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"El coneixement profund de
les religions permet fer caure
les barreres que les
separen."
Mahatma Gandhi
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:: Editorial
Suggeriments per Sant Jordi
La divulgació és imprescindible per estendre i compartir el coneixement de la realitat.
Traslladar la informació i compartir-la fa cultura. Els llibres són portadors de coneixement i
experiències amb vocació d’arribar al públic. Divulgar el coneixement de la diversitat
religiosa és contribuir a normalitzar la convivència en una societat avançada. Una prioritat
indefugible per aquesta Direcció General.
Les editorials són fonamentals per divulgar el fet religiós i la pluralitat amb què es manifesta.
C om també ho és el rol dels mitjans de comunicació, com posa en relleu Francesc Torralba,
president del C onsell Assessor per a la Diversitat Religiosa, entrevistat en aquest número
extraordinari de Sant Jordi.
En aquesta edició oferim una variada proposta de llibres per gaudir de la lectura aprofundint
en el fet religiós i la diversitat, des d’una àmplia oferta de gèneres. A més d’una breu selecció
de l’oferta bibliogràfica actual, hem recollit també diferents i valuosos suggeriments dels membres del C onsell
Assessor per a la Diversitat Religiosa, perquè el tast sigui més complet.
Feliç diada de Sant Jordi!
Enric Vendrell i Aubach
Director general d'Afers Religiosos

:: Entrevista

:: Recomanacions dels membres del CADR

:: Festivitats religioses dels propers
mesos

El membres del Consell Assessor recomanen per Sant Jordi
Hem demanat als membres del C onsell Assessor per a la Diversitat Religiosa que ens
recomanin algun llibre per Sant Jordi. Aquí teniu les propostes que ens han ofert Francesc
Torralba, Francesc-Xavier Marín, Joan-Andreu Rocha, Maria Teresa Areces, Yaratullah
Monturiol i Miquel C alsina.

:: Voleu rebre el Butlletí d’Afers
religiosos puntualment?
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:: Assaig
Els animals a la Bíblia
Miquel Ylla-Català. Il·lustracions d’Enric Gelpí
La fauna és la protagonista del nou llibre de la col·lecció A la caputxina. Miquel Ylla-C atalà
explica la simbologia dels diferents grups d’animals que apareixen a la Bíblia —feréstecs,
domèstics, peixos, aus— i les interpretacions que es poden extreure a partir de les seves
aparicions.
Entendrem per què el lleó és emblema de lloança, tot i que també de maledicció; o per què la
serp, un animal tan aterridor, és símbol de vida i salut. Amb il·lustracions d’Enric Gelpí, l’ermità
de Samalús, el títol és un viatge extraordinari a la recerca del simbolisme.

L'experiència vèdica
Raimon Panikkar
Els Veda són un dels corpus de literatura religiosa més antics de la humanitat, i constitueixen, a
més, un dels primers documents literaris de l'Índia (entre el 2000 i el 1000 aC ). Es tracta d'una
de les manifestacions més fascinants de l'Esperit, segons el parer de Raimon Panikkar.
L'epifania vèdica forma part del patrimoni de la humanitat. Per això, la millor manera de posarse al servei de la seva funció més profunda és compartir-la amb un esperit de fraternitat amb el
conjunt de la humanitat. És el que fa Panikkar amb aquesta magna antologia dels Veda:
compartir amb els lectors els millors textos de les escriptures vèdiques, degudament
contextualitzats i comentats. El vuitè volum de l'Opera Omnia Raimon Panikkar proposa un
autèntic camí iniciàtic que, seguint el ritme de la vida del cosmos, ens porti al naixement de la
Vida plena en nosaltres.

Tao. Els ensenyaments del savi ocult
J.M. Romero
Introducció divulgativa i accessible dels ensenyaments del taoisme. Amb un llenguatge senzill,

Introducció divulgativa i accessible dels ensenyaments del taoisme. Amb un llenguatge senzill,
aquesta obra destinada al gran públic sintetitza els tres clàssics del taoisme: el Tao Te King, el
Zhuang Zi i el Lie Zi, tot posant en relleu la vigència actual del missatge del tao: mutació
permanent i interdependència entre tots els elements de l'univers; acceptació de la nuesa
essencial i fugacitat de l'existència humana; confiança en la intuïció i el sentit de la percepció.

:: Itineraris
Déus desconeguts. Viatge iniciàtic a les religions de l'Orient
Fèlix Martí
L'autor proposa un viatge a l’Orient per conèixer en directe les religions nascudes a l’Àsia. És
un itinerari que explica les pràctiques religioses que ha observat personalment a l’Índia, Sri
Lanka, Nepal, Birmània, Tailàndia, Laos, C ambodja, Vietnam, Xina i Japó. L’autor, que s’ha
deixat fascinar per unes tradicions espirituals i unes icones de la divinitat molt allunyades de
les cultures occidentals, expressa impressions i opinions que ajuden el lector a interpretar
missatges i símbols valuosos per a qualsevol persona.
El llibre, profusament il·lustrat amb fotografies del mateix autor, compta amb un pròleg de
Joan Francesc Mira.

Pelegrins al cor de Barcelona
Jaume Castro i Meritxell Téllez
Presentat el proppassat desembre, aquest llibre ofereix un itinerari per la C iutat Vella, el cor
d’una Barcelona cultural i espiritual, que inclou les quatre basíliques gòtiques: la C atedral,
Santa Maria del Pi, Santa Maria del Mar i els Sants Màrtirs Just i Pastor; altres esglésies i
capelles menys conegudes, convents desapareguts i edificis de passat hospitalari i caritatiu,
així com el record de la presència de les primeres comunitats cristianes i de la cohabitació al
call jueu. Jaume C astro és el responsable de la C omunitat de Sant Egidi a Barcelona, i
Meritxell Téllez també n’és membre.

:: Vivències personals
El regal de la vida
Maria Victòria Molins
Per sorpresa de tots es va fer monja als 19 anys, entrant en la C ompanyia de Santa Teresa de
Jesús. Ella sempre diu que va ser un enamorament de Jesús... del que mai s’ha desprès.
Va estudiar Filosofia i Lletres. Després de molts anys dedicada a l'ensenyament de la llengua, la
literatura i la filosofia a escoles jesuïtes, als 80 la Viqui es va traslladar al Raval, on viu des de
llavors, humilment, en comunitat, sense hàbits ni monestirs. No li queden complexos ni
perjudicis i té la saviesa de qui ha viscut molt i molt intensament, de qui no jutja ningú sinó que,
simplement, estima.

A Dios rogando
Lucía Caram
L’autora explica com i per què lluita per un món més just: “Déu no té mans, té les nostres
mans, per curar, consolar, construir, transformar.” Propugna plantar cara al model
imperialista que exclou molts i privilegia uns pocs. La seva tasca solidària l’ha portat a
promoure el projecte MOSAIC de salut mental i la Fundació Rosa Oriol, que dóna suport i
acolliment a persones ‘expulsades del sistema’. Sor Lucía C aram (1966, Tucumán, Argentina)
és monja dominica contemplativa. C ol·laboradora exitosa als mitjans de comunicació i les
xarxes socials és també autora de Mi claustro es el mundo (Plataforma Editorial, 2012).

Contemplar els fets de cada dia
Enric Puig i Jofra
El recentment condecorat amb la C reu de Sant Jordi, P. Enric Puig, és jesuïta, secretari general
de la Fundació Escola C ristiana de C atalunya i president de la Fundació IQS - Institut Químic de
Sarrià.
Per ell, escriure aquests articles ha estat una experiència personal d’observació, de reflexió i
de pregària, de descobriment o retrobament de temes i actituds, d’apropament al dolor i a la
joia, de contacte amb la vida; de tornar una i altra vegada a la Paraula de Déu que els
il·lumina i als ensenyaments de l’Església que els acompanya quan cerquem llum i camins de
resposta. Una experiència de contemplació.

:: Ficció
El meu amor sikh

Elisabet Pedrosa
Relat novel·lat de la relació entre l’autora i un immigrant sense papers d’origen sikh que va
esdevenir el primer matrimoni sikh de l’estat espanyol. Es barreja la veritat i ficció d’una
història d’amor que supera les barreres culturals i els prejudicis. “És l’amor eros, l’amor passió
i admiratiu, i l’amor madur que creix amb la convivència”, diu l’autora, que és periodista i
treballa a C atalunya Ràdio. L’autora ha explicat públicament que el seu home cada cop està
més integrat a la societat catalana, que manté vincles amb la comunitat sikh i professa una
religió que ara tots dos comparteixen. Van junts al temple, un lloc que aprofiten per convèncer
la comunitat sikh de la importància d'integrar-se en la societat catalana.

:: Infantil
La Bíblia de tots
Text a cura de Jesús Ballaz. Il·lustracions de Pilarín Bayés
Editorial C laret i Estrella Polar acullen una edició adaptada i il·lustrada per Pilarín Bayés amb
l’assessorament d’experts biblistes i pedagogs especialitzats. Els episodis més emblemàtics
de La Bíblia són explicats amb un llenguatge amè i proper als nens.
Una visió única i nova d’aquest referent de la literatura, el llibre més universal i influent de la
història. Una Bíblia interconfessional, que ajudarà a suscitar preguntes i diàleg.
Segons Bayés, «la Bíblia de tots serà un llibre que hauria d’arribar a molts països» i afegeix
que li fa «molta il·lusió perquè trobo que es tracta d’històries com les dels contes populars
amb trets de la nostra manera de fer que ens lliga amb altres cultures d’Occident».

Un barret de palla
Maria Jaén. Il·lustracions d'Àgata Gil
Una de les guionistes de la minisèrie Descalç sobre la terra vermella s'inspira aquest film, per
escriure aquest àlbum infantil.
En arribar a Brasil, com a missioner, Pere C asaldàliga descobreix la terrible situació dels més
pobres —homes que treballen i viuen com a esclaus, camperols que es veuen obligats a
abandonar les seves terres, i poblats indis en perill d'extinció— i decideix treballar per
canviar les coses.
Sap que per acabar amb l'abús i l'esclavatge, haurà de plantar cara als poderosos (els
terratinents i el govern militar), i ho fa sense por, encara que això representi posar en perill
la seva vida.

:: Obres dels membres del CADR
La revolució de la tendresa. El veritable rostre del papa Francesc
Francesc Torralba
Amb aquest assaig, el filòsof i teòleg Francesc Torralba analitza el pensament social i teològic
del Papa Francesc a través dels seus missatges des de l’inici del seu pontificat, el març de
2013. Ha identificat paraules clau que reapareixen amb certa constància i n'ha intentat aclarir
el seu sentit. Per Torralba, “Francesc és un Papa popular, capaç d’arribar a públics molt
diferents i d’adaptar-se a entorns molt diferents, però el seu discurs no és populista, ja que
està carregat de profunditat i de matisos, la qual cosa és incompatible amb el populisme
retòric i la demagògia. A més, comunica un pensament que, en molts aspectes, s’oposa als
valors col·lectius predominants a Europa i als estils de vida habituals en la societat del
benestar. L’autor és president del C onsell Assessor per a la Diversitat Religiosa i també
consultor del C onsell Pontifici de la C ultura de la Santa Seu.

Religión y política
Lluís Duch
Aquest llibre, que forma un díptic amb Religió i comunicació, consisteix en una indagació a fons
sobre les interactuacions i coimplicacions entre religió i política. Les relacions entre el fet religiós
i el fet polític han marcat profundament la història dels pobles europeus. Per bé i per mal, les
estructures polítiques de la religió interactuen, sovint d'incògnit, amb les estructures religioses
de la política, i produeix una mena de transvasament de les significacions i els termes polítics a
la religió, i de les concrecions religioses a la política.
Duch és monjo de Montserrat i membre del C onsell Assessor per a la Diversitat Religiosa.

Vers un temps de síntesi
Xavier Melloni
Després d'un segle d'ideologies fèrries que negaven l'Invisible i de dècades de teologia sobre la
mort de Déu, ens trobem davant d'un nou paradigma en què el ressorgiment de la dimensió
espiritual ha confluït amb la pluralitat cultural i religiosa. El repte rau a aconseguir que aquest
ressorgiment integri les aportacions de les generacions precedents, tant de les més antigues
que van pertànyer a la primera innocència com de les més recents que van aportar una actitud
crítica respecte de les religions. Visions que fins ara han competit entre si poden ara descobrir
que es necessiten mútuament. Aquesta síntesi no és una tasca fàcil perquè no s'estableix en el
mateix pla que les seves antinòmies, sinó en un àmbit de més gran profunditat on cada una
d'elles és convocada més enllà de si mateixa.
Melloni és jesuïta i membre del C onsell Assessor per a la Diversitat Religiosa.

Melloni és jesuïta i membre del C onsell Assessor per a la Diversitat Religiosa.

:: Entrevista
Francesc Torralba: “Les religions tenen un pes decisiu en el planeta”
Francesc Torralba (Barcelona, 1967) és el president del Consell Assessor per a la
Diversitat Religiosa. Doctor en Filosofia i en Teologia. Professor de la Universitat Ramon
Llull, ensenya Història de la Filosofia contemporània i Antropologia filosòfica i dirigeix la
C àtedra Ethos d’ètica aplicada la mateixa universitat, a més de formar part de comitès d’ètica
de diverses organitzacions. També és consultor del C onsell Pontifici de la C ultura de la Santa
Seu i escriptor prolífic: més de setanta llibres de caràcter filosòfic.
Parlem amb ell en ocasió de la Diada de Sant Jordi, sobre la cultura religiosa i simbòlica en la
nostra societat, els valors, el pluralisme i la seva gestió.

:: Festivitats religioses dels propers mesos
21 d’abril
Fe Bahá'í: 1r de Ridvan , mes que commemora l'anunciació pública per part de Bahá'u'lláh.
29 d’abril
Fe Bahá'í: 9è de Ridvan, dia sagrat durant l'anunciació de Bahá'u'lláh
2 de maig
Fe Bahà’í: 12è de Ridvan, dia sagrat durant l'enunciació de Bahà'u'llàh
14 de maig
Budisme: Visakha (Escola Theravada: Dia de Buda)
23 de maig
Fe Bahà’í: Aniversari de la Declaració del Bab
29 de maig
Fe Bahà’í: Aniversari de l'ascenció del Bahà'u'llàh
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