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El dijous 9 de gener es va presentar a 
la sala d’actes de Cristianisme i Justícia 
el llibre Cincuenta intelectuales para 
una conciencia crítica, escrit pel teòleg 
i fi lòsof Juan José Tamayo i publicat per 
Fragmenta Editorial. En la presentació 
van intervenir l’autor; el periodista 
Lluís Bassets, director adjunt del diari 
El País; l’escolapi Enric Canet, director 
del Centre d’Infants del Raval, i l’edi-
tor Ignasi Moreta, director literari de 
Fragmenta Editorial.

L’acte es va iniciar amb unes breus 
paraules per part dels representants 
de les cinc entitats que organitzaven 
aquesta convocatòria: Col·lectiu de 
Dones en l’Església, Església Plural, 
Cristianisme en el Segle XXI, la parrò-
quia de Sant Medir de Barcelona i Frag-
menta Editorial. «Juan José Tamayo 
és un observador qualifi cat del model 
religiós, polític i social contemporani. 
És crític, intel·lectual i profeta», va 
reconèixer Mn. Enric Subirà, rector de 
Sant Medir.

«En aquest nou treball —va comen-
tar Ignasi Moreta—, Tamayo uneix 
divulgació i recerca. Al llarg de les seves 
520 pàgines, glossa cinquanta fi gures 
de gran talla humanística que han 
teoritzat sobre la dimensió espiritual. 
Aquest llibre ens pot servir de gran 
ajuda per confi gurar una societat amb 
voluntat transformadora. Tamayo és 
un teòleg que fa divulgació, amb la 
qual cosa el resultat obtingut és d’una 
gran categoria intel·lectual. Ens ajuda a 
pensar. És un regal impressionant.»

En la introducció, Juan José Tamayo 
assegura que «els intel·lectuals no 
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s’instal·len còmodament en la realitat, 
ni s’acontenten amb la realitat com 
és. Es pregunten com ha de ser (mo-
ment ètic) i busquen la transformació 
(moment de la praxi). Desestabilitzen 
l’ordre establert, desperten les cons-
ciències adormides i revolucionen les 
ments instal·lades».

Entre aquests cinquanta perfi ls des-
taquen, entre altres, María Zambrano, 
Karl Rahner, José Luis Aranguren, Simo-
ne Weil, Raimon Panikkar, Carlo Maria 
Martini, Pere Casaldàliga, Simone de 
Beauvoir, Federico Mayor Zaragoza i 
Roser Bofi ll.

«Es tracta d’un llibre ple de saviesa 
religiosa i espiritual», va afi rmar Lluís 
Bassets. I va afegir: «He après molt amb 
els perfils d’aquests pensadors, que 
l’autor ha centrat al voltant de la idea 
de Déu i la transcendència. M’interessen 
sobretot els de la tradició cristiana, però 
també els qui pertanyen a les tradicions 
jueva, hindú i budista. Són persones 
compromeses, que tenen consciència 
crítica del poder i de la societat.»

Per la seva part, Enric Canet va iniciar 
la seva intervenció recordant que va 
conèixer Juan José Tamayo fa cinc anys i 
que l’ha fascinat com a persona i com a 
pensador. Sobre el llibre, va manifestar 
que es podien «concloure bàsicament 
dues idees: que els fonamentalismes 
maten i que les enveges també maten». 
Canet va ressaltar que dels cinquan-
ta intel·lectuals, catorze són dones. 
«Tamayo no ha escrit biografi es, sinó 
que ha vertebrat el seu pensament. 
Són persones que trenquen esquemes 
mentals i busquen nous paradigmes», 
va revelar. 

Juan José Tamayo va explicar que els 

perfi ls d’aquests intel·lectuals havien 
de tenir una sèrie de característiques: 
«Tenir un pensament propi i que aquest 
pensament anés més enllà del moment 
local i tingués una projecció internacio-
nal. Així mateix, era imprescindible que 
la seva obra escrita hagués estat àmpli-
ament divulgada, que la seva vinculació 
amb la religió fos un fet provat i que 
hagués refl exionat sobre la religió des 
de diverses disciplines.» I va assenyalar 

que «són tots els que hi 
apareixen, però no hi 
apareixen tots els que 
són», ja que d’un total 
de seixanta-cinc perfi ls 
va haver d’excloure’n 
fi nalment quinze per a 
l’edició del llibre.

L’autor va donar a 
conèixer un decàleg de 
«les lliçons que he après 
de tots aquests autors»: 
la relació entre utopia i 
pensament, esperança i 
raó; la coherència entre 
biografia i bibliogra-
fi a; la interculturalitat 
i el diàleg interreligiós; 
la rebel·lia davant del 
sistema i la increença 
apassionada d’Albert 
Camus; les tres vivències 
que Pere Casaldàliga 

ha harmonitzat, com són ara la poe-
sia, la mística i la revolució; el vincle 
entre ciència i religió; el feminisme o 
l’«hermenèutica de la sospita, des de la 
perspectiva de gènere, a l’hora d’inter-
pretar els textos sagrats»; l’ètica contra 
el nazisme, desenvolupada per Dietrich 
Bonhoeffer; la defensa dels drets hu-
mans i els de la terra; i compaginar el 
sentit crític, el rigor del mètode i el sentit 
de l’humor en la refl exió teològica. 
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Sota el lema «La natura i l’espiritu-
alitat», l’Associació Amics dels Àngels 
convoca el seu X Certamen de foto-
grafi a. S’admetran, com a màxim, tres 
fotografi es per autor. Hauran de ser 

inèdites i no haver estat guardonades 
en altres concursos. La data límit per 
lliurar-les és el 4 de març. El lliurament 
de premis (dos xecs regal) tindrà lloc 
el 4 d’abril, a les set de la tarda, a la 
Llibreria Claret. Per a més informació: 
www.assocangels.entitatsbcn.net.


