalment en què s’aconsegueixi la seva AUTONOMIA, 

a la qual només s’hi arriba amb cultura i capacitat econòmica per a mantenir-se; a partir 

d’aquí serà lliure per a decidir la seva vocació en el seguiment de Jesús, ja sigui en la 

família, la virginitat, el celibat, l’espiritualitat, el servei als altres, o el servei a l’Església  en 

tots aquells estaments per als que estigui preparada. 

 

Les dones que hem arribat a un nivell cultural, professional i teològic com l’home, hem de 

fer constar la bona relació i complementarietat que s’estableix entre els dos sexes en la 

vida civil. Entenem que mentre no existeixi una vertadera paritat (o una sincera voluntat 

per aconseguir-la) en tots els estaments de decisió de l’Església Catòlica, igualant a la 

societat civil, tot el que es faci serà fer veure que es tenen ganes de canviar coses, i en la 

realitat, què es modificarà? Les dones, que ho permetin, continuaran sotmeses al 

patriarcat autoritari dirigent. 

 

Aquesta és la nostra aportació, feta amb el desig d’arribar a una dignitat igual per a tots 

els fills/es de Déu. 

 

COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA 

 

 

 

Enviat el 20-12-07 a: Mons. Lluís Martínez Sistach i 
         Conferència Espiscopal Tarraconense 
Congrés que el Consell Pontifici celebrarà a Roma del 7 al 9 de febrer 2008 
 


