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Discursos i pecats


Fragmenta enceta una col·lecció d’assajos amb “una altra mirada” sobre els pecats capitals



Akiara Books publica discursos històrics per a adolescents



Un llibre de Claret re exiona sobre la llibertat religiosa al món



Nou volum al voltant de la Sagrada Família





https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1716875-discursos-i-pecats.html

1/5

28/12/2019

Discursos i pecats | Mireia Rourera | Barcelona | Societat | El Punt Avui







https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1716875-discursos-i-pecats.html

2/5

28/12/2019

Discursos i pecats | Mireia Rourera | Barcelona | Societat | El Punt Avui



MIREIA ROURERA - BARCELONA

L’enveja “és el pecat més fosc, el més perEl discurs de Malala
vers; és el pecat que necessita més sofistiquan va acceptar el
cació”. Ho va explicar Marina Porras,
premi Nobel de la Pau
l’autora de L’enveja, de Fragmenta Editos’ha recollit en un llibre
rial, un dels llibres dedicats als set pecats
per a adolescents
capitals, el dia de la seva presentació, el 26
de novembre passat, a la llibreria Calders de
La llibertat religiosa és
Barcelona. L’enveja es va publicar pràcticaun dret fonamental poc
ment alhora que La mandra, d’Oriol Quinconegut encara i molt
tana, el segon volum d’aquesta col·lecció,
trepitjat arreu del món
dedicada a mirar “amb uns altres ulls els set
pecats considerats capitals per l’Església
catòlica”. Però, a diferència de Marina Porras, que condemna l’enveja, Oriol
Quintana no condemna la mandra, sinó ben al contrari: la defensa. “Sense
mandra i sense les altres passions desordenades, no és possible viure una
vida plenament humana”, diu.
L’editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, va explicar en la presentació de
L’enveja que va encarregar “un assaig sobre els set pecats capitals –que tradicionalment han estat lligats al llenguatge religiós– a un grup d’escriptors i
periodistes perquè els escrivissin amb una altra mirada”. Els assagistes,
doncs, han bastit el seu relat d’acord amb les seves lectures i sabers. El tercer
llibre d’aquesta col·lecció, el més nou, és L’avarícia, d’Oriol Ponsatí-Murlà.
L’avarícia, diu Fragmenta, pot ser convertida en el més noble dels sentiments revolucionaris o en el més lleig dels pecats. És un pecat relatiu, que
fluctua entre el vici i la virtut (una manera força estranya de ser pecat).
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Akiara Books, l’editorial que dirigeix Inês Castel-Branco, acaba de treure al
mercat una col·lecció imperdible: una sèrie de discursos fets per personatges
rellevants comentats perquè siguin llegits per adolescents, unes lliçons
necessàries si volem que els nostres joves siguin una mica més que consumidors i tinguin esperit de contrast i capacitat de discernir. Aquesta editorial,
fins ara dedicada al llibre infantil i juvenil, inicia ara Akiparla: La Força de la
Paraula, amb els discursos –il·lustrats i comentats– de quatre personatges
molt potents: el de la jove musulmana Malala, el del cap indígena Si’ahl, el
de la nena canadenca Severn Suzuki i un de Pepe Mujica, expresident de
l’Uruguai.
Cada llibre està acompanyat del comentari d’un expert i il·lustrat, tot i que el
format és de butxaca. El comentari del discurs de Malala quan va acceptar el
premi Nobel de la Pau (La meva història és la història de moltes noies,
2014) el fa Clara Fons Duocastella, sociòloga de les religions i directora de
Dialogal; el del líder indígena Si’ahl, que parla sobre l’ecologia i l’espiritualitat, el fa el filòsof Jordi Pigem; l’escriptor Àlex Nogués és l’encarregat de
comentar el discurs que va fer la nena Svern Suzuki el 1992 (quan només
tenia 12 anys) durant la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro, i,
finalment, el discurs que l’expresident de l’Uruguai Pepe Mujica va fer
davant l’assemblea de les Nacions Unides celebrada a Nova York el 2013, en
què va criticar els disbarats de l’economia contemporània i va instar a dur
una vida més senzilla, l’ha fet Dolors Camats, exdiputada del Parlament.
Que Gaudí era un home religiós i es va inspirar en Déu i en l’Evangeli per fer
la Sagrada Família ho sap tothom. El que no es coneix prou és tota la gent al
marge de Gaudí que, des de la perspectiva religiosa o no, ha posat el seu gra
de sorra perquè aquest temple que avui identifica Barcelona pogués ser una
realitat. El periodista Raül Garcia Aranzueque acaba de publicar Els pilars
humans de la Sagrada Família (Editorial Gregal), un llibre amb els noms
propis que han fet possible l’enlairament d’aquest temple, que, com explica
l’autor, no ha estat sempre tan popular ni visitat com ara, i en èpoques no
tan favorables va patir força. Entre els personatges que apareixen en el llibre, hi ha el mecenes de Gaudí, Eusebi Güell; Domènec Sugrañes, deixeble
de l’arquitecte; Lluís Bonet, que va recuperar les maquetes de Gaudí de
l’incendi del temple el 1936, i el seu fill, Jordi Bonet, que encara viu, director
de les obres del temple durant 27 anys.
Un altre llibre que acaba de sortir publicat i que fa pensar, i molt: La lluita
per la llibertat religiosa i de consciència (Claret), d’Eduard Ibáñez, que va
ser president de Justícia i Pau i avui és president de la Fundació Catalunya
Religió i membre del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona. La
llibertat religiosa i de consciència és un dret fonamental, profundament vinculat a la dignitat de la persona i reconegut en tots els tractats internacionals. Però Ibáñez explica que avui aquesta llibertat està greument vulnerada
en un gran nombre de països, amb agressions i persecucions que sovint
comporten al mateix temps la violació del dret a la vida i la integritat física...
“És un dret fonamental poc conegut i, malauradament, trepitjat en molts
països; per això amb aquest treball m’ha semblat interessant contribuir a
divulgar el sentit i la importància de la llibertat religiosa”, explica l’autor.
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