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Vitalitat, alegria i humor sa recorren 
les venes d’aquesta teòloga brasilera 
que parla un castellà perfecte amb 
sonoritats portenyes —imaginem, per 
osmosi lingüística amb el seu marit, 
l’argentí Einardo Bingemer. Maria 
Clara Lucchetti Bingemer (1949, Rio 
de Janeiro) és mare de tres fills, àvia 
de cinc nets, periodista i doctora en 
Teologia. Va inaugurar el curs de Cristi-
anisme i Justícia el 16 d’octubre passat.

Va titular la seva conferència 
Transformar l’Església i el món en 
femení, un enunciat que evoca 
esperança. La realitat, en canvi, 
és tossuda. És possible en un món 
encara tan masclista?

La realitat és molt dura: entre un 
25-50% de les dones d’Amèrica Llatina 
i el Carib pateixen violència domèstica. 
Però comença a haver-hi instruments 
com les comissaries de la dona que 
ha instaurat la Llei Maria da Penha 
[brasilera que va quedar paraplègica 
després de les agressions del seu marit] 
i que permeten que l’agressor vagi a 
la presó. Les dones pobres en pateixen 
diàriament. A més, les nenes sovint són 
iniciades en la vida sexual pel pare, 
el germà o el cosí, i tenim joves que 
comencen la seva vida sexual amb una 
violació o estupre a la mateixa família. 
Hi ha tota una feina de conscienciació 
que no té un efecte immediat.

Entre les dones de classe mitjana hi 
ha més consciència de la igualtat. Per a 
les dones de les classes populars i més 
pobres, les Esglésies —en plural per-
què també hi incloc les pentecostals— 
són un camí intermedi de participació: 
fan grups amb altres dones, llegeixen 
la Bíblia... tot això fins i tot els dona 
força per prendre altres posicions.

Però en aquest sentit no tot és 
progrés...

Certament. A les classes amb més 
poder adquisitiu cal reflexionar si per 
emancipar-se cal esclavitzar altres dones: 
per exemple, dones de fer feines o les 
àvies, que molts cops són explotades.

També m’impressiona que cada 
vegada més parelles joves ben si-
tuades no vulguin tenir fills i sí ani-
mals; no és una elecció humana. O 
les dones que ajornen la maternitat 
perquè pensen que la seva fertilitat 
serà eterna o congelen els òvuls per a 
més endavant o que són mares sense 
company. Totes aquestes innovacions 
de l’enginyeria genètica poden ser un 
progrés tecnològic, però no sé si són 
humanitzadores.

A Llatinoamèrica les dones 
continuen sent caps de família i 
proveïdores del sosteniment?

Sí, especialment a les classes po-
pulars: és ella qui ho fa tot. A Llati-
noamèrica l’home està molt esclafat 
per una feina molt dura i, sovint, 
alcoholitzat. Les dones no hi entren; 
tenen la consciència de tirar endavant 
la família, en són el cap i l’ànima. Pels 
fills fan qualsevol cosa, hi ha un instint 
maternal molt present.
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«Posar la Bíblia en mans de les dones és molt

També són cap i suport de l’Esglé-
sia. A la Conferència d’Aparecida un 
bisbe brasiler va admetre: «Hem de 
donar en el document una paraula a 
la dona, perquè si marxen, l’Església 
s’enfonsa.»

I no podem oblidar les religioses; 
són on ningú no vol anar. Tot i que 
no tinguin fills, viuen una maternitat, 
perquè generen vida i fecunditat. Amb 
1.000 dòlars salven vides, fan projectes 
magnífics.

Una tesi seva és que la dona, 
com que està confinada a l’espai 
privat, no ha estat emmotllada 
segons la societat masculina i 
això representa una oportunitat 
d’inventar alguna cosa nova.

A la conferència em vaig referir a les 
Madres de la Plaza de Mayo. Van dur a 
la plaça pública el seu dolor privat, la 
seva orfandat dels fills desapareguts. 
Ara rescaten els nets, fills dels represa-
liats, que van ser donats en adopció a 
militars. Es tracta d’una lluita pacífica, 
amb una exigència per la veritat i en la 
qual treballen amb símbols incontesta-
bles. Un altre exemple és el d’un grup 
de dones xilenes del desert d’Atacama, 
on hi ha fosses comunes de l’època de 
Pinochet on els cossos no es descom-
ponen i, de tant en tant, afloren. Elles 
continuen buscant ossos i restes, allà.

Tota aquesta creativitat ha generat 
pel·lícules, obres literàries i artístiques, 
ha inspirat internacionalment molta 
gent. A Rio de Janeiro, on visc, hi ha 
una violència urbana terrible i molt 
perillosa. Allà les dones protesten i 
convoquen la gent de forma nova, 
sobretot pacífica. Susan Sontag ja ha 

dit que «la guerra és un joc masculí»; 
certament, les dones són de la pau, 
són aliades de la vida perquè la porten 
al ventre.

La dona en l’Església

Les dones fa segles que es 
plantegen la seva situació eclesial 
sense que hagi canviat gaire. Vos-
tè ha afirmat que «l’Església ha 
d’obrir camins i espais a la dona si 
desitja tenir futur». Per on es pot 
començar?

D’alguna manera, ja s’ha començat. 
Tenim dones liderant moviments en 

l’Església: comunitats, aportant cre-
ativitat en la litúrgia o les teòlogues, 
que hem arribat per quedar-nos. Ara 
bé, caldria avançar i prendre’s serio-
sament l’entrada de la dona en el 
ministeri teològic, i garantir-li un camp 
de treball amb estabilitat i ajudar-la a 
créixer en formació, tal com s’estimula 
els capellans. Llavors canvia el rostre 
de la teologia.

Llàstima que Francesc no tindrà 
temps de fer-ho tot i té altres priori-
tats, però hauria de ser obligatori que 
les religioses completessin el curs de 
Teologia. Tenen una formació insufi-
cient i es transformen en treballadores 
de capellans; una dona no entra a la 
vida religiosa per a això.

I amb les dones laiques igualment: 
a l’Església li costa entendre que el 
laic necessita guanyar-se la vida; per 
a tasques eclesials cal contractar-lo 
amb salaris dignes i en condicions. 
Francesc ha criticat el clericalisme que, 
d’una banda inferioritza la dona i, de 
l’altra, imposa el poder pel fet de ser 
capellans.

Quina és realment l’actitud del 
papa Francesc amb les dones?

El Papa valora les dones i han tingut 
i tenen un paper molt important en la 
seva vida, la primera, la seva àvia Rosa. 
En la darrera visita a Colòmbia, va des-
tacar que hi havia ciutats on ja no hi 
havia homes (morts o militaritzats) que 
havien estat reconstruïdes per dones. 
Això també s’ha notat en el grup que 
va crear sobre el diaconat femení; hi 
ha molta esperança en ell, però caldria 
que s’afanyés i en sortís alguna cosa. A 
més hi ha base historiogràfica.

El matrimoni Lucchetti-Bingemer a la seu de Cristianisme i Justícia.

«Per a les dones més 
pobres, les Esglésies 
són un camí de 
participació»

«Les religioses tot i 
que no tinguin fills, 
viuen una maternitat, 
perquè generen vida 
i fecunditat»

«Les dones són de 
la pau, aliades de la 
vida perquè la porten 
al ventre»



«Si la dona tingués 
un paper més 
protagònic en 
l’organització 
de l’Església, aquesta 
seria més acollidora, 
més afectiva»

«El cristianisme porta 
una bona notícia 
per a la dona»

Societat

el cas de la dona no hi ha matèria. I 
quina és la matèria, el penis? També 
s’argumenta en la tradició, que Jesús 
no va ordenar dones, però és que 
tampoc no va ordenar homes. En el 
fons no s’ha fet bé el pas del judaisme 
més tradicional al cristianisme. En el 
grup de Jesús hi havia dones. Sempre 
que Jesús posa un bon exemple —la 
vídua que dona l’òbol, Maria que va 
escollir la millor part...—, posa una 
dona. Tot comença amb elles, són els 
primers testimonis de la resurrecció, i 
això no és reconegut. L’estructura de 
l’Església-institució es menja el carisma 
i aquest cal desenterrar-lo.

De quina manera la fe i el fet 
de ser cristiana poden ser un camí 
d’alliberament i també de creixe-
ment per a la dona?

He vist dones que vivien oprimides, 
confinades, i que quan han descobert 
la Paraula de Déu els ha suposat una 
cosa molt important en les seves vides. 
Algunes de les més pobres eren anal-
fabetes i han après a llegir per poder 
llegir la Bíblia. Posar la Bíblia en mans 
de les dones és una cosa molt revolu-
cionària i potencialment alliberadora; 
quan les dones s’apropen a l’Evangeli, 
la vida adquireix un altre sentit, més 
gran, que no és senzillament néixer, 
créixer, casar-se o no, reproduir-se, 
tenir cura dels fills... L’Església, en el 
sentit de comunitat de seguidors de 
Jesús, els pot ajudar molt, malgrat 
que l’Església institucional les des-
considera.

L’èxit de les Esglésies noves és que 
cuiden molt l’acollida. Si la dona 
tingués un paper més protagònic en 
l’organització de l’Església, aquesta 
seria més acollidora, més afectiva.

Aquesta presa de consciència 
de la pròpia dignitat, quines con-
seqüències té en l’esfera pública?

Per a moltes dones l’Església és el 

camí de transició de l’àmbit domès-
tic al públic, perquè aquí sí que les 
deixa anar el marit i en canvi no al 
sindicat o a altres espais. Moltes do-
nes que han començat en l’Església, 
s’han conscienciat, i ara les trobem 
en les lluites contra el racisme, per la 
Terra. L’evangeli és profundament 
revolucionari, el que passa és que 
l’Església molts cops ho desactiva i 
cal recuperar-ho. De totes les revo-
lucions que porta l’evangeli, la re-
volució de la dona és una de les més 
importants. En el temps de Jesús, no 
va haver-hi cap rabí que acceptés 
dones en el discipulat, ell va ser el 
primer; també a tractar-les igual i 
amb respecte. El cristianisme porta 
una bona notícia per a la dona.

Una Teologia de 
l’Alliberament viva

Vostè ha estudiat els vincles entre 
la Doctrina Social de l’Església (DSE) 
i la Teologia de l’Alliberament. Quin 
fil les ressegueix?

La DSE és d’importància fonamental i 
sempre ha estat present en els Pares de 
l’Església. Com a corpus doctrinari neix 
amb Lleó XIII com a resposta al fet d’ha-
ver perdut la classe obrera. A Amèrica 
Llatina poca gent coneix els documents 
de l’Església, són avorrits i àrids, però sí 
els de la Teologia de l’Alliberament; fins 
i tot els teòlegs els explicaven als més 
pobres amb un llenguatge més senzill. 
Al Brasil va haver-hi una aliança entre 
la DSE i la Teologia de l’Alliberament de 
vegades amb predomini d’aquesta última 
perquè tenia més canals de comunicació 
amb el poble. Mai no he entès la ràbia 
que va tenir el Vaticà amb la Teologia de 
l’Alliberament, tan sols pel fet d’assumir 
categories d’anàlisi marxistes, que no és 
assumir-ne els principis. En el fons, és una 
teologia eclesial, fidel a l’Església i que 
no es restringeix a l’àmbit acadèmic, sinó 
que té un peu a la pastoral. Es fa teologia 
mirant la realitat amb voluntat de tenir-hi 
impacte; la Teologia de l’Alliberament vol 
ser una paraula qualificada per ajudar 
en el procés de superació de la injustícia.

La Teologia de l’Alliberament no ha 
mort, perquè la pobresa existeix encara, 
potser amb noves formes més sofistica-
des i rostres nous (com els migrants). A 
més ha eixamplat el ventall prenent com 
a objecte no només els pobres socioeco-
nòmics i polítics, sinó també les pobre-
ses antropològiques (gènere, ecologia, 
diàleg interreligiós...). [Es pot ampliar la 
informació sobre el tema en el seu llibre 
Teologia latinoamericana: raízes e ramos 
(Petrópolis, Vozes, 2017) a partir d’unes 
conferències que va fer al Boston College 
dels Estats Units].

Una teòloga 
que s’inspira 
en els místics

Lucchetti Bingemer és una cap-
davantera entre les teòlogues lla-
tinoamericanes i compta amb una 
base sòlida perquè va completar la 
seva formació a Roma, animada pel 
pare João Batista Libânio. Com a 
periodista, va començar treballant 
a la Conferència Episcopal Brasilera 
i allà va observar amb admiració 
com els bisbes s’enfrontaven a la 
dictadura, denunciaven les tortures 
i defensaven els drets humans. «Em 
va donar un amor per aquella Esglé-
sia», recorda i va prendre la decisió 
d’estudiar Teologia; des de llavors fa 
més de quaranta anys que es mou 
per l’àmbit acadèmic.

Aquesta teòloga, que ha impartit 
formació a bisbes i clergues, ha hagut 
de lluitar contra estereotips i preju-
dicis de tot tipus: «He predicat reces-
sos i en l’avaluació hi ha respostes 
gracioses: “Vostè no té experiència 
presbiteral, sí de mare.” Doncs sí, a 
més de l’experiència de mare, tam-
bé tenim més capacitats», defensa. 
No en va, va assessorar els bisbes 
en la preparació de la Conferència 
d’Aparecida.

A M. Clara Lucchetti se la pot tro-
bar a la càtedra Carlo Maria Martini 
de la Pontifícia Universitat Catòlica 
de Rio de Janeiro, promovent el 
diàleg entre fe i secularitat, i inves-
tigant en la mística contemporània: 
«És un lloc de llibertat, de creativitat. 
Estudio aquests personatges estranys 
situats en els marges, en llocs molt 
seculars: Thomas Merton, Simone 
Weil, Etty Hillesum... són persones 
que em fascinen», sosté. Tot això ho 
ha destil·lat al llibre El misterio y el 
mundo (San Pablo, 2017).

Durant la 
inauguració 
del curs de 
Cristianisme 
i Justícia.

Sembla que hem oblidat que a 
les primeres comunitats cristianes 
la dona hi tenia un paper molt 
rellevant.

Efectivament, Pau va ser format 
per Priscil·la i Àquila. Es mostra que 
la dona tenia un lideratge, va haver-hi 
fins i tot bisbesses. Després això es va 
perdre i és hora de recuperar-ho. Mi-
rem les esglésies cristianes anglicana 
i protestant: tenen una experiència 
bona i positiva, i hi ha prou temps 
històric per avaluar-ho. Hi ha moltes 
resistències, però cal intentar trencar 
els murs i anar ocupant espais.

A la conferència es va referir al 
fet que «l’estigma d’Eva continua 
pesant sobre la dona en l’Esglé-
sia».

De fet, hi ha una discriminació pel 
cos, perquè aquest és l’argument 
per no ordenar dones. Diuen que en 

«Una dona no entra 
en la vida religiosa 
per ser treballadora 
de capellans»

«El Papa valora les 
dones i han tingut 
i tenen un paper 
molt important en 
la seva vida»

«Hi ha molta 
esperança en la 
comissió sobre el 
diaconat femení, 
però caldria que 
s’afanyessin 
i en sortís alguna 
cosa»
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revolucionari i potencialment alliberador»


