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Aprendrem la lliçó que ens dona
el coronavirus?
PER JOSEP-MIQUEL BAUSSET
A DEL SANTUARI ESTANT

Jordiventura96 sota llicència CC 4.0

“La naturalesa del virus és canviar per persistir”. Això deia el biòleg surienc Josep Quer Sivila (Regió 7, 31 de desembre de 2020), membre de l’equip de recerca de la Vall d’Hebron, en
relació al virus de la covid-19.
L’investigador bagenc Josep Quer, venia a confirmar el que és una llei de la natura: tots els
organismes vius es veuen obligats a canviar i a
adaptar-se si volen resistir, persistir o viure. És el
que estem veient amb el coronavirus, que canvia per poder resistir, a diferència del que constatem en els humans, que malgrat la pandèmia
que estem patint, continuem sense canviar
el nostre estil de vida. Per això és evident que

aquest virus és més intel·ligent que nosaltres,
ja que ell sí que canvia per no desaparèixer i pel
contrari, nosaltres, desgraciadament, no ho fem.
Vam ser molts els qui al principi d’aquesta pandèmia, vam creure que sortiríem més forts d’ella
i que aprendríem una lliçó molt important després dels mesos convivint amb aquest maleït
virus. Però la realitat desmenteix el somni que
teníem, ja que continuem comportant-nos
com si no existís el virus i per això tenim unes
dades epidemiològiques molt dolentes.
La tendència a l’alça dels indicadors de la covid-19 (amb més de 17.000 persones mortes a
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Catalunya i amb desenes i desenes de morts
cada dia) i amb una velocitat de transmissió disparada, mostren que no estem fent bé les coses
i que ens cal un canvi radical pel que fa al nostre
comportament i al nostre estil de vida, si és que
realment volem vèncer aquesta pandèmia.
És molt freqüent que al principi de cada any,
molts acostumin a fer una llarga llista de bons
propòsits per tal de viure d’una manera més
sana: anar al gimnàs, deixar de fumar, passar
més temps amb els fills, aprimar-se... Però la
realitat és que ben aviat aquests bons propòsits
s’esvaeixen i continuem fumant, deixant el gimnàs per a l’altre any, arribant tard a casa sense tenir temps per als fill, menjant d’una manera poca
sana... I és que, malgrat el desig de canvi amb
l’any nou, continuem amb la rutina de sempre.
Les dades epidemiològiques i la tendència a
l’alça dels indicadors de la covid-19, ens mostren que no estem fent bé les coses. Però encara
és possible canviar el nostre estil de vida per tal
de vèncer aquest virus. El que no hauríem de fer
(com no ho fan els metges, els infermers i els farmacèutics), és acostumar-nos a les nombroses
defuncions de cada dia, als malalts ingressats a

Dv, 15/01/2021 | Catalunya Religió | núm. 108
les UCI o a les persones que han perdut el treball.
No podem caure en la insensibilitat i vore com a
“normals” aquestes xifres tan esgarrifoses.
Per la seva part, el govern del País Valencià i
el de Catalunya també necessiten millorar pel
que fa a les mesures (insuficients segons els
metges i aplicades massa tard) que han pres
els governs valencià i català per acabar amb la
covid-19, ja que sembla que el calendari festiu
(Nadal, Cap d’Any i Reis) ha marcat les normes
de restriccions a seguir, en comptes de ser-ho
la gravetat epidemiològica. Per això no s’entén
que les mesures més restrictives hagin començat a aplicar-se l’endemà de Reis i no el mateix
dia que es van decidir, tenint en compte la gravetat de la situació epidemiològica. I això que,
tant el president del Col·legi de Metges de Barcelona com la presidenta del Col·legi de Metges
de València, han demanat mesures urgents i
contundents, com un confinament total. “Salvant” el pont del 9 d’octubre (al País Valencià),
el de la Puríssima i els de Nadal i Cap d’Any i la
festa de Reis, ¿hem salvat vides o s’han mort
més persones que si no haguéssim “salvat”
aquestes festes? I és que s’estan morint 20, 30,
40, 50 i fins a 93 persones cada dia i són molts

els ciutadans que s’estan quedant sense treball. Per això considero escandalós la gentada
que hi hagué al davant de l’ajuntament de València en la cavalcada dels Reis, el dia 5 a la nit,
amb les consegüents acusacions entre el PSOE
i Compromís. Davant aquesta situació greu i
extraordinària, cal que hi hagin també mesures
greus i extraordinàries i per això, per evitar més
contagis s’hauria d’haver suprimit a València la
cavalcada. Ja tindrem més anys per celebrar-la.
Per altra part, al País Valencià i també a Catalunya, els ciutadans no entenen un fet que és
per això mateix incomprensible: i és que una
vegada arribades les vacunes, ¿com és que s’ha
vacunat un percentatge molt petit de la població, tenint com tenien més vacunes per continuar vacunant? I això no s’entén si no és per
una descoordinació. Per això estic totalment
d’acord amb la periodista Elisa Beni quan deia
(El Nacional, 6 de gener de 2021), que “governar és responsabilitzar-se que, quan les vacunes comencessin a arribar, estigués preparada
i greixada una maquinària específica i adequada per dur a terme la tasca”. I pel que es veu,
això, per més incomprensible que sigui, no va
passar. I és per això que el periodista Xavier
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Domènech, qualificava durament el govern de
Catalunya (Regió 7, 5 de gener de 2021). I encara, el 4 de gener, el Dr. Oriol Mitjà en el seu
twitter, feia aquesta crida urgent al govern de
Catalunya, davant el desgavell en la campanya
de vacunació: “Us prego que deixeu que us ajudin experts externs”.
També Vicent Partal denunciava a l’editorial,
‘La desídia amb el vaccí’ (Vilaweb, 4 de gener
de 2020), que no s’haguessin utilitzat totes les
vacunes que havien arribat. Amb tota la raó del
món, Vicent Partal deia que “no és que es vaccini a un ritme lent però segur, és que això que
es fa és una vergonya”. Si Astúries ha administrat el 100% de les dosis de la primera remesa
de vacunes que va rebre, ¿com és que no ha
passat el mateix al País Valencià i a Catalunya?
L’important és que encara estem a temps de
superar aquesta pandèmia. Però ens ho hem
de prendre seriosament. Hem de canviar radicalment de vida. I és que malgrat el sofriment,
la malaltia i la mort dels éssers estimats que
hem perdut en aquesta pandèmia i el dolor de
la gent que s’ha quedat a l’atur, cal alçar-nos de
nou com ens deia el papa Francesc en l’homi-
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lia de la Vigília Pasqual, el passat 11 d’abril, per
“somiar, arriscar i comprometre’ns per canviar
el món”.

en nosaltres mateixos, mentre ignoràvem el
plor dels desvalguts i el clam de la terra, ferida
per la nostra insensibilitat.

Canviar el nostre estil de vida i deixar de viure
com abans, és l’únic camí que tenim per vèncer
aquest virus. És el que ens demanà el papa Francesc en la pregària a la plaça de Sant Pere, el 27 de
març passat, quan ens encoratjà a “triar entre el
que compta veritablement i el que passa” i “separar el que és necessari del que no ho és”.

D’una vegada per totes hem d’aprendre una
lliçó important d’aquesta pandèmia per canviar de vida. No podem continuar immersos
en la indiferència, perquè el món està sofrint
molt. Hem de deixar de banda la insolidaritat,
que ens tanca egoísticament en nosaltres mateixos i hem de treballar activament a favor del
bé comú dels ciutadans, ajudant els qui passen
necessitat. Hem de ser artesans d’esperança i
llavors de resurrecció, perquè com ens recordava el papa en la Vigília Pasqual, “en Jesús Ressuscitat, la vida ha vençut la mort” i per això “la
fe pasqual alimenta la nostra esperança”, una
esperança que no defrauda mai, ja que ens fa
vore que Jesús, “en la foscor de les nostres nits,
és certesa en les nostres incerteses”.

Vencerem el virus si vivim arrelats a l’esperança, si somiem junts, si arrisquem el futur, si ens
comprometem, solidàriament, per canviar el
món, si triem el que compta i deixem de banda
allò que és secundari.
Desgraciadament fins ara (i malgrat les persones que hem perdut degut a aquest virus), “ens
hem deixat absorbir per allò material” i “trastornar per la presa”, com ens deia el papa el 27 de
març. I per això, anestesiats per la indiferència,
“no ens hem despertat davant de guerres i d’injustícies del món, ni hem escoltat el crit dels
pobres i del nostre planeta, greument malalt”.
I és que amb el nostre egoisme ens hem tancat

Com a deixebles de Jesús de Natzaret, els cristians hem de ser capaços de transmetre esperança, per així repensar aquest sistema econòmic
tan depredador i tan injust, sobretot per a les
persones més desafavorides, un sistema econòmic que el papa ha denunciat com un siste-
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ma que mata, ja que està basat en una economia que exclou i que per això mateix esclavitza
els més pobres.
Hem d’alçar-nos de nou. Cal que ens alcem
de nou i que ajudem a alçar-se aquells que no
poden fer-ho per ells mateixos. Hem de viure d’una manera diferent a com vivíem abans
de la covid-19. Hem de canviar (com canvia el
virus) i no tornar a viure com abans d’aquesta
pandèmia, sinó que hem de viure una nova
vida, com va ser nova la vida de Jesús després
de la seva resurrecció. Entre tots, donant la
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mà als qui han caigut i no poden més, hem de
construir una vida més fraterna, més humana i
més solidària, per així, com ens deia el papa, saber “triar el que compta veritablement i el que
passa” i “separar el que és necessari del que no
ho és”. Perquè com ha dit el papa en diverses
ocasions, “no hi ha alternativa: o construïm el
futur junts, o no hi haurà futur” (Religión Digi�tal, 5 de gener de 2021).
Només si ens unim tots i fem cas del que ens
digué el papa de saber prioritzar el que és important per damunt del que és secundari i

anecdòtic, podrem vèncer aquest virus. Però si
continuem vivint com fins ara, serà el virus qui
ens vencerà. Si canviem de vida demostrarem
que som intel·ligents. Si no canviem de vida, el
virus, que sí que canvia per poder resistir, serà
qui ens guanyarà.
¿Aprendrem la lliçó que ens dona el coronavirus o continuarem com fins ara, comportant-nos com l’orquestra del Titànic?
josep-miquel bausset | llegir al web

+
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Escolteu la “Fratelli Tutti” del papa Francesc
en podcast

Els esplais cristians adapten al format
telemàtic la seva assemblea general

Modificat el ritus del Dimecres de Cendra
en temps de pandèmia

Si us fa mandra llegir ja no teniu excusa. Mossèn Cinto Busquet ha penjat al seu web tota la
darrera encíclica del papa Francesc en format
d’audio. El rector de Calella fa així accessible a
través de podcast tot el text en català de la Fratelli
Tutti. El text íntegre es pot escoltar en 15 parts de 15
a 30 minuts cadascuna. Per Busquet la Fratelli Tutti és un dels textos més rellevant juntament amb
la primera exhortació programàtica Evangeli Gaudium i l’encíclica sobre la cura del planeta Laudato
Si: “La Fratelli Tutti, sobre la transformació social,
ens posa deures durant els propers 50 anys”.

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Ca�talans celebrarà la seva Assemblea General Or�dinària (AGO) del 2021 el proper dissabte 30 de
gener. Enguany, degut a les circumstàncies generades per la pandèmia de la covid-19, se celebrarà de manera telemàtica per primera vegada.
L’Assemblea és un dels moments més importants de l’any pel Moviment, segons diuen, “un
moment per escoltar la veu dels centres d’esplai,
fer balanç de l’any anterior i encaminar el futur”.
Hi són convocats els responsables dels centres
d’esplai federats, que actualment són 199.

La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina
dels Sagraments ha publicat una nota en què
explica la modificació de el ritus del Dimecres
de Cendra, adaptant-se a les mesures de seguretat sanitàries establertes en aquest temps de
pandèmia. Tal com es llegeix en la nota difosa per
la Congregació, “pronunciada l’oració de benedicció de les cendres i després d’aspergir-les,
sense dir res, amb l’aigua beneïda, el sacerdot es
dirigirà als presents, dient la fórmula del Missal
Romà: «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli», o
bé: «Recorda que ets pols i a la pols tornaràs».

jordi llisterri –cr | llegir al web

+

estris | llegir al web

+

vatican news | llegir al web

+
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Més de mil cent persones dormen al carrer
a la ciutat de Barcelona i porten dies fent-ho
amb temperatures que freguen els zero graus.
Dues persones joves que vivien al carrer han
mort aquests dies a causa del fred. Per pal·liar aquesta situació, l’hospital de campanya de
l’església de Santa Anna ha tornat a obrir les
seves portes de nit aquest dilluns 11 de gener
per aixoplugar una desena de persones als
bancs de l’església habilitats.

L’hospital de campanya de Santa Anna
torna a obrir de nit per l’onada de fred

Són poques les persones que s’hi han pogut
aixoplugar del fred a l’església, reconeix Xavier Morlans, un dels sacerdots que capitaneja
el projecte social al centre de Barcelona, però
serveix alhora com a denúncia cap als precaris
i insuficients albergs municipals de la ciutat.
El passat cap de setmana l’ajuntament de Barcelona posava en marxa un alberg molt gran a
la Fira de Barcelona, a Montjuïc. Un servei que
les entitats socials critiquen per estar allunyats,
ser massa grans i comptar amb episodis de violència i robatoris. “Les persones que dormen
al carrer no volen anar fins a la Fira, caldria fer
albergs més petits, més familiars i no tenir vergonya d’ubicar-los al centre de la ciutat”, explica Morlans.
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Solucions que són un pedaç
A l’hospital de campanya de Santa Anna fa just
quatre anys que van obrir les portes del projecte. Ho van fer just per l’onada de fred que va patir el gener del 2017 la ciutat de Barcelona. Cada
dia donen esmorzar i dinar a cent-vint persones
a l’entorn del claustre gòtic. Des de dilluns també
permeten que una desena de persones es quedi
a dormir. Els bancs de l’església compten amb
màrfagues ignífugues i antiàcars, on poden posar el sac de dormir i els estris d’higiene personal.
Es pren la temperatura a tothom que hi accedeix i se’ls fa una prova PCR abans per poder-se
quedar a dormir. “Les persones que dormen
aquí són persones conegudes per nosaltres, a
tothom qui entra a Santa Anna se’l coneix pel
nom i cognoms”.
“Això d’amagar els pobres o arraconar-los a la
perifèria és habitual de la ciutat turística”, denuncia Morlans, “falta molt d’escoltar aquest
gent, no es tracta de fer una solució a l’engròs, o
un pedaç, sinó que cal escoltar i intentar donar
una resposta a aquestes mil cent persones que
dormen al carrer a Barcelona”.
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I no és només el fred el que preocupa les entitats socials, també la pluja que és un grandíssim obstacle per aquesta gent. “Cada dia que
plou penses en tants joves que sabem i coneixem que dormen sota els matolls a Montjuïc.
Alguns són joves universitaris, que han vingut
a estudiar aquí, que han tingut mala pata i han
acabat al carrer. Quan plou a la nit se’t trenca el
cor pensant en el Bryan o en tants d’altres”, reconeix Morlans.
I és que a l’hospital de campanya de Santa
Anna ja fa quatre anys que intenten acollir, escoltar, ajudar i integrar. Cada setmana, a banda
dels metges i psicòlegs que venen a l’hospital
de campanya, també ve un equip d’orientació
laboral. Hi ha actualment quatre nois que viuen en un dels pisos de la parròquia de Santa
Anna que estan rebent formació per ser agents
de seguretat. “Cal donar la canya i no el peix”,
afirma el sacerdot, “i si l’experiència surt bé, la
continuarem”.
Venen mesos forts i molt durs a nivell social.
Des de Santa Anna demanen posar-hi mitjans
per sortir d’aquesta crisi i fer una xarxa d’albergs assequibles i eficients. “La casa és sempre

el primer, com fan a països com Finlàndia on
tenen clar que la casa és el primer, el ‘housing
first’ que ells anomenen”, explica Morlans.
Queden encara dies de fred, però encara que el
fred sigui l’habitual, reconeixen des de Santa
Anna que no poden no obrir. “Nosaltres no hem
volgut ser mai un menjador social o un alberg,
el nostre carisma és acollir i crear vincle, no donar de menjar sinó seure a taula amb ells”. Per
això sempre parlen de la taula de fraternitat no
de menjador social. “El que dorm i viu al carrer, acostumat a que no el mirin, necessita tant
com el menjar que durant una estona una persona el parli mirant els ullls”.
Recollida de mantes, sacs i peces d’abric
Una altra de les entitats d’Església que treballa
a Barcelona amb els sense sostre és Sant’Egidio. Aquest moviment de laics té habitualment
un servei d’atenció a la gent del carrer. Diversos
dies per setmana porten el sopar a gent que
dorm i viu al carrer. Aquests dies en què el fred
s’ha intensificat a la ciutat han redoblat els esforços. “A banda del sopar que intentem sempre que sigui calent, hem engegat una recolli-
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da de mantes, sacs de dormir i peces d’abric”,
explica Meritxell Téllez. Es poden portar a la
basílica de Sant Just i Pastor tots els matins
d’11 a 13h.
“El fred passa molta factura a la gent del carrer”,
recorda Téllez. I tot i que des de dilluns les temperatures no pugen a la nit dels dos graus, cal
recordar que “a deu graus per dormir també és
fred”. Fa molts dies que la gent del carrer passa
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fred, i aquests darrers dies que ha plogut i han
baixat en picat les temperatures la situació és
dramàtica. “Les persones arribaven al servei
d’atenció amb totes les pertinences molles”.
Això, afirmen, “fa més complicat sobreviure al
carrer amb dignitat”.
I davant la pregunta sobre l’alberg a Fira Barcelona, Téllez reconeix que el que cal és preguntar-se perquè no s’obre abans i no s’espera

a estar a dos graus. “Des del dia de Nadal ja feia
molt fred i s’esperaven baixes temperatures.
Cal buscar solucions a llarg termini. Per què no
habilitar hotels que ara estan tancats?”.

glòria barrete –cr | llegir al web

+
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El veïnat proper a l’Avinguda de Sarrià de Barcelona fa setmanes que veu en llindes de comerços i porteries un mateix cartell. Aquesta
publicació, de tons verdosos i amb un diagrama circular central amb diverses mans unides
s’adreça al vianant amb un missatge clar: “Fent
comunitat, fent barri”. Al costat, i juntament
amb la frase “Ajuda’ns a ajudar”, trobem un codi
QR per a ser escanejat amb el telèfon mòbil que
ens porta directament a una web. Un cop dins,
ens sorprèn pel seu dinamisme i perquè és una
radiografia de l’ampli ventall de tot allò que
es fa i es vol fer a la parròquia de Sant Eugeni
I, Papa. Aquest temple de 1879 ocupa un petit
xamfrà de l’Hospital del Sagrat Cor entre els
carrers de Londres i Comte Borrell i és hereu
d’una de les múltiples iniciatives impulsades
per la benefactora Dorotea de Chopitea.

Cartell de la campanya ‘Fent barri’.

Sant Eugeni, la parròquia que busca barri

I és que dins la gran ciutat, enmig d’anuncis
de pisos en venda, de concerts, de mudances
i d’ofertes de dubtosa procedència, sobta trobar cada pocs metres i reiteradament l’anunci
d’una parròquia. Per aquest motiu hem anat
a parlar amb el principal impulsor d’aquesta
iniciativa, el capellà Nino Rodríguez (Callosa
de Segura, 1962). A part de rector de la parrò-
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quia, aquest capellà és mestre de l’escola IPSE,
arxiprest de Sant Josep Oriol i vicari de la veïna
parròquia del Pilar, regida pel capellà Àngel Jesús Navarro. Navarro és també professor de la
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna-URL. Tots dos treballen
colze a colze per tirar endavant l’agrupació par�roquial que conformen aquestes dues esglésies
de l’Esquerra de l’Eixample.
“A l’Església li falta màrqueting”
Només començar l’entrevista el rector ens fa
una de les afirmacions clau per entendre aquesta campanya: “A l’Església li falta màrqueting”.
I és que el projecte ‘Fent comunitat, fent barri’
és sens dubte una iniciativa comunicativa i alhora, la plasmació material del Pla Pastoral Diocesà ‘Sortim!’ que convida les parròquies barcelonines a sortir a buscar la gent en sintonia amb
el papa Francesc. “Sortim, sortim a oferir a
tothom la vida de Jesucrist”, llegim a l’exhortació L’alegria de l’evangeli. I també defensa Francesc: “M’estimo més una Església accidentada,
ferida i tacada per haver sortit al carrer, que no
pas una Església malalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats”.
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Amb la intenció de donar-se a conèixer al barri,
el rector i els més de 200 voluntaris que conformen els diferents grups i serveis de la parròquia pretenen reforçar encara més el dinamisme d’aquesta petita església. La web mostra
agrupats sota sis ítems els diferents aspectes i
àrees que es treballen a la parròquia. El lleure
o l’educació al costat de la celebració de la fe
son algunes d’aquestes àrees, però d’entre totes, la web remarca especialment l’acció social,
que ve a ser la predilecció pels pobres i també
pels joves, aquests darrers, uns dels puntals de
la parròquia. El rector es mostra taxatiu i convençut: “Volem conscienciar el veïnat que ens
ajudin a ajudar, i que així farem barri”.
La campanya no ha estat fàcil, doncs sorgeix
en plena crisi provocada per la Covid, que va
urgir-la: “La crisi del 2008 marca un abans i
un després en la realitat del barri, com ho fa la
Covid ara, que ha provocat una recaiguda molt
pitjor de persones que fa poc s’havien recuperat de la crisi anterior”. El rector sap del que parla perquè és també el responsable del DISA, la
Distribució Solidària d’Aliments de l’arxiprestat
que actualment atén a més de 800 famílies. I és
que només a la parròquia hi dinen diàriament

més de 150 veïns que ho necessiten gràcies al
projecte Emmaús.
“Els veïns canviaven de vorera perquè
els demanava col·laboració”
Quan li preguntem per l’origen de la iniciativa
ens explica que va passar de ser una idea a ser
una realitat aquesta tardor després de vàries
jornades de treball amb voluntaris especialistes en màrqueting. El rector ho explica així:
“Vam debatre-ho i analitzar-ho tot. El color, el
nom i la imatge que ens havia d’identificar per
tal que el que triéssim ens ajudés a arribar al
màxim de gent possible, creients i no creients”.
El barri va empaperar-se de cartells a mitjan de
desembre de l’any passat i, en només un mes,
la web ja ha rebut més de 80.000 visites i ja ha
començat a donar els primers fruits, tant en donacions econòmiques com per la visita de famílies i joves que s’han deixat veure per primer
cop per la parròquia.
Durant la conversa el rector ens explica entre
rialles una anècdota amb la qual s’entén la realitat parroquial d’avui: “Quan vaig arribar com
a nou rector, molts veïns canviaven de vorera
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perquè sempre els demana que col·laboressin
amb la parròquia amb tasques que calia fer”.
Sens dubte, la tasca ingent duta a terme des de
2002 ha anat obrint al barri aquesta parròquia
que té en el voluntariat la seva major fortalesa,
com es demostra cada any en la multitudinària
benedicció i processó de Diumenge de Rams,
una celebració que talla varis carrers de l’Eixample amb la participació de milers de persones.
I és que amb aquesta voluntat d’esdevenir el
cor del barri, Sant Eugeni també va ser pionera en acollir el primer columbari parroquial a
la ciutat. Segons el rector: “El columbari és el
cementiri del segle XXI, tal com abans estaven
al costat de les esglésies. D’aquesta manera, la
parròquia és testimoni d’acollida i de pregària
amb els seus fidels més enllà de la mort”.
Parlant de finals, ens acomiadem del rector
mentre al despatx parroquial diverses persones fan cua per parlar-hi, la secretària contesta
correus electrònics i a l’església s’adora el Santíssim mentre es passa rosari.
víctor rodríguez –cr | llegir al web

+

Nino Rodríguez, al despatx parroquial.

PUBLICITAT

Sabadell Institucions Religioses

Curs d’Assessor Financer per a
Entitats Religioses i del Tercer Sector
Una proposta formativa única impulsada per Banc Sabadell en col·laboració amb
la Universitat Francisco de Vitoria (UFV) i que té com a objectiu principal reforçar i
ampliar el coneixement especialitzat de les institucions religioses i el tercer sector
amb continguts adaptats a la realitat d’aquests dos col·lectius.

100% online

Accesible des de
qualsevol dispositiu

Gratuït

i exclusiu per a clients
de Banc Sabadell

Curta durada

4 mesos (8 ECTS y 12 hores
de convalidació EFPA)

Diploma
Títol propi
de la UFV

Matrícula oberta ininterrompudament fins a l’agost del 2021.

Més informació i inscripcions a:
InstitucionesReligiosas@bancsabadell.com
www.bancsabadell.com/institucionsreligioses
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Dones a l’altar? 10 claus per entendre
què ha canviat el Vaticà

L’Església catòlica reconeix per primera vegada un ministeri litúrgic on hi caben les dones.
Això és un servei oficial, reconegut i estable,
un enviament concret i específic, un encàrrec
formal, ritualitzat i vàlid per a tota mena de
celebracions. Però no és un ministeri ordenat
com el diaconat o el sacerdoci. Aquest dilluns
11 de gener ha entrat en vigor una modificació
del Codi de Dret Canònic que admet les dones
en l’exercici del lectorat i l’acolitat. La nova normativa recorda a l’Església que la litúrgia no és
només cosa de capellans.
Arriba així un reconeixement oficial a una pràctica fins ara molt corrent a casa nostra: veure
dones llegint les lectures prèvies a l’evangeli,
apropant el pa i el vi per consagrar a l’altar o repartint-lo a l’assemblea després de la consagració per part del capellà. La participació concreta
de la dona en el ritual de la missa no restarà a
mercè del tarannà o la disponibilitat del rector
o del celebrant. A partir d’ara, es busca dignificar aquest encàrrec i dotar-lo d’una missió oficial i estable.
Davant de la presència real i activa de les dones en les celebracions de moltes comunitats,
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aquesta inclusió legislativa no s’ha acabat d’entendre gaire. Ha suscitat sorpresa per la tardança, escepticisme per la repercussió efectiva del
canvi en el cànon, crítiques que qualifiquen
l’operació de “cosmètica” i també dubtes sobre
l’aplicació i l’acollida que tindrà a cada bisbat.
Però també es veu com un pas imprescindible
en el reconeixement de la dignitat i la igualtat
dels laics, homes i dones, a l’Església.
A continuació responem deu preguntes clau
per mirar d’aclarir l’abast de la nova legislació:
1. En què ha canviat el Codi de Dret Canònic?
El papa ha decretat aquest nou redactat per al
primer paràgraf del cànon 230: “Els laics d’una
edat i uns dons determinats per decret de la
Conferència Episcopal podran ser assumits
permanentment, mitjançant el ritu litúrgic
establert, en els ministeris de lectors i acòlits;
tanmateix, l’esmentada atribució no els dona
dret al sosteniment ni a la remuneració per part
de l’Església”. Suprimeix així l’especificació de
“homes laics” present a l’anterior cànon.
2. Què són els ministeris del lectorat i l’acolitat?
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Abans se’n deien ordes menors. I servien per
diferenciar-se dels ordes majors: el diaconat,
el presbiterat i l’episcopat. Avui el ministeri del
lectoral respon al servei de lectura de les Sagrades Escriptures durant la litúrgia. En concret, els
lectors poden llegir la primera lectura i el salm,
de l’Antic Testament, i la segona lectura, de les
cartes apostòliques. No poden llegir l’evangeli,
una tasca que correspon específicament de manera ordinària a diaques, capellans i bisbes.
Pel que fa als acòlits, correspondria a una figura
adulta que fa les mateixes funcions que un escolà. Assisteix i ajuda a tots els serveis de l’altar.
Pot ser un home o dona laic i ofereix suport i
ajuda durant els oficis als sacerdots –siguin diaques o capellans.
A diferència del ministeri del lectorat, no és gaire habitual veure dones acòlits a les misses. Sí
que reparteixen sovint el pa i el vi consagrats,
però no és tan freqüent que segueixin tota la
celebració des de l’altar o que ajudin a parar i
desparar la taula, més enllà de repartir la comunió quan no hi ha sacerdots disponibles. És una
oportunitat per normalitzar la presència de la
dona a l’altar.

3. Si les dones ja repartien la comunió i llegien els textos a missa, quina és la novetat?
Moltes diòcesis ja comptaven amb la figura
d’homes i dones laics amb l’encàrrec especial
d’assistir el culte. Anomenats “laics en missió
pastoral”, ha estat fins ara una realitat més aviat interna i oficiosa. També hi ha els ministres
extraordinaris de la comunió per atendre determinades funcions en absència de prevere. Són
dues figures ja existents en algunes diòcesis catalanes, amb un mandat formal del bisbe, especialment per atendre parròquies locals sense rector.
El nou cànon dota aquest encàrrec d’oficialitat,
i obre aquest ministeri litúrgic a les dones –fins
ara vetades– i per a celebracions oficials de l’Església. I ho fa de forma estable en el temps. La
institució per a aquests ministeris litúrgics és
per sempre. Molta gent no es podia imaginar
que això estigués prohibit. Però el Dret Canònic deia específicament que havien de ser homes, de facto en procés per ser clergues, els qui
accedien al lectorat o a l’acolitat, com demana
el cànon 1035. Ara s’estableix un ministeri permanent i formal també per a homes i dones
que no vulguin ser mossens.
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4. Per què ara?
L’Església té una tradició i una inèrcia històrica
molt clerical. El Concili Vaticà II ja va promoure
els ministeris laïcals, però el mateix papa Pau
VI i així ho va recollir el Codi de Dret Canònic
va establir que fossin només donats a homes i
aquells que es preparaven per al diaconat o el
sacerdoci. És a dir. Hi ha intuïcions d’un reconeixement ministerial dels laics que fins ara no
s’havien legislat. El recent Sínode de l’Amazònia va plantejar com millorar l’atenció pastoral
i litúrgica en les comunitats més aïllades o que
no disposaven de sacerdots ordenats. En paral·lel, el Papa ha engegat una comissió d’estudi
sobre el diaconat femení, que encara no ha presentat conclusions. En la carta que acompanya
ara el motu proprio tampoc no hi fa referència.
5. Per a qui està pensat?
El nou cànon està pensat sobretot per a homes
i dones, catequistes i responsables de comunitats, que fins ara es veien absolutament deslligats de qualsevol ritualitat i oficialitat en les celebracions litúrgiques. Posem per cas que una
parròquia sigui pastoralment confiada a un laic
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o una laica, com recull el cànon 517. El nou cànon reconeix aquesta persona la possibilitat de
ser enviada també a celebrar de forma oficial en
nom de l’Església. Més enllà de si el diumenge
hi ha o no un capellà a dir missa.
6. Veurem dones al presbiteri?
Sí. L’Església catòlica haurà de normalitzar la
figura d’homes i de dones laics amb aquest encàrrec específic –lectors o acòlits– en celebracions litúrgiques oficials, i no només en ocasions
extraordinàries en absència de prevere. Veure
una dona amb alba blanca tombant pel presbiteri d’una catedral no està normalitzat. Fins ara,
ha estat una imatge contracultural. Amb el canvi del dret canònic, anirà d’acord a la normativa.
En certa manera serà útil per a desacomplexar
la línia més rigorista i un toc d’alerta als bisbats
que no permetin aquesta pràctica.
7. Aquesta figura existeix en altres esglésies
cristianes?
La mateixa dignitat que l’Església atorga al laic
cristià, home i dona, és compartida per totes les
confessions cristianes. La diferència es produ-

eix en la pràctica litúrgica. El cas més paradigmàtic és el de l’església anglicana, que compta
amb dones sacerdot, que assumeixen el ministeri de celebrar l’Eucaristia. I, tot i que no és un
sagrament, en el protestantisme històric –esglésies reformades, luteranes i, fins i tot, baptistes–
l’ordenació ministerial té un pes important, amb
una doctrina formalment reconeguda.
8. Caldrà fer un ritual de pas específic
per a aquests casos?
Dependrà de cada Conferència Episcopal i de la
intenció que tingui de com oficialitzar-ho. Però
sí que hi ha un ritual d’institució de lectors i
acòlits. Consisteix en la benedicció per part del
bisbe i també contempla el lliurament d’un document que ho oficialitza. El detall es troba en
el llibre del ritual dels ordes sagrats i dels ministeris. Però no s’equipara a una ordenació de diaca, capellà o bisbe. La pràctica d’instituir laics
no s’ha promogut fins ara, perquè només es
podia donar als homes i es considerava absurd
de fer-ho. El nou cànon pot ser una via de promoció i de reconeixement explícit, també amb
aquest signe visible, de cara als laics, homes i
dones, que fan aquest servei a l’altar.
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La carta del papa explica la necessitat d’una formació específica a aquest encàrrec.
9. Desdibuixa la diferència entre laics
i capellans?
El ministeri principal del laic és l’apostolat en el
món. La proposta no busca clericalitzar els laics.
Els rols seguiran diferenciats, però no seran tan
impermeables. Amb el nou cànon, el papa Francesc desdibuixa divisions entre el presbiterat i el
laïcat en aquests ministeris concrets.
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10. És una porta oberta al sacerdoci femení?
No. Mentre desapareix la diferència entre homes i dones en l’àmbit dels servei laïcals, el text
segueix diferenciant el grau en els ministeris ordenats. Per ara, el Papa és clar en aquest punt: “Si
pel que fa als ministeris ordenats l’Església ‘no
té en absolut la facultat de conferir l’ordenació
sacerdotal a les dones’ (cf. S. Joan Pau II, Carta
Apostòlica Ordinatio sacerdotalis, 22 de maig de
1994), per als ministeris no ordenats és possible,
i avui sembla oportú superar aquesta reserva”.

Es pot considerar un pas cap al diaconat femení? Molt difícilment. El lectorat i l’acolitat eren
fins ara els primers ministeris que rebien els seminaristes o els candidats a diaques. Però per
ara el text no ho esmenta com un pas previ, i
distingeix amb claredat l’ordenació sacerdotal
respecte aquest ministeri on hi caben els laics.

laura mor –cr | llegir al web
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“Crear un espai on els joves se sentin acollits,
serà per a ells un lloc d’esperança”

Moren dos capellans per Covid-19
en un dia a Solsona

La Casa d’Espiritualitat del Miracle reprèn
l’activitat el primer cap de setmana de febrer

El Joan Prat és escolapi i treballa en el projecte
Pont Jove de Servei Solidari. Aquesta setmana,
ens explica el seu testimoni d’esperança motivat per aquesta iniciativa, iniciada el 1993 pels
escolapis de Catalunya, gràcies a la qual ell hi
troba la seva font d’esperança. El projecte s’organitza a través d’uns pisos assistits des d’on es
dóna assistència a joves tutelats, ens situació
vulnerable. Entre aquests, destaquen joves autòctons amb dificultats amb les seves famílies i,
d’altra banda, immigrants que arriben de fora i
necessiten ajuda per establir-se.

Aquest dijous 14 de gener han mort els capellans diocesans Jaume Ballarà Alsina, de 90
anys, i Joan Camps Tomàs, de 77 anys. Tots
dos estaven a l’Hospital Pere Màrtir Colomés i
eren positius de covid-19. El funeral, sense cos
present, tindrà lloc divendres 15 de gener a les
10 h del matí a la missa capitular de la catedral
de Solsona, presidida pel bisbe Xavier Novell.
No hi haurà tanatori per cap dels dos.

La Casa d’Espiritualitat del Miracle (Solsonès)
reprendrà l’activitat amb el cicle Natura i Espiritualitat, que tindrà lloc del 12 al 14 de febrer,
sota la direcció de Lourdes Estrada i d’Antoni
Pou. La primera setmana de març, Jordi-Agustí
Piqué conduirà i comentarà una obra que l’any
passat no es va poder escoltar: la Missa de Santa Cecília de Charles Gounod; serà dins el cicle
d’audicions del Miracle.

urc | llegir al web
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L’historiador i arqueòleg Andreu Muñoz Melgar és un pou de coneixement. Un home de
cultura que viu amb passió la seva feina. Acaba
de ser nomenat director del Museu Diocesà de
Tarragona. Dirigeix el Museu Bíblic Tarraconense des de l’any 2006 i l’Institut Superior de
Ciències Religioses ‘Sant Fructuós’ (INSAF) des
del mes de juliol. Amb l’encàrrec al Museu Diocesà se li gira feina, però entén que “tot va lligat
al projecte de Fe i Cultura amb què l’arxidiòcesi
està compromesa”.
Nascut a Tarragona, Muñoz té 56 anys, és llicenciat en Geografia i Història i doctor en Arqueologia clàssica per la Universitat Rovira i Virgili.
S’ha especialitzat en el període paleocristià.
Expresident i fundador de l’Associació Cultural
Sant Fructuós, Muñoz és també l’ànima de la
Passio Fructuosi, promotor de la Ruta dels primers cristians de Tàrraco i autor de nombrosos
articles i publicacions científiques.

La trinxera cultural del Museu Bíblic
de Tarragona

Ha estat vocal de la Comissió territorial de patrimoni de la Generalitat de Catalunya i actualment, entre d’altres càrrecs, és investigador adscrit de l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica.
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Amb la guia d’Andreu Muñoz, hem visitat l’edifici de l’anomenada Casa dels Concilis, al centre històric de la ciutat. Se situa en una baixada mirant al mar. L’any 70 dC els romans van
necessitar fer una important fonamentació per
al temple d’August. Uns murs robusts, una part
dels quals servirien de pedrera per construir la
catedral, que avui trobem davant del Museu
Bíblic. En aquest espai discret i sorprenent, el
temps s’atura.
Seu del Museu Bíblic Tarraconense i del nou
projecte Tarracròpolis, també va ser arxiu dels
concilis provincials al segle XVI. D’aquí el nom
popular. Amb el cardenal Arriba y Castro, ja a
mitjans segle XX, es construeix el projecte d’escola, que serà col·legi episcopal, amb primària
i formació professional pel barri. A partir del
2003, tota la part baixa es converteix en el Museu Bíblic. I obre portes al públic el 2006.
“Aquest edifici és un autèntic palimpsest estructural”, explica Muñoz. Ens anticipa així el cúmul
de fases constructives que anirem descobrint.
El més curiós del cas és que trobem la part més
antiga a la part superior i la més moderna, a vuit

metres sota terra, amb un refugi antiaeri de la
guerra civil que ja està obert al públic.
Ara mateix se’n pot visitar tota la primera planta. Està obert de dilluns a divendres i no cal
demanar visita prèvia. L’entrada dona accés al
centre d’interpretació Tarracròpolis, inaugurat
el mes de desembre, on s’hi poden trobar recursos audiovisuals i diverses maquetes que
recorden el recinte de culte imperial i la Catedral medieval.
En aquest espai es fonen les grans passions de
Muñoz: “les Sagrades Escriptures, l’arqueologia i tot això a casa! És una loteria que et toca
una vegada a la vida!”. Malgrat saber del cert

Fotografia: Arquebisbat
de Tarragona

Els estrats d’una història invertida
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que a Tarragona sempre hi ha coses a descobrir, “la sorpresa que ens ha donat l’edifici, no
ens la imaginàvem”. Ho defineix com “una cosa
formidable”. I insisteix amb la raresa que sigui
“una estratigrafia invertida, on el més modern
sempre el tenim a dalt i el més antic, a baix”.
Un museu fet pedagogia
“Aquest és un museu amb una història dilatada i complexa”, afirma Andreu Muñoz. Fundat
l’any 1930 per un canonge de la Catedral, especialista en Sagrades Escriptures. Sobreviu
a la guerra civil, i el canonge fundador Josep
Vallès remunta el museu després de la guerra
fins als anys seixanta. Però “morta la persona,
morta la institució; ignomínia absoluta”, lamenta Muñoz.
Fins que el 1989 un equip de gent vinculada
a l’església, de voluntaris, liderats per Muñoz
amb qualitat d’arqueòleg fan “un projecte ad
experimentum”. El van tenir uns anys a les golfes de l’arquebisbat. “Allò era un catalitzador de
grups de parròquies, també a nivell cultural”. I
l’any 2006 el llavors arquebisbe de Tarragona
Lluís Martínez Sistach decideix traslladar-lo a
l’actual ubicació.
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El Museu té dues orientacions: “Intentar explicar la topografia eclesiàstica de la ciutat; el promontori és eclesiàstic totalment, pràcticament
des del segle V fins als nostres dies”. Consideren les intervencions arqueològiques que han
fet en el subsòl “una bona oportunitat per explicar quin ha estat el paper de l’Església al llarg
d’aquests segles”.
I un segon mandat, i el més important: com
transferir les Sagrades Escriptures al gran públic. Una vessant pedagògica que coordina
Míriam Ramon i que tenen ben explorada. Ramon ens explica que habitualment fan visites
guiades, fan activitats al carrer i ofereixen tallers
per a grups molt variats. Un que té molt d’èxit
entre els petits, explica, és el taller de momificació. També han editat un col·leccionable amb
personatges bíblics i promouen activitats especials en temps d’Advent i per Setmana Santa.
Amb el confinament total per la pandèmia van
haver de tancar el Museu. I amb la reobertura,
actualment tenen l’aforament limitat al 50% i
només poden ofertar visites acadèmiques. Per
ara, el Procicat no els permet la resta de visites
obertes al públic general.
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“Tot el museu traspua pedagogia”, diu Muñoz.
Els promotors busquen renovar materials per
explicar i transmetre el missatge de Jesús. No
defugen la missió catequètica ni la possibilitat d’arribar a la fe a través de la raó. “Al Museu
Bíblic vam optar perquè fos una aula viva, de
transferència de les Sagrades Escriptures”. Una
opció que neix de la pregunta: “Som instruments per a l’evangelització, per l’aprofundiment de la nostra església o no ho som?”. Sense
refusar el turisme, tenen clara aquesta vocació.
Un espai diacrònic
La visita del museu proposa un discurs cronològic, des del Gènesi, passant per Mesopotàmia
i Egipte, travessa el Mar Roig amb la celebració
de la Pasqua jueva. L’època romana, la sala del
Nou Testament, els cristians primitius, també
disposen d’una exposició permanent de la Setmana Santa tarragonina a la sala d’actes, on es
poden veure miniatures dels passos, cartells i
fotografies històriques.
La benvinguda la dona un petit espai dedicat
a la història de la Bíblia. Un recorregut des del
Còdex Vaticanus, amb una edició facsímil feta

l’any 2000 pel papa Joan Pau II, fins a la Bíblia
Catalana Interconfessional, la BCI, en edició il·
lustrada per Perico Pastor. El lloc es correspon
al de la capella de l’antiga escola. Avui, a banda i banda de la sala, uns diorames mostren
els principals personatges de la història de la
salvació. De l’antic al nou testament. Darrera
l’antic altar de la capella, hi trobem uns relleus
contemporanis de la Passio Fructuosi, de l’artista Antonio Oteiza. A la banda oposada, que
dona al carrer, hi ha els vitralls de l’antiga escola, amb una representació de sant Josep Obrer
en un costat i amb sant Pau, a l’altra, de quan
era acadèmia de Sant Pau, obres del vitrallista
internacional Fornells Pla.
El passadís d’entrada complementa aquesta
sala. Hi trobem reproduccions d’un fragment
del rotlle del llibre d’Isaïes, fins a la BCI actual,
passant també pel Codex Vaticanus, el Beatus,
la Bíblia de Scala Dei, un full de la primera bíblia
en català del valencià Bonifaci Ferrer.
El recorregut ens porta fins a la sala amb una
maqueta del segle XIX de Terra Santa, que
completen amb una fotografia actual de satèl·lit: “Aquí l’objectiu és explicar el context
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geogràfic de Terra Santa, a través de les peces
arqueològiques del museu”, explica Míriam
Ramon, que és responsable de la conservació
i del servei pedagògic del museu. S’hi veu la
vida ordinària, les tasques més habituals. Un
petit jardí completa la sala amb les plantes de
la Bíblia: simulen el naixement del riu Jordà i
el simbolisme de l’aigua en el cristianisme. És
un espai previ al jardí bíblic que es va inaugurar
més tard a l’exterior.
De Mesopotàmia i Egipte fins a la guerra civil
El 2010-2011 van confirmar amb unes intervencions arqueològiques que la sala del museu
dedicada a Mesopotàmia i l’Egipte correspon a
un dels espais dels porxos que envoltaven tot
el perímetre del temple d’August. El Museu
n’ostenta una maqueta que reconeix la ubicació d’una de les columnes, en el si del museu.
La sala del costat, dedicada al món romà, s’ubica en l’exedra d’una capella perimetral. Una
capella que ostentava unes estàtues colossals,
dedicades als emperadors romans.
La catedral, visigòtica, segurament es va ubicar
sobre un segon temple pagà, explica Andreu
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Muñoz. “A Tarragona entra l’islam i durant
pràcticament quatre segles aquí estem despoblats fins que, de facto, al segle XII es produeix
la reconquesta de la ciutat, tot i que és més propi parlar de ‘restauració’”.
L’edifici es transforma vinculat a la cúria de
l’Arquebisbat de Tarragona. “En època medieval aprofiten les estructures romanes, amb un
gran castell. Fins que els napoleònics el van
dinamitar”, relata el director del Museu. “Això
eren dependències medievals; l’edifici, al segle
XVI, es transforma totalment per ubicar l’arxiu
eclesiàstic i ubicar els arxius dels Concilis provincials”. “Amb la guerra civil, l’edifici és confiscat i a deu metres de profunditat col·loquen un
refugi antiaeri”.
El resultat el descriu Muñoz: “Això vol dir que
l’edifici està totalment minat”. L’any 1937 la ciutat comença a ser bombardejada i s’han d’utilitzar les cisternes. Sense saber que els murs són
romans, volen accedir a les cisternes, però aquí
tenen tot el mur. Què fan? Excaven per entrar
a l’interior. “Això és una passada! És espectacular!”, diu mentre caminem per les galeries sense dissimular l’emoció de la descoberta.

Una història rigorosa, mirada des de l’Església
No s’acaben les galeries. Anem a parar a un colze que anuncia una sortida al carrer. Set metres
d’escales amunt que va a parar just davant de la
catedral. Serà un espai per parlar de memòria
històrica? “En parlarem, però de tota la memòria històrica, també de la persecució religiosa
que vam tenir a l’església de Tarragona que va
ser molt important”.
És la camí pel que ha optat el Museu Bíblic:
“Creem història, però fem una història rigorosa
i mirada des de l’Església”. Mentre parlem de la
dificultat d’abordar temes relatius a la guerra civil sense caure en un discurs abrandat, anem a
parar a una nova sortida: un pou amb unes barres de ferro per escala des d’on extreia la terra a
l’exterior i que servia de ventilació.
Entretant, apunta els llocs on han anat fent
cates. “Intuïem que aquí teníem l’altre lateral
d’aquest exedra”. La part romana, sobre la que
s’adossa un mur de l’any 1937. Entrem a l’inici
del refugi. La galeria travessa el mur romà. Té
un bon gruix: fa dos metres quaranta centímetres d’ample. I arribem, per fi, a l’interior:
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“És una passada! Som dins d’una caixa d’obra
de l’any 70 abans de Crist!”, exclama Muñoz. I
aprofita per repassar-ne la seva dilatada història: “Una caixa que ha estat reaprofitada com a
cisterna romana, cisterna medieval, renaixentista i com a refugi en la guerra civil”.

plica amb més detall: “Hem caigut a 5 metres
de profunditat, ells han d’aixecar el paviment
a la cota on testem del món romà. I creen una
caixa doble amb murs de dos metres i quaranta centímetres d’amplada”. Això ho han pogut
veure ara fa cosa d’un any i mig.

“A Tarragona les coincidències no existeixen”

L’espai estava absolutament tapiat quan obren
el museu, l’any 2003. Diverses intervencions
els han ajudat a comprendre millor l’espai.
“Vam exhumar els exedres que tenim a la catedral; vam veure que l’amplada coincidia”. Llavors
va ser quan es van plantejar de baixar als fonaments i confirmar que al Museu hi havia el tancament de l’exedra. I efectivament, va ser així.

El Museu Bíblic ha documentat dues cisternes
més, una de les quals recobertes amb volta catalana. L’han reforçat amb uns pilars de formigó
per poder accedir a excavar una segona planta
de refugi de la guerra civil. “Aquí a Tarragona les
coincidències no existeixen”, explica Muñoz
per avalar el treball arqueològic.
Seguim baixant. El refugi, explica Muñoz, “estava preparat per set-centes persones”. Passem
pel damunt d’una llosa de pedra amb la inscrip��
ció que data el refugi: Tarragona, 28/12/37. Som
per sota de la roca de l’acròpolis i a deu metres
de profunditat del nivell del carrer.
“Pensàvem que teníem una gran cisterna medieval i hem vist que en realitat és la caixa de
fonamentació d’aquesta exedra romana”. S’ex-

El nou centre d’interpretació
El mes de desembre es va inaugurar ‘Tarracròpolis’, el nou espai d’interpretació de l’acròpolis eclesiàstica de la ciutat amb planimetries,
gravats històrics i recrecions 3D. Una iniciativa
nascuda gràcies a la col·laboració d’aquest espai
eclesial amb d’altres institucions acadèmiques
i científiques. Muñoz defensa aquest vincle
com a necessari: “És un exemple de la trinxera
del diàleg entre Església i societat”.

La investigació i la recerca són part de la missió
del museu. L’espai situat al subsòl del museu,
ha de servir per acollir els investigadors que
treballen en Sagrades Escriptures o amb temes
transversals, la conservació dels materials i,
sobretot, la difusió i pedagogia. Muñoz explica la intenció d’integrar un projecte pedagògic
que permeti “entendre el laberint”. “Excavar
Terra Santa és molt difícil per nosaltres, no per
possibilitats ni per titulacions, sinó perquè és
molt complicat amb els recursos humans que
tenim”. Per això fan convenis, amb l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica, a Tarragona, del
qual Muñoz n’és investigador adscrit. “A partir
d’aquests convenis podem influir en l’arqueologia cristiana o en l’àrea eclesiàstica”.
La sala compta amb diferents elements històrics, entre els quals, l’estructura de l’exedra romana, les arcades de l’antic hospital de Santa
Tecla, de l’església, que avui és Consell Comarcal,
el pou d’extracció de la guerra civil que baixa a 7
metres de profunditat i tot l’edifici. I, més recentment, amb una reproducció de marbre de la pileta trilingüe hebraica de Tarragona. “En un punt
concret de la ciutat tens una visió de vint segles
d’història: una autèntica passada!”, diu Muñoz.

26 | HISTÒRIA
En un pam de paret s’hi concentra una selecció de peces que guien per aquests vint segles
d’història. Amb diverses epigrafies. Inscripcions sobre pedra com la dedicatòria a Tarragona
de l’emperador Antoninus Pius el segle I, una
làpida de la catedral visigòtica, les primeres
inscripcions medieval segle XIII-XIV; una làpida del cementiri de la catedral en català del
segle XVI, i en un salt a 1732 i al decret de Nova
Planta, llegim “Hospital donde recogen jóvenes
doncellas huérfanas: la caridad es la puerta de
la vida eterna, haz ahora lo que quisieras haber
hecho cuando mueras, piénsalo bien”; fins a
l’última inscripció del cardenal Arriba y Castro
que crea l’escola el 1951.
Muñoz explica que el nou centre d’interpretació
Tarracròpolis “ha de ser un alicient per conèixer
el museu bíblic des d’aquesta dimensió i poder
influir en la visió positiva que l’Església ha exercit en la construcció històrica de la ciutat”.
El pati del museu
El Museu també compta amb un exterior destacat: “El pati del museu és un petit jardí bíblic,
on intentem ubicar el discurs d’un Abraham
esculpit en pedra, obra de Bruno Gallart –mà
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Fotografia: Arquebisbat
de Tarragona

dreta d’en Subirachs– fins a Fructuós, que havia d’anar a l’interior de la Basílica de la Sagrada
Família, a la columna de Tarragona; però el nou
projecte va subestimar col·locar-les. I al museu
la van aprofitar”.
Un seguit de petjades representen els profetes
i uneixen Abraham, inici de la història de la
salvació, i Fructuós, que marca l’arribada del
cristianisme a Tarragona. “Són personatges de
la història de la salvació, homes i dones que arriben fins a la font de la vida, que és Jesús. I a
partir d’aquí es rellança amb tots els apòstols:
Andreu, Pere, Jaume, Joan, Mateu, Magdale-

na, Marta, Pau, Lluc, Tecla, el papa Clement i
arriba a Sant Fructuós.” Un jardí amb un arbre
de mostassa de la cova de Betlem, una figuereta de l’Àsia menor, un pomer, ceps, cedre del
Líban, olivera, llorer, i a cadascuna d’aquestes
plantes se les dota d’un discurs simbòlic, exegètic, iconogràfic perquè entenguin la importància de la naturalesa dintre de la Bíblia.
Possibilitats de descoberta inesgotable al centre històric de Tarragona en aquest projecte
que fa real el diàleg fe i cultura.
laura mor –cr/ tarragona | llegir al web
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La Setmana Unida de Pregària és una de les
iniciatives més antigues que es duen de forma
conjunta per iniciar l’any entre les diferents comunitats protestants a Catalunya i, per extensió, a la resta de l’Estat. És així des de la fundació l’any 1877 de l’Aliança Evangèlica Espanyola
(AEE), amb seu al carrer Santa Otilia de Barcelona. Aquest any, a causa de les restriccions
de la pandèmia, es prioritza la participació
online. És per això que l’AEE ofereix una guia
de forma gratuïta des de la seva pàgina web en
format PDF.
La convocatòria d’enguany convida i encoratja a les esglésies a unir-se en pregària cada dia
entre el 10 i el 17 de gener, fent ús de les diverses tecnologies a l’abast; com ara la coneguda
app de la Bíblia YouVersion, on es pot trobar en
aquesta guia de pregària diària publicada per
l’AEE.

Fotografia de portada de la guia de pregària editada aquest 2021 per AEE.

Començar l’any amb pregària

En el darrer dia de la Setmana Unida de Pregària, el pròxim diumenge a les set del vespre,
l’AEE fa una convocatòria de pregària a través
de Zoom per a totes aquelles persones que vulguin unir-s’hi, fins a omplir l’aforament. Només
cal seguir aquest enllaç.
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La importància de pregar en català

Els verbs de la pregària

En Xavier Casamada és professor convidat
d’arqueologia bíblica al CEEB i l’Anastasíya
Shpakovska, una jove traductora d’anglès que
va arribar de la seva Ucraïna natal a Catalunya,
el dia de Sant Jordi del 2018. Tots dos han tingut la iniciativa de traduir en català la guia de la
Setmana Unida de Pregària. En principi ho van
pensar per ús intern, com a membres de l’església Ciutat Nova de la qual formen part.

La temàtica escollida per a la guia d’aquest any
–elaborada des de l’Aliança Evangèlica Europea
(EEA)– és ‘El compromís bíblic’ a partir de vuit
verbs –llegir, viure, compartir, convidar, pensar,
experimentar, escoltar i adorar– que conviden
a posar la Bíblia com a base per l’apropament a
Déu mitjançant la pregària. El secretari general
de l’EEA, Thomas Bucher, escriu que la Bíblia
i la pregària també serveixen per apropar-se “a
les nostres germanes i germans, al nostre proïsme i a la nostra pròpia ànima. Ens arrela en el
nostre creador i en tota la seva creació.”

Però ha acabat sent molt ben rebut per altres
esglésies i l’Associació de Ministres de l’Evangeli de Catalunya (AMEC) n’està fent difusió
perquè d’altres congregacions de parla catalana
puguin fer-ne ús. D’altra banda, des del departament de comunicació de l’AEE també han celebrat la iniciativa i expressat la conveniència
de considerar la traducció al català de cara els
pròxims anys.

Bucher anima les esglésies europees a participar d’aquesta setmana de pregària a partir d’un
breu testimoni personal. Hi subratlla la importància de la Paraula en la vida i la pregària del
creient: “La paraula de Déu va fer alguna cosa
increïble en mi; i això ha continuat al llarg de

tots aquests anys. He desenvolupat un amor i
una fam per la paraula de Déu i la meva recompensa és rebre coneixements del Senyor”.
Una feliç coincidència
L’èmfasi temàtic de la Setmana Unida de Pregària d’enguany entre les esglésies evangèliques,
coincideix amb la Setmana de la Bíblia que s’organitza en el món catòlic a final de mes –des del
diumenge 24 al divendres 29 de gener– i que,
sota el títol ‘Sortim a sembrar la Paraula’ promouen l’Abadia de Montserrat, l’Associació Bíblica
de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica,
l’Editorial Claret, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Es tracta d’iniciatives que caminen en paral·lel, però que assenyalen a una mateixa direcció.
Totes dues posen el focus en la Bíblia com a esperança en aquest 2021 que tot just comencem.
xavier memba –cr | llegir al web
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Dins del cicle Diàlegs que ofereix el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, es proposa reflexionar sobre la popularitat occidental
del budisme. “La qüestió és que el budisme,
que alguns defineixen com a una religió sense
Déu, que d’altres s’estimen més dir que és una
filosofia de vida inspirada en el buda històric, i
que en tot cas és una tradició que neix a l’Índia
i s’estén per l’Àsia, en arribar a casa nostra cada
vegada ha tingut més adeptes, i aquest creixement succeeix en el moment, segurament, més
intens de secularització del món occidental”,
ha introduït a l’acte celebrat aquest dijous, Mar
Rosàs, filosofa directora d’aquests diàlegs i coordinadora de recerca de la Càtedra Ethos de la
Universitat Ramon Llull.

Mar Griera: “‘Hem de parlar de budismes
i d’identitats religioses més híbrides”

Per parlar d’aquest fenomen han estat convidades Raquel Bouso, professora del Departament d’Humanitats de la UPF, especialista en
filosofia japonesa i budisme, presidenta de la
European Network of Japanese Philosophy
(ENOJP), i Mar Griera, professora de sociologia,
vicedegana de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB i directora del grup
de recerca ISOR, especialitzat en sociologia de
la religió.
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Què és el budisme?
Per a Bouso el budisme és una tradició molt
antiga, que neix al voltant del s.IV i V a.C, i al
nord-est del continent indi, el seu origen es pot
demarcar en temps i espai de forma específica.
“Així i tot es va estendre ràpidament per Àsia, i
als territoris que va arribar es va arrelar, per tant,
fixant-nos en aquest exemple, podríem respondre que el budisme sembla no ser una moda.”
Abans de continuar desenvolupant aquesta
idea es fan dues consideracions. La primera
és la dificultat per definir què és el budisme,
es parla de tradició, però què és: una tradició
cultural?, religiosa?, filosòfica?, és una forma de
vida? són tècniques meditatives? de pràctiques
psicofísiques? és una forma d’espiritualitat?
“A mi, m’agrada la resposta que dona Ramon
Prats, ell respon que el budisme és tot això alhora, i és que la qüestió és més complexa del
que pensem i segons com la responguem ens
aproximarem d’una manera o altra.”
El budisme no es defineix com a religió universal fins arribar al s.XIX amb l’inici dels estudis
de les Ciències de la Religió a Occident per de-
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finir el fet religiós. “El budisme però difícilment
podia encabir-se en una definició que contemplés només la relació de la persona amb un Déu,
o més d’un déu, o éssers sobrenaturals, així que
poc a poc, es van obrir definicions més àmplies;
a més cal advertir que les denominacions en els
llocs d’origen eren ben diverses, i quan arriben
les definicions del món occidental als llocs d’origen naixeran problemes hermenèutics, sobretot
perquè no hi haurà consciència d’una comunitat
única –unificada– d’aquí que molts estudiosos
prefereixin parlar de budismes i no de budisme.”
La segona consideració que Bouso llença és que
tot i la diversitat de pràctiques, creences, idees,
que hi ha en el món budista, sí que es poden
identificar uns trets comuns. “Podríem arribar a
dir, simplificant, que un budista és aquella persona que pren refugi en el buda, el dharma i la
comunitat, i aquests trets són els que ens permetrien identificar o anomenar aquesta realitat
heterogènia com a quelcom identificable.”
Com arriba a casa nostra, el budisme?
El budisme no és recent a occident, sinó que
fa més de dos segles que va arribar a occident,

i que això és el que duu a Bouso a reflexionar
sobre el títol de la conferència mateixa. El budisme és una moda, o no?
“Les relacions amb la Índia i amb Àsia en general han estat permanents, des de l’antiguitat,
tenim relats, cultura material, objectes que
provenen de mans de viatgers, missioners, comerciants, diplomàtics… amb tot, l’estudi sistemàtic del budisme no comença fins el s.XIX, els
budòlegs llavors van tenir una certa tendència
a buscar la forma més pura del budisme, i van
posar l’accent en allò més diferent o cridaner
en contrast amb Occident, es van centrar en
els aspectes més filosòfics o en les tècniques
meditatives, això va atreure molt a cercles intel·lectuals i artístics.”
Aquest interès ha evolucionat fins el dia d’avui
“ara, en canvi, els estudiosos esmercen més els
esforços en mostrar la complexitat, amb el coneixement més profund que hi ha actualment,
el que han anat visualitzant més són els aspectes
més devocionals, rituals, religiosos…en contrast a
la imatge més filosòfica, o únicament centrada en
la meditació que apareix al s.XIX i que és la que,
de fet, s’ha popularitzat en la nostra societat.”
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El contrast entre la definició desenvolupada al
s.XIX, i la que ara s’està donant, suma confusió
sobre què és el budisme, la seva essència o com
apropar-se a ell. “Per exemple, a l’Àsia, l’arrelament del budisme no l’expliquen per aquest
desig d’erradicar el patiment o alliberar-se del
dolor, que justament és l’explicació que ha triomfat a occident, sinó que la veuen com una
tradició que té eficàcia en el poder dels rituals
dirigits a erradicar el mal i potenciar el bé, en
aquesta vida i en les altres vides, accent en les
creences populars centrades en la reencarnació”.
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moltes diferències, però sí que institucionalitzats a través de la Coordinadora d’entitats budistes catalanes. El tant per cent de persones que
es considera budista és d’1,3 (2016), amb alguna
dada interesant, entre els 35 als 49 anys es considera budista 2,2... això no és banal, és molta gent
a Catalunya el 2,2, i aquests són molt diferents
en les seves pràctiques i aproximacions també.”

abans, i aquesta frontera, políticament és molt
utilitzada, el cristià i el musulmà per exemple, a
Orient tenen una manera de viure la religiositat
més híbrida, porosa, on els salts són possibles,
on tot és més reversible, per tant hem de parlar
de budismes, i en general hem de començar a
pensar en identitats religioses més híbrides, estem en un altre escenari.”
Context social i polític on s’ubica
l’experiència religiosa

De què parlem quan diem budisme
avui a Occident

Griera continua “quan parlem de budisme,
parlem d’aquest tant per cent de persones organitzades, amb presència institucional; però
també d’un grup més gran que s’identifica amb
algun aspecte del budisme, que ha anat de
tant en tant a la Índia; i després tot un seguit
de gent que es fa difícil d’aplegar, per exemple,
a enquestes que s’han fet a Europa, la franja
entre els 30-40 anys, situa que hi ha un més
d’un 20% de persones que creuen en la reencarnació, és una xifra molt important, i aquesta amalgama de persones no sabem ben bé on
agrupar-les... segurament la dificultat ve de la
rigidesa que hi ha a Occident amb les categories i classificacions.”

Per explicar els elements que definirien aquest
escenari actual, Griera recupera el testimoni
de diferents sociòlegs. Entre ells Peter Wagner
que ens diu que la característica de la modernitat tardana no és tant la secularització com el
pluralisme. “És una situació en què ens veiem
avocats a definir qui som, hem de fer la tria de
qui som, i ens veiem obligats a justificar-nos per
l’exigència de la societat que té la societat; això
ha canviat, si li preguntes a la meva àvia perquè
és catòlica, respondrà amb naturalitat perquè sí
i que quina mena de pregunta és aquella.”

Griera reflexiona a partir de dades estadístiques
que han recollit “A Catalunya tenim uns més de
70 centres budistes, entre aquests budistes hi ha

A Occident la religió es entesa com un espai on
xoques amb l’altre, un espai de frontera amb
l’altre, “tu ets el que jo no soc, com apuntàvem

El segon element es recupera del sociòleg
Charles Taylor qui apunta que malgrat la secularització de la societat, hi ha la necessitat

La implantació del budisme a Europa és complexa, són processos d’inculturació que tenen
a veure amb la identitat religiosa que a Occident sovint es defineix de manera exclusiva i
excloent; i en canvi a l’Àsia s’accepten maneres
híbrides, canviants, el budisme pot anar acompanyat d’altres elements, d’altres religions.
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d’una recerca de transcendència. Cercar alguna
cosa que va més enllà, i que va combinat amb
el que explica Eva Illouz, sociòloga israeliana,
que diu que vivim en un moment de capitalisme emocional on el nostre jo necessita ser
narrat, “Explicar qui som, què fem, la cultura
de l’Instagram ... aquesta cerca constant del jo
genera afinitat de la meditació, amb la idea de
que hi ha alguna cosa que existeix dins nostre...
la nostra societat reclama un jo perquè t’obliguen a tenir-lo, el budisme pot donar eines per
trobar-te a tu mateix.”

oportunitats per aprendre a dominar el temps
d’una altra manera.”

Finalment, a través del filòsof alemany Harmut
Rosa es descriuria el tercer element d’aquest
escenari, ell parla de l’acceleració del temps en
la modernitat. “Aquesta sensació de no tenir
temps, de no arribar a tot allò que voldríem, requereix la cerca d’un cert oasis de pau, que va
unida a l’aturar el temps a través de retirs espirituals, meditacions... aquestes experiències poden ser trampolins per poder seguir corrent, o

Una altra característica és que el jo és el que
passa a ser el darrer dipositari de la veritat.
Aquest em diu això, l’altre allò, i jo decideixo.
“Això també és nou, abans si era el que deien
les escriptures, era el que deien les escriptures,
ara soc jo que pren la decisió de què creure”.

Cerca de transcendència i espiritual
Griera continua la reflexió afirmant que hi ha
una autentificació de la fe i l’espiritualitat a partir del propi cos. “Ja no creus a través d’estudis
filosòfics, va més per experiències que tens
amb el cos, el sentir, i això passa a ser una font
d’autentificació, si jo ho sento és que és veritat,
l’important és que has de sentir”.

La sociòloga també subratlla la discontinuïtat
o continuïtat fragmentada de la pràctica, “hi ha

pics d’experiències que després potser ja no es
repeteixen durant l’any, potser fas un recés, un
viatge a la Índia, i després res més, ens trobem
amb trajectòries creients més efímeres, volàtils,
fragmentades.” I, per últim apunta la idea també del cos i la teràpia “hi ha molts que s’aproximen al budisme per la necessitat de respondre
a un malestar físic i emocional, present també
en la nostra societat occidental.”
En conclusió, per a Griera, l’èxit del budisme o
budismes ve donat perquè té elements afins
amb aquestes demandes que té la societat avui
dia. “I això, més que una moda o no, és important tenir-ho en compte perquè el que la gent
pensa o creu té conseqüències en la vida: en
com perceps als altres, en les decisions que
prens, en com t’organitzes, pot tenir un impacte rellevant, pot tenir conseqüències futures”.
lucía montobbio –cr | llegir al web
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Autodeterminació de gènere?

PER JOSEP LLIGADAS
A UNA FONT QUE RAJA SEMPRE

A mi em sembla que el fet que un home digui
que “se sent” una dona, o al revés, no els genera
cap dret a canviar-se el gènere al registre civil.
Els desigs d’una persona són molt respectables,
òbviament, però de per si mateixos no generen
cap dret específic a poder-los realitzar. I escric
això perquè al parlament espanyol es preveu
aprovar una llei que sí que ho considerarà un
dret, i a mi aquest fet em preocupa.
Les persones, quan naixem, som, d’acord amb
el nostre sexe biològic, homes o dones. Hi ha,
també, alguns nadons que no queda clar si són
homes o dones, perquè tenen òrgans sexuals mixtos, i són anomenats intersexuals; en

aquests casos, el més raonable serà deixar que,
quan creixin, siguin ells els qui decideixin si
volen quedar-se com estan o si s’estimen més
sotmetre’s a una intervenció quirúrgica que els
deixi només amb els òrgans masculins o femenins. I finalment, hi ha alguns homes i dones
que, en algun moment de la seva vida, comencen a experimentar una profunda incomoditat
respecte al seu sexe, i opten per canviar de sexe
en diversos graus o intensitats, amb la qual
cosa esdevenen dones o homes transsexuals.
Fins aquí, podríem dir que tot això forma part
de la diversitat de l’espècie humana, i està molt
bé que tota persona pugui assolir la màxima re-
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alització possible amb el seu cos. Però heus ací
que darrerament s’ha incorporat un nou vocable a tot aquest ampli camp del sexe i el gènere,
que a mi no em fa gens de peça. És l’adjectiu
“transgènere”. Podem dir que és transgènere
“una persona en la qual la identitat, expressió
de gènere o conducta no s’ajusta a aquella que
va socialment associada amb el gènere que li
va ser assignat en néixer”. Aquestes persones, a
diferència de les persones transsexuals, no desitgen canviar de sexe biològic, sinó que, o bé
pel fet de “sentir” com a identitat pròpia la contrària a la correspon al seu sexe biològic, o bé
perquè la seva expressió de gènere o conducta
no s’ajusta a les formes d’actuar socialment associades a aquell sexe, volen ser reconegudes
oficialment com a pertanyents al gènere oposat
al sexe amb què van néixer (de fet, la definició
parla del “gènere que els va ser assignat en néixer”, però això en realitat vol dir el sexe que en
néixer mostraven en els seus òrgans genitals).
A mi em sembla que, si el que passa és que una
persona constata que la seva expressió de gènere o conducta no s’ajusta a aquella que va
socialment associada amb el seu sexe biològic, no fa cap falta que canviï de gènere en el
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registre civil. Les formes socials associades a
un determinat sexe són clarament culturals,
i no són intocables. Si a un nen li agrada jugar
amb nines, o si a una nena li agrada enfilar-se
als arbres, ¿hauran de canviar de gènere? Y més
encara: Si a un nen li agrada posar-se faldilles i
pintar-se les ungles, ¿haurà de canviar de gènere? ¿Per què? ¿No seria més raonable normalitzar aquestes possibilitats, com s’ha normalitzat
la possibilitat que els homes duguin arrecades,
o com es va normalitzar, ja fa anys, la possibilitat que les dones anessin amb pantalons? I
avançant una mica més: Si a un home li agrada
dir-se Clara, o a una dona li agrada dir-se David,
¿hauran de canviar de gènere? No, no tenen per
què fer-ho. N’hi haurà prou amb canviar-se el
nom, i no el gènere, al registre civil, assegurant
per llei, això sí, que els funcionaris del registre
o els jutges no es puguin ficar en si els agrada o
no, com fan a vegades. En realitat, actualment
hi ha homes que es diuen Trinitat o Trini, i dones que es diuen Trinitat o Trini. ¿Per què no
hi pot haver homes que es diguin Clara i dones
que es diguin Clara, i homes que es diguin David i dones que es diguin David? A Catalunya,
de fet, fins al segle XVIII, Montserrat va ser un
nom principalment masculí...

Menys fonament sembla tenir encara el cas de
les persones que “se senten” del gènere contrari al del seu sexe biològic, i que consideren que
aquest sentiment, emoció o desig és motiu suficient com per tenir dret a canviar oficialment
i legalment de gènere, sense cap element objectiu que ho avali. En realitat, aquest tema ja
fa temps que està en circulació, en línia amb la
teoria queer que considera que el sexe biològic
no té cap rellevància per a la identitat de les persones. Cal dir, d’altra banda, que diversos sectors feministes s’han expressat contra aquesta
pretensió d’acceptar que siguin considerades
legalment dones, o homes, totes aquelles persones que diguin que ho volen ser, perquè això
seria un desastre per a la lluita feminista: seria,
afirmen, un “esborrament de les dones”.
Certament, aquesta pretensió de legalitzar les
“ganes” de ser home o de ser dona, sense que
calgui cap element objectivable, a mi em sembla una barbaritat jurídica. ¿Què significa, en
concret, que un home “se senti” dona, o que
una dona “se senti” home? I, si l’“autodeterminació de gènere”, com es coneix aquesta possibilitat, esdevé un dret reconegut per llei, ¿què
significarien, aleshores, la paraula “dona” o la
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paraula “home”? No significarien res, perquè
no hi hauria cap element objectiu que les distingís. Serien només un sentiment, una emoció. Una dona, o un home, serien, simplement,
aquelles persones que diguessin que ho són. I,
en definitiva, seria la liquidació del valor de la
diferenciació sexual, cosa que, almenys a mi,
no em sembla cap progrés en cap sentit. I quan
veig les agressions que sofreixen les dones pel
fet de ser-ho, i els transsexuals i les transsexuals pel fet de ser-ho, a més de no semblar-me
cap progrés, em sembla, simplement, una frivolitat. Entenc que darrere la teoria queer hi ha
una voluntat que sovint es formula dient que
cal “trencar el paradigma normatiu respecte al
gènere i la sexualitat”, i entenc el que hi pot haver de bo en aquesta voluntat, de cara a igualar
totes les persones i eliminar des de les arrels el
que coneixem com a sistema patriarcal. Però,
la veritat, no em sembla que el camí per aconseguir el bé que busquen sigui ni encertat ni
eficaç. Em sembla més aviat, en el fons, com ja
he dit, una frivolitat. I una frivolitat que de fet
el que comporta és desmuntar una estructura
que és fonamental en l’espècie humana, cosa,
crec jo, molt seriosa i que pot acabar fent-nos
força mal.
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I encara voldria assenyalar un altre punt que
em sorprèn. En les diferents argumentacions
i preses de posició que van apareixent a favor
de la possibilitat que les persones que ho sentin així puguin inscriure’s oficialment com a
pertanyents al gènere oposat al que indica el
seu sexe biològic, s’acostuma a parlar d’aquestes persones anomenant-les “persones trans” o
“dones trans” (dels “homes trans” no se n’acostuma a parlar). En referir-s’hi així, crec que s’està
incorrent en una formulació tramposa, perquè
un no pot saber si s’està parlant de persones
transgènere o de persones transsexuals, que
són coses molt diferents. I, per aquest mètode,
es va introduint insensiblement la idea que el
sofriment de les persones transsexuals per les
discriminacions de què són objecte, també el
pateixen les transgènere. No ho sé, potser no
estic prou informat, però a mi no em sembla que
les persones transgènere –si, com sembla, el seu
desig és únicament ser reconegudes legalment
com del gènere oposat al del seu sexe biològic, i
no es plantegen sotmetre’s a cap canvi que afecti a la seva biologia– estiguin exposades a patir
cap discriminació. La patiran, probablement, si
a més volen mostrar-se o actuar segons patrons
considerats propis del sexe oposat, però alesho-

res el que cal és combatre aquests estereotips
culturals, com s’ha fet amb èxit, tal com ja he dit,
en el cas dels homes que duen arrecades o de les
dones que van amb pantalons.
En definitiva, crec que no té cap sentit, ni hi ha
res que ho justifiqui, pretendre que el reconeixement d’una persona com a home o com a
dona es pugui fer prescindint de les seves característiques sexuals. Un home és la persona
que té característiques sexuals masculines, i
una dona és la persona que té característiques
sexuals femenines, i aquesta diferenciació és,
crec, com he dit, una estructura bàsica, constituent, de l’espècie humana. I per això, un home
pot esdevenir dona, i una dona pot esdevenir
home, actuant sobre aquestes característiques
sexuals, i no de cap altra manera. Juntament
amb això, certament, també crec que és un dret
fer que es normalitzi que qualsevol persona
pugui mostrar-se o actuar sense problemes segons patrons culturalment considerats propis
del sexe oposat al seu. Però els conceptes d’home i de dona signifiquen el que signifiquen, i
no ens fa cap bé desnaturalitzar-los.
josep lligadas | llegir al web
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