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Discursos i pecats
 Fragmenta enceta una col·lecció d’assajos amb “una altra mirada” sobre els pecats capitals

 Akiara Books publica discursos històrics per a adolescents

 Un llibre de Claret re�exiona sobre la llibertat religiosa al món

 Nou volum al voltant de la Sagrada Família
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El dis curs de Malala
quan va accep tar el
premi Nobel de la Pau
s’ha reco llit en un lli bre
per a ado les cents

La lli ber tat reli gi osa és
un dret fona men tal poc
cone gut encara i molt
tre pit jat arreu del món

MIREIA ROURERA - BARCELONA

L’enveja “és el pecat més fosc, el més per- 
vers; és el pecat que neces sita més sofis ti- 
cació”. Ho va expli car Marina Por ras,
l’autora de L’enveja, de Frag menta Edi to- 
rial, un dels lli bres dedi cats als set pecats
capi tals, el dia de la seva pre sen tació, el 26
de novem bre pas sat, a la lli bre ria Cal ders de
Bar ce lona. L’enveja es va publi car pràcti ca- 
ment alhora que La man dra, d’Oriol Quin- 
tana, el segon volum d’aquesta col·lecció,
dedi cada a mirar “amb uns altres ulls els set
pecats con si de rats capi tals per l’Església
catòlica”. Però, a diferència de Marina Por ras, que con demna l’enveja, Oriol
Quin tana no con demna la man dra, sinó ben al con trari: la defensa. “Sense
man dra i sense les altres pas si ons desor de na des, no és pos si ble viure una
vida ple na ment humana”, diu.

L’edi tor de Frag menta, Ignasi Moreta, va expli car en la pre sen tació de
L’enveja que va encar re gar “un assaig sobre els set pecats capi tals –que tra- 
di ci o nal ment han estat lli gats al llen guatge religiós– a un grup d’escrip tors i
peri o dis tes perquè els escri vis sin amb una altra mirada”. Els assa gis tes,
doncs, han bas tit el seu relat d’acord amb les seves lec tu res i sabers. El ter cer
lli bre d’aquesta col·lecció, el més nou, és L’avarícia, d’Oriol Pon satí-Murlà.
L’avarícia, diu Frag menta, pot ser con ver tida en el més noble dels sen ti- 
ments revo lu ci o na ris o en el més lleig dels pecats. És un pecat rela tiu, que
fluc tua entre el vici i la vir tut (una manera força estra nya de ser pecat).
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va fer

Aki ara Books, l’edi to rial que diri geix Inês Cas tel-Branco, acaba de treure al
mer cat una col·lecció imper di ble: una sèrie de dis cur sos fets per per so nat ges
relle vants comen tats perquè siguin lle gits per ado les cents, unes lliçons
necessàries si volem que els nos tres joves siguin una mica més que con su mi- 
dors i tin guin espe rit de con trast i capa ci tat de dis cer nir. Aquesta edi to rial,
fins ara dedi cada al lli bre infan til i juve nil, ini cia ara Aki parla: La Força de la
Paraula, amb els dis cur sos –il·lus trats i comen tats– de qua tre per so nat ges
molt potents: el de la jove musul mana Malala, el del cap indígena Si’ahl, el
de la nena cana denca Severn Suzuki i un de Pepe Mujica, expre si dent de
l’Uru guai.

Cada lli bre està acom pa nyat del comen tari d’un expert i il·lus trat, tot i que el
for mat és de but xaca. El comen tari del dis curs de Malala quan va accep tar el
premi Nobel de la Pau (La meva història és la història de mol tes noies,
2014) el fa Clara Fons Duo cas te lla, sociòloga de les reli gi ons i direc tora de
Dia lo gal; el del líder indígena Si’ahl, que parla sobre l’eco lo gia i l’espi ri tu a li- 
tat, el fa el filòsof Jordi Pigem; l’escrip tor Àlex Nogués és l’encar re gat de
comen tar el dis curs que va fer la nena Svern Suzuki el 1992 (quan només
tenia 12 anys) durant la Cimera de la Terra cele brada a Rio de Janeiro, i,
final ment, el dis curs que l’expre si dent de l’Uru guai Pepe Mujica va fer
davant l’assem blea de les Naci ons Uni des cele brada a Nova York el 2013, en
què va cri ti car els dis ba rats de l’eco no mia con tem porània i va ins tar a dur
una vida més sen zi lla, l’ha fet Dolors Camats, exdi pu tada del Par la ment.

Que Gaudí era un home religiós i es va ins pi rar en Déu i en l’Evan geli per fer
la Sagrada Família ho sap tot hom. El que no es coneix prou és tota la gent al
marge de Gaudí que, des de la pers pec tiva reli gi osa o no, ha posat el seu gra
de sorra perquè aquest tem ple que avui iden ti fica Bar ce lona pogués ser una
rea li tat. El peri o dista Raül Gar cia Aran zu e que acaba de publi car Els pilars
humans de la Sagrada Família (Edi to rial Gre gal), un lli bre amb els noms
pro pis que han fet pos si ble l’enlai ra ment d’aquest tem ple, que, com explica
l’autor, no ha estat sem pre tan popu lar ni visi tat com ara, i en èpoques no
tan favo ra bles va patir força. Entre els per so nat ges que apa rei xen en el lli- 
bre, hi ha el mece nes de Gaudí, Eusebi Güell; Domènec Sugrañes, dei xe ble
de l’arqui tecte; Lluís Bonet, que va recu pe rar les maque tes de Gaudí de
l’incendi del tem ple el 1936, i el seu fill, Jordi Bonet, que encara viu, direc tor
de les obres del tem ple durant 27 anys.

Un altre lli bre que acaba de sor tir publi cat i que fa pen sar, i molt: La lluita
per la lli ber tat reli gi osa i de consciència (Claret), d’Edu ard Ibáñez, que va
ser pre si dent de Justícia i Pau i avui és pre si dent de la Fun dació Cata lu nya
Religió i mem bre del Movi ment de Pro fes si o nals Catòlics de Bar ce lona. La
lli ber tat reli gi osa i de consciència és un dret fona men tal, pro fun da ment vin- 
cu lat a la dig ni tat de la per sona i reco ne gut en tots els trac tats inter na ci o- 
nals. Però Ibáñez explica que avui aquesta lli ber tat està greu ment vul ne rada
en un gran nom bre de països, amb agres si ons i per se cu ci ons que sovint
com por ten al mateix temps la vio lació del dret a la vida i la inte gri tat física...
“És un dret fona men tal poc cone gut i, malau ra da ment, tre pit jat en molts
països; per això amb aquest tre ball m’ha sem blat interes sant con tri buir a
divul gar el sen tit i la importància de la lli ber tat reli gi osa”, explica l’autor.

1992
un discurs a la cimera
de la Terra de Rio de
Janeiro la nena Svern
Suzuki, que tenia
aleshores 12 anys. Ara,
AkiaraBooks ha publicat
aquell discurs amb un


