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Fragmenta organitza un nou diàleg
entre autors i lectors
L’editorial especialitzada en religions celebra set anys d’existència

Eduard Brufau
Barcelona
Després de l’èxit de la primera
edició, celebrada el 2012 amb motiu
dels cinc anys de Fragmenta, aquesta
jove i dinàmica editorial va organitzar un segon Fòrum Fragmenta el 24
de maig passat. La Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri del barri de les
Tres Torres de Barcelona va acollir
els participants de la jornada, que
van poder assistir a taules rodones,
xerrades i tallers impartits per alguns dels autors que han publicat
en aquesta l’editorial especialitzada
en religions.
La jornada va començar amb una

interessant activitat conjunta, la
representació d’Un matí amb Schönberg, d’Albert Pijuan, dramatització
basada en l’òpera Moisès i Aharon del
famós músic vienès i pare del dodecafonisme. L’excel·lent actuació dels
actors durant aquesta obra relativament breu va servir perquè entressin
en escena diferents temes filosòfics,
artístics i religiosos de pes, com ara el
sentit de la creació humana o les implicacions artístiques i teològiques de
representar el Déu invisible. A partir
d’aquest preàmbul es van desenvolupar la resta d’activitats.
Repartits entre les diferents sales i
el jardí de la bonica torre modernista
els autors van poder explicar la seva

obra, respondre preguntes i entrar
en diàleg amb els lectors o amb altres autors. Entre les persones que
van impartir les activitats i que han
publicat a Fragmenta hi havia Josep
Rius-Camps i Francesc Torralba, col·
laboradors habituals de Catalunya
Cristiana, i altres conegudes personalitats del món de la religió, la cultura
i el pensament, com ara Ramon M.
Nogués, Josep Otón, Gregorio Luri,
Joan Ferrer, Lluís Duch, Dominique
de Courcelles, Laia de Ahumada,
Xavier Melloni o Amador Vega. Així
els participants van poder saber una
mica més sobre la crítica de la religió
que fan els coneguts com a mestres
de la sospita (Marx, Nietzsche i Freud),

Col·labora amb nosaltres i aconsegueix la teva
butlleta o talonari trucant al telèfon 93 409 28 10

introduir-se a la teoria i la pràctica del
ioga, conèixer des de la perspectiva
teològica i literària la tradició popular
dels goigs catalans o conversar amb
Josep Rius-Camps sobre la seva recerca exegètica al voltant l’obra de Lluc
a través del còdex Beza. El II Fòrum
Fragmenta va acabar amb una taula
rodona conjunta en què alguns dels
autors van reflexionar sobre la religió
als nostres dies i amb la intervenció
a tall de cloenda d’Enric Vendrell,
director general d’Afers Religiosos de
la Generalitat de Catalunya.

Una aposta ferma en temps
d’incertesa
En l’època en què s’imposa la comunicació a distància i el suport electrònic, Fragmenta Editorial aposta
sense complexos pel format paper i
la trobada personal. Ignasi Moreta
i Inês Castel-Branco, fundadors de
l’editorial, reflexionen sobre aquesta
nova realitat: «Avui llegim en tota
mena de formats, molts dels quals
afavoreixen una forma de lectura
promíscua (...) Llegim més que mai,
però són lectures al vol, a l’atzar d’un
enllaç, d’una consulta, d’un estímul.
En aquest marc de lectura ràpida i
atzarosa, la voluntat de profunditat
i de rigor troba en el llibre el seu
millor aliat. Perquè no tot hi cap en
140 caràcters (...) Perquè internet
ens ofereix informació, però el llibre
ens pot proporcionar coneixement i
conduir-nos a la saviesa.» Aquestes
declaracions no són pas una defensa
gremial, sinó una invitació a repensar
profundament el món actual per no
perdre’ns en un garbuix de reaccions
efímeres i passatgeres, d’aprenentatge superficial. Fragmenta Editorial,
amb els seus llibres rigorosament
editats, fa una aportació valuosíssima perquè l’home contemporani
s’atreveixi a viure la vida amb profunditat.

