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A Quim Monzó. Nova defensa de les monges
Orio l Do m ingo | ago sto 3, 20 11

1. El gran Quim Monzó, en un article recent, f eia una caricatura burleta de les monges
catòliques perquè van amb el cap cobert. Fins i tot literats brillants i reconeguts escriuen
d’una manera políticament correcte, sota l’aparença de trencar motllos. Ficar-se amb les
monges està ben vist. Es buscar l’aplaudiment f àcil.
2. Des d’una perspectiva cristiana cal agrair a Monzó aquestes crítiques. Un cristià ha
d’agrair les crítiques perquè l’ajuden a purif icar la f e i la manera de viure-la.
3. Alhora val la pena def ensar les monges. Però potser no necessiten que ningú les
def ensi. Les monges mateixes es defensen perquè la seva actuació a la societat és

Diuen que vaig néixer en una tempestuosa matinada
de gener a Barcelona, capital de Catalunya, entre el
nord europeu, l'est mediterrani, el sud i l'oest
hispànics. Soci del Barça (n. 2630). Lectures
teològiques. Carreres de Dret i Periodisme.
Redactor en els desapareguts "Diario de Barcelona"
i "El Correo Català". Col.laborador en setmanaris i
mitjans audiovisuals. Integrant del Grup Democràtic
de Periodistes durant la transició. Segon en el
primer premi de "Serra d'Or". Premi IRES (Institut de
Reinserció Social). Premi de periodisme Ciutat de
Barcelona. Vinculat a "La Vanguardia" des d'abril de
1974. Realitz ació d'informacions en els àmbits
social, migratori, educatiu, universitari, polític,
parlamentari. Des del setembre del 2002 en afers
religiosos. En assabentar- se de la llavors nova
tasca, un polític em va preguntar: "¿T'han castigat?".
Confessió personal: "Puc deixar constància de que
en la meva trajectòria periodística mai com ara, com
informador d’afers religiosos, he rebut tants
comentaris per part de molta gent, creient o
agnòstica". Aquestes impressions es confirmen des
que, a partir de setembre del 2008, comença a
www.lavanguardia.com el bloc "In saecula
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evangèlicament solidària i alliberadora. Però l’activitat humana i religiosa d’aquest
col·lectiu de dones es ignorat per escriptors d’anomenada, tertulians i creadors d’opinió.

www.lavanguardia.com el bloc "In saecula
saeculorum". Des del març del 2011, en versions
catalana i castellana.

4. ¿Que saben aquests autors de Lucia Caram, Mariàngels Segalés, Mireia Galobart, Pilar
Sauquer, Rosa M. Barber, Teresa Losada, Victòria Molins i centenars de dones mes?. Elles
són monges. Pensen, preguen, actuen. Creuen, esperen, estimen. En el seu camp
d’actuació hi ha malalts, pobres, solitaris, empresonats, sense papers, sense
sostre, immigrants, drogoaddictes. Marginats. No cal ser monja per estar en aquests
camps d’actuació. Però elles són monges i hi són.

Buscar

SUSCRÍBET E A EST E BLOG
5. Aquesta és la segona def ensa explícita que es f a de les monges en aquest bloc.
L’anterior va ser el passat 11 de novembre. Fora interessant que els qui critiquen de manera
generalitzadaa aquest col.lectiu llegissin el llibre “Monges” (Fragmenta Ediorial) de Laia de
Ahumada. O acompanyessin unes dies i unes nits a Mariàngels Segales que és una monja
sense sostre i que conviu amb els sense sostre que no llegeixen ni els articles de Monzó
ni In saecula saeculorum. O visitessin el Cottolengo on unes monges cuiden d’unes
persones que han de complir dues condicions. Una, estar malats de per vida. L’altra, no tenir
recursos econòmics. I mentre, alguns enceten un debat sobre si les monges han d’anar amb
el cap cobert o no. ¡¡¡ Que f acin el que vulguin mentre hi hagi el Cottolengo i monges sense
sostre!!!

Po r co rre o e le t ró nico

Po r R SS

ENT RADAS RECIENT ES
Afers religio so s a “La Vanguardia”
(Ho miliari). Resurrecció , entre l’eso terisme i l’esperança
Cuba i L’Osservato re Ro mano , entre po lítica i Església
(Ho miliari). Del co mplo t i la traïció a la mo rt de Jesús

27 co mentario s
Catego rias

Co mp artir:

Un savi po t ser mo njo i denunciar el geno cidi del català

Uncatego rized

COMENTARIOS RECIENT ES
Silveri Garrell en Afers religio so s a “La Vanguardia”

Comentarios 27

lo rat penat en Afers religio so s a “La Vanguardia”
D e ja un co me nt ario

Pruna dice:
ago sto 4, 20 11 en 6 :44 am

Raymund en Afers religio so s a “La Vanguardia”
Juncaró n en Afers religio so s a “La Vanguardia”
Albert Brado min en Afers religio so s a “La Vanguardia”
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Benvo lgut Sr. Do mingo , a Catalunya laic vo l dir anticatò lic. So vint es critiquen co ses del cato licisme que es
co mprenen a altres religio ns. Po sar-se amb la religió catò lica es fàcil i sense cap co nseqüència. Espero
algun dia que el Sr. Mo nzó es po si amb altres religio ns per ser creïble co m laic amb la mateixa intensitat
que ho fa, per exemple, la Pilar Raho la, mo tius segurament que en tro barà. Em sembla mo lt més greu la
po ligàmia so stinguda amb els impo sto s de to tho m que si les mo nges po rten o no hàbit.
R e sp o nd e r

ARCHIVOS
abril 20 12
marzo 20 12
febrero 20 12

Luna dice:
ago sto 5, 20 11 en 9 :26 am

enero 20 12
diciembre 20 11

Pruna: No te co nfundas. Las palabras tienen acepcio nes. Tanto en lengua catalana co mo
españo la, la palabra “laico ” tiene también la acepció n de fiel seguido r de la Do ctrina y se
emplea a menudo para deno minar a lo s creyentes no Co nsagrado s ni Ordenado s,
pretenezcan o no a una Órden, Prelatura, Co ngregarció n… Lo s fieles en genérico .
Pero la o tra acepció n de “laico ” tampo co tiene co nno tacio nes antireligio sas, se les ha añadido
de mo do espurio y “po líticamente co rrecto ” (Sin que sea co rrecto en mo do lingüïstico alguno
este uso .)
R e sp o nd e r

no viembre 20 11
o ctubre 20 11
septiembre 20 11
ago sto 20 11
julio 20 11
junio 20 11

Silve ri Garre ll dice:
ago sto 5, 20 11 en 10 :0 3 am

mayo 20 11
abril 20 11

Pruna: El mo t “laic” en cap manera vo l dir “anticatò lic”, en to t cas seria un anticatò lic la perso na
que pro fessa el “laïcisme” co m a religió però no pas la paraula “laic” a seques. So n pro u
reco rdades les exo rtacio ns papals dirigides als “laics” que no vo l dir “incrèdo ls” sinó que es
refereix a la classe de tro pa ano menada també “seglars”. Po driem dir que el cristianisme es
etse ed acreca
divideix en seglars (laics) i religio so s (o rdenats i mo njo s-as).

marzo 20 11

golB
c í t ra
R e sp o ndoelru

Twi n g l y b ú s q u e d a e n b l o g s

Si comentas y enlaz as este articulo en tu blog, tu entrada se
enlaz ará desde aquí.

m indundi dice:
ago sto 4, 20 11 en 10 :35 am

Haz ping de tu blog a Twingly para que lo encontremos.

Felicitats, Sr. Do mingo ! So vint no estic d’aco rd amb to ts els co mentaris que publica al seu blo g, però avui li
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he de manifestar el meu aco rd to tal, tant en el fo ns co m en la fo rma de l’article.
R e sp o nd e r

Clara dice:
ago sto 4, 20 11 en 11:0 5 am

De to tes aquestes po lèmiques el que em fa més pena es l’igno rància que demo stran algunes perso nes
…aco stumen-no s primer a co nèixer a entrendre, per po der fer una valo ració real d’allò que es parla. Crec
que aquestes perso nes que s’eregeixen en po rtaveus de la no stra so cietat, tenen una gran respo sabilitat
mo ral o ética perquè crean una o pinió generalitzada de igno ràcia so bre el temes que tracten. Aquest es el
cas, po t ser del Sr. Mo nzó ? no ho sé, però fo ra bo co nèixer per parlar…Que la pau i el bé aco mpanyi a
to tes i to ts vo saltres.
Hna Clara
R e sp o nd e r

Xim e na dice:
ago sto 4, 20 11 en 3:30 pm

Perdo nin, però jo só c laïca i no só c anticatò lica. Del cato licisme critico algunes co ses que tenen a veure
amb els fasto s, l’excés de jerarquia, la po ca relació entre el que prediquen i el que fan tant les jerarquies
co m els mateixo s creients; l’ingerència co ntinua en els afers po litics. D’altra banda la labo r de Cáritas, per
exemple, i la de tants religio so s i religio ses anò nims és també part del cato licisme i és aquesta la que s’ha
de llo ar i pro mo ure. Ressumint, que una co sa és la jerarquia, i altra, la labo r d’una institució que en mo lts
raco ns està al co stat dels po bres i els necessitats ja siguin catò lics o no .
R e sp o nd e r

Alm o gàve r dice:
ago sto 4, 20 11 en 5:14 pm

Bo na respo sta!. Quan has d’escriure cada dia és dificil agradar a to tho m, però és ben fàcil ser respectuó s
amb to tho m, fins amb els xo riço s i els malversado rs que mereixen els pitjo rs qualificatius. Per escriure pla
cal co neixer de què parles i respectar-ho , t’agradi o no , el que passa és que mo lts que cada dia tenen que
o mplir una tasa de tinta tenen po r de repetir-se en un tema i alesho res, abo quen la tinta pel bro c gro s,
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sense pensar que esquitxen i a qui més esquitxen só n a ells mateixo s.
R e sp o nd e r

Luna dice:
ago sto 5, 20 11 en 9 :31 am

Ximena y Almo gàver: Se supo ne que denunciáis uno s hecho s en co ncreto co n vuestras
palabras. ¿Cuáles so n?
Cuando no se enuncian y se denuncian, se está incurriendo en una po bre argumentació n “ad
ho minem”, que nada dice del acusado y po co en favo r del acusado r.
Veo que también resulta demasiado fácil ser irrespetuo so .
R e sp o nd e r

Alm o gàve r dice:
ago sto 5, 20 11 en 6 :29 pm

Si us plau, to rna a llegir el que he escrit. Em sembla que en una segura lectura
po tser l’entendràs.
R e sp o nd e r

Luna dice:
ago sto 6 , 20 11 en 8 :33 am

Almo gàver: Tienes razó n. Perdo na, la alusió n a lo s malversado res y
cho rizo s me ha co nfundido .
Aquí tenemo s una muestra de lo dañina que puede ser esta literatura
abyecta.
Aclaro a to do s que no hay relació n entre esto s término s utilizado s po r
Almo gàver y la referencia que hace Ximena a la jerarquía de la Iglesia.
La co nfusió n viene po r ahí.
R e sp o nd e r
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Silve ri Garre ll dice:
ago sto 4, 20 11 en 6 :0 7 pm

La majo ria de gent del carrer pateix un co nstipat endèmic d’igno rància referent a les mo njes i els mo njo s.
El gran pro blema que hi veuen es si en el futur més esdevenido r aquests perso natges enclaustrats és
po dràn casar per ser iguals a to tho m. La gent no arriba a més, els manca info rmació .
R e sp o nd e r

pe p dice:
ago sto 5, 20 11 en 6 :50 am

Sr. Do mingo : estic d’aco rd amb to tes aquelles peerso nes mo nges o no , que dediquen la seva vida en
millo rar la qualitat de vida dels altres.
En el cas de le mo nges rebutjo el seu so tmetiment al mascliste del Vaticá i a que mo ltes facin de minyo nes
dels capellans i bisbes en tasques de servei do méstic a les esglesies i a les recto ries.
Li desitjo unes bo nes vacances a Sant Vicenç.
R e sp o nd e r

Orio l Do m ingo dice:
ago sto 5, 20 11 en 3:56 pm

Internauta Pep. No el co nec. Gràcies pel seu co mentari. Si, passaré uns dies a San Vicenç.
Orio l
R e sp o nd e r

Nat aliaM dice:
ago sto 5, 20 11 en 4:21 pm

Mt 20 , 27, “Qui vo lgui ser el primer, que sigui el servido r de to ts”, que lluny del evangeli están
els que interpreten les diferentes funcio ns dintre l’Esglesia co m una relació de po der.
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R e sp o nd e r

Luna dice:
ago sto 6 , 20 11 en 8 :43 am

Y so bre to do , este supuesto “machismo del Vaticano ”, impo sible en una Institució n
que tiene a una mujer (La Virgen María) co mo Reina, Madre, Co -Redento ra e
Interceso ra.
Repasad las Letanías de la Santísima Virgen y me diréis.
No no s po demo s dejar influenciar so bre co mentario s o po rtunistas a asunto s tan
puntuales co mo mal interpretado s y hacer de este erro r una ley vigente para to do
juicio .
San Juan de Dio s, San Cristó bal o Fray Esco ba no s demuestran que el servicio ha
sido siempre un mo do para ejercer la virtud. No se trata de sexo s o “género s”,
co mo se dice aho ra.
R e sp o nd e r

Luna dice:
ago sto 5, 20 11 en 9 :40 am

Pues sí, Silveri. Si no s info rmamo s un po co , no s damo s cuenta de que no so tro s po demo s hacer también
vida co ntemplativa, aun cuando no estemo s en ninguna Órden ni tengamo s Vo to s ni pro testas.
La verdad, si supiéramo s el bien espiritual que se encuentra en la co ntemplació n, la haríamo s to do s.
Vivimo s en una so ciedad co mpartimentada, co mo un ho rmiguero . Hay ho rmigas o breras, so ldado ,
reinas… Pero la espiritualidad y la religió n no so n esto . Aun estando casado s y co n hijo s, po demo s hacer
muchas co sas que hemo s dejado de lado , pensando que so n para religio so s co nsagrado s. En esto hay
un pecado de o misió n y estamo s llamado s a salir de él tras librarno s del desco no cimiento . Po demo s ser
mucho mejo res, co n muy po co más.
Preguntad a un sacerdo te.
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¿Cuánto s de aquí seguimo s la Liturgia de las Ho ras? Aunque sea una so la de ellas al día, o s lo pro po ngo .
Veréis que enriquecen mucho la o ració n.
R e sp o nd e r

J o aquim dice:
ago sto 5, 20 11 en 10 :58 am

Et felicito , Orio l. És una pena que laic, en llenguatge po pular sigui sinò nim d’anticatò lic, quan de fet no
hauria de ser aixì així. També les mo nges só n laiques (perquè no han rebut o rdes sagrades). I també és
una pena que al no stre país atacar la religió catò lica o als seus seguido rs sigui “rentable”, no po rti
co nseqüències (to t i que demo stre grau elevat de sectarisme) i, la majo r part de les vegades una fo rta
igno rància del que es parla.
R e sp o nd e r

Ram o n Munt ane r dice:
ago sto 5, 20 11 en 11:0 5 am

El pro blema que té l’Església és que se li acaben els capellans , els mo njo s i les mo nges, si més no en el
no mbre que necessita per a substituir els actuals.
És llo able que hi hagi perso nes que dediquin la vida als altres sense demanar res. Les do nes só n el pilar
fo namental de l’Església ( no més cal visitar una capella i veure qui va a missa, do nes en la seva majo ria) i
no o bstant co ntinuen sent perso nes de sego n o rdre per al Vaticà.
Amb el temps, el Vaticà haurà d’o rdenar do nes capellans, permetre el matrimo ni dels mo ssens i mo ltes
altres co ses que ara ni ens imaginem. O ho fa o el no mbre de practicants i de clergues s’anirà reduint
pro gressivament.
R e sp o nd e r

Nat aliaM dice:
ago sto 5, 20 11 en 4:31 pm

Estás mo lt equivo cat Ramo n, les co munitats pro testants, que tenen pasto rs casats, i pasto res
no aumentent el no mbre de practicants, es mes, en la majo ria de caso s, disminueixen encara
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no aumentent el no mbre de practicants, es mes, en la majo ria de caso s, disminueixen encara
més. La falta de fe, no s’arregla fent una religió al no stre gust o una religió mundana. ¿Jesucrist
també co nsideraba les do nes de 2o n o rdre, perque va triar 12 apo sto ls to ts ho mes? ¡¡ Que
lluny del evangeli están els que interpreten les diferentes funcio ns dintre l’Esglesia co m una
relació de po der !!
R e sp o nd e r

Luna dice:
ago sto 6 , 20 11 en 8 :49 am

Ramó n Muntaner:
Haces este co mentario en un año en que las vo cacio nes y Ordenacio nes crecen a nivel
mundial, co mo vienen haciendo desde hace alguno s. Ya so bre esta base, es erró neo . Pero
además, existen fundado s mo tivo s teo ló gico s que no permiten entender co mo válida la
o rdenació n sacerdo tal de mujeres. Lo mismo sucede co n el matrimo nio de sacerdo tes.
R e sp o nd e r

To do s hablan dice:
ago sto 5, 20 11 en 3:0 8 pm

Este asunto me hace reco rdar “El No mbre de la Ro sa” de Eco . Si permitimo s a esto s co mediantes seguir
burlando se de to do y to do s o hacerno s reir de cualquier co sa, hasta do nde llegaremo s? a po der reirno s
de Dio s? Hay que impedirlo a to da co sta…
R e sp o nd e r

Luna dice:
ago sto 6 , 20 11 en 8 :54 am

To do s hablan:
No me parece muy adecuada una no vela de trasfo ndo nihilista para preguntarno s a dó nde
vamo s.
Po co s perciben la clara intencio nalidad de “el no mbre de la ro sa”, que se resume en estras
palabras de Nietsche: “Yo o s co no zco . En vuestra sublimidad, hay maldad”… Etc. Es po r esto
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que no se puede quemar el libro de Aristó teles, es so bre esta tesis que giran to do s lo s
aco ntecimiento s, al fin y al cabo , ficticio s.
No creo que sea disparate basarno s más en la realidad que en narracio nes de ficció n de
o scura intencio nalidad.
R e sp o nd e r

ANGINA dice:
ago sto 5, 20 11 en 3:55 pm

En Quim Mo nzó és un bo n escripto r de co ntes. I punt. No po dem exigir-li que sàpiga de to t. Al diari escriu
de to t, i li passa co m a la Raho la o a n’en Puigvert. Que so vint s’equivo qien. Han d’escriure de mo ltes
co ses que no saben. En Quim Mo nzó de les mo nges, i d’altres temes impo rtants, no en sap res de res.
Igual que jo .
R e sp o nd e r

QUICOMURTAL dice:
ago sto 6 , 20 11 en 8 :0 6 am

Co m en to tes les qüestio ns que ens tro bem, n o es bó generaltzar, ni to tes les mo nges, so n do lentes ni
to tes les mo nges so n bo nes. Clar que n’hi han que estan al servei dels altres i do nen hasta la vida si es
precis, peró en hi han altres, que es pasen la vida co ntemplant, co ntemplant que? em pregunto jo . Cal fer
una revo lució a l’Esglesia Cató lica, És neccesari do nar-li un papaer impo rtant a les do nes, acabar ja amb
el cel·libat i treure dúna vegada to tes les po mpes que tan mal li fan. Crec que es l’unica fo rma de guanyar
adeptes, to rnat a Jesús.
R e sp o nd e r

Luna dice:
ago sto 6 , 20 11 en 8 :56 am

Pero esto lo puede so lucio nar escribiendo so bre lo que sí co no zca. ¿Fácil, no ?. No existe disculpa en lo
co ntrario .
R e sp o nd e r
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Wikipe dia Se le nit a dice:
ago sto 6 , 20 11 en 1:51 pm

Versió tro nada i desco rdada d’una po pular enciclo pèdia. No s’actualitza des de l’Era Críptica. To tes les
entrades do nen el mateix co ntingut: “pues yo , muchísimo más”.
R e sp o nd e r

darius dice:
ago sto 13, 20 11 en 7:54 am

Senyo r Do mingo ,
No em co nsidero cato lic, i hi ha mo ltes mès co ses en el cato licisme (i en to tes les institucio ns religio ses,
en general) que em desagraden que no pas les que ,m’agraden. En general, penso que les institucio ns
cristianes han estat les traïdres mès fero tges al missatge de Jesus. I per això entenc mo ltes crítiques que
se’ls hi fan.
Ara bé, intento respectar TOTES les perso nes, encara que no co mprengui els seus camins.
Al Senyo r Mo nzó , en canvi, no no mès no sembla entendre ningú que no se li sembli, sinó que apro fita per
parlar malament de to tho m que po t, po rti o no el cap tapat. Això de criticar, amb tant de mal gust co m
aco stuma a fer, ho fa des d’aquesta platafo rma (La Vanguardia) que tant subint censura qualsevo l crítica
que si li fa al Senyo r Mo nzó (veurem si es publica això que escric…) i a canvi de diners. Es dir escup so bre
els altres per diners i sense do nar llibertat als altres per co ntestar-lo . Això indica quina mena de
perso natge és, i no saltres que seguim llegint les seves ximpleries !!!
R e sp o nd e r
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