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El PhD, Jordi Coromines, publica el llibre “Entre els
déus i el no-res”
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El llibre del doctor en filosofia, Jordi Coromines, Entre els déus i el no-res (Fragmenta Editorial)

“Entre els déus i el no-res”, del doctor en filosofia Jordi Corominas, ve a ser com un
mapa a gran escala per a orientar els lectors i ordenar la complexitat, un mapa on es
dibuixen algunes de les creences atees, indiferents, agnòstiques, religioses i espirituals

https://forum.ad/el-phd-jordi-coromines-publica-el-llibre-entre-els-deus-i-el-no-res/


18/1/23 18:31 El PhD, Jordi Coromines, publica el llibre “Entre els déus i el no-res”

https://www.printfriendly.com/p/g/RXamUK 2/3

més pregones. La publicació arriba a les llibreries aquest dimecres, 18 de gener, i el mes
de febrer se’n publicarà l’edició en castellà. Jordi Corominas viu des de fa 13 anys a
Sant Julià de Lòria i presentarà el llibre a Andorra la Vella el proper 31 de gener.

“És possible viure sense creure en res? Què volen dir termes com espiritualitat, religió
o no creient? Seria millor un món sense ateus o sense reli gions? Els ateus no creuen en
res? Pot haver-hi una espiritualitat atea? La indiferència és una perspectiva tan
raonable com les altres? Tots els déus s’assemblen? El budisme originari és una
religió? L’estat-nació pot esdevenir una substitució dels déus? La cièn cia pot donar sentit
a la vida de les persones?”. Jordi Corominas pretén respondre a aquestes preguntes
en el llibre Entre els déus i el no-res.

Entre els déus i el no-res (Fragmenta Editorial) inclou també una selecció de textos de
les traces deixades per aquestes tradicions espirituals i filosòfiques que “a voltes
divergeixen i a voltes s’entrecreuen i s’enriqueixen en la marxa a les palpentes de la
humanitat des de la nit dels temps”, segons l’autor.

Presentacions del llibre

Entre els déus i el no-res tindrà diverses presentacions, algunes de les quals ja estan
programades. La primera serà el dimarts dia 31 de gener, a les 19 h, a la Llibreria la
Trenca (Plaça Rebés, 4, Andorra la Vella), amb l’autor acompanyat de Marc Vila,
Raonador del Ciutadà d’Andorra,  i de la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències
(SAC), Àngels Mach.

El divendres, dia 3 de febrer, a les 20:15 h a la Biblioteca Comtat de Cerdanya (Carrer
del Claustre, 12, Puigcerdà), Jordi Corominas presentarà el llibre amb Albert Piñeira,
alcalde de Puigcerdà, Jordi Segarra, acupuntor, i la bibliotecària M. Àngels Tardones.

Les presentacions del llibre seguiran, de forma més immediata, a Lleida, Bagà,
Balsareny i Barcelona.

http://www.myandbank.com/
http://www.andorralavella.ad/


18/1/23 18:31 El PhD, Jordi Coromines, publica el llibre “Entre els déus i el no-res”

https://www.printfriendly.com/p/g/RXamUK 3/3

Jordi Coromines, l’autor

Jordi Corominas (Balsareny, 1961) és doctor en filosofia. Ha treballat a la Universitat
Centroamericana de Nicaragua i de El Salvador. En aquesta última va dirigir el doctorat
de filosofia iberoamericana. Actualment viu a Sant Julià de Lòria (Andorra) és
professor a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i codirector de la
revista Perifèria. Entre les seves publicacions destaquen: Identidad y pensamiento
Latinoamericano; Ética primera, aportación de X. Zubiri al debate ético
contemporáneo; Xavier Zubiri: la soledad sonora i Zubiri y la religión.

El seu interès principal és el desenvolupament d’una filosofia primera radical en l’òrbita
de la fenomenologia i els estudis zubirians i la seva projecció en el camp de la filosofia
de la religió i d’una renovada comprensió dels elements més originaris del
cristianisme.

https://www.visc.ad/noticies-esdeveniments/el-cap-de-govern-respon-les-preguntes-de-la-ciutadania-en-materia-dhabitatge
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