
llegir, mirar i escoltar     43

Juny-Ag 2021 ··· Foc Nou

El sagrat. Sobre els trets 
racionals i irracionals de la idea 
del diví
Rudolf Otto
Fragmenta, Barcelona, 2021 | 320 pàg. | 20,50 €
Una obra clàssica i ja centenària 
(és de 1917) ha tingut temps de 
ser llegida, admirada, criticada, 
rebutjada, recuperada... La magní-
fica primera traducció catalana de Raül Garrigasait 
es converteix en un gust per al lector, sobretot si 
ja havia llegit la traducció castellana (1980). Otto 
examina, amb una finesa i claredat poc corrents, 
el laberint que formen els trets racionals i irracio-
nals de la idea del diví, els noms amb què podem 
designar-ne l’experiència i les manifestacions del 
sagrat. Llibre apte per a lectors no especialitzats... 
però desperts i atents. Al final, annexos interessants 
i índexs útils. Un encert editorial.

El libro sobre Adler
Soren Kierkegaard
Trotta, Madrid, 2021 | 224 pàg. | 23 €
Adolph Adler fou educat en 
una família cristiana, estudià 
teologia i fou ordenat pastor, però 
el 1845 va ser apartat del sacerdoci 
per afirmar que havia tingut una 
revelació. Kierkegaard s’interessa 
pel cas, hi treballa durant 10 anys i acaba publicant 
un assaig que reflexiona sobre el conflicte entre 
l’autoritat religiosa i la consciència individual. A par-
tir d’aquí Kierkegaard hi introdueix els seus temes 
preferits: la discordança entre una societat d’inspira-
ció cristiana i el cristianisme originari, la possibilitat 
d’experimentar contemporàniament l’impacte del 
missatge de Jesús si treballem la interioritat, la ten-
sió irreductible entre ètica i religió. El missatge és 
clar: no naixem cristians sinó que ens en convertim.

Actualitat pastoral  
dels sínodes diocesans 
i concilis provincials
Cardenal Lluís Martínez 
Sistach
Claret, Barcelona, 2020 | 92 pàg.  
| 13 €

És notòria la idoneïtat 
del cardenal en matèria 
canònica. Per això és 
remarcable que parli 
en una primera part de 
la sinodalitat eclesial a 
partir de l’experiència del 
Concili Provincial Tarra-
conense de 1995; de les 
raons per les quals es va 
celebrar, de la seva com-
posició i fins de les seves 
limitacions. S’agraeix la 
claredat d’opinió en un 
autor tan qualificat. En 
una segona part ofereix 
uns records personals 
d’aquell Concili en què 

prengué part com a se-
cretari de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. 
Els records tenen una 
petita dosi crítica, cosa 
admirable en un autor 
tan prudent. —A. T.

Teología feminista 
para principiantes
Silvia Martínez Cano
San Pablo, Madrid, 2021 | 204 pàg.  
| 15,90 €

Interessant des de tots 
els punts de vista, aquest 
llibre introdueix en la 
temàtica de la teologia 
feminista. El text està 
organitzat en quatre 
grans apartats; dedi-
cat, el primer a alguns 
aclariments previs molt 
necessaris; el segon a 
una repassada del tema 

des del punt de vista his-
tòric; el tercer, als grans 
temes que interessen la 
teologia feminista; i el 
darrer, als reptes futurs. 
Les darreres paraules de 
l’autora, al Pròleg, diuen: 
«Amb el secret desig 
que Francesc ho llegeixi 
amb els ulls oberts». No 
podem deixar d’estar-hi 
del tot d’acord. —A. T.

Els empresonats i 
exiliats de la Bíblia
Jordi Cervera 
Publicacions de l’Abadia  
de Montserrat, Barcelona, 2021 |  
100 pàg. | 9,50 €

La transmissió del 
missatge revelat en 
els relats bíblics no es 
mou en una comodi-
tat harmoniosa entre 

emissors i receptors 
sinó que es ressent de 
les conjuntures històri-
ques. Per això, sovint la 
revelació és la resposta 
a una situació opressi-
va que obstaculitza la 
realització del pla diví. 
La denúncia profètica se 
centra en l’arbitrarietat 
i l’abús dels poderosos a 
fi de desvetllar i mobi-
litzar les consciències. 
És comprensible, doncs, 
que es vulgui silenciar 
la veu dels qui protes-
ten. Cervera repassa els 
15 empresonats i els 9 
exiliats citats a la Bíblia 
destacant-ne el compro-
mís i la fidelitat en un 
context que els convida 
a la interiorització d’un 
missatge que esdevé una 
missió. —F. X. M.
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