
CULTU A
1 DE NOVEMBRE DEL 2008 3

Diu amb iro-
nia que va
néixer “el
año de la vic-
toria” i pot-
ser per això
ha estat fica-
da en mil ba-
talles per
aportar el
seu fruit en
un país que
s’ensorrava.
La més cone-
guda és la
creació del
Col·lectiu de
Dones en
l’Església,
que va presi-
dir 19 anys,
sempre aten-
ta a reivindi-
car una
igualtat ine-
xistent en el
catolicisme.
Ara acaba de
publicar
Maria de
Natzaret.
Dona o ar-
quetip?
(Viena) i el
llibre ens
serveix d’ex-
cusa per a un
tros de con-
versa
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S.A. A Maria de Natzaret l’han fet
malbé. L’han tergiversat i explicat
d’unes maneres molt interessades
per mantenir les dones sota d’un
motlle d’on no poguessin escapar.

A.C. Quina Maria reivindiques?

S.A. De petita ja m’intrigava: per
què ella? Devia ser una dona que no
estava callada ni submisa tot el dia,
una dona que era activa, que pensa-
va, que era intel·ligent i que es
movia i que anava a buscar el seu fill
quan calia.

A.C. Quan et va agafar la dèria de
dedicar-te a fer que les dones tin-
guessin igualtat a l’Església catòlica?

S.A. Hi va haver una trobada amb
feministes i vaig veure que les dones
cristianes no en podíem quedar al
marge perquè estàvem en una situa-
ció molt pitjor: dins l’Església fem
molta feina però no pintem res.

A.C. S’ha evolucionat en aquests
trenta anys?

S.A. No ha canviat res de fons...
Potser algun capellà ha pensat que
les dones són més que simples figu-
res que els tempten. No només hi ha
el Col·lectiu de Dones en l’Església
sinó molts altres grups que van sor-
tir en el mateix moment a Espanya,
a França, fins i tot a Corea...

A.C. Alain Touraine diu en el seu
últim assaig que els valors que el
món necessita per avançar són tradi-
cionalment femenins. No sobreex-
plotar el planeta, sinó mimar-lo...

S.A. Sí, d’alguna manera hi ha la
necessitat de tornar a la Mare Terra,

respectar-la, tractar-la bé, tenir-la
en compte. L’home blanc, occiden-
tal, ric, és el que ha explotat i ha fet
malbé la terra. En canvi, a Amèrica
del Sud, per exemple, les indígenes
per pregar es descalcen i necessiten
trepitjar la terra. Ho vaig trobar
molt bonic perquè la terra és d’on
surt la vida.

A.C. Quin ha estat el cost familiar i
laboral d’aquesta dedicació a una
lluita?

S.A. Vaig tenir les nenes molt jove

i als 29 ja en tenia quatre. M’ho
podia organitzar perquè treballava
amb el meu marit. Ara bé: no vaig
poder estudiar teologia, però
també em feia molta mandra, la ve-
ritat sigui dita.

A.C. És una espineta que tens cla-
vada?

S.A. D’alguna manera sí, perquè
és la titulitis que patim en aquest

món. A mi no em conviden a fer un
simposi. Faig xerrades amateurs.
Mira, si m’hagués interessat de
debò això de la teologia, ho hauria
fet, però jo el que volia era anar
per lliure i ara llegir això i ara llegir
això altre...

A.C. Això d’anar per lliure sembla
que et marca tota la vida. ¿Viure la re-
ligió d’aquesta manera és complicat?

S.A. Per a mi no. Tinc fe d’una ma-
nera natural. La gent pensa que
tenir fe és creure en l’Església, però

en l’Església no s’hi pot creure per-
què ja veus com va i quins personat-
ges. Sí que crec en la comunitat i en
discutir, això sí. És molt més impor-
tant Déu que totes les Esglésies i ca-
dascú s’hi apropa com pot i com sap
en aquell moment i en aquell espai.
Les persones som un misteri.

A.C. Aquesta és a la conclusió a
què s’arriba després de tants anys en
aquests temes?

S.A. Sí, les persones tenim moltes
facetes. Jo mateixa no em trobo
sempre igual.

A.C. Dubtes molt?

S.A. El dubte és el que ens fa
avançar. Ens han educat amb se-
guretats, però és molt més ric
tenir dubtes que ens facin pensar i
créixer.

A.C. Com relaciones el dubte amb
la fe?

S.A. Les persones que tenim fe
hem de dubtar perquè ens hem de
plantejar moltes vegades en què
creiem i de vegades ho veus clar i al-
tres no.

A.C. ¿Quan transmets aquestes
inquietuds a d’altres persones et
sents impúdica?

S.A. És molt difícil perquè depèn
on està situat l’altre. Si és en una
altra galàxia, costa molt perquè
són coses molt íntimes i la intimi-
tat jo penso que ha de ser inviola-
ble. A més, tothom veu això tan
carca i horrorós que... què vols
transmetre? La solidaritat, l’amor,
però la fe només la pots transme-
tre a través de la natura, de les
coses precioses que hi ha al món.
És el que tenim i veiem. A veure si
aquesta crisi ens permet canviar
els valors del més, més, més pels
del viure, viure, viure.

A.C. Com et cuides, en aquest
sentit?

S.A. Faig d’àvia, llegeixo, escric el
meu blog, ja no cuso, passejo i vaig a
veure el mar.

Sefa Amell
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UNTROSDE
CONVERSAAMB

TEXTURES IGNASI ARAGAY

“Hi ha, tanmateix, una
altra textura en el teu
discurs”. Ho diu Gai
Fanni a Ciceró, al famós
assaig dialogat De
l’amistat, traduït per
Pere Villalba a la Bernat
Metge. És veritat: el
discurs de Ciceró té una

textura que ja la voldrien
molts, feta amb tres
ingredients: claredat,
bellesa i profunditat.
“Car a mi em sembla
–escriu– que prenen el
sol a l’univers els qui
lleven l’amistat a la vida:
res de millor no ens han

donat els déus que
l’amistat, ni res de més
agradable”. Al llibre,
dedicat a l’amistat entre
Gai Leli Nepot i Escipió
Emilià, Ciceró recorda
com Escipió es queixava
que la gent sabés de
memòria el nombre de

cabres o ovelles que
tenia “i, en canvi, no
pogués dir quants amics
tenia”. A veure, ¿quants
mòbils i teles tens tu,
lector? I quants amics?
Han passat els segles,
però igual com Marc
Antoni, ens mereixem

alguna filípica de Ciceró.
O, si més no, ens faria bé
de llegir i rellegir el De
l’amistat, que aviat
sortirà en edició de
butxaca gràcies a l’acord
de la Bernat Metge amb
el Grup 62. Acabem: “I és
certa la dita que afirma

que «cal haver compartit
molts quintars de sal»
[mesura de sal que
rebien mensualment els
soldats: d’aquí ve el mot
salari] abans d’assolir els
lligams de l’amistat”.
L’amistat és, segur, la sal
de la vida.

L’amistat és la sal de la vida
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