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si i les intuïcions que es plantejaven
sobre els aires de la modernitat i la
postmodernitat resulten avui plena-
ment actuals i vigents.

L’obra està escrita, podríem dir,
segons la clàssica dialèctica: per una
banda, veure per on va la cultura dels
homes; és a dir, quins són els temes i les
idees que avui suren en el magma de la
realitat humana; per l’altra, quines
propostes s’hi presenten com a alter-
natives, sobretot en relació amb l’ex-
plicació de la realitat des d’idees trans-
cendents; i finalment, per acabar amb
la síntesi d’una possible opció salvado-
ra, replantejant una possible resurrec-
ció de Déu més enllà de la seva mort
cultural. Dit d’una altra manera, es
tracta d’intentar respondre a una pre-
gunta: ¿podem superar el desencís
secularitzador en relació amb les cate-
gories tradicionals del sagrat?, ¿hi ha
una resurrecció possible en la que
molts consideren mort de Déu?

Una de les virtuts que ja subratlla
l’abat Cassià al pròleg d’aquesta obra és
“el llenguatge planer, ric d’imatges apa-
rentment ingènues”. I és que, efectiva-
ment, el llibre es llegeix amb gran facili-
tat, malgrat la profunditat del seu con-
tingut. Benvinguda sigui, doncs, aquesta
versió catalana d’un assaig que mereix
ser conegut i reflexionat. –Manel Simó
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eia falta aquest llibre per fer front
d’una manera clara, senzilla i efi-

caç al dèficit de materials per iniciar-se
no tant en el coneixement com en l’ex-
periència religiosa en si mateixa.

Els autors l’han concebut com un
dossier de propostes metodològiques,
agrupades en cinc capítols: el fet religiós;
l’experiència religiosa; el pluralisme reli-
giós; l’especificitat de cada religió (hin-
duisme, budisme, judaisme, islam, cris-
tianisme, noves formes de religiositat);
criteris de discerniment per distingir la
qualitat d’una proposta religiosa.

Una breu introducció i un material
complementari (un CD amb cinc entre-
vistes) completen l’obra.

Cada capítol segueix un esquema
similar. Després d’una breu introducció
al tema, s’ofereix de forma esquemàtica
un resum de continguts, els objectius
que es volen assolir i una temporalitat
indicativa. Tot seguit es passa a descriu-
re el que és pròpiament la dinàmica de
la sessió, explicada en diversos passos, en
els quals s’alternen activitats més experi-
mentals (fer silenci, escoltar música, lle-
gir algun text, audició d’algun testimoni
personal, etc.) amb altres de més reflexi-
ves i de posada en comú de les vivències.
Finalment, hi ha un esforç de síntesi de
tot plegat, seguit per una autoavaluació.

A cada capítol pròpiament dit el
segueix encara un recull de materials
que poden ser útils per a un major apro-
fundiment, compost per textos diversos,
un glossari de paraules més importants i
una bibliografia que distingeix les fonts,
els estudis i les obres de divulgació.

El text es llegeix de manera fàcil i l’a-
grairan especialment les persones que es
dediquen a l’educació o a l’animació de
grups de joves, tot i que serà profitós
també per a qualsevol persona interessa-

da a posar-se al dia en aquest tema tan
candent en la nostra època.–Andreu
Trilla
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uan es va fer el V Congrés de l’as-
sociació Cristianisme al Segle XXI

(desembre de 2007), Ramon M. Nogués
s’encarregà de coordinar els ponents
sobre el debat a partir de les situacions
creades per la interrelació entre ciència,
dret i ètica en temes que voregen la vida
humana en els seus inicis i en el seu
final. Ell mateix ha tingut cura de l’edi-
ció de les sis ponències, que presenta en
una breu però substanciosa introducció.

Les ponències resulten desiguals
per la temàtica i per l’enfocament, però
totes resulten d’interès per a qualsevol
lector que s’interessi per les implica-
cions morals dels canvis socials induïts
en gran part pel progrés tècnic aplicat a
la vida humana.

Begoña Roman (professora d’ètica)
encara de manera didàctica les relacions
entre dret i ètica. Joan Carrera (metge
cirurgià, jesuïta) planteja una bioètica
mínima i la seva relació amb el dret.
Gaspar Mora (professor de teologia
moral) situa dins el debat el lloc de la
moral que es desprèn de l’evangeli i de
l’Església. Núria Terribas (jurista espe-
cialitzada en bioètica, directora de
l’Institut Borja de Bioètica) es refereix
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als aspectes en què el dret afecta l’em-
brió humà. Marc Antoni Broggi (metge
cirurgià, fundador de la Societat
Catalana de Bioètica) presenta la temàti-
ca de la malaltia i la mort en relació amb
els drets del malalt i els límits ètics i
legals. Federico Mayor Zaragoza (doctor
en farmàcia, professor de bioquímica,
exministre d’Educació, exdirector gene-
ral de la UNESCO) ofereix unes refle-
xions des del punt de vista de la sosteni-
bilitat.

L’enfocament polièdric satisfarà
segurament els lectors que desitgin una
bona base conceptual per fer front a
debats cada vegada més actuals al vol-
tant de les possibilitats i límits de la
intervenció humana, com diu el subtítol
de l’obra.–Andreu Trilla 
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l virrei Amat, conegut per ser l’a-
mant de la Perritxoli. Quan vaig

escoltar això a la guia militar que ens

portava pel Real Felipe, la magnífica
fortalesa d’El Callao (Perú), no vaig
poder reprimir un somriure escèptic.
En tot cas seria ella, actriu i cantant, la
coneguda per la seva relació amb
Amat, vaig pensar. Fos com fos, la pet-
jada d’aquest català hi era ben present
davant nostre. En tornar a Barcelona,
delerós d’aprofundir en la seva figura,
devoro la biografia que li ha dedicat
Vicenç Pascual Rodríguez, un treball
força acurat que dóna algunes claus
per entendre l’imperi espanyol en un
temps de canvi.

Si en temps dels Àustries les clas-
ses dominants americanes gaudien
d’una amplíssima autonomia, la situa-
ció es va capgirar al segle XVIII. Els
Borbons començaren a enviar a l’altre

E


