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La presència de la dona en l’església és 
equívoca. Aparentment hi és, ja que si 
assistim a un acte religiós ens adonem 

que al voltant d’un 75% dels presents són 
dones; de tota manera, ben aviat ens fem 
conscients que la seva assistència no és 
significativa ja que gairebé mai no ocupa 
un lloc influent. En realitat hi és, però 
bàsicament com a element passiu. Exclosa 
de qualsevol fòrum d’opinió i, evidentment, 
de decisió, el seu silenci clama fort, la seva 
privació és rosec que no cessa. El creador 
concebé la societat humana matisada, 
plena de tons i diferents ritmes i on es 
visualitza més aquesta diversitat és quan 
observem com es mouen, fan i pensen 
dones i homes. Per avançar com a grup 
social equilibrat, madur i conseqüent és 
necessària l’aportació de tots els seus 
membres, en igualtat de condicions. ¿En 
nom de què o de qui es menysprea i 
bandeja la meitat de la humanitat? El que 
sí és segur que mentre hi manqui aquesta 
part, amb veu sonora i pròpia, l’Església 
estarà amputada i incompleta. 

Però les dones també en fan d’experiència 
religiosa. Sabem que l’espiritualitat és una 
vivència humana de les més profundes, 
ja que alena en el més íntim i pregon de 
cadascun de nosaltres. Davant Déu, l’ésser 
humà s’ha de despullar i, sense resistències, 
deixar que vagi aflorant en ell aquells res-
sorts que el purifiquen. És un diàleg directe, 
proper, incisiu i difícilment s’expressarà amb 
termes, idees o figures que no formin part 
del bagatge personal més vivencial. No hi 
valen esquemes prestats i les dones parla-
ran amb el seu propi llenguatge, malgrat que 
la coneixença de Déu, de manera oficial, té 
veu masculina.   

El món franciscà disposa d’unes perles 
preuadíssimes per il·lustrar l’aproximació 
que les dones fan de l’experiència de Déu: 
Clara d’Assís és autora de quatre cartes 
destinades a Agnès de Praga, filla del rei 
de Bohèmia Ottokar I, que refusa diver-
sos matrimonis reials i decideix crear un 
monestir segons el model de Clara, on 
Agnès hi farà la seva professió religiosa.

La primera carta és de l’any 1234 
(Agnès tenia 23 anys i Clara 40, amb 22 
anys d’experiència de vida religiosa i en 
feia 8 de la mort de Francesc d’Assís). La 
segona l’escriu entre els anys 1235-1237, 
la tercera a principis del 1238 i la quarta 
el 1253, l’any de la mort de Clara que 
s’esdevé a l’agost. 

Ja hem dit que les cartes estan diri-
gides a Agnès, i Clara projecta sobre la 
destinatària tots els atributs i desitjos d’una 
unió íntima, sacramental, amb l’estimat, 
Jesucrist. Però això és un recurs estilís-
tic, en realitat s’entén molt bé que Clara 
hi expressa la seva profunda experiència 
mística i relacional amb Déu. És la prò-
pia vivència i coneixença que plasma, 
transmet i adreça a la seva interlocutora. 
També volem significar que autora i des-
tinatària són dues dones (malauradament 
les missives d’Agnès no s’han conservat), 
això ens indica que l’autora pot parlar el 
propi llenguatge, sense haver d’usar sub-
terfugis forans a la seva condició de dona. 
Clara fia i es recolza en la complicitat de 
la receptora, per tant si hi ha una vivència 
i llenguatge propi de les dones, aquest ha 
d’emergir en aquestes cartes.         

Per a contextualitzar els textos que 
exposarem de Clara hem de remarcar 
que el segle XII veu el sorgiment d’un 
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moviment de dones místiques (monges 
i beguines) que expressen les seves 
vivències espirituals usant el llenguatge 
nupcial, amb moltes referències al poema 
bíblic del Càntic dels Càntics. Són les 
místiques del nord d’Europa, amb perso-
nalitats tan potents com Hildegardis von 
Bingen, Elisabeth von Schönau o Maria 
Oignies. Contemporànies de Clara d’Assís 
podem citar Margarida d’Yprès, Matilde 
de Magdeburg o Hadewijch d’Anvers. 
No deu ser cap casualitat que les dones 
quan volen expressar l’experiència perso-
nal més íntima, aquella que desitja inten-
sament el transcendent, ho facin usant 
els termes d’un esposori. Possiblement 
aquest significa, per a aquestes dones, 
una relació de donació i acollida abso-
luta i incondicional. I això és el que volien 
experimentar i viure.    

Passem a comentar les imatges usades 
per Clara que volem significar:

Núpcies (enamorament, desig, bes) 
“Us heu unit amb un Espòs de més noble 

llinatge, el Senyor Jesucrist que guardarà 
la vostra virginitat sempre immaculada i 
intacta. En efecte: estimant-lo, sou casta; 
tocant-lo, sou més pura; rebent-lo, sou 
verge. La potència d’Ell és més forta que 
la de qualsevol; la seva generositat, més 
gran; el seu aspecte, més formós; el seu 
amor, més delicat; les seves gentileses, 
més elegants. I vós ja hi esteu unida en 
íntima abraçada” (1Cta 7-10).

“Abraceu Crist pobre com una verge 
pobra. Contempleu-lo fet menyspreable 
per a vós i seguiu-lo fent-vos menys-
preable per Ell en aquest món. Obser-
veu, considereu i contempleu amb desig 
d’imitació –oh reina nobilíssima–, el 
vostre Espòs, el més bell dels fills del 
homes, trasmudat per a la vostra salvació 
en el més vil de tots, menystingut, bufe-
tejat, flagel·lat per tot el cos i morint ple 
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d’angoixes a la creu. Si sofriu amb Ell, 
regnareu també amb Ell; si amb Ell plo-
reu, amb Ell gaudireu; si moriu amb Ell 
a la creu de la tribulació, posseireu amb 
Ell les eternes estances en la resplendor 
dels sants i el vostre nom, inscrit al llibre 
de la vida, serà gloriós entre els homes” 
(2Cta 18-22).

“Deixant totes les vanitats mundanes, 
us desposareu meravellosament –com 
Agnès, aquella verge santa–amb l’Anyell 
immaculat que lleva el pecat del món” 
(4Cta 8).

Francesc d’Assís ja concep la relació 
d’un creient fidel amb Crist com una relació 
d’esposalles i afirma “en som esposos (de 
Crist) quan, per l’Esperit Sant, l’ànima fidel 
s’uneix a nostre senyor Jesucrist” (1CtaF 8).  

Però és Clara qui ho desenvolupa en 
tots els seus replecs i matisos i ho porta 
a l’expressió màxima. Per ella l’amor 
d’uns esposoris il·lustren meravello-
sament la unió íntima amb Déu ja que 
plasma i conté tots els aspectes que 
comporten el seguiment fidel a Crist, 
però li afegeixen el plus d’un dinamisme 
fascinant i fecund. Igual que l’amor de 
Déu, l’amor dels esposos és bidirec-
cional, és un donar i rebre conscient 
i constant que es va retroalimentant i 
recreant. Tot comença amb la força des-
bocada de l’enamorament, aquell desig 
apassionat i ardent d’estar a prop de la 
persona estimada per compartir-ho tot 
amb joia plena i ànsia. I Clara no s’està 
de descriure, pas a pas, les boneses 
de l’espòs, la noblesa del seu llinatge, 
la seva bellesa i elegància, les carac-
terístiques del seu amor (delicat, gene-
rós, gentil), l’efecte de la seva estimació 
que no desgasta ni corromp... Aquest 
enamorament porta l’esposa a encetar 
nous camins per buscar d’atreure, amb 
més subtileses, la resposta amorosa 
de l’amat, tot fent enfoc d’un compro-
mís sense fissures, no desconeixent i 

fent ben avinent que l’aventura és àrdua i 
gens fàcil d’acomplir si no es compta amb 
la complicitat de l’Amor. Sí, està clar, fins 
les darreres conseqüències amb un Déu 
profundament compromès amb tota la 
humanitat, especialment la sofrent. El que 
Clara proposa a Agnès és d’una subtilitat 
molt profunda, al límit: és la fusió total de 
desitjos i projectes entre Crist i la criatura, 
sabent que aquesta unió ja palpable i evi-
dent durant la vida biològica, no és sinó el 
preàmbul del que vindrà, on la comunió 
amb el Summe Bé serà plena. 

Clara fa menció de la màrtir romana 
Santa Agnès, citant explícitament la seva 
Passió, usat en el seu temps, com a text 
litúrgic en la cerimònia de la consagració 
de les monges. La cita és prou pertinent ja 
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que la màrtir Santa Agnès refusa el matri-
moni amb el fill del Prefecte de Roma, 
expressant el seu desig d’un esposori mís-
tic. El fragment que citem de la primera 
carta és deutor d’aquest text, amb una gran 
similitud dels termes emprats. Santa Clara 
juga amb l’encaix de les dues vides gairebé 
paral·leles, sota el mateix apel·latiu.   

“Contempleu també les seves inefa-
bles delícies, les riqueses seves i els 
seus honors eterns i exclameu sospirant 
amb un immens desig i un amor profund: 
atraieu-me darrere vostre. Correrem, espòs 
celestial, darrere la flaire dels vostres per-
fums. Correré sense defallir fins que em feu 
entrar al celler, fins que la vostra mà esque-
rra es posi sota el meu cap i la vostra dreta 
m’abraci feliçment i em beseu amb l’òscul 
plaent de la vostra boca” (4Cta 28-32).

En aquest text transcrit hi ha una evoca-
ció plena del Càntic dels Càntics que Clara 
reinterpreta i reviu. S’inicia amb “atraieu-me”, 
prec que manifesta el desig ardent d’entrar en 
la dinàmica de l’amor d’un espòs que pren 

la iniciativa i sobreïx l’afany de l’esposa de 
voler ser seduïda. Continua amb el “correré 
i no defalliré”, com a corroboració plena i 
conscient de la decisió presa, malgrat con-
tratemps i adversitats. I Clara va complir amb 
escreix el propòsit de no defallir, ja que no 
va ser gens fàcil el fet de mantenir intacte el 
projecte iniciat amb Francesc d’Assís, quan 
ell ja no hi era i ho tenia gairebé tot en contra 
(tant l’orde masculí com el papat). Hem de 
tenir en compte que el verb “no defallir” no 
apareix en el text del Càntic dels Càntics que 
l’inspira. “Darrere la flaire dels vostres per-
fums”. Perfums que extasien, que formen un 
tot amb l’amat, que indiquen la seva presèn-
cia i olorar-los estremeix. “Em feu entrar al 
celler”, l’esposa delita ser presa, segrestada 
d’amor i portada en la intimitat més fonda del 
gaudi, per acabar amb la preciosa i delicada 
abraçada tan bellament descrita, com el 
preàmbul del “bes plaent de la vostra boca”. 
El BES. Tota una mística de l’abandó essen-
cial per entrar en la comunió més pura amb 
el sagrat.
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Maternitat o inhabitació
En el franciscanisme l’amor maternal hi 

és molt present. Francesc:
“(Som) mares (de nostre senyor Jesu-

crist) quan el portem al cor i al nostre cos 
per l’amor diví i una consciència pura i 
sincera; l’infantem per un sant obrar que 
ha d’il·luminar els altres amb l’exemple” 
(1CtaF 10).

En la Regla pels eremitoris, Francesc 
proposa que dos frares facin de mares i 
els altres facin de fills. Que els qui facin de 
mares portin la vida de Marta i els fills la 
de Maria. Després d’un període de temps a 
determinar, els papers s’intercanvien.

Molt sovint Francesc es qualifica ell 
mateix de mare, però mai de pare (Carta 
a Fra Lleó).     

Clara també usa molt la simbologia 
materna per parlar de les relacions inter-
personals: sol·licitud, “nutrició”, misericòr-
dia, cura, confiança... Ho recomana, amb 
especial èmfasi en el tracte entre les ger-
manes. Respecte a Agnès de Praga també 
abriga sentiments de mare:     

“Us prego, sí, que acolliu amb benvo-
lença i devoció les meves paraules per 
copsar-hi l’afecte maternal que cada dia 
sento envers vós i envers les vostres filles” 
(4Cta 37).

Però hi ha un fragment deliciós que 
no es queda només amb el concepte de 
maternitat, sinó que l’expandeix per par-
lar d’inhabitació. Parteix de la imatge de 
Francesc i l’enriqueix ja que el seu text 
pren una dimensió trinitària. L’ànima fidel 
(no importa el gènere), en la mesura que 
estima és el receptacle on hi habita Déu en 
les seves tres persones.    

“Sabem que, per la gràcia de Déu, 
l’ànima humana, la més digna de les 
creatures, és més gran que el cel, perquè 
els cels, juntament amb totes les altres 
creatures, no poden contenir el Crea-
dor, mentre que només l’ànima fidel és 
estatge i residència seva; i això en virtut 

de la caritat, de la qual estan desposseïts 
els impius. Ho diu la mateixa Veritat: qui 
m’estima, serà estimat pel meu Pare i jo 
l’estimaré i vindrem a ell i en farem estada. 
Així doncs, com la gloriosa Verge de les 
verges el portà físicament en el seu ventre, 
de forma semblant vós, seguint les seves 
petjades, sobretot de la pobresa i la humi-
litat, el podeu portar sempre espiritualment 
en un cos cast i virginal, podeu contenir 
Aquell que us conté a vós i totes les crea-
tures i posseir quelcom que, comparat 
amb les altres possessions transitòries 
d’aquest món, posseireu més fortament” 
(3Cta 21-26).

Bellesa (guarnir-se, mirall)
“El vostre Espòs, el més bell dels fills 

del homes” (2Cta 20).
“Us heu unit de tot cor a Crist, la bellesa 

del qual admiren sense mai parar les milí-
cies celestials. El seu amor captiva, la 
seva contemplació nodreix, la seva benig-
nitat emplena i la seva suavitat sacia; el 
seu dolç record il·lumina, el perfum seu 
farà reviure els morts i la seva visió glo-
riosa farà feliços tots els ciutadans de la 
Jerusalem celestial. Ell és l’esplendor de 
la glòria eterna, l’esclat de la llum perpètua 
i el mirall sense taca” (4Cta 9-14).    

Per a Francesc la bellesa és un atribut 
de Déu que també el defineix. A través de 
la bellesa, Déu s’expressa i es manifesta 
en el nostre món. Clara també té aquesta 
percepció, però es capaç d’encarnar-la en 
la persona de Jesús. En els seus escrits 
hi ha ressons del salm 44, per tant, a més 
d’una bellesa física hi ha la bellesa de la 
persona íntegra que estima la justícia i és 
capaç de sortir en defensa dels desfavo-
rits. Aquesta és la boniquesa que Clara 
canta, exulta i interioritza. 

“Ell ha adornat el vostre pit amb pedres 
precioses i ha penjat de les vostres orelles 
perles de valor inestimable. Us ha cobert 
tota de joiells resplendents, com de pri-
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mavera, i us ha coronat amb una diadema 
d’or fi, senyal de santedat” (1Cta 10-11).

“Ell us ha adornat amb tantes virtuts i us 
ha fet resplendir amb tantes ensenyes de 
perfecció que, fent-vos imitadora amatent 
del Pare, que és perfecte, esdevingueu 
perfecta, de manera que els seus ulls no 
vegin en vós cap imperfecció” (2Cta 5).   

Clara, destra en els secrets de la seducció, 
elegeix els joiells realment valuosos, no 
aquells que només llueixen, sinó els que 
transformen els cors per permetre posar-nos 
el vestit de festa, salconduit per participar en 
el banquet del Regne.  

“Emmiralleu la vostra ment en el mirall 
de l’eternitat, poseu la vostra ànima en 
l’esplendor de la glòria i el vostre cor en la 
imatge de la substància divina i transfor-
meu-vos totalment per la contemplació en 
la imatge de la seva divinitat” (3Cta 12-13).

“Mireu-vos cada dia en aquest espill, 
oh reina, esposa de Jesucrist i contem-
pleu-hi contínuament el vostre rostre per 
revestir-vos íntegrament per dins i per 
fora amb varietats d’adorns i per rodejar-
vos també de les flors i dels vestits de 
totes les virtuts, com pertoca a la filla i 
esposa estimada del Rei suprem. 

En aquest mirall es reflecteixen la 
pobresa benaurada, la santa humilitat i la 
caritat inefable, com ho copsareu amb la 
gràcia de Déu en contemplar-lo totalment. 
Esguardeu, primer, la base de l’espill: bri-
lla la pobresa de l’Infant ajagut a la menja-
dora i abrigat amb bolquers. Oh admirable 
humilitat, oh meravellosa pobresa! El Rei 
dels àngels, el Senyor de cel i terra, ajagut 
en una menjadora! Considereu després, 
al bell mig de l’espill, la humilitat de Crist, 
que acompanya la benaurada pobresa i 
els treballs i sofriments innombrables que 
suportà per la redempció del llinatge humà. 
I contempleu, finalment, a l’extrem del 
mateix espill, la seva caritat inefable, per la 
qual volgué sofrir i morir a l’arbre de la creu 
amb la mort més afrontosa. Escolteu el que 
aquest mirall, col·locat a l’arbre de la creu, 
suggeria als vianants: oh vosaltres tots, els 
que passeu pel camí, mireu i veieu si hi ha 
un dolor semblant al meu!” (4Cta 15-25).    

Clara, en diverses ocasions, es valdrà 
del recurs del mirall per il·lustrar el seu 
pensament, això que pocs miralls, si cap, 
hi deuria haver a Sant Damià, la petita 
esglesiola i el convent restaurat per Fran-
cesc on anaren a viure Clara i la comunitat 



72  CATALUNYA FRANCISCANA

de germanes pobres. Però Clara provenia 
de la noblesa, d’aquí la seva coneixença 
i familiaritat. Usa el mirall com a escletxa 
i punt de partida per entreveure el mis-
teri, per descobrir i observar el profund, 
l’inabastable amb la mirada ordinària. Però 
Clara sap molt bé on enfocar l’espill, no en 
l’obsessió d’ella mateixa que tindria un curt 
recorregut amb regust narcisista, sinó en 
l’eternitat que dona àmplia volada. Llavors 
sí, pot mirar el seu rostre per observar la 
veritable transformació i com va esdevenint 
semblant a l’objecte del seu amor. Clara, 
en el mirall hi percep un joc de presències, 
l’espòs estimat, ella mateixa, Agnès, les 
seves germanes de comunitat i s’estableix 
el diàleg, on no hi manca el compromís. 
El mirall com a espai alternatiu per a 
projectar-hi la vida i des d’allí confrontar-
la i resoldre-la. Tot amb la subtilesa de la 
mirada, il·luminada, només, per les efu-
sions del cor, on hi compten poc els pro-
cessos de la raó. Clara, esguard obert i 
cor batent per encalçar aquella veritat que 
se’ns pot escapar si ens obsessionem en 
raonar-la i la cerquem fora dels germans 
amb els que fem camí. En el mirall hi troba 
el medi on projectar la quotidianitat, però 
transcendida, i sobretot hi percep les raons 
profundes del seu ésser que la lliguen amb 
el Creador i amb tot el creat. I el rostre que 
tenim del Creador és el de Jesús i els fets 
que més ens fascinen, perquè en tenim 
coneixença i imatges, es relacionen amb 
l’encarnació del Fill. Jesús i el misteri de 
la seva encarnació, com a fruit de l’amor 
desbordant i que es vessa batega fort en 
l’espill clarià. 

                    
Lleugeresa

“Tenint en compte que una cosa sola 
és necessària, només us prego i us 
exhorto, per amor d’Aquell al qual us vau 
oferir com hòstia santa i agradable que, 
recordant com una altra Raquel la vostra 
vocació, no oblideu mai el començament: 

conserveu allò que teniu; i el que feu, 
feu-ho bé sense defallença; camineu 
prudentment amb pas adelerat i lleuger; 
que els vostres peus no ensopeguin i ni 
tan sols s’encastin de la pols del camí; 
marxeu segura, joiosa i alegre pel camí 
de les benaurances” (2Cta 10-13).

Clara anomena la matriarca Raquel que 
essent estèril no desisteix en desitjar un 
fill de les seves entranyes cosa que, final-
ment, s’esdevé. La fidelitat recompensada 
(o no) de Raquel a la seva vocació ha de ser 
model per a Agnès. 

De tota manera, el motiu per presentar 
aquí aquest text és per fer esment de la lleu-
geresa. El món femení reflecteix allò lleuger, 
àgil. No evoca pesantor ni immobilitat. Però 
Clara va al límit ja que la lleugeresa pro-



    CATALUNYA FRANCISCANA  73

posada és gairebé etèria, no ha de deixar 
petjada. La fita és clarament evangèlica i 
el moviment per aconseguir-la no s’ha de 
perdre en col·lateralitats, invertint tots els 
esforços i energies en el millor dels propò-
sits. Amb la crida a evitar que se’ns encasti 
la pols del camí, Clara invita a avançar ple-
nament oberts a la joia de l’Esperit. 

A més, la lleugeresa encaixa perfecta-
ment amb el punt de vista franciscà, plena-
ment recolzat sobre la pobresa i el despre-
niment que no té altra intencionalitat sinó 
la de posar el punt de mira en l‘essencial. 
I Clara, excelsa mestra franciscana, ho 
enalteix i recrea.

El cor per sobre de la raó (prudència i 
seny en les normes)

“Us prego, estimada, i us demano en el 
Senyor que amb prudència i seny abando-
neu un cert rigor en l’abstinència, indis-
cret i impossible que sé que vós seguiu, 
a fi que amb la vostra vida i salut lloeu el 
Senyor, li tributeu un homenatge raonable 
i un sacrifici condimentat amb la sal de la 
saviesa” (3Cta 40-41). 

En tots els punts exposats fins ara hi ha 
un nexe d’unió que els travessa i els defi-
neix: predomini del cor, de l’estimació per 
damunt dels raonaments i normatives. I això 
no és casual, tampoc en Francesc, però hi 
ha un clar predomini en Clara. S’addueix 
que Francesc va haver d’escriure textos 
més legislatius i el que és cert és que quan 
Francesc va escriure la Regla va estar bas-
tant controlat per part d’alguns germans de 
l’orde i també del papat. Sembla ser que 
iguals pressions va rebre Clara quan escriu 
la seva Regla, però malgrat tot va poder ser 
fidel al propi pensament i traspua un gran 
afecte, respecte i comprensió.     

Clara sap molt bé que és en el cor on es 
produeix la trobada amb l’altre (inclou Déu) 
i també és des d’allí mateix que sorgeix la 
pròpia resposta de correspondència i en 
el seu cas és en forma de donació total de 

la seva persona, amb extrema radicalitat i 
sense fissures. Oberta a l’Esperit, de ben 
jove es produí l’encontre i cap altra cosa 
la va seduir. Amb seny, només va saber 
recórrer els camins del cor i, de fidelitat 
en fidelitat, arribà a la despossessió total 
d’ella mateixa per estrènyer vincles de 
pau amb la humanitat sencera i així entrar 
buida de desafectes i plena de noblesa als 
reialmes eterns.

Conclusió
Respecte a la història de la nostra 

civilització, fa poquíssims anys que les 
dones tenen lliure accés a la formació 
i a la cultura, cosa que ha suposat, al 
llarg dels segles passats, el greuge dolo-
rós de ser privades del gaudi del saber i 
de la seva aplicació pràctica, a més de 
comportar una càrrega afegida de sofri-
ment en forma de submissió humiliant i 
ridiculitzada. Malgrat aquest ambient del 
tot advers, les dones han sabut cultivar 
el propi llenguatge com a fruit de la seva 
particular visió del món i de com s’hi rela-
cionen. Intenta ser una mirada reconcilia-
dora, fascinada, positiva i amorosa, amb 
el seu toc de tendresa i generositat. 

Evidentment,  en el  nostre medi, 
aquest punt de vista és del tot irrelle-
vant, es menysprea quan s’exposa i gai-
rebé sempre s’ignora. Però les dones 
tossudes en la seva par ticular visió 
del món, sempre fan per reconstruir-la 
als dictats del que estimen i posen en 
valor. Per contra, no cal dir que els con-
ceptes predominants i preuats són els 
que es relacionen amb la virilitat (mal 
entesa), això és força, eficàcia, domini 
i racionalització. De tota manera, com a 
humanitat cridada a esdevenir profeta, 
estem convocats a incorporar nocions 
com entesa, pacte, respecte i estima-
ció (que inclou el perdó), al nostre bagul 
de consideracions a tenir en compte per 
mirar de construir un món de relacions 
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humanes més perdurables i felices. En 
aquest esforç, el segment femení de la 
humanitat, hi és.

Avui dia les dones, a més de l’accés 
al coneixement, han conquerit l’espai 
civil, han enderrocat els murs de la clau-
sura de la llar i s’han fet un lloc en l’àmbit 
públic. Esdevingudes professionals en 
molts camps de l’activitat humana ja no 
són persones “mancades” que precisen la 
concurrència d’una altra persona (marit) 
per aconseguir donar àmplia projecció a 
la seva vida. Elles s’expliquen per elles 
mateixes. Són persones completes capa-
ces d’assolir els seus propis objectius i 
propòsits. Amb tot això han desmitificat el 
concepte “espòs”. 

El Creador concebé la humanitat for-
mada per persones sexuades (podia 
haver triat altres opcions), cosa que signi-
fica que el propi entramat de preferències, 
respostes a estímuls i anàlisi dels fets són 
diversos en relació al fet sexual; d’aquí ve 
la visió en relleu que s’obté quan procu-
rem incorporar, sense apriorismes, tots 

els punts de vista que es donen. A més, 
ser sexuats significa l’atracció per l’altre, 
aquest desig arrauxat de trobada i fusió 
amb el diferent. 

Lligat amb el que hem dit més amunt 
respecte la sortida de la dona a l’àmbit 
públic, a hores d’ara, el baró s’ha conver-
tit en el company de camí, el que aporta 
altres horitzons i matisa els punts de vista, 
el desitjat però no el determinant.

Tot això ve a tomb per dir que el llen-
guatge que han utilitzat les dones en 
el segle XII o XIII no pot ser idèntic al 
que utilitzen avui dia i no només en el 
concepte “espòs”, ja que el fet d’haver 
entrat en mons abans prohibits ha de 
provocar canvis en els punts de vista, 
en com processen la informació i en com 
ho exterioritzen. De totes maneres, el fet 
diferencial és una realitat inqüestionable 
i els camins per on van els pensaments, 
les vivències i les apreciacions del món 
femení han de ser, per força, diversos i 
particulars.     
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