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Les dones i l'Església, una qüestió pendent 

Entrevista de  Paolo Lòriga a Maria Voce, presidenta del Moviment dels Focolars 

(original publicat a Città Nuova, n. 21/10 novembre 2013) 

 

 

 

«Per on em surts ara amb el sacerdoci femení! Hi ha coses més importants a valorar».  

Maria Voce, presidenta dels Focolars, afronta el tema de forma innovadora i formula unes propostes ben 

precises. 

 

«Una emancipació femenina que els guanyi terreny als homes? Seria un desastre per a les dones». 

Sacerdoci femení? “Continuaria sent una funció de servei”. Però que hi hagués alguna dona cardenal seria un 

senyal inequívoc: “Per a la dona no ho crec; no em sembla essencial”. I la paritat homes-dones? “No 

m'entusiasma en absolut”. Pel que fa al conclave (l'assemblea que elegeix els papes), Maria Voce proposa que 

hi hagi una presència femenina que pugui plantejar propostes concretes. I amb el seu estil clar i lineal capgira 

també la relació home-dona en la societat». 

Segura, serena, realista i confiada, Maria Voce, presidenta del Moviment dels Focolars, accepta la 

invitació a parlar –per primera vegada de manera tan extensa– del paper de la dona a l'Església catòlica. Des 

que el 2008 va rebre l'àrdua herència que havia deixat la seva fundadora, Chiara Lubich, lidera el grup eclesial 

més difós en el món (192 països), i pot arribar a ser la dona més influent de l'Església catòlica. En aquesta 

entrevista parla amb la seva habitual franquesa d'un tema que li interessa molt (si bé no l'angoixa), mirant amb 

fundades esperances les novetats que el papa Francesc està introduint en molts camps. 

 

Amb la “Mulieris dignitatem”, Joan Pau II va obrir perspectives innovadores. A distància de 25 anys és 

obligat reconèixer que l'Església no ha tingut suficientment en compte aquella carta apostòlica. Quines 

conclusions en treus d'això? 
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«Sens dubte la “Mulieris dignitatem” no ha estat objecte de tota la consideració i l'aplicació que calia 

donar al seu contingut. Potser els temps no estaven madurs. El text posseïa –i encara manté ara– un valor 

profètic, per la qual cosa s'anirà posant en pràctica progressivament en la mesura que els temps madurin i les 

dones sàpiguen oferir aportacions adequades». 

 

L'Església és dona –ha dit el papa Francesc–. Jo pateixo quan veig que el paper de servei de la dona a 

l'Església o en algunes organitzacions eclesials es converteix en un rol de servitud. Ara, en qualitat de pastor 

de l'Església universal, podria començar a posar als llocs eclesials on es prenen decisions polítiques, 

econòmiques, pastorals i espirituals a dones amb autoritat moral. Et semblaria un bon començament? 

«Seria sens dubte un bon començament, i puc dir que ja s'està donant. El nomenament de Mary Ann 

Glendon per a l'organisme que controla l'Institut per a les Obres de Religió em sembla un bon senyal en 

aquesta direcció. I no és l'únic. Altres nomenaments tindrien certament gran valor i significat, però no els 

considero determinants. Al meu parer, fa falta que tot el conjunt eclesial estigui disposat a acceptar l'autoritat 

moral de les dones allí on es prenen les decisions més importants de l'Església. El papa Francesc pot fer-hi 

molt, però la consciència eclesial també ha de madurar. 

 

Recentment, en la seva trobada amb les participants en un congrés sobre la “Mulieris dignitatem”, el 

papa Bergoglio ha afirmat: «La dona és qui concep, porta al seu si i pareix als fills dels homes. Això no és 

només un dada biològica, sinó que té moltes implicacions tant en la pròpia dona com en les seves relacions». 

En quin sentit aquesta peculiaritat li confereix també a la dona una actitud per exercir el poder? 

«Si d'una banda la procreació és conjunta de l'home i la dona, no es pot negar que per voluntat del 

Creador, la relació entre dona-mare-fill té un caràcter especial derivada d'una simbiosi física que comença en 

l'instant mateix de la concepció i crea quelcom únic. Aquest aspecte es manifesta a més a més en la capacitat 

de generar i després desprendre's del fruit del seu si. D'aquesta manera la dona és capaç de mirar l'home amb 

un amor desinteressat, més que el del pare pel seu fill. Aquesta peculiar relació li permet a la dona tenir amb 

tots els éssers humans una relació especial, que és d'amor i despreniment, pròpia també de la dona que no  

engendra físicament, perquè és quelcom característic del seu ésser». 

 

Dona carismàtica i dona d'acció. No obstant això,hi hauria d'haver lloc també per a la dona intel·lectual, 

l'aportació mentre no es considera essencial la seva aportació al magisteri. Poques dones treballen en la 

pastoral familiar, poques tenen càtedres de teologia i molt rarament participen en la formació dels sacerdots. 

«Aquesta fotografia de la situació actual és bastant exacta. Se li dóna poca importància a l'aportació de la 

dona al pensament, en part perquè ha tingut poques possibilitats de desenvolupar-ho, només recentment ha 

estat admesa a les universitats pontifícies on s’estudia teologia. Sí, és veritat que hi ha hagut dones sàvies i 

dones que han donat la seva aportació intel·lectual, però més per inspiració directa de l'Esperit Sant –com les 

grans dones declarades doctores de l'Església– que per haver desenvolupat un pensament propi mitjançant 



3 

 

l'estudi i el diàleg amb altres pensadors. La dona sempre ha hagut d'exercir altres funcions a l'Església i en la 

humanitat». 

 

Creus que les dones estan preparades per assumir grans responsabilitats a l'Església? No heu acabat per 

acceptar un paper subaltern i submís, sense desenvolupar un pensament de la diferència que us faci 

conscients de la vostra pròpia identitat? 

«Això és una acusació al món femení, encara que té el seu fonament. Les dones mai han pogut mirar més 

enllà de les seves funcions tradicionals i s'han hagut de resignar a la seva posició subalterna. Però crec poder 

dir que a les dones els agrada menys que als homes destacar, estan més disposades a passar desapercebudes i 

a donar la seva aportació de forma discreta. No és que renunciïn a donar-la, sinó que, en sentir-se protegides 

per estar dominades, han desenvolupat menys aquest sentit de competitivitat que és propi dels homes, i per 

això han desenvolupat menys el desig d'afirmar-se, de manifestar públicament les seves idees. En tot cas, ara 

estan prenent consciència de les seves possibilitats i les seves peculiaritats en la relació home-dona». 

 

Sobre el tema de la dona, el papa Francesc només n’ha fet al·lusions. Es fia més que de moments 

especulatius de la fecunditat de les trobades. Com veuries la creació per la seva banda d'un comitè 

permanent, un F-8, format per dones amb grans responsabilitats a l'Església? 

«Em sembla que encara cal esperar per veure un òrgan exclusivament femení a disposició del magisteri de 

l'Església. De totes maneres, prefereixo que la dona estigui al costat de l'home, abans que separada i 

manifestant que és diferent. Per a això convé que formi part dels organismes de consulta, de pensament i de 

decisió que a poc a poc s'estan desenvolupant a l'Església, i fer que se senti la seva veu. Per això no veig un 

F8 exclusivament femení, sinó un òrgan del tipus que sigui en el que estiguin representats homes i dones, 

perquè cadascú posseeix la seva peculiaritat, i és aquesta peculiaritat la que és útil per a l'Església. Un òrgan 

d'aquest tipus m'entusiasmaria». 

 

El papa Francesc ha assenyalat el «perill» de «promoure una mena d'emancipació de la dona que, per 

guanyar-li terreny a l'home, abandoni la seva feminitat i els valuosos trets que la caracteritzen». Hi estàs 

d'acord? 

«Una operació d'aquest tipus és desastrosa, com ja es pot veure en la societat. Si es dugués a terme a 

l'Església, les dones acabarien sent una mala imitació dels homes. No respondrien ni a la seva vocació ni al 

que la comunitat eclesial espera d'elles». 

 

La propensió de la dona a l'amor no sembla compatible amb una funció de govern. Quina és la teva 

experiència com a presidenta d'un organisme format per homes i dones? 

«Amor o govern? Jo diria que és exactament el contrari: no es pot governar sense amor. De fet, governar 

vol dir tractar que una persona, un grup o un organisme creixi perquè es manifesti de la millor manera i 

afavorir que es realitzi el pla que Déu té per a cadascú. Això no es pot fer sense amor. Si no tens en compte el 
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bé de l'organisme que governes i el de les persones que el formen, com vas a governar-lo? Acabes dominant-

lo. I el domini no és govern». 

 

Quines indicacions pot oferir a l'Església el fet que, per estatut, la presidència dels Focolars hagi de ser 

sempre femenina? 

«Em sembla que el fet que sigui sempre una dona qui el presideixi pot promoure a l'Església una visió de 

Maria –que per ara s'ha tingut poc en compte–, com a Mare de l'Església, és a dir, aquella que conté totes les 

expressions de la pròpia Església». 

 

El fet que siguis dona no crea dificultats, no suscita dubtes en les relacions amb la Santa Seu? 

«No ho crec, encara que hi ha alguna cosa que no entenc. No comprenc les raons de fons que impedeixen 

que la nostra associació pugui incardinar a aquells focolarins que manifesten vocació al sacerdoci i que el 

Moviment considera útils i necessaris com a servei al propi Moviment. Són ja persones consagrades. 

Voldríem incardinar-los al Moviment, però sembla impossible perquè la nostra associació és privada i a més a 

més està presidida per una dona». 

 

La relació home-dona gairebé sempre és problemàtica. En el Moviment gairebé la totalitat de les 

responsabilitats la comparteixen un home i una dona. Per què és així? 

«El fet que, en general, liderin les distintes expressions i organismes dels Focolars una dona i un home és 

signe de la necessitat fonamental d'ambdós sexes per construir aquesta unitat primordial que va voler el 

Creador quan va crear a l'home i a la dona com a éssers distints i al mateix temps units. Aquesta unitat entre 

ells constitueix aquesta diferència entre sexes que no és contraposició, sinó donació recíproca». 

 

Valorar la dona significa també donar-li responsabilitats de govern. Altres Esglésies han resolt la qüestió 

amb l'ordenació sacerdotal (i de vegades episcopal) de dones. Què li suggeriries al papa Francesc? 

«Sens dubte no li suggeriria que resolgués la qüestió d'aquesta manera. Això significaria reconèixer-li a la 

dona un servei concret, el del ministeri ordenat. Però la dona no necessita que li reconeguin dots de servei; en 

tot cas, la seva capacitat per ajudar en el marxa de l'Església i de tota la humanitat. En primer lloc, la dona ha 

de ser reconeguda com a dona, no com a sacerdot ni com a bisbe, perquè no és això el que ens interessa». 

 

Seria important que anomenessin cardenal a alguna dona? 

«Per a la dona no crec que fos important, però podria ser un signe per a la humanitat». 

 

Què et semblaria un conclave en què participessin els superiors i les superiores generals de les ordes 

religiosos i els presidents d'associacions eclesials internacionals? Seria un reconeixement per a la dona? 

«Jo distingiria el conclave en tant que assemblea en què es prepara l'elecció del papa i el conclave en tant 

que el moment en què es vota. Em semblaria especialment útil que en la primera fase participessin també 



5 

 

persones que tenen una funció a l'Església y poden aportar la seva experiència, que sens dubte és disferent 

però no menys important que la dels cardenals. 

«Pel que conta el papa Francesc, les reunions prèvies a la seva elecció van resultar determinants per als 

seus actuals posicionaments i el seu mode de conduir l'Església cap a determinades metes. En conseqüència, 

si aquestes anàlisis s'haguessin realitzat en un context eclesial més ampli que el dels cardenals, estic segura de 

què al papa actual se li haurien ofert aportacions més valuoses. Després, el que aquestes persones siguin 

admeses a votar per elegir al nou papa, per ara és secundari. Ja veurem com es desenvolupen les coses. La 

història de l'Església la guia l'Esperit Sant». 

 

Imagina’t que demà sona el teu mòbil i el papa Francesc t'invita a dialogar sobre l'Església i la dona. A 

quins temes donaries prioritat? 

«Precisament a ell, que ens ha parlat de la seva àvia i de la seva mare, li preguntaria si aquesta experiència 

amb les dones de la seva família no li inspira també una obertura del magisteri de l'Església a les dones. En 

resum, m'agradaria que es remetés a aquests exemples domèstics per posar en relleu que les dones poden tenir 

una influència major que la d'un director espiritual o la d'un professor. A més a més, en el seu llarg servei 

pastoral a l’Argentina haurà conegut moltes dones, entre elles a responsables d'ordes religiosos. De fet, el seu 

tracte, el seu mode de relacionar-se i comportar-se em donen a entendre que ha tingut contactes profunds i 

autèntics amb les dones. Que es remeti a ells per treure avui el millor de les dones a l'Església». 

 

 


