Butlletí 2
juny del 2001

Cultura religiosa per
als ciutadans de demà
Després de gairebé un any de treball, la
Comissió Interreligiosa per a l'Ensenyament
de les Religions a l'Escola ha consensuat la
declaració Cultura Religiosa per als Ciutadans de Demà, que va ser presentada als
mitjans de comunicació el passat dia 31 de
maig. Aquesta declaració vol ser una aportació totalment novedosa al debat de l'ensenyament de la religió a l'escola, on les
posicions sembla que estiguin enquistades.
La singularitat de la proposta radica, en
primer lloc, en la pluralitat religiosa dels
seus autors. La comissió està integrada per
membres de les tradicions hindú, jueva,
budista, cristiana (de diverses confessions,
inclosa la catòlica) i musulmana. També hi
participen una persona no religiosa de
tarannà humanista i un membre de brahma
kumaris. Per primera vegada al nostre país,
veus tan diverses es posen d'acord públicament en relació amb aquest tema.
En segon lloc, no es tracta d'un simple
plantejament genèric, sinó d'una proposta
estructurada que contempla tots els àmbits:
des dels continguts a ensenyar, a la qüestió
laboral de l'actual professorat de religió; des
de les orientacions pedagògiques fonamentals, a la preservació del caràcter propi dels
centres privats; des de la justificació de la
proposta, a la qualificació acadèmica del
professorat. Naturalment, la proposta no es
presenta com a innegociable, sinó que resta
oberta a ser polida i millorada.
En tercer lloc, la proposta propugna un model
d'ensenyament de les religions a l'escola
equidistant entre el pur confessionalisme i la
pura objectivitat asèptica, i aposta per una
aproximació informada i rigorosa però
empàtica i positiva, tot evitant els extrems
tant de l'acriticisme com de l'hipercriticisme.
El document planteja la importància cultural i
la necessitat social que els futurs ciutadans
del nostre país coneguin les principals
tradicions religioses de la humanitat. En el
marc educatiu actual, això no queda ni de
bon tros garantit, i per aquest motiu el
document proposa la creació d'una àrea
obligatòria que es podria anomenar cultura
religiosa, equiparable a l'àrea de música o a
l'àrea de ciències de la naturalesa.

El document fa una proposta orientativa de
continguts per a l'àrea que es proposa crear,
"per donar una idea concreta de què i com es
podria ensenyar, i foragitar així certes pors
sorgides tant en cercles confessionals com
no confessionals." El document planteja tres
grans blocs: un primer bloc introductori al fet
religiós en general; un segon bloc (el més
important i extens) que consisteix en la
presentació de les principals tradicions
religioses de la humanitat i de la cosmovisió
humanista secular d'occident (que es proposa que s'ensenyi en pla d'igualtat amb les
grans religions), i un tercer bloc en què es
posa de relleu allò que tenen en comú les
diferents religions (i, parcialment, les
cosmovisions no religioses).
En relació amb el professorat que hauria de
fer-se responsable d'aquesta àrea, el document exigeix que acrediti un bon coneixement tant de les tradicions religioses com de
l'estudi científic i de la reflexió filosòfica
sobre el fet religiós. També hauria de mostrar
un bon coneixement de les cosmovisions no
religioses sorgides a Occident. Naturalment,
"la confessió religiosa o no religiosa del
professorat no es tindria en compte." Simplement, se li demanaria que la presentació de
totes les tradicions i cosmovisions fos
empàtica, a més d'informada i ponderada. La
metodologia hauria d'anar encaminada a
"mostrar diverses cosmovisions (religioses i
no religioses) tant en les seves formes
externes com en els valors culturals, ètics i
espirituals que les impregnen." "Hauria de
quedar exclosa tota intenció proselitista,
apologètica o d'adoctrinament."
L'associació té la intenció de presentar la
declaració als diferents sectors de la comunitat educativa (bàsicament, col·lectius
d'ensenyants, associacions de pares i
administracions educatives), als representants oficials de les confessions religioses
(majoritàries i minoritàries), als responsables de cultura i ensenyament dels partits
polítics, i a personalitats i entitats públiques
que puguin ser-hi especialment receptives.
A més d'informar-los i de potenciar el diàleg
entorn d'aquesta qüestió, l'associació vol
aconseguir el màxim nombre possible d'adhesions a la declaració, de manera que la tasca
de pressió política es pugui tirar endavant
amb el màxim suport.

Taula rodona a la Casa
de Cultura de Girona
sobre les religions
abrahàmiques.

G. Farré

Taula rodona
sobre les
religions
abrahàmiques
en diàleg
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Primera
Pregària
Interreligiosa
pel Dia de la
Dona

unitària, i en acabar molts
d'ells van anotar en un mural
els pensaments i les intuïcions que la celebració els
havia suscitat. La majoria de
participants es quedaren per
a un refrigeri, que es va
desenvolupar en un ambient
molt cordial.

El passat 6 de març es va
organitzar la Primera Pregària Interreligiosa pel Dia de
la Dona. Prop de cent
persones, dones i homes, es
varen aplegar al centre de la
comunitat bahaista de
Barcelona, que en aquesta
primera edició va exercir
d'amfitrió de l'acte. Durant
una hora, els participants
varen pregar i meditar
plegats sobre les dones de
tots els temps i de totes les
religions, i sobre el paper de
la feminitat en l'espiritualitat
humana.

L'associació té la intenció
d'institucionalitzar la
celebració anual d'un acte
d'aquestes característiques
entorn del 8 de març, Dia de
la Dona. La voluntat és que
cada any la pregària sigui
acollida per una comunitat
religiosa diferent, de manera
que aquest acte serveixi
també per conèixer millor la
diversitat religiosa de la
ciutat.

La celebració va ser dissenyada per una comissió
integrada per dones jueves,
budistes, cristianes, musulmanes i bahaistes, animada i
coordinada per tècnics de
l'associació. Durant l'acte,
representants de cadascuna
de les comunitats varen
prendre successivament la
paraula i van convidar a
compartir alguns dons de la
seva tradició. Es proposaren
textos per reflexionar,
imatges mentals per meditar,
silenci per indagar... Cap al
final de la celebració, tots
els assistents van recitar
conjuntament una pregària

L'acte va comptar amb el
suport específic de l'Institut
Català de la Dona.

El passat 22 de febrer va
tenir lloc a la Casa de
Cultura de Girona una taula
rodona en què una jueva, una
cristiana i un musulmà varen
demostrar que el diàleg
entre aquestes religions és
possible i profitós. María
Rosa Fiszbein (jueva),
Griselda Cos (cristiana) i
Ahmad Günther (musulmà)
van fer una presentació
brevíssima de les seves
respectives tradicions, i
després van encetar un
diàleg enormement productiu
a l'entorn de qüestions com
el compromís de les religions en la construcció de la
pau, la justícia i l'equilibri
ecològic, i a l'entorn de les
motivacions per implicar-se
en un diàleg interreligiós
sincer.
L'auditori Josep Viader es va
omplir a vessar. Més de 130
persones varen seguir amb
moltíssima atenció les
paraules dels membres de la
taula, i varen propiciar amb
les seves preguntes algunes
de les intervencions més
càlides de la nit.
L'acte va ser organitzat
conjuntament pels
Professsionals Cristians de
la Diòcesi de Girona i per
l'Associació UNESCO per al
Diàleg Interreligiós. Ambdues entitats tenen la intenció
de reeditar l'èxit d'aquest
acte amb una taula rodona
amb membres de les religions hindú, budista i
bahaista, que es celebrarà la
tardor vinent.

Altres activitats
27 de gener. Taula rodona
"Perspectives de Futur de
les Religions Minoritàries", a
l'Hospitalet de Llobregat. Hi
participen Nancy
Negelspach, quàquera, i
Amin Egea, bahaista, membre i col·laborador, respectivament, de l'associació.

diàleg a l'entorn del paper de
la dona en la tradició musulmana.
5 de març. Reunió del Grup
Jove de Diàleg Interreligiós.
Presentació de la tradició
bahaista, a càrrec d'Amin
Egea i Ancor Rodríguez.
8 de març. Xerrada als
alumnes de l'IES El Bullidor,
de Rubí. "Dona i religions", a
càrrec de Nathalie Reverdin,
presidenta de l'associació.

24 de març. Membres del
Grup de Diàleg Interreligiós
assisteixen a la celebració
de l'any nou bahaista.

12 i 13 de març. Xerrades a
l'Escola de Teologia 20002001 (Barcelona Badalona), organitzades per
Maristes de Catalunya amb
l'assessorament de l'associació. "La tradició jueva - 2a
part", a càrrec de María
Rosa Fiszbein, de la Comunitat Jueva Atid.

13 de febrer. Trobada del
Grup de Diàleg Interreligiós
del Moviment Ecumènic de
Sabadell. Hi assisteix un
representant de l'associació.
30 de març. Francesc Rovira
participa a l'assemblea anual
de la Federació Catalana
d'Associacions i Clubs
UNESCO, en representació
de l'associació, i és escollit
secretari d'informació.

12 i 13 de febrer. Xerrades a
l'Escola de Teologia 20002001 (Barcelona Badalona), organitzades per
Maristes de Catalunya amb
l'assessorament de l'associació. "La tradició jueva - 1a
part", a càrrec de María
Rosa Fiszbein, de la Comunitat Jueva Atid.

19 de febrer. Francesc
Torradeflot presenta la
ponència "L'espiritualitat del
diàleg" a la trobada peninsular del Diàleg Interreligiós
Monàstic, que se celebra a
Barcelona.
2 d'abril. Francesc Rovira
presenta l'esborrany de la
declaració Cultura Religiosa
per als Ciutadans de Demà
als membres del Seminari
sobre l'Ensenyament de les
Religions del Pla de les
Escoles Associades a la
UNESCO.

9 d'abril. Reunió del Grup de
Diàleg Interreligiós. Diàleg a
l'entorn del passat, el
present i el futur de l'estatut
de les dones en les diferents
tradicions. Es proposa
constituir un grup
interreligiós de treball a
l'entorn d'aquesta qüestió,
en el qual participin homes i
dones.

5 d'abril. Reunió de treball de
la Comissió Interreligiosa
per a l'Ensenyament de les
Religions a l'Escola. Esmenes a l'esborrany de declaració Cultura Religiosa per als
Ciutadans de Demà.

19 de febrer. Trobada dels
membres del Grup de Diàleg
Interreligiós amb els membres de la comissió ibèrica
del Diàleg Interreligiós
Monàstic, al monestir de
Sant Pere de les Puel·les
(Barcelona).
21-25 de febrer. Seminari
europeu del Grup Europeu
d'Estudis i Investigació per a
la Formació dels Educadors
Cristians (GERFEC) celebrat
a Martí Codolar i coordinat
per Maïté Cabié i Xavier
Marín. Hi participen musulmans i jueus. Hi ha una
xerrada sobre "El desafiament del diàleg interreligiós
en una Europa multicultural",
a càrrec de Francesc
Torradeflot, que també
modera el treball per grups i
una taula rodona, el divendres 23 a la tarda.
26 de febrer. Reunió del Grup
de Converses Intraislàmiques. Continuació del

17 d'abril. Ponència als
alumnes de l'Institut Superior de Ciències Religioses
Don Bosco (Barcelona).
"Reptes del diàleg
interreligiós en una Europa
intercultural", a càrrec de
Francesc Rovira.
17 d'abril. Trobada del Grup
de Diàleg Interreligiós del
Moviment Ecumènic de
Sabadell. Hi assisteix un
representant de l'associació.
23 i 24 d'abril. Xerrades a
l'Escola de Teologia 20002001 (Barcelona Badalona), organitzades per
Maristes de Catalunya amb
l'assessorament de l'associació. "La tradició musulmana
- 1a part", a càrrec de
Mariam Cabezos i Yaratullah
Monturiol, de la Comunitat
Insha Allah.
25 d'abril. Reunió del Grup
Jove de Diàleg Interreligiós.
Presentació de la tradició
budista, a càrrec d'Aida Rius
i Nawan Topgyal.
26 d'abril. Francesc
Torradeflot és convidat al
programa cultural "Próximo
prójimo" de la Comunitat
Jueva Atid, per parlar-hi de
diàleg interreligiós.
27 d'abril. Participació de
Francesc Torradeflot en la
taula rodona "El fet migratori
a l'àmbit quotidià", en el
marc de les Jornades sobre
Diàleg Intercultural organitzades per l'Associació per a
les Nacions Unides.
7 de maig. Reunió del Grup
de Converses Intraislàmiques. Continuació del diàleg
a l'entorn del paper de la
dona en la tradició musulmana.
10 de maig. Xerrada-taller en
el marc de la Trobada
Mundial de Joves d'Associacions i Clubs UNESCO,
celebrada a Manresa. "El
paper de les religions en el
diàleg intercultural", a
càrrec de Francesc Rovira.
14 i 15 de maig. Xerrades a
l'Escola de Teologia 20002001 (Barcelona Badalona), organitzades per
Maristes de Catalunya amb
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l'assessorament de l'associació. "La tradició musulmana
- 2a part", a càrrec de
Mariam Cabezos i Yaratullah
Monturiol, de la Comunitat
Insha Allah.
17 de maig. Xerrada sobre
"L'espiritualitat del diàleg" a
la comunitat de religioses
catòliques de Sant Benet de
Sant Pere de les Puel·les, a
càrrec de Francesc
Torradeflot.
31 de maig. Jornada de
Treball del Centre
Interreligiós de Barcelona, a
les Cotxeres de Sants. Hi
assisteixen tres representants de l'associació.
7 de juny. Presentació a
Girona de la declaració
Cultura Religiosa per als
Ciutadans de Demà, a càrrec
de Maïté Cabié i Francesc
Rovira, membres de la
comissió redactora.
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9 de juny. II Trobada
Interreligiosa de Sabadell.
Festa al carrer amb l'assistència de representants de
diferents tradicions religioses presents a Sabadell. S'hi
presenta la declaració
Cultura Religiosa per als
Ciutadans de Demà.
Accions diverses
Entrevistes. Responsables de
l'associació s'han entrevistat
amb, entre d'altres, James
Heizig (Nanzan Institute,
Kyoto), Marta Puig (periodista i professora de la facultat
de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, que fa la
tesi doctoral sobre mitjans
de comunicació i religió),
Àlex Seglers (autor del llibre
Autogovern i fet religiós),
Federico Bachino (Centre
UNESCO de Montevideo),
Visjna Jezic (Club UNESCO
de Zagreb) i Albert Giménez
(Programa de la Sida del
Departament de Sanitat).
Web. El lloc web de l'associació estarà en funcionament,
si tot va com està previst, el
proper mes de setembre.
Revista interreligiosa. Continua endavant el projecte
d'edició d'una revista

interreligiosa, elaborada
conjuntament per l'associació i per la productora del
programa Samarkanda d'Ona
Catalana. Responsables de
la productora fan gestions
per tal d'incorporar el màxim
de sinergies possible.
Col·lecció de diàleg
interreligiós i de minories
religioses. Està pràcticament
enllestit un acord amb una
editorial d'abast estatal per
publicar una col·lecció de
textos religiosos amb dos
vessants: un de caràcter
interreligiós i un altre de
fonts textuals de referència
de les tradicions religioses
minoritàries. L'edició es farà
en català i en castellà.
Càtedra UNESCO de Diàleg
Interreligiós. Han continuat
els contactes amb la Universitat Autònoma de Barcelona
i amb la UNESCO.
Simposi UNESCO sobre
Tradicions Místiques i Diàleg
Interreligiós. Les dates
definitives del simposi seran
les del 16 al 19 de maig del
2002. El simposi es farà a
Montserrat i està reservat a
un grup de treball de personalitats d'àmbit internacional
que hi estan especialment
convidades. S'intentarà que
les ponències i les possibles
conclusions es publiquin el
més aviat possible.
Calendari interreligiós 20012002. Després de l'èxit de la
primera edició catalana i
castellana del calendari
interreligiós, l'associació i el
Centre UNESCO de
Catalunya n'estan preparant
l'edició de l'any acadèmic
2001-2002, que sortirà
durant el proper mes de
juliol. Enguany, el calendari
està dedicat als còdis ètics
de les diferents tradicions
religioses.

Cristians de la
Unió
de Religiosos
de Catalunya
(URC)
reflexionen
sobre el diàleg
interreligiós
El dia 29 de març va tenir lloc
al Centre Borja dels jesuïtes
de Sant Cugat del Vallès l'assemblea de la Unió de Religiosos de Catalunya, que aplega representants de tots els
ordes religiosos i congregacions religioses catòliques
masculines i femenines de
Catalunya. La paraula "religiós", en l'àmbit de la tradició
cristiana catòlica, s'aplica a
tota persona que ha fet els
compromisos de castedat,
pobresa i obediència en el
marc d'una opció de vida comunitària. Entre els ponents
que van orientar la trobada hi
havia el caputxí i membre de
l'associació Joan Botam, el jesuïta Joaquim Pons i la carmelita vedruna Maïté Cabié,
col·laboradora també de l'associació. Es van tractar els
aspectes teològics, sociològics i pedagògics del diàleg
amb les altres tradicions religioses.

Portada del Calendari
interreligiós 2001-2002,
que enguany està
dedicat als codis ètics

7 de febrer. Participació de Francesc
Torradeflot en el programa de sobretaula
"S'admeten propostes", d'Ona Catalana,
conduït per la periodista Montse Prat. Es
parla a propòsit de la pregunta: en què
creuen els catalans? També participen com a
convidats Lluís Bernabé, Jordi Porta i Marta
Puig.
24 de febrer. El diari El Punt es fa ressò de la
celebració a Girona de la taula rodona "Les
religions abrahàmiques en diàleg."
25 de febrer. El Full Dominical de l'Arxidiòcesi
de Barcelona publica una entrevista amb Joan
Botam, membre de l'associació i president
del Centre Ecumènic de Catalunya, a l'entorn
del diàleg interreligiós.
6 de març. Difusió de la Primera Pregària
Interreligiosa pel Dia de la Dona a COM
Ràdio, Onda Rambla i Ràdio Estel.
7 de març. El Periódico i El Mundo informen de
la celebració de la Primera Pregària
Interreligiosa pel Dia de la Dona.
17 de març. La revista Vida nueva publica una
entrevista amb Joan Botam, membre de
l'associació i president del Centre Ecumènic
de Catalunya, a l'entorn del diàleg
interreligiós.
11 d'abril. Francesc Rovira participa en el
programa "Gent de Barcelona", d'Ona Catalana, per parlar de la creació de mesquites a
Catalunya. També hi pren part Muhammad
Yusuf Mayans, de l'Associació Catalana
d'Estudis Islàmics.
13 de maig. El programa "Samarkanda", d'Ona
Catalana, emet un programa monogràfic
sobre la Iniciativa de les Religions Unides
(IRU). Hi participen Ibrahim Patel (de
l'Interfaith Youth Core, el moviment de joves
vinculat a l'IRU), Francesc Rovira (de l'associació) i Malcolm Stonestreet (vicepresident
de l'IRU a Europa).
31 de maig. Dinar de treball entre representants de l'associació i periodistes dels
principals mitjans de comunicació per
presentar la tasca general de l'associació i,
en particular, el document Cultura Religiosa
per als Ciutadans de Demà.
31 de maig. Iñaki Alonso (cristià mennonita),
Basili Llorca (budista) i Francesc Rovira
(secretari adjunt de l'associació), membres
de la Comissió per a l'Ensenyament de les
Religions a l'Escola, són entrevistats per
l'informatiu del vespre del Canal 33, Món 33,
amb motiu de la presentació a la premsa de
la declaració Cultura Religiosa per als
Ciutadans de Demà.

1 de juny. El diari La Vanguardia informa de la
presentació de la declaració Cultura Religiosa per als Ciutadans de Demà.
6 de juny. El programa "Nit d'estels" de Ràdio
Estel entrevista un representant de l'associació per parlar de la declaració Cultura
Religiosa per als Ciutadans de Demà.
8 de juny. El Diari de Girona, El Punt i La
Vanguardia es fan ressó de la presentació a
Girona de la declaració Cultura Religiosa per
als Ciutadans de Demà.
10 de juny. El programa "Paraules de vida" de
Catalunya Ràdio entrevista un representant
de l'associació per parlar de la declaració
Cultura Religiosa per als Ciutadans de Demà.

L'acompanyament
religiós, una dimensió
de l'assistència
sanitària
A les III Jornades d'Auxiliars d'Infermeria, organitzades
per l'Hospital General de Manresa, es va fer una reflexió
sobre l'atenció, el dol i la mort a les religions monoteistes.
Hi van participar sis tradicions religioses diferents, que
van descriure i explicar les seves pràctiques rituals davant
de la mort; els professionals van plantejar la necessitat
de respectar el dret del pacient a ser atès religiosament
i amb respecte envers la seva diversitat. Els ponents
sobre temàtica religiosa van ser el professor de filosofia
de la universitat catòlica Ramon Llull, Francesc Torralba;
el monjo budista Thubten Wangchen, membre de
l'associació; Muhammad Chaib, musulmà; Josep Grau,
teòleg cristià baptista; Aníbal Iván, portaveu dels
Testimonis de Jehovà de Madrid; el rabí David Livensphh,
representant de la sinagoga conservadora de Barcelona,
i Xavier Melloni, jesuïta.

Publicacions d'interès
rebudes a l'associació
C OL · LECTIU DE D ONES A L 'E SGLÉSIA , Els drets
humans de les dones en les religions al segle
XXI - I Curs de tardor de l'escola de teologia
feminista (19-21 de Novembre de 1999), Ed.
Mediterrània, Barcelona, 2000, 132 p.
La ciencia del brahman - Once Upanisad
antiguas, Trotta, Madrid, 2000, 331 p.
Brahma-Sutras con los comentarios de Sankara,
Trotta, Madrid, 2000, 711 p.
KÜNG, H ANS , Una ètica mundial para la
economía y la política, Trotta, Madrid, 1999,
319 p.
MOHANAMBAL, S., Vida y filosofía en la India,
Obelisco, Barcelona, 2001, 222 p.
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Presència als mitjans de
comunicació

Reflexions
L'home; déu o cuc?
La recent publicació dels resultats científics
sobre el genoma humà ha reanimat el debat
sobre els beneficis o els perills que presenta
aquest coneixement. Des de fa temps,
s'estava especulant que la manipulació dels
gens podria evitar malalties i disfuncions
físiques o mentals i es preveia un futur de
salut i llarga vida per a l'ésser humà. Solament fa uns mesos que el president dels
Estats Units anuncià als quatre vents la
imminència de la longevitat universal,
obliterant els milions de persones que moren
perquè no tenen un servei sanitari bàsic o
simplement a causa de la fam.
Els científics, però, diuen que els resultats
de la investigació sobre els gens, tot i ser
positius i esperançadors, no satisfan les
expectatives. Significa un avenç en medicina
preventiva i curativa i en epidemiologia, però
les malalties continuaran. La gran sorpresa
ha estat que el genoma humà és pràcticament idèntic al de les mosques i els cucs.
Segons Svante Pääbo, (de l'Institut Max
Planck de Leipzig, Alemanya), "és una lliçó
d'humilitat".
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Mirant la història des de la civilització
occidental (i simplificant) es pot dir que
l'humanisme rescatà l'home de la situació
d'insignificant i sotmès en què es trobava a
l'edad mitjana. La Il·lustració es va prometre
que l'home, per la cultura i el coneixement
científic, obtindria el progrés moral, i es
projectaria envers la perfecció, però el fiasco
fou notable. Nietzsche anuncià l'aparició del
superhome, resultat d'una nova manera de
pensar deslligada de les normes morals i
religioses, les quals havien coartat la
llibertat d'acció, la iniciativa i la creació del
geni humà; i els seus deixebles més avançats foren els nazis... Ara els científics estan
estupefactes, perquè bàsicament som poca
cosa més que un cuc o una mosca; i es
pregunten quina és la diferencia entre un
insecte i l'ésser humà.
Humilment i modestament, m'atreviria a
suggerir-los una narració bíblica que no té
rigor científic, segons s'entén la ciència avui,
tot i que és un prodigi de coneixement atès el
temps en què fou escrita:
Gènesi 2,7: "Déu va modelar l'home amb la
pols de la terra. Li va infondre l'alè de la
vida" i, Gènesi 2,19: "Déu va modelar amb
terra tots els animals". Queda clar i explícit
que home i animals foren creats bàsicament
de la mateixa matèria, amb la diferència que,
al primer, Déu "li va infondre l'alè de la vida";
el seu alè.

"L'alè de la vida", segons la mateixa Bíblia,
és l'Esperit de Déu. És allò que ens fa
semblants a ell o, en altres paraules, "a
imatge de Déu".
Als ulls de la fe, aquesta és la diferència
entre un insecte i un ésser humà. No és una
bona diferència?
Abel Camps, cristià baptista, membre del Grup
de Diàleg Interreligiós.

Notícies
Música religiosa
Del 24 al 29 d'abril s'ha celebrat a Barcelona
el II Cicle Internacional de Músiques
Místiques, dedicat a les "Dones que canten
la llum". L'escenari va ser el Mercat de les
Flors. Van interpretar música religiosa la
catalana Rosa Zaragoza, la iraniana Parvin
Javdan, l'índia Manna Teji, la nord-americana
Constance Demby, els grup portuguès Cramol
i el grup alemany Belladona.

Informacions de l'IRU
L'Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligós ha rebut la petició de donar
suport a la Crida Interreligiosa per la Llibertat de Culte i els Drets Humans Universals.
150.000 persones ja ho han fet durant
aquest darrer any. Es pretén defensar el dret
de tothom a la llibertat de culte i als drets
humans, però s'incideix especialment en els
drets del poble tibetà, que pot veure desaparèixer la seva cultura i la seva religió en el
curt espai de cinc anys. En el fons, es
proclama el dret de qualsevol persona a no
ser víctima d'un genocidi. La crida tindrà
dues fites específiques: la primera, la del dia
28 d'octubre, en milers de llocs de culte
d'arreu del món; i la segona, una sessió
sobre no violència gandhiana, que tindrà lloc
el diumenge dia 25 de març.
A la pàgina web www.interfaithcall.com
s'ofereixen pregàries que donen suport a la
crida fetes per personalitats com el Dalai
Lama o Desmond Tutu, així com pregàries de
tretze tradicions religioses que poden ser
usades com a material per als actes de culte
que es vulguin organitzar. Fóra bo que la
crida fos una oportunitat per pregar individualment i en els serveis de culte de les
diferents comunitats, encara que només fos a
partir de referències puntuals.
Els organitzadors, especialment Brahma Das,
demanen a l'associació que doni difusió a la
seva proposta.

Iniciativa de les
Religions Unides (IRU)
www.united-religions.org
Comentem el lloc web de la Iniciativa de les Religions Unides
(IRU), una comunitat dedicada a la cooperació interreligiosa que
pretén posar fi a la violència per motius religiosos i crear
cultures de pau, de justícia i de guarició de la Terra i de tots els
éssers vivents. Es tracta d'una organització mundial nascuda el
juny del 2000, i que té la seu a San Francisco, EUA.
A la pàgina principal d'aquesta organització trobem el seu nom
transcrit a diferents llengües: anglès, francès, portuguès i
espanyol. Cal lamentar la falta de correcció en la traducció a
l'espanyol. El primer que hom hi troba és el desig de pau per als
visitants del web en set idiomes diferents: "The United Religions
Initiative wishes you a season of peace", i a sota l'anagrama
URI, que permet accedir directament a la secció URI News. En
aquesta secció es recull informació sobre l'acte de presentació
de l'IRU a Catalunya, l'1 de desembre del 2000, al World Trade
Center de Barcelona, organitzat per l'Associació UNESCO per al
Diàleg Interreligiós, membre fundador de l'IRU.
Sota l'anagrama de l'IRU hi ha tres vincles: el primer permet
escoltar una pregària per la pau al món en 192 idiomes diferents;
cal destacar l'aportació d'Andorra, que ens permet sentir
l'oració en català: "Que la pau prevalgui a la Terra. Que la pau
sigui a Andorra". El segon facilita la lectura del text de forma
simultània en 83 idiomes. El tercer enllaç duu al web de la
Societat de la Pregària per la Pau al Món (World Peace Prayer
Society) de Nova York.
A la banda esquerra d'aquesta pàgina web de l'IRU apareix un
índex que acompanyarà el visitant al llarg de tot el recorregut
per aquesta pàgina. Des d'aquest índex es por accedir, tot
situant el cursor a l'apartat corresponent i cliclant-hi al damunt,
a un seguit de llocs, dels quals destaquem els següents:
La introducció. Aquí es dóna la benvinguda al visitant; a
continuació apareix la versió anglesa de la Carta de l'IRU, que
recull la inspiració, els fonaments i l'orientació de les activitats
de l'organització i des d'on és possible adherir-s'hi. Cal destacar
així mateix l'entrada URI & UNESCO, on hi ha el Manifest 2000
elaborat amb motiu de la proclamació per part de l'ONU de l'any
2000 com a Any per a la Cultura de la Pau. Des d'aquí també és
possible adherir-se al manifest.
Aquesta pàgina ofereix alhora l'accés a una secció de notícies.
Sota aquest títol d'URI News hi ha l'apartat de les informacions
recollides per l'IRU, les notícies més destacades i el butlletí que
edita aquesta organització. Igualment, sota l'epígraf Regional
News hom pot accedir a informacions i activitats de les seus de
l'IRU d'arreu del món; i a Multi-Regional News hi ha una breu
explicació dels Cercles de Cooperació (CC), les unitats
fonamentals en el funcionament de l'IRU. Dos ítems més a
destacar són URI Emergency, xarxa de resposta immediata
davant els actes de violència perpetrats contra minories
religioses, ètniques o racials; i URI FAQ, on es dóna resposta a
les qüestions més freqüents relatives a l'IRU.
Els altres apartats inclosos al web són: Links, on hi ha una sèrie
de llocs web de diferents religions; Interfaith Guide, on es
faciliten els trets més importants de cada religió; Interfaith
Youth Core, que és un web interreligiós de joves; Resources;
Image Gallery; i, per últim, URI 72 Hours, on es recull una
invitació adreçada a creients de tot el món per participar en un
acte de cooperació mundial interreligiosa de silenci, meditació i
oració, el 31 de desembre de 1999, amb motiu del canvi de
segle.

Suggeriments
BERNHARDT, REINHOLD. La
pretensión de absolutez del
cristianismo. Desde la Ilustración hasta la teología
pluralista de la religión.
Col·lecció Religiones en diálogo núm. 6. Editorial
Desclée De Brouwer. Bilbao
2000, 349 pàgines. ISBN.:
84-330-1485-4.

Ens trobem davant d'una tesi doctoral presentada a la Facultat de Teologia Cristiana de la
Universitat de Heidelberg; l'original alemany
s'havia publicat el 1993. L'autor realitza un
recorregut, que comença amb consideracions
generals i acaba discutint plantejaments ben
concrets, per tal de respondre la qüestió de si
és possible determinar, d'una forma escaient
als temps actuals, la relació entre
cristianisme i religions, amb el seu corol·lari
del problema de la pretensió cristiana
d'absolutesa, o bé si parlar de termes absoluts
és necessàriament un anacronisme en un món
plural.
L'autor conclou la seva investigació sobre la
legitimitat de la pretensió cristiana
d'absolutesa, tot afirmant que aquesta
pretensió pot ser una expressió legítima si
s'entén des de la doxologia –des de la lloança
i glorificació de Déu– com a expressió del
lliurament incondicional a la voluntat divina.
Els enunciats d'absolutesa són aleshores, per
l'autor, proposicions confessionals, les
pretensions de veritat de les quals tenen un
caràcter existencial i incondicional, i no es
refereixen a veritats racionals de validesa general. El llenguatge doxològic és un llenguatge
que no descriu ni enuncia, sinó que expressa
un compromís.
C o m d i u l ' a u t o r, a q u e s t a " p r e t e n s i ó
d'absolutesa" expressa la profunditat de la
pròpia relació amb Déu i no tracta de determinar la relació entre les religions. Per tant, no
pot ser generalitzada, tot traient-la del seu
context històric. Així, doncs, com a testimoni,
pot prendre la forma d'enunciats del tipus
només i exclusivament i, malgrat això, coexistir
amb d'altres testimonis que tenen una
pretensió de validesa igualment incondicionada. Aquesta coexistència, afirma l'autor a la
pàgina 318, és fruit de l'actitud humil del qui
sap que la veritat és inesgotable.
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Webs

Tothom qui vulgui
fer alguna proposta
d'activitat o
projecte que estigui
d'acord amb el
preàmbul, l'objectiu
i els principis de la
Carta de l'IRU i
amb els estatuts de
l'Associacio UNESCO
per al Diàleg
Interreligiós, pot
fer-ho saber als
responsables del
Butlletí de
l'associació.
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Llocs web
sobre la
qüestió
palestina
Deu llocs web amb informació fonamentada
sobre les relacions entre Israel i Palestina:
- Pare Labib Kobti, San Francisco. www.albushra.org
- B'Tselem (Grup israelià de drets humans).
www.btselem.org
- Coalició Dret al Retorn de Palestina. alawda.org
- Somnis Compartits (enllaços excel·lents).
www.commondreams.org/
- Intifada Electrònica. electronicintifada.net
- Xarxa d'obervatoris de mitjans.
mediamonitors.net.
- Fets de l'Orient Mitjà (inclou articles
indexats). www.mideastfacts.com/
- Centre de Comunicació i Mitjans de
Jerusalem (inclou sondejos, notícies, etc.).
www.jmcc.org
- Observatori de Mitjans de Palestina.
pmwatch.org/pmw
- Palestina recordada.
www.palestineremembered.com
- Institut de Recerca Transàrab.
www.tari.org
A continuació s'ofereix una llista parcial de
llocs web de grups jueus (alguns
interreligiosos) que "s'atreveixen a parlar
clar". (La llista ha estat recopilada per
Ahmed Bouzeid i actualitzada per Mazin
Qumsiyeh).
- Jueus contra l'Ocupació.
www.angelcities.com/memberes/jato
- Associació Pau Jueva.
www.jewishpeacefellowship.org/index.htm
- Pàgina web de Neturei Karta.
www.geocities.com/Pentagon/Bunker/
5750/home.html
- Jueus NO Sionistes.
www.jewsnotzionists.org
- Yesh Gvul, Moviment per als membres de
les forces israelianes que rebutgen prestar
servei en els territoris ocupats.
www.diak.org/Haayesh-gvul.htm
- Comitè Israelià contra les Demolicions de
Llars. www.salam.org/activism/home_
demolitions.html
- Bat Shalom, Dones Israelianes per la Pau.
www.batshalom.org
- B'Tselem. www.btselem.org
- Territori ocupat. www.occupied.org

L'Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós convida els lectors
d'aquest Butlletí a recomanar llibres,
webs i discs compactes relacionats
amb el millor coneixement de les
tradicions religioses o amb el diàleg
interreligiós.

- Rabins pels Drets Humans.
www.rhr.israel.net/indexa.html
- Oz v'Shalom - Netivot Shalom (sionista
religiós anti-ocupació).
www.ariga.com/ozveshalom
- Aliança Jueva contra l'Ocupació.
www.opentent.org/jews.html
- Associació per als Drets Civils a Israel.
www.nif.org/acri
- Gush Shalom. www.gush-shalom.org
- Exèrcit d'Alliberament del Poble Jueu.
msanews.mynet.net/Scholars/Weizfeld/
- Amira Hass, Gideon Levy i d'altres;
articles a Haaretz.
www.haaretzdaily.com
- Aliança de Metges i Científics de l'Orient
Mitjà.
www.keck.ucsf.edu/~yoram/amesp.
html
- Visions per a la pau amb justícia a Israel
i Palestina. www.vopj.org
- Comitè de Crisi de l'Orient Mitjà.
www.thestruggle.com
- Recerca de la Justícia i l'Equitat.
www.searchforjustice.org
- Revista Tikkun. www.tikkun.org
- Mazin Qumsiyeh, Comitè de Media AlAwda. al-awda.org
(Aquesta informació ha estat facilitada
per Beverly Britton i Bob Younes).

Agenda
18 de juny. Reunió del Grup
de Diàleg Interreligiós.
Reflexió a l'entorn del paper
de les escriptures sagrades
en les tradicions religioses.
19 de juny. Assistència de
representants de l'associació a la recepció oferta al
director general de la
UNESCO, Koichiro
Matsuura, al Parlament de
Catalunya.
20 de juny. Reunió del Grup
Jove de Diàleg Interreligiós.
Presentació de la tradició
cristiana catòlica, a càrrec
de Francesc Figueras i Joan
Otón. En acabar, sopar de
germanor.

L'Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós és membre fundador
de l'IRU

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
Mallorca, 285
08037 BARCELONA
telèfon: 934 576 980
fax: 934 575 851
adreça electrònica: audirelig@unescocat.org

25 de juny. Reunió del Grup
de Converses Intraislàmiques.
30 de juny. Participació d'un
representant de l'associació
en la Trobada General del
Centre Ecumènic de
Catalunya.
2-4 de setembre. Trobada de
Pregària per la Pau, a
Barcelona, organitzada per
la comunitat de Sant Egidi,
en la qual participaran més
de 300 representants del
món religiós, polític i
cultural internacional,
provinents de 60 països.
29-30 de setembre. Trobada
de cap de setmana del Grup
Jove de Diàleg Interreligiós.
19 d'octubre. Ponència a la
trobada internacional de
moviments escoltes confessionals (cristians, musulmans i jueus), que es
celebra a Sevilla. "Els
desafiaments del món
contemporani i les respostes de les religions", a
càrrec de Francesc Rovira.
29 de novembre. Acte obert
al públic. VI Pregària
Interreligiosa pel Dia
Mundial de la Sida. Basílica
del Pi, a les 20 hores (hora
i lloc pendents de confirmació).
7 de març del 2002. Acte
obert al públic. II Pregària
Interreligiosa pel Dia de la
Dona. (Lloc i hora pendents
de confirmació).

Les activitats de l'associació es
desenvolupen gràcies a la
col·laboració de la regidoria de
Drets Civils de l'Ajuntament de
Barcelona i del Centre UNESCO
de Catalunya.
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