
PRESENTACIÓ

Bona vesprada, senyores i senyors.

Tinc el plaer de presentar-los la senyora Teresa Forcades i Vila.

Gràcies per haver vingut i per les investigacions que està duent a

terme en àmbits tan diversos.

Passaré a fer-ne una breu, si això és possible en el seu cas, introducció:

És monja del Monestir de sant Benet de Montserrat. 

Va nàixer a Barcelona el 1966, on estudià medicina.

El 1992 va marxar als EUA, on va dur a terme l´especialitat de medicina

interna (NYU, Bufalo) i el Màster of Divinity (Harvard University).

Va entrar al monestir el 1997.

Es va doctorar en Salut Pública el 2004 (Universitat de Barcelona)

Es va llicenciar en Teologia Fonamental el 2005 amb una tesi sobre el

Misteri de la Trinitat (La Trinitat, avui; PAMSA 2005)

Es va doctorar a la Facultat de Teologia de Catalunya amb una tesi

sobre el concepte de persona en la teologia trinitària clàssica en

relació amb la noció moderna de llibertat com a autodeterminació.

Actualmente realitza a Alemanya la seua investigación de

postdoctorat a la Universitat Humboldt (Berlín).

Ha publicat també:

Els crims de les grans companyies farmacèutiques (Quaderns

Cristianisme i Justícia, 2006, n. 146, en català, castellà i anglès)

La teologia feminista en la història, (Fragmenta 2007)



Teresa Forcades és una monja compromesa amb els drets de les

dones que està a favor dels drets dels homosexuals i el treball de la

qual té una clara dimensió social i espiritual.

En preguntar-li sobre la teologia de l´alliberament, ella ha dit que

aquesta expressió és redundant, perquè tota teologia caldria que fos

per defnició alliberadora i feminista.

PREGUNTES

Per què Gertrudis de Helfta? (cos i subjectivitat en l´experiència

religiosa)

Vostè ha dit que el cristianisme no té futur si no es compromet

socialment i política. També que conrear la interioritat no implica el

menyspreu o la renuncia a l´àmbit públic. Com fer-ho?

Podria parlar-nos de les “espiritualitats feministes” de la igualtat i de

les de la diferència?

La doble fal.làcia que és la dicotomia ànima-cos i espiritualitat-religió.

La seua crítica al racionalisme reduccionista contemporani, que oblida

els sentimients, recorda molt el budisme…




