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Amb Déu o sense
Vicenç Villatoro i Francesc Torralba reflexionen sobre Déu en un llibre de cartes
EFE
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L'escriptor i periodista Vicenç Villatoro, que es defineix com a "agnòstic amic de les
religions", i el catedràtic de filosofia i teologia Francesc Torralba, que diu ser "un
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cristià escèptic", s'han creuat 40 cartes en les quals debaten sobre la fe i la creença
en Déu. La recopilació de les quaranta cartes creuades entre els dos autors entre
juliol de 2011 i gener de 2012 han estat publicades en el llibre 'Amb Déu o sense.
Quaranta cartes creuades' (Fragmenta Editorial).
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Al llarg de les quarant a missives, Torralba i
Villat oro debat en sobre si Déu va ser creador o
creat , sobre el sagrat i el prof à, sobre l'esf era
religiosa i la pública, sobre la mort i el consol,
sobre la bellesa, sobre el mist eri del mal i sobre
la t ransmissions de valors i conviccions. "És un
exercici de diàleg ent re els dos aut ors", han
assenyalat f ont s de l'edit orial, que present arà el

EDITORIAL FRAGMENTA
L'escripto r i perio dista Vicenç Villato ro , que es defineix co m
a "agnò stic amic de les religio ns", i el catedràtic de filo so fia
i teo lo gia Francesc To rralba, que diu ser "un cristià
escèptic", s'han creuat 40 cartes en les quals debaten
so bre la fe i la creença en Déu

llibre dimart s que ve en un act e a l'Audit ori de la Facult at de Comunicació Blanquerna
de la Universit at Ramon Llull.

P U B LI C I TAT

"Jo em considero un agnòst ic amic de les religions, admirador de les religions", es
def ineix Vicenç Villat oro, en cont raposició al prof essor Torralba, que és "un crist ià
escèpt ic, un crist ià que busca, que int ent a ent endre millor allò en el que creu".
L'espirit ualit at sense f e cent ra bona part del diàleg creuat ent re els dos aut ors en un
llibre que va sorgir per iniciat iva de l'edit orial.
L'edit or, Ignasi Moret a, que prologa el llibre, ha explicat que l'encàrrec es va f er
perquè "t robem absolut ament necessari el diàleg ent re creient s i no creient s, ent re
les religions i la cult ura, i per això ens va semblar molt oport ú un int ercanvi epist olar
ent re dos int el·lect uals cat alans de relleu". "A més -ha af egit l'edit or- el diàleg que
han sost ingut no ha polarit zat només les idees al volt ant de la f e, sinó que t ambé
permet veure la conf ront ació ent re les eines discursives d'un f ilòsof i un escript or, les
d'un t eòleg i un periodist a".
Una de les caract eríst iques del llibre és que els dos aut ors despullen les seves idees i
una mica de la seva t raject òria vit al a t ravés del seu epist olari, en unes cart es que
van escriure des de llocs t an dispars com Mat adepera (Vallès Occident al), Mart inet
(Cerdanya), Manacor (Mallorca), Morgovejo (Lleó) o a bord de l'AVE Barcelona-Madrid.
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