Juan José Tamayo fa 75 anys i anuncia un nou llibre sobre la compassió
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El teòleg Juan José Tamayo celebrarà el seu 75è aniversari aquest dijous 7 d'octubre, data que coincideix amb l'anunci de la
publicació del seu proper llibre, La compasión en un mundo injusto , a Fragmenta Editorial, que es posarà a la venda el
dimecres 27 d'octubre.

La compasión en un mundo injusto arrenca amb una reflexió a partir de l'experiència de la crisi pandèmica i es desenvolupa en
onze capítols més, en els quals l'autor analitza el concepte de compassió, el contextualitza tant en la història, el pensament i la
teologia com en la situació política i econòmica actual. Així mateix, repassa algunes de les aportacions de diversos filòsofs
(Arthur Schopenhauer, Emmanuel Levinas, Judith Butler i Joan Carles Mèlich) i diversos testimonis recents sobre l'exercici de
la compassió. Uns perfils, aquests últims, que recuperen la senda iniciada el Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica
, el seu altre llibre en Fragmenta (2013. Acaba amb una reflexió sobre la vigència del concepte de compassió en els nostres
temps.
Juan José Tamayo reconeix a La compasión en un mundo injusto que «en el seu ús normal, la paraula compassió sona a
sentimentalisme allunyat de la praxi, aliè a la vida política; a comportament moralista que ve a encobrir les causes de la
injustícia; a una vaga simpatia que se sent des de fora o des de dalt amb cert complex de superioritat». Malgrat això, el teòleg
creu que «el veritable sentit de la compassió és posar-se al lloc de les altres i els altres pateixen en una relació d'igualtat i
empatia, assumir el dolor de les altres persones com a propi, interioritzar a l'altra persona dins de nosaltres, patir no només
amb els altres, sinó en els altres, fins identificar-se amb qui pateix i amb els seus patiments, qüestió que no resulta fàcil però
que és necessària.»
75è aniversari
La publicació d'aquesta nova obra de Juan José Tamayo coincideix amb el seu 75è aniversari. Per Ignasi Moreta, editor de
Fragmenta, «és un veritable honor acollir de nou una obra de Juan José Tamayo en el nostre catàleg i que, a més, coincideixi
amb aquesta data. Tamayo és un teòleg lliure, com va proclamar quan va ser censurat per la Conferència Episcopal Espanyola.
La seva teologia és una teologia crítica: crítica amb el poder establert, crítica amb els hàbits mandrosos d'un pensament que
defuig la renovació, crítica amb l'ús dels textos per legitimar les formes de domini, crítica amb el patriarcalisme, crítica amb el
colonialisme, crítica amb el dogmatisme. A més, és un autor a qui cal agrair la seva claredat expressiva, pròpia de qui vol no
només indagar, sinó també compartir els fruits de les seves recerques mitjançant una prosa acurada, clara i intel·ligible.»
Trajectòria de l'autor
Juan José Tamayo (Amusco, Palència, 1946) és doctor en teologia i filosofia, emèrit honorífic de la Càtedra de Teologia i
Ciències de les Religions «Ignacio Ellacuría», de la Universitat Carlos III de Madrid, i professor honorífic de la Universitat
Internacional d'Andalusia. És d'un dels intel·lectuals amb major presència pública en els mitjans de comunicació en l'anàlisi
sobre el fenomen religiós en els nous climes culturals des d'una perspectiva crítica, i d'un dels teòlegs espanyols amb més
projecció i reconeixement internacionals en les seves investigacions i estudis sobre les teologies de l'alliberament i de el Sud
Global, la teologia islamo-cristiana de l'alliberament, la teologia feminista i la teologia del pluralisme i del diàleg intercultural i
interreligiós com a resposta als fonamentalismes. Tamayo també és conferenciant internacional i professor convidat en
nombroses universitats d'Espanya, Europa, Amèrica Llatina, Estats Units i Àfrica. És, així mateix, secretari general de
l'Associació de Teòlogues i Teòlegs Joan XXIII i membre de Comitè Internacional de l'Fòrum Mundial de Teologia i
Alliberament.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.

