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Amb Déu o sense
Déu, Sense, Francesc Torralba

Al llarg de quaranta cartes —vint per
corresponsal—, Francesc Torralba i Vicenç
Villatoro aborden temes com ara la pregunta pel
sentit, Déu creat o Déu creador, el sagrat i el
profà, l'esfera religiosa i l'esfera pública, la mort i
el consol, una ètica sense Déu, la bellesa, el
misteri del mal, la transmissió de valors i
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Si vols fer una aportació econòmica, emplena les
següents dades, escull la quantitat econòmica que vols
aportar i el mètode de pagament que prefereixis. Estem
molt agraïts per la teva col·laboració.
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conviccions, l'existència dels cristians, la plaça
pública, la capacitat de celebrar i l'espiritualitat
sense fe.

És un diàleg d'idees, però també d'experiències
viscudes durant el mig any de redacció, entre l'inici
de l'estiueig i les celebracions familiars de Nadal.
Les cartes creuades entre Torralba i Villatoro
confronten no tan sols un creient i un no creient,
sinó també un filòsof i un escriptor, un teòleg i un
periodista. I tots dos converteixen sovint l'epistolari
—el "gènere de l'ànima"— en un dietari: en

l'exposició oberta i desacomplexada dels viaranys —interiors i exteriors— de la
pròpia vida.

OPINIÓ  · POLÍT ICA

Sense novetats al f ront  sud

OPINIÓ  · POLÍT ICA

Un espanyol sense complexos

NOTÍCIA · PAÍS VALENCIÀ

Les festes de la Mare de Déu de la Salut
d'Algemesí, al País Valencià, Patrimoni
immaterial de la humanitat

CRÒNICA · PAÍS VALENCIÀ

S'acosta TV3, s'allunya Camps

NOTÍCIA · POLÍT ICA

ILP Televisió Sense Fronteres: debat i votació
aquesta setmana

NOTÍCIA · POLÍT ICA

El Govern espanyol aixeca el veto a Televisió
Sense Fronteres

LLIBRES / REVISTES · PAÍS VALENCIÀ

Sense Espanya

NOTÍCIA · SOCIETAT CIVIL

L'ACPV porta la repressió informat iva de
Camps f ins al Parlament Europeu

 PDFmyURL.com

http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes/data/llibres_revistes/ambdeuosense.jpg
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//public/pdf.php
javascript:void(0);
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//amb-deu-o-sense-20-03-2012.html#
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//amb-deu-o-sense-20-03-2012.html#
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//amb-deu-o-sense-20-03-2012.html#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=tribuna&source=tbx-250&lng=ca&s=digg&u508=1&url=http%3A%2F%2Fwww.tribuna.cat%2Fllibres-i-revistes%2F%2Famb-deu-o-sense-20-03-2012.html&title=Amb D%C3%A9u o sense %C2%B7 Tribuna.cat&ate=AT-tribuna/-/-/4ffc5c0f9099cb10/1&frommenu=1&uid=4ffc5c0fee9068c4&ct=1&ui_cobrand=Tribuna.cat&ui_header_color=%23fff&ui_header_background=%23c21919&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=tribuna&source=tbx-250&lng=ca&s=delicious&u508=1&url=http%3A%2F%2Fwww.tribuna.cat%2Fllibres-i-revistes%2F%2Famb-deu-o-sense-20-03-2012.html&title=Amb D%C3%A9u o sense %C2%B7 Tribuna.cat&ate=AT-tribuna/-/-/4ffc5c0f9099cb10/2&frommenu=1&uid=4ffc5c0fbff76a62&ct=1&ui_cobrand=Tribuna.cat&ui_header_color=%23fff&ui_header_background=%23c21919&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//public/publi.php?id=130
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//opinio/politica/sense-novetats-al-front-sud-27-12-2011.html
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//opinio/politica/un-espanyol-sense-complexos-01-12-2011.html
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//noticies/pais-valencia/les-festes-de-la-mare-de-deu-de-la-salut-dalgemesi-al-pais-valencia-patrimoni-immaterial-de-la-humanitat-28-11-2011.html
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//cronica/pais-valencia/sacosta-tv3-sallunya-camps-15-09-2011.html
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//noticies/politica/ilp-televisio-sense-fronteres-debat-i-votacio-aquesta-setmana-13-09-2011.html
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//noticies/politica/el-govern-espanyol-aixeca-el-veto-a-televisio-sense-fronteres-06-07-2011.html
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//llibres-i-revistes/pais-valencia/sense-espanya-06-07-2011.html
http://www.tribuna.cat/llibres-i-revistes//noticies/societat-civil/22-02-2011-lacpv-porta-la-repressio-informativa-de-camps-fins-al-parlament-europeu.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Av. Gaudí, 13 1r 2a
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