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Sala d'actes del Seminari Conciliar de Barcelona

L'ISCREB ha acollit en el marc de la primera trobada presencial d'aquest semestre (11/03/23), la presentació del llibre
del professor Jordi Coromines: Entre els déus i el no-res. Un llibre publicat per l'Editorial Fragmenta que vol
re�exionar sobre qüestions que toquen al fet religiós, i a la fe.

Entre d'altres, aquests són alguns dels interrogants que planteja l'obra: ¿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 religions? ¿Els ateus
no creuen en res? ¿Pot haver-hi una espiritualitat atea? A l'acte de presentació, hi han assistit prop d'un centenar de
persones.

Jordi Corominas ha a�rmat que ha volgut donar a conèixer la a diversitat de religions i creences amb aquest escrit.
L'ha escrit com una mena de manual pensat sobretot per al públic jove. Per a lectors creients i no-creients.

I és que: «L'espiritualitat és l'obertura íntima a la trama singular de la nostra vida i és universal: tothom ho és», ha
a�rmat l'autor. Per a ell, hi ha religió on es troba un sentit orientatiu a la vida.

La trobada ha continuat amb una segona part. Una taula rodona amb la participació dels professors: Joan Hernández,
Josep Otón i Maria Forteza; presentats per Núria Caum –cap d'estudis de l'ISCREB-.

Otón ha confessat: «Aquest és un llibre que m'hauria agradat fer a mi: fan falta manuals i enciclopèdies». Forteza ha
afegit que és molt valent i adequat posar en el mateix nivell la creença atea i la religiosa: "Una assignatura de cultura
religiosa hauria d'incorporar aquesta mirada". I a Hernández li ha interessat, en especial, la mirada logomítica del
llibre: "Contra la logocèntrica amb què sovint s'encara l'acostament a les religions".

Enguany, l'ISCREB ha reformulat la dinàmica de les sessions presencials a Barcelona. Amb això se cerca impulsar i
potenciar espais de re�exió i diàleg entre tota la comunitat educativa, conscients que tot aprenentatge s'enriqueix a
través de la relació personal. És clar que aquests objectius s'han aconseguit en aquesta darrera jornada dedicada a
l'obra "Entre els déus i el no-res" que recomanem, fortament, llegir.

Ben aviat publicarem tant la conferència com la taula rodona al Canal Youtube perquè pugueu recuperar la
celebració. 
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ENLLAÇOS RELACIONATS

Fitxa tècnica llibre (https://www.fragmenta.cat/producte/entre-els-deus-i-el-no-res/)
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