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Les creences esdevenen enormes fàbriques de sent it . Aport en les
respost es necessàries per t ransit ar per la complexit at del viure. Qui t é una
creença sòlida i profunda, qui la sap viure plenament , hi vert ebra el seu eix
vit al a l’ent orn i disposa d’un invent ari de respost es possibles a t ant es
pregunt es com van sorgint . Aquest ha est at el sent it de les religions al llarg
de la hist òria de la humanit at . Cal no oblidar però, que l’home ha perdut
massa vegades el nord condicionat per les creences. La imposició d’unes
sobre alt res, la volunt at de convert ir-les en majorit àries o la rigidesa de
pensament han est at sovint un fre a l’evolució de les societ at s, un parany
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per a la ciència, la cult ura i el coneixement en general.
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valor. En front de la dificult at , davant de la incert esa, esdevenen refugi,
aport en consol, generen esperança, donen respost es. Si la modernit at
havia de marginar el sagrat i el diví, observem com l’home modern busca
confort en les religions més clàssiques o curiosament , sacralit za i divinit za
nous símbols i creences per poder t robar un sent it a les seves vides.
D’aquest a qüest ió dialogaven aquest cap de set mana a La Xarxa, el
doct or en filosofia i t eòleg Francesc T o rralba, un crist ià escèpt ic, i
l’escript or Vicenç Villat o ro , un agnòst ic amic de les religions. Tot s dos
compart ien l’espai “Diàlegs” del Maneres de viure , demost rant -nos el
valor enriquidor i út il de la confront ació serena d’idees. Torralba i Villat oro,
acaben de publicar el llibre “Amb Déu o sense” (edit orial Fragment a) on
debat en, en forma d’epist olari, sobre el sent it i el valor de les creences
religioses en la societ at act ual.
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