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● L’allau de crítiques contra la benedictina
Teresa Forcades i la dominica Lucía Ca-
ram pel fet d’implicar-se en afers polítics
són, molt probablement, una reacció mas-
clista. Les critiquen perquè són dones i,
potser, perquè no agrada el que diuen, no
tant perquè siguin religioses, perquè de re-
ligiosos i capellans que han fet política n’hi
ha des que es va fundar el cristianisme. Je-
sús mateix va fer política i el seu missatge,
ara reivindicat pel papa Francesc, és pura
política. Quan Francesc va a Terra Santa i
resa, primer al Mur de les Lamentacions i,
després, al mur de Betlem, o quan intenta
posar pau entre Cuba i els Estats Units, es-
tà fent política.

Teresa Forcades i Lucía Caram no fan
més que lluitar pel que creuen: ajudar els
més desposseïts, criticar les jerarquies. De
fet, aquesta hauria de ser la veritable feina
dels qui prediquen l’evangeli. Política és el
que han fet els sacerdots afins a la teologia
de l’alliberament a Llatinoamèrica, entre
els quals el claretià català Pere Casaldàliga,
i el bisbe Óscar Romero, assassinat a El
Salvador pel govern paramilitar del 1980 i
ara beatificat per Francesc, que van defen-
sar els drets dels indígenes davant els tot-
poderosos cacics locals. També va ser as-
sassinat per haver fet política a favor dels
pobres el jesuïta Lluís Espinal el 1980 a
Bolívia. Qüestionar les jerarquies a favor
dels més febles forma part de l’ADN del
cristianisme i d’una de les seves branques,
el catolicisme, per tant, criticar dues mon-
ges que intenten difondre aquest missatge
és pura hipocresia. “Però són dones i els
està passant el mateix que a les primeres
dones que van voler votar. Els homes de-
ien: vosaltres on heu d’estar és a la cuina!”,
manté Laia de Ahumada, escriptora femi-
nista i autora de Monges.

“El codi de dret canònic no preveu en
cap cas que un membre del clergat o de la
vida consagrada es presenti en una llista
electoral”, assegura Jaume Vila, delegat de
vida consagrada del bisbat d’Urgell i ex-
pert en dret canònic en una entrevista a la
revista Catalunya Cristiana. Vila, a més,
opina que “sempre que l’Església ha fet
opció per una ideologia concreta l’ha ves-
sada”. En el cas de l’exemple del beat Óscar
Romero, Vila diu que “no és política, sinó
que és doctrina social de l’Església”. Lluís
Serra, secretari de la Unió de Religiosos de

Catalunya, URC, escriu a la seva revista
Horeb: “Crec que és un encert que no s’ha-
gi aplicat mecànicament el dret canònic si-
nó que s’hagi obert un clima d’escolta i
discerniment. L’ètica existencial formal de
Karl Rahner em sembla molt més apropia-
da, ja que se centra a descobrir la voluntat
de Déu en cada situació amb ajuda de les
normes però més enllà d’elles. D’altra ban-
da, la instrucció Verbi Sponsa, que tracta
entre altres punts de la clausura, està en
revisió. Em crida l’atenció que persones i

grups, uns pertanyents a l’Església i uns al-
tres d’aliens, en critiquin el comportament
apel·lant que són monges, que són con-
templatives, que haurien d’observar la
clausura, etc. Els preocupa la seva vida de
pregària, la seva vida comunitària en fra-
ternitat…? No. Fan servir aquests argu-
ments per fer-les callar, perquè no els
agrada el que són ni el que diuen. Com a
dones i com a independents, desperten fí-
lies i fòbies.”

Teresa Forcades, recentment nomena-
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da candidata a la presidència de la Gene-
ralitat per Procés Constituent, ha estat
molt criticada per dona, per “alternativa” i
per independentista. Fa pocs dies va rebre
permís del Vaticà i del bisbe de Sant Feliu
de Llobregat, Agustí Cortés, per exclaus-
trar-se i poder-se dedicar de ple a la políti-
ca, tot i que continuarà sent monja. No
hem sentit crítiques tan ferotges contra
Arcadi Oliveras, el seu company d’acció,
deixeble de Xirinacs, activista de la no-
violència, i que fins fa un any era president

de Justícia i Pau, entitat que depèn de la
diòcesi de Barcelona. L’exemple de Forca-
des i Oliveras, molt units al moviment
15-M, no és una excepció. Molta gent
d’Església va ser afí a aquest missatge que
la dreta anomena “alternatiu”. Óscar Ma-
teos, per exemple, cap de l’àrea social de
Cristianisme i Justícia (CJ), entitat que
pertany a la Companyia de Jesús, també
va participar en les acampades de la plaça
de Catalunya.

Els jesuïtes catalans demanen cada any,

a través de la seva entitat Migra Studium,
el tancament dels CIE, centres d’interna-
ment d’estrangers, i Cristianisme i Justícia
s’ha posicionat contra la llei Wert, contra
la imposició del catolicisme a l’escola, en
contra de la reforma laboral i la llei mor-
dassa, entre altres. Política pura.

Lucía Caram, la monja argentina del
convent de Santa Clara de Manresa que és
autora de diversos best-sellers i protagonis-
ta de les xarxes socials, entre altres coses
per la seva afició al Barça, estava molt

La religió i la política sempre han anat de
costat. L’evangeli i el missatge de Jesús
són política en estat pur
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ben vista quan només es dedicava
obrir centres socials i organitzar activitats
benèfiques, la majoria sota el paraigua de
la Fundació Rosa Oriol. El dia que va deci-
dir anar més enllà i donar suport a l’inde-
pendentisme –i, finalment, acompanyar
l’alcaldable de Barcelona, Xavier Trias, i
dir quatre gràcies al president Artur Mas–
les crítiques van començar a sorgir per tot
arreu. Fa poc va admetre que alguns mal-
intencionats havien anat a denunciar-la al
Vaticà.

Mossèn Josep Maria Ballarín ha fet una
contundent defensa del president Artur
Mas i del procés independentista que viu
Catalunya en el nou llibre que ha escrit, ti-
tulat Pluja neta, bassals bruts, i no se l’ha
criticat. El mateix que amb el monjo de
Montserrat Hilari Raguer, independentis-
ta declarat.

Política? Què és fer política? La política
(del llatí politicus) fa referència a l’ordena-
ment de la ciutat o dels afers del ciutadà.

“Una branca de la moral que s’ocupa de
l’activitat, en virtut de la qual una societat
lliure, composta per persones lliures, resol
els problemes que planteja la convivència
col·lectiva”. Enlloc es diu que un col·lectiu
no pugui participar-hi, al contrari.

RADICALITAT SOCIAL
Amb els mateixos valors de l’evangeli l’Ab-
bé Pierre, membre de la Resistència, fun-
dador del moviment Emaús de lluita con-
tra l’exclusió social, va colpir França i va
ruboritzar el país quan als anys cinquanta
va posar sobre la taula el drama dels sense
sostre i se’n va anar a viure amb ells. El
mateix que l’Abbé Pierre està fent avui a
Barcelona la monja vedruna Mariàngels
Segalés (Granollers, 1945), que viu als car-
rers del Raval.

També dedicades als més pobres i, per
tant, fent política de denúncia, hi ha les
monges Viqui Molins, al Raval, molt acti-
va a les xarxes socials, i sor Genoveva,

fundadora i directora de la Fundació Aco-
llida i Esperança, de l’Obra Social Santa
Lluïsa de Marillac, al barri de la Barcelo-
neta, que treballa per la reinserció de mar-
ginats socials, i principalment dels qui pa-
teixen drogoaddicció, alcoholisme i sida.

Ho va fer al seu dia Adrià Trescents, de
la congregació de La Salle, que es va con-
vertir en “la veu dels sense veu”. “Sempre
amb la cartera en bandolera, el seu camp
d’acció van ser el carrer i la presó i la seva
clientela expresos, prostitutes, sense sostre
i drogoaddictes”, escriu Jacinto Perarie,
autor del llibre Adriano, el hermano de los
marginados (Claret). Fundador i director
(1966-1969) de l’escola Proa al barri de
Sant Roc de Badalona on s’integraven els
nens gitanos i els paios del 1971 al 1974 va
dirigir el Centre Ramon Albó de protecció
de menors. Va morir d’una embòlia quan
sortia d’una visita als reclusos de la presó
de Lleida. Igual que de Trescents podríem
parlar del capellà Romà Fortuny, funda-
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El papa Francesc resant al mur de Betlem, Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau, 
amb el diputat de la CUP David Fernàndez; a dalt, el bisbe Joan Carrera, redactor del document ‘Arrels
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dor d’Engrunes. Per una altra banda hi ha
el pare Manel, capellà iconoclasta que fa
decennis treballa pels més pobres dels
barris perifèrics de Barcelona i pels presos
i no se’n calla ni una. S’ha posicionat a fa-
vor de la independència i del president
Mas.

L’Església catalana va fer molt en la llui-
ta contra el franquisme i va fer política
amb majúscules. Entre alguns capellans
que van arribar a ser considerats “perso-
natges subversius” pel règim hi havia Joan
Carrera, que acabaria sent bisbe auxiliar
de Barcelona, després de passar-se mitja

vida al costat dels nous catalans de Bada-
lona i Santa Coloma de Gramenet. Carre-
ra va ser l’autor del text Arrels cristianes de
Catalunya,(1985) amb què els bisbes cata-
lans reivindicarien el país i la llengua com
a part de la seva identitat. Membre de l’As-
semblea de Catalunya, Joan Carrera va ser
fundador de Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC). Va fer política.

No feia política el bisbe Rouco Varela
organitzant manifestacions afins al PP i
posant tota la seva maquinària pesant, la
COPE i la Conferència Episcopal, en con-
tra de Catalunya? Si la beneta Teresa For-
cades acaba sent candidata a les eleccions
per la presidència de la Generalitat hi té
tot el dret. “Abans del 1714 tots els presi-
dents de la Generalitat eren escollits entre
els braç eclesiàstic: tots eren clergues. Pau
Claris, per exemple, president de la Gene-
ralitat a l’inici de la guerra dels Segadors,
era canonge de la Seu”, recorda l’historia-
dor Josep Maria Alentà.

El Fòrum Joan Alsina,
format per una vuitante-
na de capellans de la
diòcesi de Girona, tenen
clar que la unitat de
què parla l’Església “no
vol dir uniformitat” i que
l’“obediència no és sub-
missió”. Decebuts per-
què les expectatives del
Concili Vaticà II de Joan
XXIII, l’aggiornamento,
no es van complir amb

Joan Pau II, no han dub-
tat al llarg dels anys a
denunciar la regressió
d’una Església “replega-
ment entorn de si ma-
teixa” que ara, amb el
papa Francesc, tenen
l’esperança que es torni
a obrir. Han reivindicat
una Església participati-
va i democràtica en la
qual els cristians de ba-
se puguin participar en

l’elecció dels seus bis-
bes. Al seu dia ja es
van posicionar en con-
tra de la guerra de l’Iraq
i han criticat les agres-
sions de la Conferència
Episcopal Espanyola.
Van agafar el nom de
Joan Alsina (Castelló
d’Empúries, 1942-San-
tiago de Xile, 1973), víc-
tima del cop d’estat de
Pinochet.

Fòrum Joan Alsina

Pere Casaldàliga,
des de la
teologia de
l’alliberament,
ha fet política a
favor dels pobres
i contra la classe
opressora


