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Quan vam començar a preparar la revista entorn la laïcitat, que aquí us presentem, teníem una 
motivació pròxima: la confrontació de la jerarquia catòlica amb el dret de les dones a decidir sobre el 
propi cos, tan explícita els darrers anys, juntament amb l’escandalós viatge del papa de Roma a 
Catalunya. A més, desitjàvem sumar-nos a les mobilitzacions populars crítiques amb els governs i, 
d’entrada, contra un representant de l’Església catòlica que, en les seves declaracions, atemptava 
contra principis democràtics fins al punt que moltes volíem que es portés a judici un “polític” que 
contínuament ataca les lleis que ens obliguen a tothom, ja que condemna l’ús del preservatiu, 
condemna el matrimoni homosexual, deixa impune les violacions, més que demostrades, per part de 
religiosos, etc... I, també, sumar-nos-hi per fer sentir, en les mobilitzacions populars, les veus de les 
dones des dels feminismes (malhauradament, si no hi som, sovint és perquè el nostre discurs encara 
no es recull).

A aquesta situació viscuda per la ciutadania en cos i ànima, de sobte hi hem adjuntat 
precipitadament, de manera diferida i esbiaixada, les revoltes dels pobles de Tunísia, Egipte, Iemen, 
Bahrain, Líbia i Síria, amb una crueltat cada vegada més cega en la forma de reprimir les 
manifestants que reclamen els seus drets civils.

Moltes dones formen part d’aquesta marea que va ensorrant tirans i obrint escletxes d’esperança. 
Aquestes dones tenen l’experiència d’Iran i saben que, d’una revolució, pot venir una altra dictadura, 
la islàmica en aquell cas, on les dones se situaven encara en pitjor situació –si això és possible– que 
en l’era monàrquica. Elles, en el context dels països àrabs, ho tenen clar, com moltes de nosaltres. 
Saben que els processos iniciats no preconitzen un futur clarament democràtic, i encara menys en 
garanteixen els drets humans. Perquè cada país ha de fer la pròpia història, i perquè la història l’hem 
de construir totes i cadascuna de les dones i els homes que habitem els països. 

Guaitem el futur  des dels feminismes. Des de casa nostra, el tema del laïcisme s’ha projectat cap a 
un futur global i ara, n’estem segures, ens uneix més que mai a les dones àrabs. Elles –illes en la 
marea de l’oceà de les llibertats– necessiten la nostra solidaritat, presència i suport tant com 
nosaltres les seves llibertats. Aquest número sobre laïcitat no podia deixar de parlar i de promoure 
visibilitat i consciència de compromís cap a aquestes dones, les heroïnes d’avui mateix de la nostra 
història comuna.

Hem arribat al segle XXI i, observant els processos d’orient i occident, de nord i sud, nosaltres, 
plenes de confiança, farem el possible per no deixar passar la història a la cadira de casa nostra. 
Arreu, les dones dels cinc continents, com nosaltres, estaran a l’aguait. Mentrestant, us oferim 
diversos articles, que esperem que ens ajudin a construir aquest futur, en els quals s’expressen 
diverses formes d’entendre la laïcitat, des dels diversos feminismes. 

IMATGE:



LAÏCITAT EN MARXA
Hi ha qüestions que són recurrents en el moviment feminista i que de tant en tant es tornen a posar 
d’actualitat perquè les circumstàncies socials canvien i hi ha nous elements que fan replantejar-les 
o, fins i tot, perquè hi ha un fet concret que actua de detonant i obliga a parlar-ne per tal de 
pronunciar-se.
De fet, tots aquests factors estan en l’actual plantejament feminista sobre la laïcitat. No hi ha dubte 
que la presència de les dones migrades de diferents tradicions culturals i religioses té a veure amb la 
relectura de la laïcitat.
Les intervencions bel·ligerants de la jerarquia de l’Església catòlica en els temes referents a la 
llibertat de les dones i el dret al propi cos exigeix una resposta feminista. I concretament la recent 
visita a Barcelona del màxim responsable de l'Església catòlica, ens obliga a plantejar o replantejar, 
totes juntes, què suposa la laïcitat que inclou la llibertat de consciència, l'autonomia personal, la 
recerca del bé comú en un marc de relació de respecte i de convivència pacífica i de separació entre 
l'estat i les religions de qualsevol tipus.
Els acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 1976 i 1979, l’anomenat Concordat, pactats a les 
acaballes del règim franquista, són una rèmora del passat que cal superar. Les feministes en patim 
les conseqüències, que condicionen les llibertats i serveixen per promoure l’adoctrinament ideològic.

Per una banda, podem situar-nos de manera 
que entrem, per exemple, en el debat proposat 
per la comissió de laïcitat de l’Assemblea de 
Dones de Biscaia i plantejar-nos si ens 
oposem al masclisme de les religions o a les 
religions en general perquè són, entre altres 
coses, masclistes; si es tracta de portar el 
feminisme a  les religions o de portar les 
religions al feminisme o de cap de les dues 
coses.
A les feministes d’una generació determinada 
ens pesa molt la tradició i l’educació rebuda 
sota el nacionalcatolicisme i això comporta 
reaccions i, fins i tot, contradiccions a l’hora 
de parlar del fet religiós, segurament el mateix 
que pot passar en el cas de dones migrants 
provinents de tradicions molt arrelades. Això 
vol dir que hem d’anar parlant, debatent i 
avançant cap a la laïcitat.
Una altra cosa és situar-nos en la perspectiva 
d’un estat laic i demanar la legislació pertinent 
a la llibertat de consciència i a la no 
intervenció de les religions en la  vida pública 
ni en la presa de decisions alienes al fenomen 
religiós i, en aquest aspecte, tenim les aliances 
de les entitats i de la gent del moviment laic i 
progressista. Dels manifestos que s’han fet 
últimament a favor de la laïcitat, com a 
feministes, podríem destacar-ne aquests 
objectius:
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! CAL avançar cap a una laïcitat plena, que reconegui l’autonomia 
dels afers polítics i civils respecte dels religiosos i garanteixi l’exercici 
de les llibertats fonamentals per a totes i tots.

! CAL defensar la laïcitat escolar que possibiliti la formació integral 
de la persona, l’aprenentatge, la socialització i l’enculturació sense 
proselitismes ni adoctrinaments i que respongui a principis d’igualtat, 
llibertat i formació crítica per a totes i tots.

! CAL mantenir l’autonomia de l’ètica en una societat laica en tots 
els àmbits propis d’una societat secular (en el teixit social, polític, 
productiu, cultural, científic...), sense necessitat d’acudir a motivacions 
religioses per legitimar-la.

Les feministes sabem que el patriarcat està en la base i fonament de les 
institucions, tant de l’Estat com de l’Església (si ho preferiu, en plural) i que el 

camí és llarg…;
 però mentrestant la laïcitat pot ajudar-nos.
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JO,
EN LA PSIQUE, HI CREC MOLT POC

La paraula laica, laic, deriva dels grec , 
σ que a la vegada procedeix de σ, que 
significa gent, gent corrent. I ho significa en 
contrast amb el clergat, suggerint una divisió 
del món en dos tipus de criatures humanes, dos 
tipus veïns però autònoms, a la manera de les 
identitats: como si existís una identitat 
anomenada gent i una altra anomenada clergat. 
És un contrast nascut d’una manera patriarcal 
històrica d’organitzar el món, i la cultura 
occidental masculina s’ha recolzat molt en 
aquesta separació entre la gent i el clergat, 
expressant-la amb artificis molt diversos al 
llarg del temps, mentre ha existit el patriarcat 
[1].  A les dones, en canvi, la separació entre 
gent i clergat és una separació que ens 
repugna, malgrat que moltes vegades acabem 
fent servir el llenguatge de moda, sigui polític, 
religiós, antropològic, psicològic, etc., que 
insisteix a mantenir la separació, i l’emprem 
senzillament perquè està de moda. Sobre la 
repugnància femenina a separar la gent corrent 
de l’administració de la vida de l’esperit, 
recordo, d’una carta de 1966 de María 
Zambrano a Reyna Rivas escrita des de La 
Pièce una mica aïrada, un paràgraf  en el qual 
diu: “Te quiero, sí, aclarar que yo no he 
confundido una enfermedad física con una 
psíquica. No podría además, pues yo en la 
psique creo muy poco. No es ella la culpable de 
nada, pues que sirve cuando bien la mandan. 
La idea o presupuesto de la autonomía de la 
psique es uno de los elementos que quería 
disipar en el estudio sobre los sueños y el 
tiempo. En realidad, en verdad, a lo largo de 
toda mi pobre obra lo he ido haciendo” [2].  És 
molt interessant aquesta actitud de María 
Zambrano d’incredulitat en la psique, perquè 
ella va escriure molt sobre l’ànima. Penso que 

en parlar de la psique, María es refereix 
precisament al negoci del clergat i d’altres 
funcionaris, un negoci consistent a sostenir 
l’autonomia de la psique, precisament perquè 
la psique no és autònoma i necessita que la 
sostinguin.
Les dones sabem que l’ànima se sosté per la 
matèria o cos que l’alberga. Per això ens 
repugna la separació entre gent corrent (o 
laïcat) i clergat. Les dones coneixem la cultura 
del naixement i sabem que el cos humà és un i 
indivisible, excepte en el pensament abstracte. 
En realitat, la divisió entre clergat i gent 
corrent o laica és una divisió que fonamenta 
una idea masculina de poder, que entén que el 
poder és, sobretot, poder sobre els cossos, i 
s’exerceix mitjançant el domini de la psique 
per part dels funcionaris especializats en això, 
un grup dels quals és el clergat. Varen ser 
homes els que varen inventar això de “divideix 
i venceràs”. Una dona sap que el cos és un i és 
un do, un do de la mare, no una instància de 
poder.
Una part del feminisme de la zona occidental 
del món s’ha oposat a la divisió entre clergat i 
laïcat. Ho ha fet deixant de reconèixer 
autoritat al clergat per, d’aquesta manera, 
prescindir del poder que exerceix sobre els 
cossos. Una altra part del feminisme ha 
reivindicat i reivindica el sacerdoci femení i la 
participació de les dones en l’estatut clerical. 
Són dues opcions distintes entre si però, en la 
meva opinió, no contraposades. Penso que és 
molt important no contraposar aquestes dues 
opcions (i ho diu una que no aspira en absolut 
al sacerdoci) perquè, quan una dona deixa que 
el que les dones fem sigui encaixat en les 
antinòmies del pensament binari, un 
pensament típicament patriarcal, aleshores la

------------------------------
[1]  MURARO, Luisa. “Salti di gioia”. A: Via Dogana. Rivista di politica, 23 (1995) 3. Librería de mujeres de Milán. "El final 
del patriarcado". Ha ocurrido, y no por casualidad",  "La cultura patas arriba". Selecció de la revista Sottosopra (1973-
1996), trad. de María-Milagros Rivera Garretas, Madrid: horas y Horas, 2006, 185-225.
[2]  ZAMBRANO, María – RIVAS, Reyna. Epistolario [1960-1989], Caracas: Monte Ávila, 2004, 151.



política femenina se li escapa de les mans i, a 
més, dilapida la pròpia intel·ligència pel camí.
Com s’explica que no siguin oposades dues 
opcions que ho semblen? L’explicació és que les 
dones sabem que en la gent, hi és tot: hi són totes 
les parts que, orgànicament organitzades o que 
aspiren a estar-ho, constitueixen un cos humà. 
Ho sabem perquè tenim amb el cos humà una 
familiaritat molt gran, nascuda de la freqüentació. 
I aspirem poc, en general, a dominar els cossos. 
És veritat que el pensament binari i les seves 
antinòmies ens porten a vegades a equívocs i, per 
la força de la repetició, des que anem a l’escola, 
que el món està fet de forces contràries, aquesta 
manera de raonar se’ns imprimeix al cap i se’ns 
escapen testimonis de la llibertat femenina, però 
només a vegades. Recordo, per exemple, fa trenta 
anys, Victòria Sau que ens advertia en un acte 
feminista del perill de les falses alternatives: hi ha 
moltes oposicions binàries que ni tan sols ho són, 
perquè són falses alternatives, com aquesta de la 
qual estic parlant, introduïda pel cristianisme.
Abans del cristianisme, en les religions 
mediterrànies prepatriarcals, l’administració del 

principal misteri d’aquesta religió –la Trinitat– 
no necessitava del clergat, perquè la trinitat 
era una trinitat femenina, composta per les 
tres mares (que ha estudiat Esther Borrell en 
el llibre Les tres mares):[3] l’àvia, la mare i la 
filla. La trinitat cristiana va necessitar del 
clergat perquè és un embolic, un embolic que 
tapa, amb el discurs teològic, la veritat de la 
generació humana, que és molt senzilla dita en 
llengua materna. El clergat s’encarrega de 
sostenir el discurs, atesa la fragilitat intrínseca 
dels discursos, intrínseca fragilitat perquè en 
el discurs les paraules i les coses coincideixen 
només en part.
Penso que les feministes que reivindiquen o 
simplement desitgen el sacerdoci femení 
segueixen la tradició femenina prepatriarcal, 
una tradició que sap que els misteris de la vida 
i de l’ésser són cosa de dones. Elles volen estar 
en contacte amb aquests misteris, amb 
aquests secrets. Com si sabessin (o perquè 
saben) que una de les genialitats del 
cristianisme ha estat la d’absorbir gran part de 
l’ordre simbòlic de la mare.[4] El risc està a 
deixar-se portar sense voler al règim patriarcal 
de la jerarquia cristiana, de l’anomenat 
cristianisme eclesiàstic.

Perquè la pròpia teologia cristiana els 
deu molt, a les dones prepatriarcals. Els deu la 
mateixa concepció de Déu. En el cristianisme, 
que insisteix a ser monoteista però ho és amb 
prou feines, conviuen dues idees de Déu. Una, 
potser l’original, és la idea de Déu amor, 
interior a l’ésser humà. L’altra, la de l’Església 
de Roma i les que la van seguir a partir de la 
Reforma, és la idea de Déu pare totpoderós, 
creador, etern i extern a l’ésser humà. Vàrem 
veure aquestes dues idees de Déu desplegades 
en la performance que es va fer entorn a Benet 
XVI durant la dedicació de l’església de la 
Sagrada Família de Barcelona, el novembre 
del 2010, quan unes dones, em sembla que del 
monestir benedictí Sant Pere de les Puel·les, 
varen sortir a lliurar la seva ofrena de tovalles i 
a netejar els excessos de l’aspersió per part 
dels bisbes dels sants olis. La primera idea de 

-----------------------
[3] BORRELL, Esther. Les tres mares. Les arrels matriarcals dels pobles catalans. Lleida: Pagès, 2006.
[4] MURARO, Luisa. El orden simbólico de la madre, trad. de B. Albertini, M. Bofill i M.-M. Rivera. Madrid: horas y 
Horas, 1994.
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Déu, la del Déu interior, la del Déu amor, 
coincideix amb la Gran Mare, ara innominada 
i innombrable, sacrificada al monoteisme 
masculí. Coincideix amb ella perquè la mare, 
cada mare concreta i personal, és la primera 
escola d’amor, l’escola en la qual s’aprèn a 
parlar en una relació de gran intimitat. És 
també la dels cristianismes no jeràrquics com 
el cristianisme gnòstic dels primers segles de 
la nostra era o la religió càtara fins que va ser 
desarticulada per una croada (de França del 
nord i aliada amb el papat) el segle XIII; o la 
de la teologia en llengua materna.[5] La 
segona idea de Déu, la del Déu pare 
totpoderós, extern a l’ésser humà, és la de 
l’Església: la de Roma, primer, i de les altres 
esglésies jeràrquiques cristianes, després. 
L’Església és la institució que administra la 
relació amb aquest Déu desconegut, aliè i 

-----------------------
[5] MURARO, Luisa. El Dios de las mujeres, trad. de María-Milagros Rivera Garretas. Madrid: horas y Horas, 2006.
[6] He tocat aquesta qüestió en El signo de la libertad femenina hace historia de las mujeres. (en publicació)

poderós. Aquesta idea de Déu justifica 
l’existència i utilitat de la jerarquia 
eclesiàstica, sempre masculina malgrat que 
hi hagi sacerdotesses o papesses. 
L’administració d’aquesta relació és el 
fonament del poder de l’Església.
La feminista laica d’avui no ho és (penso) a 
la manera masculina dels segles XIX i XX, 
que va ser fonamentalment nihilista, sinó 
lliurement. No necessita del clergat i no li 
reconeix autoritat perquè ella administra el 
seu cos sencer, sola o en relació amb l’altra, 
com quan vàrem dir “El meu cos és meu.” 
Possiblement sap que el Déu de les dones 
existeix i és Déu. I està dins d’ella, perquè és 
l’Amor, el Déu interior. És a dir, sap que 
existeix l’universal com a mediació i que 
l’universal com a mediació és sexuat, com va 
mostrar Luce Irigaray. Déu és un universal 
com a mediació, sexuat en femení i no 
necessita del clergat.[6]

| MARÍA-MILAGROS RIVERA GARRETAS
07 || 



| ROSARIO SEGURA
08 ||

Perquè sóc laica 
des del feminisme?

En els debats que el feminisme ens proposa actualment, 
em va semblar molt rellevant la idea de la transversalitat 
de gènere, o dit d’una altra manera, la necessitat que el 
conjunt de la societat s’impregni dels interessos de les 
dones, que nosaltres mateixes participem, activament, 
en l’abolició de les idees que han contribuït a la 
construcció del sistema patriarcal. Per això vaig 
començar a pensar i actuar en l’àmbit dels moviments 
laïcistes.

Més concretament:

>> Perquè les tres religions del Llibre (judaisme, cristianisme, islamisme) han estat un dels 
elements fonamentals per a l’estructuració i la permanència 
del patriarcat en una societat desigualitària. Només cal fixar-nos, en aquest sentit, en 
el paper subaltern que correspon a les dones, en l’absència d’espais de presa de decisions, en 
la impossibilitat que puguin transmetre doctrina, en el paper merament assistencial que els 
pertoca.

>> Per la interpretació que es fa sobre les dones en “els grans relats” (la Bíblia -Antic i 
Nou Testament-, la Torà i l’Alcorà) que fonamenten aquestes religions. Específicament a 
través de la construcció icònica dels rols que hem de seguir les dones per tal de 
tenir legitimitat social. No ens enganyem: Eva és la responsable de la pèrdua d’aquest estat 
ideal que era el paradís terrenal, és qui ens duu a l’estat de contingència, de penalitats, no 
només a Adam, sinó a tota la humanitat. I, per què? Per voler saber alguna cosa que les dones 
no hem de gosar conèixer.

>> Per la concepció moral, especialment la sexual, que contenen els 
llibres doctrinals, la qual atribueix a les dones un distanciament del desig i, en el millor dels 
casos, el predomini de la maternitat com a objectiu vital. La dicotomia que se’ns proposa a 
les dones és: mare/esposa, dona decent, recés o repòs de l’home i dona lliure, autònoma, 
pecadora, en tot cas, equívoca. Encara avui dia segueix vigent el manament.

>> Per la batalla que les esglésies (en el nostre cas, l’Església catòlica) han iniciat en contra 
de models de família més oberts, més igualitaris, que es basen en un vincle afectiu 
assumit lliurement. Només donen suport a aquell que té com a primer objectiu la procreació.



>> Per l’oposició frontal de 
l’Església a la regulació de la 
interrupció 
voluntària de 
l’embaràs i de 
l’eutanàsia, que no es 
basa pas en l’obligatorietat 
d’aquestes pràctiques, sinó en 
la capacitat de cada persona 
d’exercir l’autonomia que la 
Declaració de Drets Humans i 
totes les constitucions 
democràtiques reconeixen per 
decidir sobre els actes vitals. 
Acceptar això suposaria 
reconèixer que la societat civil 
té capacitat d’organitzar-se al 
marge dels manaments 
religiosos. La humanitat 
sortiria d’un estat de tutela i 
entraria en un de 
preponderància de la 
consciència moral personal, 
que pot ser l’ètica religiosa, 
però també l’ètica civil.

>> Perquè el laïcisme, com a expressió del respecte a la consciència de les persones, homes 
i dones, es presenti com un ferm aliat -la condició necessària- de la llibertat de les dones i, 
per tant, de la igualtat entre totes les persones.
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>> Per la incidència que han tingut certes interpretacions del fet religiós en la configuració 
d’una societat sexista, discriminatòria, no igualitària.

No obstant això, i per concloure, les feministes no hem d’enganyar-nos sobre les 
bondats del laïcisme, és imprescindible per al nostre recorregut, una condició 
necessària, res més. En altres països de forta tradició laïcista i en els quals l’estat es 
defineix com a tal (per exemple, França), el debat sobre la igualtat de les dones 
continua, hi ha molts aspectes que cal revisar, modificar. 

El laïcisme mitiga la violència contra les dones? Ja sabem que no, però permet unes 
condicions millors perquè desaparegui; no anima que s’accepti com a prova; 
dignifica el paper social de les dones; possibilita una moral diferent, més igualitària; 
permet el divorci i el control de la natalitat.

El laïcisme no és la igualtat entre els sexes, és una via que hem de transitar aquí, en 
les nostres circumstàncies, perquè parla de ciutadania i això a les dones ens interessa.
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xarxes transformadores de
dones musulmanes

Extractes de l’article “L’autodeterminació de les dones 
musulmanes en el segle XXI” escrit per Yaratullah 

Monturiol i publicat en el nº 7 de la revista Eines de la 
Fundació Josep Irla, en el monogràfic “La vigència del 

Feminisme en el segle XXI” 

Gràcies a la facilitat de comunicació arreu del 
món, les dones musulmanes fem xarxes 
internacionals, i la recerca no s’atura ni 
s’estronca malgrat les dificultats i les pressions. 
Per això, i justament des de Catalunya, que ha 
estat peonera en moltes iniciatives de les dones 
musulmanes, com a punta de llança d’accions i 
reivindicacions de drets, es va crear l’any 2004 
l’associació Desenvolupament Feminisme 
Islàmic, que ha treballat en el projecte GIERFI 
[1], fent investigació i preparant una xarxa 
internacional. Va fer la presentació pública a 
Barcelona (setembre 2008) i ha continuat fins 
avui, a Rabat, Montreal, Brussel·les, París, etc. 
La presidenta és la Doctora Asma Lamrabet 
[2], que explica: 

"El Grup GIERFI ha estat, doncs, creat i 
pensat per tal de pal·liar el discurs actual sobre 
les dones i l'islam. Un discurs que no deixa de 
repetir les mateixes lletanies i que només fa 
que infantilitzar les dones i marginar-les per tal 
de dominar-les millor. � Els desafiaments que 
ens esperen són, doncs, importants i 
múltiples... GIERFI, entre altres coses, ha de 
fer que les dones musulmanes siguin actores 
centrals en els processos de transformació en 

curs, de les societats en les quals evolucionen. 
Per això caldria fomentar la participació de 
les dones a tots els nivells de la relectura dels 
texts i de la reforma del pensament islàmic, 
per tal de superar el bloqueig exegètic i 
jurídic actual que impedeixen la veritable 
emancipació de les dones musulmanes".

Aquest grup resulta especialment peculiar 
perquè està fundat a partir d'un nucli de base 
nascut a Catalunya, però que, com que no 
s’ha pogut conformar ni limitar a l'àmbit local 
ja que no era suficient per als seus objectius, 
s'ha concebut amb l'única estructura que 
creiem que realment pot fer possible el 
funcionament eficaç: autèntiques xarxes de 
col·laboració entre dones per arribar, si no a 
totes les musulmanes del món, almenys a la 
majoria. Per tant, és un grup arrelat a 
Catalunya però amb projecció internacional.

(...) Hem vist com se succeeixen els 
congressos de feminisme islàmic, amb 
algunes de les més famoses representants. La 
idea és interessant per fer ressò en els mitjans 
occidentals d'un fenomen tan poc conegut en 
aquestes terres. Però aquesta exhibició de les 
èlits no representa realment els moviments i 
esforços populars. I, malhauradament, fins i 
tot les majories musulmanes tenen dificultats 
encara per assumir aquest terme (feminisme) 

----------------------------
[1]  És un projecte de desenvolupament que té seu a Catalunya des de l’associació DFI (Desenvolupament 
Feminisme Islàmic). Es tracta del Grup internacional per a l’estudi i reflexió sobre la dona a l’islam i el feminisme 
islàmic, format per dones de diverses ciutats del món, que des de la investigació i l’acció treballen per difondre un discurs 
teòric i pràctic de les dones musulmanes, coherent amb els drets humans.
[2]  Asma Lamrabet és doctora hematòloga i és una de les dones clau del feminisme reformista. Ha escrit diversos 
llibres i articles. Le Coran et les femmes. Une lecture de libération. Tawhid, 2007. (Properament es publicarà també en català).
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associat a l'Islam. És la mateixa reacció que des 
de l'altre costat. Els extrems es toquen, els 
estereotips existeixen per ambdues parts... Per 
això, cal treballar també des de dins, amb les 
dones "pont", que saben arribar on unes altres no 
arriben: a totes les dones i no només a unes 
quantes privilegiades. És imprescindible en aquest 
procés trobar  el camí del mig, una altra via 
—menys concorreguda— en la qual, certament, 
sembla que no hi ha ningú, però és justament aquí 
on concorren les llums i l'equilibri, on es recupera 
el sentit comú i la consciència. 

Citaré doncs, l’exemple de la nostra companya, 
l’antropòloga Ziba Mir Hossein [3], que viu a 
Londres. Heus aquí algunes explicacions sobre 
aquesta tasca, que ella descriu des de la definició 
del terme mussawah [4]:

"Mussawah és un moviment mundial en pro de la 
igualtat i la justícia en famílies musulmanes. Es 
basa en la idea que lleis i pràctiques han de 
respondre a la realitat viscuda de les dones i els 
homes d'avui, a través d'un marc d'igualtat i 
justícia que és coherent amb els ensenyaments 
islàmics, els drets humans universals, principis i 
garanties de drets fonamentals en les constitucions 
i legislacions nacionals. Els principis que 
reivindica la Musawah són: 1) Igualtat, no 
discriminació, la justícia i la dignitat com a base 
de totes les relacions humanes. 2) Plena i igual 
ciutadania per a totes les persones. 3) Matrimoni i 
relacions familiars basades en els principis 
d'igualtat i justícia, amb homes i dones compartint 
la igualtat de drets i responsabilitats." [5] 

(...) Les dones musulmanes estem treballant dins 
la complexitat
de la societat global des d’àmbits teòrics i pràctics 

----------------------- 
[3] Ziba Mir-Hosseini és antropòloga i ha fet un estudi de camp en àmplies zones rurals i urbanes a l’Iran, així com 
en ciutats del Marroc. Treballa com a investigadora independent i assessora sobre qüestions de gènere, relacions 
familiars, l'Islam, la llei i les qüestions de desenvolupament. Associada a The School of  Oriental and African Studies – 
University of  London.; Professora visitant a Hauser Global School Law Program at New York University i a 
Wissenschaftskolleg zu Berlin (2004-05). Les seves publicacions inclouen El matrimoni de prova (1993) i Islam i gènere (1999). 
També ha codirigit dos documentals llargmetratges premiats: Divorci estil iranià (1998) i Runaway (2001).
[4]  El terme mussawah ve de sawaa, que vol dir igual. Hi ha una referència sawassiya en el hadit: anass sawassiya 
ka assnan el maxti, que significa que els éssers humans són iguals com les dents d'una pinta.
[5]  Llançament de la Mussawah i la seva Declaració de Principis. Reunió Mundial a Kuala Lumpur, Malàisia, febrer 
de 2009.

amb una perspectiva altermundista. I cal 
tenir en compte que ja no es pot fugir 
d’aquesta realitat.

(...) No ens podem aburgesar per caure des 
de les minories selectes, en 
l’autocomplaença del recolzament i 
aprovació del poder a les iniciatives 
particulars, com si fossin “alternatives 
marginals” i allunyar-nos de les autèntiques 
necessitats i del debat i la comprensió de 
milions de dones, del poble, de totes 
aquelles persones que lluiten cada dia per 
construir un món millor, que entre totes i 
tots hem de fer possible.
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(…) Tot just som al començament d’aquesta 
nova època, en un nou principi d’un segle molt 
llarg. Però no ens podem malfiar, ja no podem 
esperar,  hem de llaurar la terra per a la collita. 
Arrosseguem un llast de dependències estèrils 
del qual hem de deslliurar-nos, començant pels 
nostres propis prejudicis. Vull dir sobre 
l’autodeterminació de les dones musulmanes en 
el segle XXI, que nosaltres som, de fet “les que 
cardem la llana”:

"L’autodeterminació és la facultat d’obrar o 
disposar només obeïnt a la pròpia reflexió o 
determinació. Lliure decisió de les pobladores i 
dels pobladors d’una unitat territorial o cultural 
sobre el seu futur estatut polític. 
L’autodeterminació de la dona musulmana és 
actuar segons la seva pròpia consciència, criteri 
i ètica. Això des de l’Islam és la seva llibertat i 
dret com a persona, però també un deure i una 
responsabilitat que no pot deixar en mans de 
ningú més." [6] 

-------------------------
[6]  MONTURIOL, Yaratullah. Dones a l’Islam: Autodeterminació. Perpinyà: Trabucaire, 2006.

FOTOS: DONES PLAÇA TAHRIR
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FONAMENTALISME CATÒLIC
la llibertat de la dona a portada

Segons alguns especialistes, el debat de si existeix o no un “fonamentalisme catòlic” segueix 
obert. Les feministes no en tenim dubtes: el fonamentalisme catòlic existeix i incideix en la pell 
de les dones. Els primers estudis sobre les dones giren al voltant del tema de la caça de bruixes 
i hi reconeixen la primera representació simbòlicament i històrica més viva del control 
patriarcal sobre la sexualitat, el cos i la lliure consciència femenina a través de l’autoritat 
religiosa. Aquesta reflexió uneix el pensament de les feministes europees i americanes que 
situen la pertinença d’aquest concepte tant a l’edat mitjana catòlica com en l’àmbit protestant.

Intentem seguir-ne l’evolució
El terme fonamentalisme es troba en el marc de 
la cultura protestant amb relació a la 
interpretació literal de la Bíblia, com a criteri 
per a la censura i guia moral en la cultura i en la 
ciència. En la segona meitat del segle XX, 
s’aplica a aquells sectors de la galàxia religiosa 
islàmica que volen fer valer la xaria com a llei 
d’estat. Es recupera en les últimes dècades, per 
part dels teòrics del “xoc de cultures” (amb 
referència a l’enfrontament de món catòlic i 
islàmic). Així que no hi ha dubte respecte a la 
tendència de l’Església a imposar la pròpia 
doctrina erga omnes, com a llei.

Com més ens acostem geogràficament al 
Vaticà, el fenomen es fa més recognoscible. A 
Roma, la cúpula de Sant Pere projecta la seva 
ombra sinistra damunt del Parlament.

En el cas italià podríem parlar més aviat 
d’integralisme, terme ja utilitzat en la història 
per definir la resistència catòlica a la unificació 
liberal del país, durant el pontificat de Pius IX. 
En una època en la qual la biopolítica és un 

tema d’actualitat en el debat polític, el control 
sobre el cos femení, la sexualitat, la vida i la 
mort són qüestions urgents i d’importància 
crucial.

A Itàlia això coincideix amb la disgregació del 
sistema polític anomenat Segona República, és 
a dir, la fi del sistema polític organitzat pel 
partit democristià, després de la Segona Guerra 
Mundial. Es tractava del partit Democràcia 
Cristiana, partit de la majoria i catalitzador de 
consens popular, mediador entre les doctrines 
vaticanes i la producció legislativa en contínua 
dialèctica i en oposició amb el Partit 
Comunista, encara capaç d’exercir força 
política, en aquells temps. Amb la caiguda de 
Democràcia Cristiana el 1994, l’Església perd la 
seva eina d’intervenció en el debat polític. La 
Conferència dels Bisbes italians, en veure’n la 
influència política amenaçada (per la caiguda 
de Democràcia Cristiana), comença a 
intervenir de forma descaradament explícita en 
el debat polític. Un dels objectius de l’enèrgica 
activitat política dels bisbes italians és el 
control de la llibertat femenina, per descomptat.

A més a més, l’Església havia sofert cops per 
part de moviments feministes i desviacionistes 
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radicals dels setanta (el 1970 l’aprovació de la llei 
sobre el divorci; el 1975 la reforma del dret de 
família en sentit igualitari; el 1978 l’aprovació de 
la llei sobre l’avortament; el 1974 i el 1981 el 
desastre per a l’Església, ja que fracassa en 
l’intent d’abrogar aquestes lleis). Així que 
l’Església es posa agressiva. 

Vegem-ne alguns exemples

RU-486. El cas italià

L’oposició de l’Església italiana al 
subministrament de la píndola abortiva és 
contínua. Set anys de batalla, del 2002 al 2009, 
perquè l’RU-486 vingui inclosa en la Gazzetta 
Ufficiale (BOE).

L’Església respon amb una campanya massiva 
de condemna a aquesta pràctica, fins al punt que 
dos presidents de dues comunitats regionals, 
pertanyents a la Lliga Nord -el partit més 
tradicionalista i xenòfob- decideixen prohibir la 
circulació de l’RU-486. S’hi afegeix, també, la 
idea de la Llombardia d’aplicar als embrions 
avortats la llei de sepultura dels fetus (per pressió 
del moviment integralista catòlic Comunió i 
Alliberament).

El veritable punt conflictiu està a fer banal 
l’avortament: després de subministrar l’RU-486, a 
l’hospital, una dona pot decidir anar-se’n a casa. 
És la prova que l’avortament és realment 
autogestionat per la dona, fora del control social, 
clínic i moral, i és viscut en una dimensió 
autònoma, pròpia, després d’anys de pràctiques 
clandestines i d’autorització mèdica prèvia.

Unió homosexual

Un altre front obert és el de la lluita per als drets 
civils de persones i associacions gais, lèsbiques, 
bisexuals, trans o queer. L’Església es bat per a 
la perpetuació de la discriminació de milers de 

ciutadanes i ciutadans. No només el 
matrimoni homosexual resulta impossible; 
nega qualsevol tipus de reconeixement civil i 
administratiu a les parelles de fet homosexuals 
i heterosexuals.

Les hipòtesis de regulació legislativa sorgeixen 
el 1986. El 2004 es realitzen els PACS (pacte 
civil de solidarité, model francès), el 2007 es 
parla de DI.CO (drets de convivents), després 
del CUS (contractes d’unions solidàries): tots 
són projectes que no veuen la llum a causa de 
l’oposició de la dreta i la debilitat de 
l’esquerra, la qual té un component catòlic que 
li fa xantatge. Els teodem (teòlegs 
democràtics) són l’ala catòlica d’estricta 
observança vaticana, en l’àmbit de 
centreesquerra, guiada per un metgessa de 
l’Opus Dei que ha arribat a suprimir un 
projecte de llei contra l’homofòbia que hagués 
obert el camí a unions gais i adopcions per 
part de parelles homosexuals.

El 2008, durant el govern de centredreta es 



presenta un altre projecte: DI.DO.RE (drets i 
deures de reciprocitat dels convivents), mai va 
arribar al Parlament.

Aquesta seqüència de sigles i projectes de llei 
(cadascun més prudent i ambigu que l’anterior) 
faria gràcia si no fos perquè nega, una vegada 
més, els drets elementals del col·lectiu GLTBQ.

De la mateixa manera que les dones, la resta de 
subjectes que fugen del patriarcat i la divisió 
social que es basa en el sexe s’han de controlar, 
“normalitzar” o ofegar, ja que són un perill per 
a la família “natural” constituïda per vincle 
matrimonial.

Com responen les feministes
El feminisme italià és una realitat complexa i 
articulada, tant en els moments de visibilitat en 
el debat públic, com en els moments en què 
està més recollit.

A part d’alguns casos del feminisme de la 
diferència, que s’ha acostat -en certs aspectes- 
a posicions catòliques, existeix des de sempre 
un corrent anticlerical que ha travessat totes les 
mobilitzacions feministes i homosexuals 
italianes. Per donar-li veu, el 2005 neix el grup 
Facciamo Breccia (obrim una bretxa, en 
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memòria de la que es va fer el 1870 a les 
muralles romanes, quan se sostreu Roma al 
regne papal). Aquest col·lectiu escriu: les 
conseqüències més dures de la invasió del 
fonamentalisme catòlic en la política i en totes 
les dimensions de la vida privada dels 
ciutadans, les pateixen les dones, els grups 
homosexuals i qui tria l’exentricitat i 
l’alternativa. Es passa factura al 
fonamentalisme catòlic i se’l responsabilitza de 
la producció de l’odi social cap als subjectes no 
normalitzats. Després de més de 5 anys, 
aquestes dones i grups de gais, lesbianes, 
transexuales, bisexuals i queers segueixen 
lluitant a Roma.

http://www.facciamobreccia.org/
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QUI SOM I QUÈ FEM
És un goig presentar-vos el 

COL•LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, 
explicar quins són els nostres objectius i, alhora, la tasca que desenvolupem.

Hi ha persones que els costa acceptar-nos 
perquè ens identifiquen amb la jerarquia 
dirigent del Vaticà, quan realment som un 
grup més dins la gran diversitat existent a 
l’Església catòlica.

Som persones sensibilitzades per la situació 
de la dona en el si de l’Església, en la qual 
descobrim una manca de coherència amb el 
missatge evangèlic. Aquesta situació ens 
empeny a treballar amb plena llibertat i és 
aquí on volem remarcar la preposició en que 
porta el nostre nom: estar dins l’Església però 
no ser-ne depenent. Posició que ens dóna la 
independència de pensament necessària per 
poder decidir i veure quina ha de ser la nostra 
acció.

Qualsevol institució es nodreix de l’aportació 
de les persones i quan se’n margina una part, 
en aquest cas les dones, el resultat estarà 

mancat de realitat. Conscients de la importància que hauria de tenir per a la comunitat eclesial 
l’aportació femenina, dediquem els nostres esforços a presentar i denunciar la marginació de les 
dones en les decisions i el desenvolupament de l’Església, actitud que condemna a la meitat de la 
població al silenci.

Aquest pensament va dur unes dones a iniciar el nostre col•lectiu ara fa vint-i-cinc anys. Durant tot 
aquest temps les accions, treballs, etc. han estat incomptables; hem de reconèixer que la nostra tasca 
és dura, ja que topem amb un estament que sembla no tan sols inamovible, sinó que camina en 
direcció contrària.

Un altre aspecte que ens posa pals a les rodes és que dins el conjunt de l’Església, i com a 
component de la diversitat esmentada, hi ha grups ultraconservadors que reivindiquen una doctrina 
basada en una església reaccionària que, segons el nostre punt de vista, no té res a veure amb el 
missatge alliberador del cristianisme.

L’existència del col•lectiu la basem en l’Evangeli de Joan, cap. 20.18, on diu: “Maria Magdalena va 
anar a trobar els deixebles i els anunciava: He vist el Senyor”. Aquest encàrrec que Jesús fa a Maria 
de Magdala, de portar el missatge als deixebles que estaven tancats per por a represàlies, nosaltres 
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en tot el contingut del Nou Testament no s’hi pot trobar  marginació per raó de sexe, ans al contrari.

Com a dones cristianes, sentim la necessitat que s’escolti la nostra veu en la pràctica de la religió, no 
tant per pretendre posseir absolutament la veritat, sinó perquè del diàleg entre uns i altres es faci 
més entenedor el manament de Jesús: “Estimar tothom com a nosaltres mateixes”.

Per això ens cal, sempre, formació. Des de l’inici, l’objectiu preferent del col·lectiu ha estat el 
coneixement de la teologia, especialment la feminista. Va néixer en els anys 60 del s.XX com un 
aspecte més del moviment feminista. Té l’hermenèutica del gènere, del tot imprescindible per la 
marginació de l’Església catòlica, i altres religions, cap a la dona, que la considera una menor d’edat.

    “La teologia feminista és una teologia 
crítica. La investigació, sigui del tipus que 

sigui, neix sempre arran d’una experiència de 
contradicció.” 
Teresa Forcades

    “L’anàlisi teològica feminista posa de 
manifest que el llenguatge exclusiu, literal i 

patriarcal sobre Déu té un doble efecte 
negatiu. I afecta tant als éssers humans com 

al manifest diví.” 
Elisabeth A. Johnson

     “DÉU ÉS MÉS MARE que pare. Però 
l’Església s’ha anat inculturitzant en un món 

masclista. No hi ha raons ni bíbliques ni 
teològiques que impedeixin l’ordenació de les 

dones.” 
Bisbe Pere Casaldàliga

Amb tot aquest bagatge és fàcil imaginar la tasca difícil, i a la vegada necessària i engrescadora, que 
podem i hem de fer les dones a l’Església i que ens porta a 

demanar a la jerarquia eclesiàstica que:

* l’actitud negativa vers les dones canviï urgentment i les comenci a considerar 
persones amb drets i deures;

* el llenguatge sigui inclusiu, tant en la pregària i celebracions com en la 
interpretació de les Escriptures;

* una nova estructura eclesiàstica s’adapti a la mentalitat del segle XXI;

* s’obri un nou espai de llibertat on la persona, sobretot la que es troba en una 
situació de gran problemàtica personal o col·lectiva, sigui acollida i acceptada.
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Ministeri presbiteral per a les dones. És un dels aspectes 
més prohibits per a la jerarquia, però nosaltres donem 
suport absolut a totes i cadascuna de les que se sentin 
atretes per aquest Ministeri.

És esperançador veure que arreu s’estan aixecant 
moviments de base que consideren molt important 
escampar el seu discurs perquè arribi a totes les persones 
cristianes de bona voluntat i així poder crear xarxa. Són 
les bases ben estructurades les que fan caure les 
piràmides més grans. La de l’Església catòlica no té cap 
garantia de mantenir-se.

Un altre tema del qual voldríem fer una petita pinzellada 
és el de la laïcitat. El CDE no l’ha discutit prou per poder 
donar una opinió representativa del col·lectiu, però el que 
una majoria tenim clar és que els governs han de ser laics 

i que s’ha de respectar que cada ciutadà pugui practicar la religió que en consciència cregui 
oportuna, sempre i quan la pràctica de les religions no col·lideixi amb les lleis de  l’Estat.

Referent a l’ensenyament creiem que no ha d’haver-hi assignatura de religió, però sí que s’han 
d’ensenyar les diferents religions, així com també què és l’ateisme i l’agnosticisme, cosa 
indispensable perquè les noves generacions  puguin entendre part dels llegats artístics de la 
Humanitat.

    “L’ESGLÉSIA és un instrument, una 
mediació, al servei del Reialme de Déu. 
Només té sentit quan està al servei de la 

Humanitat: lliure, feliç, agermanada, 
esperançada.” 

Bisbe Pere Casaldàliga

    Març 2011



laïcitat, religions i 
ciutadania
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Com a jueva, m’identifico amb una dona jueva 
com Rosa Luxemburg. Sensible, erudita, amb un 
pensament lliure, universalista. Una dona capaç 
de polemitzar amb Lenin i que va ser referent 
del moviment obrer. Una dona atea, com jo.

Com a jueva, no renego de la història, la cultura, 
o d’algunes tradicions –com ara les festes que 
van puntuar la meva infància. Ni de les 
aportacions del judaisme, que forma part del 
patrimoni universal i representa una etapa en la 
història de la humanitat.

I, alhora, com a dona jueva, sóc crítica amb la 
religió. I, concretament, amb les religions 
monoteistes, perquè estic convençuda que 
constitueixen una invenció d’homes al servei 
d’homes. Fa 5.772 anys que existeix la religió 
jueva. És la més antiga de les religions 
monoteistes. La creació de les religions 
monoteistes han sacralitzat unes relacions 
anteriors de dominació, patriarcals, masclistes, 
exclusives. El caràcter del déu inventat ho 
delata. S’havia de crear un déu únic, 
transcendent, immanent, un “amo invisible”, 
indiscutible, violent, gelós, tirànic, possessiu, 
abusiu i unificador d’un ordre social en què les 
dones, “impures”, havien de romandre 
sotmeses. Va ser creat a la imatge de l’home i al 
servei de l’home.

Crec en l’autonomia, la força de la raó i la 
confiança en un futur alliberador en què cada 
ésser humà esdevindrà subjecte de la seva pròpia 
vida. Aquest horitzó s’expressa en el projecte 
emancipador de les dones i els seus valors: el 

feminisme. Aquests valors (igualtat, justícia, 
absència de relacions violentes) passen per 
deconstruir allò que ha construït l’home com a 
gènere dominant, obrint així una perspectiva 
alliberadora per al conjunt de la humanitat. 
L’ateisme, la crítica radical de la religió i la 
reivindicació d’un món profà, s’inscriuen en 
aquest moviment històric.

1- Laïcitat: 
significa el respecte de les creences de cadascú 
i la llibertat de consciència; una llibertat que 
ha d’incloure l’ateisme i el dret a la crítica de la 
religió. Per tant, la laïcitat no és una altra 
religió que s’oposa a les religions o creences 
existents en el si d’una societat. És un 
concepte d’organització política i social, que 
separa l’esfera pública i les seves institucions 
(en què s’ha de poder reconèixer una 
ciutadania plural i diversa) de l’esfera privada. 
Actualment, a les metròpolis europees, 
assistim a una perversió del concepte de 
laïcitat, quan se’n fa una bandera contra una 
determinada religió (essencialment l’Islam), i 
en la mesura que això permet estigmatitzar un 
col·lectiu social (immigrant o originari de les 
antigues colònies, identificat com a 
“estranger” fins i tot després de dues o tres 
generacions). El referent democràtic de la 
laïcitat és brandit avui per corrents racistes i 
d’extrema dreta (Marine Le Pen), de dreta 
neoliberal (Sarkozy), o fins i tot de l’esquerra 
institucional, en un sentit de segregació social 
i neocolonialisme intern.

2- Les religions: 
són temptatives de donar una explicació a la 
nostra existència. No es fonamenten sobre la 
racionalitat, la ciència, o l’objectivitat, sinó 
sobre la necessitat ancestral de respondre a les 
pors del que és desconegut. Entren en l’esfera 
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d’allò íntim. És una creació humana que 
forma part de la història i de la cultura. Hi ha 
hagut una gran quantitat d’explicacions, de 
déus i deesses, algunes amb regles de vida, 
algunes plenes de poesia a l’hora d’interpretar 
els grans misteris dels nostres orígens. La 
crítica materialista de la religió és plena de 
subtilesa. “Opi del poble”, deia Marx, (en la 
mesura que remet a una altra vida l’esperança 
de l’alliberament i mistifica les relacions 
socials), però també, i alhora, “sospir de 
sofriment dels oprimits”. Sovint, l’esquerra no 
ha comprès que els temps de la lluita social i 
de la crítica de la religió són discordants. (En 
la revolta contra les dictadures àrabs es 
barregen ateus i creients, cristians i 
musulmans, dones amb vel i sense... El 
moviment de transformació social, plural i 
travessat de contradiccions crearà les 
condicions de profunds i futurs canvis en les 
mentalitats.) La laïcitat permet gestionar unes 
contradiccions amb les quals cal viure, sense 
pretendre resoldre-les administrativament o de 
manera autoritària mitjançant imposicions.

3- La religió jueva és la 
primera religió monoteista que ha deixat un 
escrit: 
la Bíblia, una sèrie de textos i unes regles de 
vida social. També unes regles de vida i 
tradició oral i familiar, on les dones van tenir 
un rol important de transmissió. Es va 
començar a mesurar el temps amb un 
calendari lunar. Com deia, estem en l’any 
5.772. El paradís no existeix, i si ha d’existir 
serà terrenal. Hi ha regles alimentàries que 
són “humanes”, com el fet de no consumir 
carn i llet per no barrejar la carn del nen amb 
la llet de la mare. Foren nombroses les dones 
jueves que van accedir a coneixements a través 
de la lectura. No poques doctores de l’Edat 
Mitjana foren jueves.

4- Ciutadania: 
Una coneguda cançó infantil francesa diu: 
“Quan la gent s’assembla, s’aplega. Però, fins i 
tot si no ens assemblem, hem de viure junts. 
És la llei del nostre món”. La ciutadania es 
fonamenta en el reconeixement de drets 
humans, socials i polítics, individuals i 

col•lectius. Significa acceptar la diversitat, 
garantir drets i protecció per a les minories, 
separació entre allò que és públic i allò privat. 

5- El dret a ser diferent: 
Jo sóc jueva nascuda en terra de majoria àrab 
(Algèria), una comunitat que ha vist canviar el 
seu destí amb l’arribada del colonialisme 
francès. El meu besavi, que no parlava ni un sol 
mot de francès, va morir a la guerra de 1871, a 
les Ardenes, com a soldat de l’exèrcit de 
l’emperador Napoleó. Els meus pares es parlen 
en una mescla de francès i àrab. El judeoàrab és 
una llengua (com el  jiddisch o el ladí). El poble 
jueu ha estat un poble històricament destinat a 
l’exili. I aquest exili ens ha fet diferents: sempre 
tenallats entre la pressió d’una cultura 
dominant assimiladora i la tensió per preservar 
orígens i tradicions, sovint al preu de la 
marginalitat i d’un entorn hostil. Permeteu-me 
una lectura profana, no religiosa, del judaisme. 
Lluny de ser el poble escollit per déu per regnar 
com a conqueridor sobre una terra exigua, ha 
estat el poble designat per la història com a 
paradigma de la humanitat, pel seu caràcter de 
comunitat universal; com a portador del seu 
sofriment secular, però també de la seva 
tossuda esperança d’emancipació. (Per això, 
molts jueus i jueves no podem identificar-nos 
amb la ideologia sionista. La mesquineria 
colonial, l’opressió de Palestina, trenquen amb 
la tradició messiànica, en el sentit que la 
reivindicava Benjamin). L’exili ens ha fet 
universalistes. Avui diríem, amb més propietat, 
“internacionalistes”. La presència jueva en tots 
els combats d’emancipació del segle passat així 
ho demostra. La lluita contra l’obscurantisme, 
el racisme, el totalitarisme, pel socialisme...; la 
lluita per la igualtat, que forma part del 
feminisme, ens fa més conscients que es tracta 
d’una fita per a tota la humanitat.



el somni continua... no t'adormis,
fes-te'n sòcia!

C/ CASP 38, PRAL. 08010 BARCELONA

TELÈFON: 934 127 161
FAX: 934 123 996

CALADONA@CALADONA.ORG
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HORARI DE SECRETARIA:
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DE 10.00 A 14.00 H I DE 16.00 A 20.00 H 
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