LA TEOLOGIA FEMINISTA EN LA HISTÒRIA (I)
època medieval i renaixentista
Gna. Teresa Forcades

Des de quan existeix la teologia feminista? El nom ‘fe
minista’ és de finals del s. XIX, però, encara que no s
e li donés aquest nom, des de quan existeix ‘conscièn
cia feminista en la teologia’, consciència que el que li f
em dir a Déu en relació a les dones no és fruit de cap
revelació divina sinó d’uns interessos, unes pors i une
s suspicàcies humanes que projectem en Déu? La tesi
de partença del curs és que la teologia feminista exist
eix des que existeix la teologia patriarcal. Des que exi
steix una teologia que considera les dones menys apt
es que els barons per parlar de Déu, per presidir les c
erimònies de culte o per dirigir les institucions religioses – aquesta sería la teologia patriarc
al – han existit persones – dones i barons – que s’han oposat a aquest ordre de coses; aqu
ests són els teòlegs i, sobretot, les teòlogues feministes. En aquest curs estudiarem les teòl
ogues feministes cristianes més rellevants de l’època medieval i renaixentista i el curs vine
nt ens centrarem en l’època moderna. Algunes figures que estudiarem aquest curs són: Hil
da de Whitby, Hildegarda de Bingen, Gertrudis de Helfta, Christina de Pizan, Isabel de Ville
na,
Moderata Fonte i Lucrezia Marinella.
Tindrà lloc els dissabtes:

2016
29 octubre
12 novembre
4 desembre (diumenge)

2017
7 gener
11 febrer
25 de febrer

22 abril
20 maig
17 juny

de 15 a 17,30 distribuït de la següent manera:

15:00-16:00 Classe / 16:00-16:45 Treball personal / 16:45-17:30 Discussió conjunta

Preu: La matrícula del curs és de 350€, que es podrà pagar fraccionadament [29/X –
100€; 28/I – 100€; 22/IV – 100€], prèvia preinscripció de 50€ com s’indica a la web.
Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari i fer una transferència
bancària de 50€ (NO es retornarà, si no és per baixa justificada)

Més informació i inscripcions a:

https://teresaforcades.com/la-teologia-feminista-en-la-historia-i/
NOTA IMPORTANT
Per tot el què fa referència a l’hostatgeria (dinar o estada) cal fer un correu a:
hostatgeria@monestirsantbenetmontserrat.com
Comunicacions del Monestir de Sant Benet de Montserrat

