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INTRODUCCIÓ

Avui ens reunim aquí, a l'església de santa Anna per dir PROU. Prou a la violència que pateixen
tantes dones arreu del món, dins i fora de l’església. Ens reunim amb la certesa que Jesús de
Natzaret hi és present, que la seva mirada s’atura en cada dona i en cada persona que pateix.
Creiem que la força d’aquesta mirada sana i és suport en el sofriment.

Però alhora, som aquí, perquè som cridades a construir un món segur, just, fratern , on la dignitat i
la igualtat, on el respecte i la no violència vers a cap persona sigui una realitat.
Avui que és el dia mundial de l’eliminació de la violència contra la dona, som cridades a denunciar i
a visibilitzar totes i cada una de les violències per erradicar aquesta xacra en la societat i en
l’església.
Proclamem que cada ésser humà té la dignitat de ser filla i fill de Déu, que cada ésser humà és
acollit i estimat des de la peculiaritat i la diferència per Déu.
Diguem NO és NO.
No callem.
Que la força de la Rhua ens empenyi amb coratge i determinació.

CANT La primera pedra, Canta la teva fe

... escarnides, ultratjades,
de petites explotades
per uns homes sense cor ni dignitat.
Oprimides, ignorades
o venudes com esclaves
per cretins que posen preu al que és sagrat.

TESTIMONI

Les dones que han patit violència a l’església no es volen significar. Sovint la vergonya i el dolor és
tan gran que no gosen, quan denuncien, ni donar el nom de qui les ha agredit. L’estimació a
l’església fa doblement difícil fer les denúncies. Una dona ha volgut compartir amb nosaltres el seu
testimoni.

LECTURA

Cal tenir present que ens trobem dins d’una cultura androcèntrica. En llegir la Bíblia ens
identificarem amb el que marca la norma cultural, és a dir, amb allò “masculí”. I, per tant, la lectura
de la Biblia pot reforçar, més que alliberar, la cultura patriarcal que aliena les dones. Llegir el text a
contracorrent del seu caràcter patriarcal, identificar-se amb les veus dissidents del text, és una
manera de convertir-se en “lectora de resistència”. És una manera de practicar el pensament



lateral, de no assumir d’entrada les creences o les interpretacions comunes que ens han fet
aprendre o ens han transmès de petits.

“Llegir text Guarnició d’una dona encorbada en dissabte”

(Lluc 13, 10-17)” Un dissabte, Jesús ensenyava en una de les sinagogues. Hi havia allà una dona
que des de feia divuit anys tenia una malaltia produïda per un esperit. Anava tota encorbada i no es
podia redreçar per res. Jesús, en veure-la, la va cridar i li digué:
– Dona, quedes lliure de la teva malaltia!
Li va imposar les mans i a l’instant ella es redreçà i glorificava Déu. Però el cap de la sinagoga,
indignat perquè Jesús havia curat en dissabte, deia a la gent:
– Hi ha sis dies per a treballar. Veniu a fer-vos curar un d’aquests dies i no en dissabte.
El Senyor li contestà:
– Hipòcrites! No és veritat que també en dissabte tots deslligueu el bou i l’ase de l’estable i els

porteu a l’abeurador? No calia, doncs, precisament en dissabte, deslligar aquesta filla d’Abraham
que Satanàs tenia subjectada des de feia divuit anys?
Amb aquestes paraules, tots els seus adversaris van quedar avergonyits. La gent, en canvi,
s’alegrava de totes les coses extraordinàries que feia.

INTERPRETACIÓ FEMINISTA:

Jesús dona força i valentia a la dona geperuda perquè s'aixequi i pugui mirar-la de tu a tu com a
iguals. Jesús li fa veure que té tot el dret de sortir de l'anonimat i parlar de l'opressió i violència que
la societat li ha imposat. El símbol de la dona geperuda la identifiquem amb una dona que ha patit
violència, que ha estat oprimida i, per tant, no es podia aixecar, estava silenciada, invisibilitzada i
sense conèixer la seva veritable talla. El dimoni que encorba a la dona és la violència, el sexisme, la
culpabilitat, la dependència econòmica i la subordinació. L'acció de Jesús permet donar força a la
dona geperuda perquè recuperi la seva verdadera alçada, la seva identitat i perdi la por. El cap de
la sinagoga intenta justificar-se amb lleis sagrades perquè la dona geperuda romangui tal com
està. Probablement degut a la por que les dones recuperin la seva dignitat. Jesús desemmascara
els interessos ocults, ja que pels que critiquen, sí que és important donar a beure als animals
perquè hi ha un interès econòmic, però, en canvi, no hi ha interès pel bé de la dona. Jesús anomena
a la dona "Filla d'Abraham" apel·latiu de màxima dignitat que es podia tenir dins del poble jueu,
quasi sempre apareix en masculí. Amb aquestes paraules Jesús la reconeix com a membre del
poble en igualtat de drets i dignitat. A més a més, obrant en dissabte transgredeix la norma, vol
una comunitat salvadora, no aquella que jutja per les normes.

PREGÀRIA DE LES FIDELS

En el que va d'any 2022 han mort a l’estat espanyol 38 dones per violència de gènere a mans de
les seves parelles o exparelles. 26 menors han quedat orfes i 2 menors han estat morts per fer mal
a les seves mares allà on més dol. Al 2021 es van interposar 162.848 denúncies per violències a
les dones. No tenim dades de les denúncies de violència a les dones a l’Església però sabem que
existeixen i son extremadament colpidores perquè els abusos es fan sovint  “en nom de Déu”.



Què hem de fer i de deixar de fer com a comunitats cristianes per acabar amb la violència contra les
dones dins i fora de l'església?

El proper dia 25 de novembre un any més recordarem a les dones de tot el món que han estat i són
víctimes de la violència de gènere.

Les seves històries d'humiliació i indignitat culminen amb la seva mort però no acaben amb ella
perquè deixen un rastre de dolor que perdura en les persones que les van estimar.

En el seu record, que ens crida al compromís, com a creients que creiem que totes i tots estem
cridats a la dignitat i a la llibertat de les filles i fills d'un Déu Pare-Mare preguem:

Senyor, et demanem llum i decisió perquè l'Església acompanyi la societat civil en l'educació, la
denúncia i la lluita contra la violència de gènere. PREGUEM

Et demanem, Senyor, que l'Església avanci en la mateixa actitud per educar, denunciar i lluitar
contra totes les formes de violència cap a les dones que s'exerceixen dins d'ella mateixa: el
sosteniment d'un sistema patriarcal, l'absència de les dones en igualtat amb els homes en tots els
àmbits de la comunitat, els abusos d'autoritat i els abusos sexuals que, de vegades contrastades,
contra elles s'exerceixen. PREGUEM

GEST

Com a dones creients que Alcem la Veu per la igualtat i la dignitat de les dones a l’Església volem,
amb aquests senzills cartells, unir-nos a totes les dones que avui surten al carrer per reclamar el
ple respecte a les dones.

Entre totes muntarem els cartells i els portarem a la mani.

Avui serem millers al carrer. No hi ha prou amb sortir avui, hem de demanar que la Ruah ens
acompanyi per mostrar a tot arreu, amb tots els signes i mitjans que tenim a l’abast, que les dones,
com a filles de Déu, som mereixedores de tot l’Amor,  Respecte i Dignitat.

CANÇÓ Canción sin miedo_Vivir Quintana

...nos sembraron miedo, nos crecieron alas!

Cantamos sin miedo, pedimos justicia
Gritamos por cada desaparecida
Que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!"
Que caiga con fuerza el feminicida!!!


