
Els membres del Consell Assessor recomanen

Hem demanat als membres del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa que ens recomanin algun llibre per Sant

Jordi. Aquí teniu la seva selecció.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesc Torralba recomana:

Ignasi Moreta: Converses amb Josep Rius-Camps, Fragmenta, Barcelona, 2014.

Aquest llibre és una molt bona introducció al pensament i a l'obra del biblista i patròleg català, Josep Rius-Camps,

Professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. A través d'un diàleg suggerent i amable, ens endinsem en

l'obra d'un savi que s'expressa sense embuts i mostra la seva suggerent lectura dels textos bíblics.

Joan Andreu Rocha recomana:

Francesc Torralba: Religions, espiritualitat i valors. Editorial Barcino, Barcelona, 2013.

Una aproximació a la nova espiritualitat laica i a la funció de les religions a la societat contemporània. L’obra aborda un

tema complex amb rigor però al mateix temps amb un llenguatge clar i assequible.

http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/282018
http://www.editorialbarcino.cat/index.php/observatori-valors-religions-i-espiritualitat.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Teresa Areces recomana:

Adoración Castro: Diversidad religiosa y gobierno local. Aranzadi, Madrid, 2013.

Prenent com a referència el marc europeu s'ha desenvolupat l'estudi de la tutela de la llibertat religiosa en l'àmbit local

en el dret espanyol i italià. El volum es completa amb estudis de camp sobre alguns models de pràctiques locals que

mostren el desenvolupament normatiu i d'acció política realitzat en els municipis d'algunes comunitats autònomes i

Regions.

Francesc Xavier Marín recomana:

Tarif Khalidi: Un musulman nommé Jésus : dits et récits dans la littérature islamique. Albin Michel, París, 2014.

Un recull comentat de més de 300 cites de la literatura clàssica islàmica que aspira a mostrar-nos el lloc i l’ensenyament

d’aquella persona lliurada a Déu que va ser Jesús de Natzaret. Llibre imprescindible per als qui saben que la figura de

Jesús no és propietat exclusiva del cristianisme.

 

 

 

http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/diversidad-religiosa-y-gobierno-local-marco-juridico-y-modelos-de-intervencion-e/5594/4294967293
http://www.albin-michel.fr/Un-musulman-nomme-Jesus-EAN=9782226253965
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Miquel Calsina recomana:

Monica Duffy Toft et alt.: God’s Century: Resurgent Religion and Global Politics  . Norton, Nova York, 2011.

Els autors d’aquest llibre formen part d’un grup de politòlegs d’universitats nord americanes i angleses, que els darrers

anys han posat sobre la taula la reaparició de les religions com actors transnacionals que influeixen en la política global i

en les relacions internacionals. Si fins fa poc menys d’un parell de dècades la predicció dominant i incontestada era la

privatització de la religió i la seva desaparició de l’espai públic, Toft, Philpott i Shah, posen de manifest que, tot i que

poden ser causa de violència, terrorisme i de conflictes, les religions també influeixen molt activament en processos de

democratització, en totes les dimensions de la globalització i en processos de reconciliació i de pacificació. Des de

l’aparició d’aquesta obra col·lectiva, s’han publicat nombrosos estudis sobre aquesta mateixa qüestió, especialment en

l’àmbit acadèmic.

Yaratullah Monturiol recomana:

Abdelmumin Aya: El arameo en sus labios. Saborear los cuatro Evangelios en la lengua de Jesús. Fragmenta, Barcelona,

2013.

Les meres paraules en la cosmovisió semita són capaces de dir molt sobre si mateixes. Pot ser el moment d'escoltar

Jesús dir en la seva llengua Déu, misericòrdia, món, salvació, benedicció, cor, amor, etcètera, i comprovar com

aquestes paraules ens evoquen en arameu sensacions completament diferents a les que desperten en la nostra llengua.

Es tracta d'escoltar les paraules de Jesús en arameu i paladejar dels seus llavis.

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2Fgovernacio%2Fmenuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0%2F%3Fvgnextoid%3Debfb6e958f465410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%26vgnextchannel%3Debfb6e958f465410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%26vgnextfmt%3Ddefault%26newLang%3Dca_ES&text=Els%20membres%20del%20Consell%20Assessor%20recomanen...&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2Fgovernacio%2Fmenuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0%2F%3Fvgnextoid%3Debfb6e958f465410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%26vgnextchannel%3Debfb6e958f465410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%26vgnextfmt%3Ddefault%26newLang%3Dca_ES
http://books.wwnorton.com/books/Gods-Century/
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos/215386

