Sobre la situació de S iría
r

Ja sabem prou com el papa Francesc está preocupat
per la situació de Siria fins al punt que va convocar
una jornada de dejuni i de pregaría per la pan a Siria,
al Próxim Orient i al món sencer el dia 7 de setembre,
«vigilia de la Nativitat de Maria, Reina de la Pau». A
la que va presidir ell mateix a Roma va referirse, mes
en general, a la pau al món sencer. Mai les armes no
han dut la pau. Diáleg i diáleg! Ara ens arriba a través
del bloc de la Fundado Franciscana per a la Terra
Santa un article, «El patriarca llatíde Jerusalem crida
a la prudencia», que signa Christophe Lafontaine, i que
conté nombroses cites literals de monsenyor Twal, que
recollim a continuado.
E l patriarca enlaira la seva «oració a l'Esperit Sant
perqué il-lumini el cor deis que teñen a les seves mans
el destí deis pobles (...) que no oblidin l'aspecte huma
en les seves decisions.(...) ¿Per qué declarar una guerra
quan els experts de l ' O N U no han presentat encara les
seves conclusions definitives sobre el carácter químic
de l'atac i la identitat deis qui l'ordenaren?» No s'ha de
repetir la «comedia de les armes de destrucció massiva
d'Iraq. Des d'aleshores aquell país es troba en una situació crítica permanent (...). ¿Com es decideix atacar una
nació, un país? Amb quines autoritzacions? E l president
nord-americá pot ordenar atacs aeris sense necessitat de
recorrer a l'autorització del seu Parlament; en té prou
informant-l'en. Pero, ¿i la Lliga Arab i el Consell de
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Seguretat de l'ONU? Siria no atacará els nostres amics
d'Occident ni els E U A . ¿Amb quina legitimitat gosen
dones atacar un país? ¿Qui els ha nomenat policies de
la democracia a 1'Orient Mitjá?
»Algú ha pensat en les conseqüéncies d'una guerra
així per a Siria i els pai'sos ve'íns? ¿Cal superar el nombre
de 100.000 morts? Hem d'escoltar totes les persones
que viuen a Siria i ploren des de fa dos anys i mig. ¿Han
pensat en les mares, en els nens, en els innocents? I
els pai'sos que atacarien Siria, ¿han pensat que els seus
ciutadans, les seves ambaixades i consulats a tot el món
podrien ser objecte d'atacs i atemptats en represalia?
»Més encara, ¿han calculat les conseqüéncies per a
la regió d'Orient Mitjá? Segons els observadors l'atac
hauria de ser molt limitat i concentrar-se en objectius
estratégics per a impedir una nova utilització d'armes
químiques. Sabem per experiencia que fins un atac l i mitat té conseqüéncies coHaterals. Cosa que provocaría
indubtablement una forta reacció que podría incendiar
la regió».
Per totes aqüestes raons el patriarca Twal crida a la
prudencia i desitja «la pau i la seguretat a tota aquesta
regió del món queja ha sofert molt (...). Com a cristians
de Terra Santa ens cal teñir presents en les nostres pregarles els sirians; veiem els seus sofriments quan venen
com a refugiats a les nostres diócesis, a Jordania». E l
conflicto ja ha dut mes de 500.000 refugiats sirians al
regne haiximita.

Santa Tecla i el futur de PEsglésia
Santa Tecla, la qualificada de primera dona entre les
mártirs a semblanza de sant Esteve venerat simplement
com el «primer deis mártirs», i amb el títol de santíssima i d'apóstol, ha esdevingut una santa conflictiva. L a
comissió vaticana encarregada de revisar l'ordenament
litúrgic l'ha suprimida del martirologi i del missal román s. Aquest fet deplorable, que contradiu els grans
testimonis de l'Antiguitat, fou tema informatiu en «El
Pregó» 367-368 (2009) i 417-418 (2011). E l monopoli
centralista de la Santa Seu, que en els assumptes deis
processos de canonització s'iniciá el 1588 mitjancant
la creació de la Congregació de Ritus, ha intentat deixar sense patrona esglésies locáis com la tarragonina.
Tanmateix. aquesta vegada no voldria limitar-me a fer
historia exposant el passat sino, sobre la base del que
podem realment saber de santa Tecla sense les fantasies novel-lístiques consignades en les «Actes [Fets] de
Pau i Tecla», intentaré fer ressaltar breument la relle-

váncia de la santa amb vista al futur immediat de l'Església actual.
Una dada indubtable de la biografía de Tecla és la
greu ruptura deis llacos familiars. Com a filia de casa
bona d'aquella societat helTenística d'Asia Menor, el
seu destí irrenunciable era el de l'esposa i mare, el determinat per les tasques domestiques i per l'ocupació
deis filis. E l refús d'un promés sota el pretext de voler
menar una vida de soltería i continencia, tal com predica va sant Pau, no resuítava comprensible. Aquesta
actitud provoca una crisi insuperable: «Es planyeren
terriblement, el promés perdía la dona, la mare la filia,
les servents la senyora; una gran confusió domina per
la casa afligida» (§ 10). Tot i així, Tecla es llanca a una
vida a la intemperie, sense protecció de cap mena, plena de riscos com el de morir martiritzada, que la versió
novel-íística de les Actes apócrifes ens relata amb gran
delit. Fou 1'inici del que després es desenvolupá en les

distintes formes de l'ascetisme anacorétic i monástic
cristians. *
En un segon punt Tecla trenca també motllos de
notable consistencia. Fou en la realització de l'encárrec
que li dona sant Pau, segons les esmentades Actes: «Vés
i ensenya la paraula de Déu!» (§ 41). A fi de valorar
aquest consell paulí cal teñir present la constitució de
l'Església d'aquella civilització mediterránia. En la primera expansió cristiana, quan les reunions litúrgiques en
cases privades ja resultaven insuficients, calgué cercar
un model per tal d'estructurar la comunitat cristiana
de ritme creixent. Aquest model l'oferí la familia, la
familia patriarcal de «l'amo de casa» a qui tothom, esposa, filis i esclaus, devien obediencia estricta. En cas
que la comunitat doméstica s'estengués per di verses
propietats, 1'administrador assumia el paper de representant d'aquest pare del gran clan familiar. L'Església
naixent amb els seus bisbes, preveres i diaques, adopta
gradualment aquesta estructura jerárquica i accentuá la
faceta patriarcal: «La dona se salvará criant filis» ( l T m
2,15), és a dir, el seu lloc a l'Església és el mateix que
ja l i havia imposat la societat civil. No cal, dones, que
es bellugui. Peí que fa a una possible funció eclesiástica, el dictamen és apodíctic: «Que la dona aprengui en
silenci, amb tota submissió». I per si el manament no
s'ha entes prou bé, s'insisteix: «Pero d'ensenyar, no l i
ho permeto, ni de dominar l'home, sino que estigui en
silenci» (v. 12). I tot aixó prescrit en nom de sant Pau,

no pas el de les Actes apócrifes, sino el del Nou Testament. Tanmateix, Tecla assolí el títol d'apóstol perqué
la gran tasca de la seva llarga vida fou l'específica deis
apóstols, com ells mateixos declaren: la d'estar «al servei
de la paraula» (Ac 6,4). L a conclusió de la biografía
apócrifa de la santa ho evidencia: «Després d'haver-ne
iHuminat molts mitjancant la paraula de Déu, s'adormí
morint plácidament» (§43).
Han passat segles, el món ha canviat i l'Església
també. L'emancipació de la dona en molts camps és
un fet com ho és també dintre la comunitat cristiana.
¿Qui exigeix a la dona una passivitat total prohibint-li
ensenyar i manant-li aprendre en silenci i amb actitud
submisa? ¿Qui vol justificar encara aquesta submissió
imposada dient que Déu va crear Adam abans d'Eva
i que aquesta és la gran responsable de l'enigmátic
pecat original al paradís? (ITm 2,13-14). En realitat,
l'obertura moderna de les facultats de teologia al món
femení l'ha situat prácticament a un mateix nivell que
el masculí peí que fa a posar-se al servei de la paraula.
¿Quin sentit té, dones, aturar-se a mig camí? No és pas
que la situació comunitaria des d'un punt de vista de la
pastoral recomani l'immobilisme. Així dones, que santa
Tecla, que en vida va trencar motllos decisius, ajudi des
del cel, d'on la curia vaticana la vol foragitar, a trencar
el motilo que ofega avui la seva Església.
Valentí Fábrega Escatllar

RETROBAMENT A LA RIBAGORCA
Efecte no desitjat? La divisió a qué va ser sotmés el
bisbat de Lleida va comportar que la comarca de la
Ribagorca, d'altra banda tan poc cohesionada i dividida entre l'Alta i Baixa Ribagorca, que compartien fins
aleshores els bisbats de Lleida i Urgell, es trobés ara
repartida en tres bisbats: s'hi sumava el de BarbastreMontsó. D'aleshores enea va deixar de celebrarse la
romería de la Ribagorca, que havien impulsat els rectors
del Pont de Suert. Sortosament enguany s'ha représ.
Recollim amb goig la noticia que ens arriba a través
del bisbat de Lleida.
Gairebé 2.500 pelegrins, portant 42 advocacions deis
seus pobles i parróquies, han participat en la XXXV
Romería de la Ribagorca un esdeveniment historie
per partida doble, ja que per primera vegada aconseguia reunir els titulars deis tres bisbats amb competéncies en la comarca, Lleida, Barbastre-Montsó i Urgell,
i en segon lloc, perqué després de 16 anys tornava a
celebrar-se en territori lleidatá, d'on havia deixat de
fer-se arran de la segregado de la nostra Diócesi. La
coincidencia de la jornada del 7 de setembre amb la
crida del Sant Pare ha fet que ta Romería dedicada a
l'Assumpció de la Mare de Déu, patraña del Pont de
Suert, s'hagi convertir, en una pregária per la Pau.

El bisbe de Lleida, Joan Piris, ha concelebrat l'eucaristia amb el bisbe de Barbastre, Alfonso Millán,
el d'Urgell, Joan-Enric Vives, i gairebé mig centenar de sacerdots de les parróquies deis tres bisbats.
En finalitzar l'eucaristia el bisbe Piris s'ha congratulat de l'éxit de participado de la Romería, mai
havia aconseguit reunir tants feligresos ni tantes
advocacions. «Que avui siguem aquí tots tres bisbes té un sentit i un significat, que hem volgut cuidar i viure en perfecta comunió», ha dit el bisbe de
Barbastre, el qual també ha anunciat que la romería de l'any vinent anirá a carree del grup parroquial de La Puebla de Castro, Secastilla i Ubiergo.
El bisbe de Lleida ha parlat de germanor per
qualificar aquesta Romería, que en els seus i n i cis van impulsar els anteriors rectors del Pont de
Suert: «Aquesta romería ha estat una oportunitat de comunió espléndida, de festa, de germanor.
I és que no n'hi ha prou essent bons germans, cal
ser també bons vei'ns», ha apuntat en la línia del
retrobament i comunió que deia el bisbe Millán.
«És una gran noticia que 2.400 fidels de l'Església
Católica, de tres bisbats, sense fronteres, s'hagin
reum't per celebrar una mateixa fe, un sol Senyor i
una sola Mare de Déu amb 42 advocacions», ha dit.

