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És possible fer teologia d’una altra manera? El 
cristianisme és alliberador?

Ni catolicisme ni protestantisme. Tots els “ismes” 
tanquen les portes..

La teologia la podem situar en el camp del 
pensament i de la reflexió. Podem entendre avui 
la teologia recuperant les tradicions alliberadores 
sobre el sentit de la vida, el dolor, la mort. La teo-
logia i la filosofia es relacionen profundament ja 
que toquen el fons del ser humà, la seva realitat 
en el món i en el “cosmos”, les relacions de cada 
persona amb els altres semblants i el medi on viu. 
L’home és per naturalesa reflexiu en l’àmbit de 
la transcendència. La disciplina de la teologia és 
reflexionar sobre Déu des de l’experiència humana 
i des del nostre llenguatge. La divinitat té una ca-
tegoria segons els textos revelats de les religions i 
segons les tradicions. La teologia es tant sols un 
saber parcial sobre Déu.

Segons Gustavo Gutiérrez la teologia té dos 
àmbits o nivells: el pensament i el sapiencial o de 
l’ànima. Una fe crítica o reflexió de la praxis històrica 
a la llum de la fe.

Marx i Freud són referents útils per qüestionar 
críticament alguns elements de la religió, com és la 
legitimació que fa la religió dels sistemes dominants. 
S’han produït aliances entre els poders religiosos i 
altres poders. S’han recolzat sistemes que van en 
contra de les majories populars. La teologia té una 
intenció emancipatòria i alliberadora. La teologia de 
l’alliberament porta a una praxis històrica. Les imat-
ges que fins ara s’han tingut de Déu, l’identifiquen 
com a baró i en el poder absolut, amb complexitat 
de domini. La teologia també té gènere i qui recolza 
la masculinitat és la religió. Els valors masculins es 
presenten com a model. La reflexió de la teologia 
feminista l’hem de fer tots: homes i dones. Les dones 
han recolzat l’estructura patriarcal i les relacions de 
domini. Com es pot trencar aquest cercle? 

La teologia l’hem de fer al ritme de la història i 
al pas dels treballs de cada dia. Si es fa fora de la 
vida es torna evasiva i alienatòria. No hi ha teologia 
sense vida ni sense experiència. Les religions acaben 
en fonamentalismes.

Relació de la Teologia amb l’Ètica.- Tota religió 
té una doctrina i un component moral, orientacions, 

limitacions, sistemes on les limitacions i el NO van 
per davant. Tenen una organització jeràrquica. Mal-
grat siguin importants aquestes dimensions, hauríem 
d’afegir la pràctica ètica de la justícia. L’ètica està 
dominada per l’economia del mercat i aquest perill 
també el corre la teologia. Segons Kant, l’ètica de 
la teologia abraça tres moments:  1) Reflexió (què 
puc conèixer). 2) Ètica (què hem de fer). 3) Religió-
cristianisme (què cal esperar), els principis ètics 
que poden humanitzar el món aplicats als sectors 
més  vulnerables de la societat. El fenomen més 
rellevant d’avui és la diversitat cultural, immigració, 
pluralitat... Cap cultura no s’exclou de l’experiència 
de Déu.

La cultura occidental ha tingut el monopoli de 
la religió, però la veritat és ideològica. La veritat 
més adequada és l’actitud de diàleg. S’ha de fer 
una teologia intercultural. La veritat hem de buscar-
la conjuntament. Déu té molts noms i nosaltres 
no tenim l’única veritat, ni pensar que tenim la 
clau de la salvació. La història de les religions ens 
mostren aquesta pluralitat i totes tenen els seus 
principis ètics.

Per acabar, el conferenciant ens ha presentat els 
perfils d’alguns autors per veure com és possible 
aquesta teologia, els quals enumerem a continuació:

- Dietrich Bonhoeffer. “Com ser cristià en una so-
cietat secular. Viure en el món com si Déu no 
existís. Treballar per la justícia, pregar i esperar. 
No es pot cantar gregorià si al mateix temps no 
s’està al costat dels que lluiten. Viure Déu en els 
moments alegres i no recórrer-hi solament en els 
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LA  GELOSIA

La Sandra –abans de dinar-
treu el seu fill del bressol,
l’embolcalla amb un llençol
i el posa damunt sa falda.
Li canta algunes cançons
I el nen –que té prop d’un any-
somriu, escolta i calla.
El gat que tenen s’ho mira
I sobtadament se’n va.
La mare continua cantant
sense saber el que passa.
I quan veu que el nen s’adorm
se’n va de pressa a la cambra,
s’apropa prop del bressol
i, sorpresa!
Veu el gat embolcallat
entre els llençols que hi ha.
El fa fora tot cridant 
i el gat s’esmuny molt de pressa.
La Sandra no vol més el gat
i l’acullen uns veïns.
Pensa que el gat té gelosia
del seu petit fillet.
Després d’uns jorns li han dit
-els seus veïns- que el gat s’ha mort
quietament!
    Mª. Teresa Cabané

moments límits”. L’ètica contra el nazisme el va 
portar al martiri.

- Simone Weil: presenta la idea de la compassió. 
Patir amb l’altre. Era una mística sense religió. 
L’amor a Déu s’ha de traduir en l’amor amb els 
germans. “La divinitat de Jesús es demostra en 
la impotència de la creu.  No en els miracles 
extranaturals”.

- Federico Mayor Zaragoza: Un ciutadà del món que 
es qualifica practicant, dialogant amb la ciència 
i demòcrata participatiu.

- Jon Sobrino: “Déu segueix manifestant-se en la 
història a través dels éssers humans que pateixen 
i s’ha de lluitar contra les causes que provoquen 
el sofriment”.

- Pere Casaldàliga: El seu pensament es pot resumir 
en tres paraules: poesia, mística i revolució.

- Raimon Panikkar... I molts més que podeu trobar 
en el seu llibre recent: “Cincuenta intelectuales 
para una conciencia crítica” (Fragmenta Editorial).

En relació amb aquest tema us recomanem el 
llibre d’en Joan Casañas, “Hubo una Aurora que 
espera su dia”. La primera Teologia de l’Alliberament 
viscuda a Valparaíso (Xile) durant els anys 1968-
1973,  i que el passat 23 de novembre de 2013, es 
va fer una trobada amb diàleg, sobre l’espiritualitat, 
i presentació del llibre en el Liceo nº1 de Valparaí-
so, on vaig tenir l’oportunitat de poder assistir-hi, 
aprofitant el viatge recent a Xile per visitar diverses 
famílies conegudes i recordades dels anys 1965-
1968 principalment d’Antofagasta, Calama i altres 
punts del país.

 Apunts d’Assumpta Codina


