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RAIMON RIBERA. EL DIÀLEG INTERRELIGIÓS
FRAGMENTA EDITORIAL. BARCELONA, 2007. 140 PÀG.

A partir d’una visió àmplia de les tradicions
religioses i espirituals, així com de la dinàmica que suposen les seves relacions mútues,
l’autor ens aproxima en aquest llibre de fàcil
maneig al camí del diàleg interreligiós amb les
seves característiques, possibilitats, dificultats i
aportacions. El seu objectiu és la identitat de
l’ésser humà en un món global. Si ens obrim
respectuosament els uns als altres, les diferències són el mirall de
la riquesa interior. A través d’un plantejament viscut, el llibre ofereix perspectives molt falagueres per superar l’anomenada crisi
epocal de manca d’horitzons. És cert que situar-se en la recerca
de la veritat, amb actitud humil d’escolta, ens sorprèn. Per fidelitat a la nostra memòria ens cal, amb tot, anar endavant, marcar
prioritats, configurar junts projectes, purificar actituds; és a dir, ser
coherents. Ramon Llull ho veié clar amb la seva art de trobar felicitat. L’autor, i els tres interlocutors situats cap al final del llibre
amb idèntic propòsit, ho fan així mateix avinent atesos els reptes
de l’hora present Joan Botam

.

DIMENSIONES DEL PLURALISMO RELIGIOSO
REVISTA CIDOB D’AFERS INTERNACIONALS, NÚM. 77, 2007

Durant molts anys, l’anàlisi dels fenòmens
religiosos ha ocupat un lloc marginal en les
ciències socials. Això, però, ha canviat en els
darrers temps. Cada dia són més les recerques realitzades i cada vegada hi ha més
científics socials que fan aportacions en
aquesta àrea. El seminari –organitzat per la
fundació CIDOB i coordinat per Jordi
Moreras– que ha donat lloc a aquest número de la Revista CIDOB
d’Afers Internacionals n’és un bon exemple.
I és que, quan semblava que la societat s’havia secularitzat
definitivament, han aparegut noves controvèrsies relacionades
amb el fet religiós. Controvèrsies que posen de manifest la necessitat de repensar l’acomodació de les minories religioses en la
nostra societat i la creació de nous models teòrics per pensar la
religió avui.
La revista agrupa els articles en dues grans temàtiques: per
una banda, l’anàlisi de les teories de la secularització i el pluralisme a la llum dels nous esdeveniments, i per l’altra, l’anàlisi
d’experiències locals concretes de regulació de la religió Maria

.

SAMKARA. LA ESENCIA DEL VEDANTA
RBA. BARCELONA, 2003.

Aquest petit llibre és una bona eina per acostar-se a l’obra de Sankaracharya (788-820),
destacat exponent del corrent de pensament
hindú Advaita Vedanta, ‘la via de la adualitat’.
L’eix central d’aquesta via espiritual seria l’afirmació de Brahman, l’Absolut, com a Realitat
Única, mentre que el món de les formes seria el
reflex de l’U, del Si mateix, de l’existència una i
única. Sortir de la visió il·lusòria, copsar aquesta identitat profunda, transforma de cap a peus
l’existència: “tot aquest univers és en veritat el
Si, res existeix fora del Si mateix. De la mateixa
manera que totes les gerres no són sinó argila,
així qui coneix comprèn la identitat de tota cosa
amb el Si mateix”, llegim.
El mestre Sankara és una de les figures cabdals de l’espiritualitat i el pensament de l’Índia i
el seu influx en tot el pensament hindú posterior ha estat immens. Tot i la brevetat de la seva
vida, va escriure nombroses obres. L’edició que
us proposem n’és una petita selecció que
inclou, entre altres textos, el bell tractat
Atmabodha o ‘Del coneixement de si mateix’.
Altres escrits més extensos d’aquest autor
que tenen molt d’interès són els comentaris al
Bhagavad-Gita i a diversos Upanisads (editorial
Trotta). Tot i la manca d’estudis en castellà o
català sobre Sankara (o Samkara), no volem deixar de recomanar l’obra de Rudolf Otto en què
compara el seu pensament i el del mestre
Eckhart: Mística d’Orient, mística d’Occident,
traduïda a diverses llengües Teresa Guardans

.
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