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Déu sense Déu. Una confrontació Torna

Fragmenta Editorial acaba de publicar el diàleg entre Josep Cobo i Xavier Melloni sobre l’accés a Déu i el seu sentit en la nostra
societat contemporània, posterior a la Modernitat.
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Xavier Melloni, membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa , i Josep Cobo van
prestar-se a dues rondes de diàleg públic al Casal Loiola els anys 2012 i 2014, que han quedat
recollides en aquest nou volum. Ambdós autors pertanyen a la tradició cristiana i ignasiana
però estan als antípodes en la comprensió de la veritat i particularitat del cristianisme, segons
el pròleg del jesuïta Alexis Bueno.

Fragmenta, editorial independent que publica llibres clàssics i d’assaig en l’àmbit de les
religions des d’una perspectiva aconfessional, aposta amb la publicació de Déu sense Déu.
Una confrontació pel diàleg entre dues maneres diferents d’entendre la fe i la revelació.
Xavier Melloni respon aquestes preguntes des de la perspectiva de qui entén que les religions
estan cridades a avançar juntes, per la via del silenci i el diàleg, vers una nova espiritualitat
més enllà dels estrets límits de cada confessió. Josep Cobo, el pensament del qual té com a
interlocutor bàsic l'ateisme modern, refusa posar el cristianisme dins el que ell anomenaria el
gran magma de la nova trans-religió.

Aquesta «confrontació» entre Melloni i Cobo s'estructura en dues parts. A la primera s'aborda
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la revelació, la cristologia, el mal i la vida en l'esperit. A la segona, es parla del silenci, la
paraula i l'acció. L’obra també està disponible en castellà.
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