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En els darrers mesos, la
sentència de la Manada,
l’esclat del 8 de Març del
2018, l’incessant degoteig
de víctimes de violència de
gènere al nostre país i al
món..., han anat dibuixant
en el món civil la necessitat
d’igualtat, la injustícia del
segon pla en què les dones
sovint ens movem en àmbits
com la política, l’empresa...;
però quan les dones creients
mirem els nostres entorns
eclesials, l’auditoria d’igualtat
l’Església no l'aprova. La
publicació d’abusos exercits
per capellans sobre religioses
resulta dolorosíssim.
No tan lluny, la imatge de la
litúrgia de la consagració de
la Sagrada Família el 2010
amb aquelles dones netejant
l’altar davant del Papa, bisbes
i capellans. És aquest el
paper que les dones tenim a
l’Església? És així com Jesús
va tractar les seves coetànies,
incloent-hi les estrangeres?

Evidentment no; moltes de
les dones creients sentim que
la Bona Nova de Jesús ens
és alliberadora, ens mena
a la igualtat i, per tant, a
reclamar-la per a tothom,
sense excepcions. No és
altra cosa el feminisme. Sí,
Jesús ens pot fer veure la
vida amb les ulleres violetes
que desvelen situacions de
discriminació vers nenes i
dones.
Aquest dossier voldria
ser una presentació, no
exhaustiva, de dones, grups,
recursos, que poden anar
obrint-nos el cap i el cor a
una realitat invisibilitzada
que cal incorporar a la
nostra manera de pregar,
de creure, de fer, per tal que
ningú no quedi al marge
del Regne que intentem
construir. Ens pot obrir a
noves experiències místiques,
a maneres d’acostar-nos a
Déu, als germans i germanes,
diferents de les masculines.
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«Una genealogia de dones»
Aquesta expressió la utilitza
VRYLQW3HSD7RUUHVLHQDTXHVWD
genealogia hi podem incloure
tantes dones que al llarg de la
KLVWzULDKDQVHJXLW-HV~VGLHQWKL
la seva, acompanyant processos,
escrivint, transmetent-nos les
seves vivències i pensaments.
'HVFREULUOHV´JXUHVIHPHQLQHV
que apareixen a la Bíblia pot ser
un primer exercici que ara no
farem. Suposa una experiència
alliberadora contemplar la
mirada de Jesús sobre les
VHYHVFRQWHPSRUjQLHV ´QVL
tot, excloses per malaltia, raça,
condició), esbrinar el paper de les
que l’acompanyaven, les seves
deixebles, les que van romandre
al peu de la creu, encomanarse de la força de la Maria del
PDJQt´FDWHQFRPDQDUQRVGH
l’entusiasme de Maria de Magdala,
la primera a comunicar que
(OOKDYLDUHVVXVFLWDW6DQW3DX
presenta algunes dones amb
rols importants a les primeres
FRPXQLWDWV 3ULVFD)HEH-~QLD 

○ Moltes de les dones
creients sentim
que la Bona Nova
de Jesús ens és
alliberadora, ens
mena a la igualtat
i, per tant, a
reclamar-la per
a tothom, sense
excepcions

,SURJUHVVLYDPHQWODKLVWzULDYD
amagant la seva presència al
si de les comunitats cristianes.
Ha calgut una feina gairebé
detectivesca per anar il·luminant
noms i obres al llarg d’aquests dos
mil anys després del Crist.
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L’experiència de fugir al desert
per trobar Déu la van fer els
anomenats pares i mares del
desert. La seva saviesa encara ens
resulta alliçonadora en aspectes
com l’ascetisme, el domini
d’un mateix, el discerniment, la
pregària...
L’edat mitjana (aparentment tan
fosca) va veure com un reguitzell
de dones van dur vides religioses
al marge de les estructures
GHO(VJOpVLDFDWzOLFD6yQOHV
beguines que van combinar
vida activa i contemplativa, fent
tasques d’ajuda a les persones
desvalgudes. Algunes vivien en
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comunitat. En diferents països
trobem que són les primeres
autores que escriuen en
llengües vernacles. No van ser
experiències sempre fàcils i, per
exemple, la francesa Margarida
Porete va ser condemnada a la
foguera per no renunciar a les
idees que recull al Mirall de les
ànimes simples i que giren entorn
de l’amor diví.
Darrerament ha anat guanyant
protagonisme Hildegarda de
Bingen, benedictina alemanya
del segle XII, ben pluridisciplinar:
FRPSRVLWRUDPXVLFDOFLHQWt´FD
HVFULSWRUDLO·OXVWUDGRUDSHUz
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també mística. Va aconseguir que
el seu nou monestir a Bingen no
fos tutelat per un baró. La seva
obra més coneguda és Scivias
Domini &RQHL[HOVFDPLQVGHO
Senyor»).
En aquest període que va del
segle XII al XIV són molts els
noms destacables, beguines,
religioses, dones casades:
Hadewich d’Anvers, Matilde de
Magdeburg, Maria de Oignies,
Lutgarda de Tongeren, Juliana
de Lieja, Beatriu de Natzaret,
&ODUDG$VVtV&KULVWLQHGH3LVDQ
Caterina de Siena, Brígida de
Suècia o Juliana de Norwich.
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Saltem en el temps, i durant la
Reforma trobem a Marie Dentière
en el món protestant. I a Teresa
de Jesús, que en el segle XVI
va reformar el Carmel, fundà
convents, tingué experiències
místiques i va escriure llibres de
JUDQYjOXDWHROzJLFDLOLWHUjULD
&DOGULDUHFXSHUDUOD´JXUD
de tantes fundadores de
congregacions femenines: dones
fortes que van seguir somnis, es
deixaren conduir per la Ruah, van
YqQFHUPROWHVGL´FXOWDWVSHULQLFLDU
projectes que tiraven endavant
amb d’altres companyes i que,
sovint, han arribat als nostres dies.

En ple sufragisme del segle
XIX ens interessa en aquest
recorregut de la genealogia
femenina creient presentar
Elizabeth Cady Stanton i la seva
Bíblia de la Dona. Les autores
es proposen llegir les pàgines
de la Bíblia des de l’esperit de
sospita i descobrir-hi l’origen de
la injustícia i desigualtat entre
homes i dones.

○ Suposa una

experiència
alliberadora
contemplar la
mirada de Jesús
sobre les seves
contemporànies

Si passem al segle XX la nostra
genealogia s’enriqueix amb
testimonis que són més propers
a la nostra realitat. Vegem-ne
unes quantes. Etty Hillesum, una
dona jueva holandesa que no
va estalviar-se anar a Auschwitz
i compartir l’experiència dels
seus. Les cartes i el seu diari
són un recorregut de com viure
l’esperança malgrat tot, des d’una
relació íntima amb Déu.

$)UDQoDMadeleine Delbrêl ens
obre la porta a una interioritat que
la du a la banlieu, als barris obrers,
HQDPELHQWV´ORFRPXQLVWHV
on viu comunitàriament amb
altres companyes. És també
reconeguda la seva tasca com a
treballadora social. Nosaltres, la
gent del carrer és el títol d’un dels
seus llibres, on queda ben palès
on troba la presència de Déu i on
rau la seva mística.
La genealogia de les dones
creients té moltes més baules.
Dones mogudes pel Jesús de
OD-XVWtFLD´QVDOPDUWLUL´QV
a arriscar-se en defensa de
FDXVHVHFROzJLTXHVGLJXDOWDW
en tants països... Segur que tots
nosaltres en coneixem d’altres
que no apareixeran en llibres i
que ens són testimonis de vides
consagrades a l’Amor sigui quin
sigui el seu estat, sigui quin sigui
el seu entorn.

Propostes de dones
cristianes i feministes

/D´OzVRIDIUDQFHVDSimone
Weil intenta viure el compromís
a què la menen les seves idees
a la guerra civil espanyola,
a les fàbriques franceses, a
l’exili a Anglaterra... Viu una
conversió des del judaisme
en què va néixer vers al
cristianisme. Experiència mística
i d’interioritat.

3HUDWRWHVOHVTXHVHQWLPTXH
l’espiritualitat cristiana no es
pot viure des de la soledat,
el fet d’anar retrobant grups,
comunitats, associacions, entitats
que apleguen dones creients i
feministes, suposa una alenada
d’aire fresc, una interpel·lació
contínua, una capacitat de viure
i expressar la fe a la manera de
les dones: en igualtat, amb més
horitzontalitat, reconeixent-nos
simplement (que no és poc i que
no sempre ens hi hem trobat)
com a imatge de Déu.

Als Estats Units, més recentment,
Dorothy Day, una periodista,
DFWLYLVWDVRFLDOSDFL´VWDL
FRQYHUVDFDWzOLFDTXHXQLD
socialisme i fe, i va crear amb
HQ3HWHU0DXULQHO0RYLPHQW
GHO7UHEDOODGRU&DWzOLFLWDPEp
el diari Catholic Worker. La seva
espiritualitat és molt actual.

- A casa nostra, cal agrair el
Col·lectiu de Dones en l’Església
per la Paritat, no sempre amb
relacions fàcils amb la jerarquia.
Amb un itinerari que es va
iniciar el 1986, ha estat llavor del
reconeixement i el foment de la
paritat a la nostra Església. En
aquests anys, el CDE ha publicat
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nombrosos llibres i ha organitzat
cursos de teologia feminista i
[HUUDGHV3XEOLFDParaules i fets
de donesSjJLQHVSHUUHµH[LRQDUL
descobrir altres mirades possibles.
El CDE forma part de múltiples
xarxes i ha participat en
nombroses trobades europees.
3HUzSRWVHUXQDGHOHVVHYHV´WHV
va ser l’organització del Sínode
Europeu de Dones de 2003, que
va reunir a Bellaterra més de
set-centes participants vingudes
de tots els racons d’Europa
amb ponents prestigioses de les
diferents confessions cristianes
HQWUHDOWUHV7HUHVD)RUFDGHVL
Mercedes Navarro).

28 | PRIMAVERA-ESTIU 2M19

El sempre comentat envelliment
de la nostra Església es fa
palès també en el Col·lectiu.
Malgrat tot, continua organitzant
mensualment una celebració del
Memorial del Senyor a la seu de
Barcelona, així com xerrades,
també per part dels grups
G+RUWD*LURQD$*LURQDOHV
DFWLYLWDWVLQFORXHQFLQHIzUXPV
SUHJjULHVIRUPDFLySHUzWDPEp
són testimoni d’un grup que
s’acompanya i estima. Unes
relacions sororals que parlen molt
d’una altra manera de fer Església.
- Asociación de Teólogas
Españolas (ATE): La teologia ha
estat terreny dels barons i sovint
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només dels preveres. Estudiar
teologia per a les dones encara
VXSRVDGL´FXOWDWVSHUTXqOHV
facultats eclesials de teologia
estan enfocades a la formació
dels seminaristes i, per tant,
els horaris no sempre són
adients per al laïcat. A aquest
obstacle d’entrada s’afegeix
TXHVHUWHzORJDMDVXSRVDVHU
una minoria i que a més tenen
poques sortides laborals: el món
eclesial continua afavorint els
barons ordenats com a docents
de les seves escoles de teologia.
Els greuges que elles expliquen
són inacabables i darrere hi ha
sovint molt de dolor, fruit de
discriminacions.
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Adelaide Baracco, una de les
seves membres, ens la presenta:
3HUWDQ\RDO$7(GHVGHIDPpV
de quinze anys, durant els quals
he vist com ha anat creixent,
tant en nombre de dones amb
IRUPDFLyWHROzJLFDDFDGqPLFD
que hi pertanyen (actualment
unes setanta), com també en
visibilitat social. L’objectiu de
l’associació és precisament
aquest: fer visibles les dones
que, des de la competència
WHROzJLFDLXQDFRQVFLqQFLDFUtWLFD
amb el patriarcat eclesiàstic,
volem contribuir a fer una
Església més evangèlica en
què sigui reconeguda la nostra
plena dignitat de batejades.

3HUVRQDOPHQWHOIHWGHWUREDU
me compartint amb altres dones
creients les nostres experiències
d’estranyesa dins una església
poderosament masculina, de
VROHGDWL´QVLWRWGHGRORUSHU
situacions injustes viscudes, m’ha
ajudat a adquirir una consciència
molt més gran del llarg camí
que encara ha de fer l’església
institucional pel que fa a la
igualtat entre homes i dones. I
alhora m’ha ajudat a fer créixer la
meva esperança, a tots nivells: des
del més epidèrmic, si volem dir-ho
així, d’un canvi real i profund de
l’estructura eclesial, al més íntim,
el de la fe.»

○ El món eclesial

continua afavorint
els barons ordenats
com a docents de
les seves escoles de
teologia

»Crec que l’ATE contribueix molt
positivament al desenvolupament
i aprofundiment de la consciència
de la nostra dignitat baptismal
de batejades i de la necessitat
de no sucumbir a l’atropellament
d'aquesta a través de múltiples
maneres. De fet, no hi ha només
dones sinó també homes que
participen de l’ideari de l’ATE i que
aporten una vàlida contribució a la
UHµH[LyWHROzJLFDIHPLQLVWD
ATE publica llibres (per exemple,
els de la col·lecció Aletheia a
l’editorial Verbo Divino) i articles.
Organitzen jornades anuals (amb
temes actuals com la reforma
de l’Església, la violència de
gènere, la creativitat..., tot des
de la perspectiva de la teologia
feminista) i inclou dos seminaris
d’investigació.
Una constant: l’encoratjament
perquè les dones ens formem
HQWHPHVWHROzJLFV PLOORUDPE
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estudis regulars i sistemàtics) per
tal de poder tenir un discurs que
HOVWHzOHJVEDURQVTXHRVWHQWHQ
les posicions de preeminència
i els altaveus públics hagin de
respectar per la seriositat i el rigor
dels plantejaments.
- Red Miriam de Espiritualidad
Ignaciana Femenina)DPpV
de trenta anys, un grup de
religioses ignasianes de diferents
congregacions es van aplegar per
parlar dels reptes que aquesta
espiritualitat plantejava. A poc
a poc la xarxa es va anar obrint
a dones seglars. Juntes van
rellegint el llibre dels Exercicis,
desconstruint els elements
que són fruit de l’època i del
consegüent patriarcat i descobrint
les immenses possibilitats que
té quan es miren amb ulleres de
dones creients.
Ofereix diferents activitats. Un
seminari d’acompanyament
(a Salamanca) per aprendre
a aprofundir en una mateixa,
treballar-se i aprendre com
acompanyar millor amb una
concepció holística de la persona.
Un altre grup, el seminari
permanent, es va reunint
SHULzGLFDPHQWSHUIHUDTXHVWD
relectura del llibre d’Exercicis
Espirituals de sant Ignasi de Loiola
a partir dels eixos de la realitat
social, la teologia feminista i la
mirada de gènere.
&DGDHVWLXD*DOtFLDHVID
una experiència, el cercle
d’espiritualitat Yadá, que
FRPELQD3DUDXODPRPHQWV
de celebració, exercicis de
consciència corporal i silenci.
Sempre des de l’espiritualitat
ignasiana, el testimoniatge de
dones i la mirada del compromís
social.
I per acabar, un fòrum biennal,
PRPHQWSHUUHµH[LRQDU
compartir, experimentar i celebrar.
El vinent, el novembre de 2019.
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FRASES
María (germana de sant Pacomi)
El propio capricho ha hecho caer palmeras bien arraigadas
en la virtud. Si nos dicen sexo débil, tenemos que poner en
Cristo nuestra fortaleza. No son los ayunos, sino la caridad
encarnada en el amor fraterno lo que apaga la soberbia de
los egoísmos».

Juliana de Norwich
... siendo como soy una mujer, ¿debería creer que no habría
de hablaros de la bondad de Dios, cuándo con la revelación
vi que era su voluntad que ésta fuera conocida?»
Y desde el momento en que esto me fue revelado deseé
muchas veces saber qué quería comunicar nuestro señor.
Y más de XV años después se me respondió: “¿Querrías
saber qué quería comunicar tú Señor con esto? Sábelo
bien: amor era su sentido. ¿Quién té lo reveló? Amor. ¿Qué
te reveló? Amor. ¿Por qué te lo reveló? Por amor. Quédate
en este amor y sabrás más de él; y no conocerás ni sabrás
otra cosa, nunca.” Así fui yo instruida que el amor era lo que
quería decir nuestro Señor... y en este amor Dios hizo toda
su obra… y en este amor nosotros tenemos nuestro origen.
Y todo esto se verá en Dios para siempre; que Jesús nos lo
conceda. Amén.»
(Showings [Short Version], cap. 6, i Long Version, cap. 86,
en A. Baracco, Juliana de Norwich. Cuando la mística se
hace teología, 2015)

Simone Weil:
3HUTXqKDLJGHSUHRFXSDUPH"1RpVDVVXPSWHPHX
pensar en mi. Assumpte meu és pensar en Déu. És cosa de
Déu pensar en mi. »

Madeleine Delbrêl:
6LFUHXVTXHHO6HQ\RUYLXDPEWXDOOjRQWLQJXLVXQOORFSHU
viure, tens un lloc per pregar. »
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- Mujeres y Teología: Des de fa
més de trenta anys, en diferents
OORFVGHODJHRJUD´DHVSDQ\ROD
(Madrid, Saragossa, Sevilla, Cabra,
Ciudad Real, La Rioja...), han
anat sorgint grups de dones que
des de les teologies feministes,
obren els ulls, somien, protesten
i proposen una nova manera
de veure la vida i de gestar-la.
Com tots els grups de dones,
VyQHVSDLVGHFRQµXqQFLDSHU
construir i enfortir llaços de
solidaritat, acolliment i suport.
7UREDGHVSHULzGLTXHVHOV
permeten anar mirant el món, la
SUzSLDIHODYLGDGH-HV~VGHVGHO
seu ésser de dona.

○ Els grups de

dones cristianes
són espais de
conﬂuència per
construir i enfortir
llaços de solidaritat,
acolliment i suport

Aquests grups es troben cada
dos anys per tractar un tema
a partir de ponències, tallers,
moments de celebració, lúdics, en
un clima de complicitat, curiositat
i impuls per continuar endavant.
Les companyes de Saragossa, un
grup de diferents generacions,
formacions i realitats, aquest
setembre de 2018 van organitzar
la XXII trobada de Mujeres
y Teología d’Espanya i el Vè
Fòrum de la Red Miriam, sota
HOWtWRO6DOWYLWDO&UHLHQWVL
feministes. Noves perspectives»,
que aplegà prop de tres-centes
persones (la majoria dones), de
gairebé totes les comunitats
DXWzQRPHV/DWHRORJLD
ecofeminista i l’ecofeminisme eren
els temes centrals amb ponències
G,YRQH*HEDUDLGH<D\R+HUUHUR
[entrevistada al Salillum n. 8].
8QPDQLIHVW´QDOYDUHFROOLUOHV
UHµH[LRQVLWDPEpOHVYLYqQFLHV
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expressant el desig i l’experiència
de sentir-se vives, lliures i en
resistència. La cita vinent: Ciudad
Real 2020.

○ Progressivament
la història va
amagant la
presència de la
dona en el si de
les comunitats
cristianes

En l'àmbit europeu, cal assenyalar
dues realitats. D'una banda, en
HOPyQWHROzJLFOAssociació
europea de dones per a la
investigació teològica (ESWTR),
una xarxa per fer investigació
acadèmica en les àrees de
teologia i estudis religiosos.
Organitza un congrés cada dos
anys al voltant de temes rellevants
en teologia feminista. En els
períodes intermedis, grups de
WUHEDOOFRQWLQXHQODIHLQD3XEOLFD
una revista anual i la sèrie ESWTR
Studies in Religion. De l’altra, el
Fòrum Ecumènic Europeu de
Dones és una xarxa internacional
de dones cristianes de totes les
tradicions que pretén aprofundir
en el diàleg ecumènic, promoure

la pau, la justícia i la reconciliació,
i comprometre’s en la cura de la
Creació i en l’acció pels drets de
les dones. Les seves eines són els
tallers, publicacions i trobades.
Els darrers anys hem anat veient
com molts dels moviments i
LQVWLWXFLRQVFDWzOLFVYDQREULQW
espais i àmbits de dona. A casa
nostra, el sector de dones de la
GOAC RUJDQLW]DDFWHVGHUHµH[Ly
Cristianisme i Justícia ha fet una
clara aposta per incloure’ls en el
seu programa d’activitats. De fet,
compta amb un grup de treball
sobre gènere i feminismes que
UHµH[LRQDLQWHUVHFFLRQDOPHQWGHV
del diàleg fe-justícia posant al
centre la idea que la justícia social
no es pot assolir sense la igualtat
de gènere. Val la pena destacar
que ofereix en la seva Aula Virtual
dos seminaris d’introducció
a la teologia feminista. La
UHFRQHJXGDWHzORJD/XFtD5DPyQ
Carbonell n’és la professora.
8QDPDJQt´FDRSRUWXQLWDWSHU
descobrir la teologia feminista des
del rigor i l’expertesa!
4XHGDPROWSHUH[SOLFDU3HUz
aquestes són pinzellades per anar
descobrint testimonis i grups
que ens permeten capir una
experiència de Déu des del nostre
ser de dona.

Si en vols saber més:
- Col·lectiu de Dones en
O(VJOpVLDSHUOD3DULWDWhttp://
donesesglesia.cat/wp_cde/
- Asociación de Teólogas
Españolas: https://www.
asociaciondeteologas.org/
- Red Miriam: http://redmiriam.
blogspot.com/
- Mujeres y Teología de Madrid:
https://www.mujeresyteologia.
com/
- Mujeres y Teología
de Saragossa: http://
mujeresyteologiazaragoza.
blogspot.com/
- Cristianisme i Justícia: https://
www.cristianismeijusticia.net/
(Aula virtual, alguns quaderns,
grup de treball...)
- Per amor a la justícia. Dorothy
Day i Simone Weil)RUFDGHV
Teresa. Viena Edicions, 2015
- Queremos el pan y las rosas.
Emancipación de las mujeres
y cristianismo. Ramón,
Lucía. Eds. HOAC, 2010 (una
aproximació estupenda
a les violències contra les
dones, les seves insurgències,
a la teologia feminista i
ecofeminista)
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