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E logis entre un cristià, un
musulmà i un budista en
una jornada celebrada al
Centre d’Espiritualitat
Cova Sant Ignasi, a Man-

resa. El diàleg entre els representants
d’aquestes tres tradicions espirituals
va cloure amb la petició que el cristià
destaqués algun valor de l’islam, el mu-
sulmà del budisme, i el
budista del cristianis-
me. Ho va suggerir el
moderador de la sessió,
José Luis Llaquet (ca-
tedràtic de Dret i doc-
tor honoris causa per la
Universitat Ovidius de
Constanta, Romania).

El cristià Xavier Me-
lloni (jesuïta, professor
de la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya) va
destacar el gest signifi-
catiu dels musulmans
d’agenollar-se cinc ve-
gades al dia posant el
cap per sota el cor i to-
cant a terra. El musul-
mà Abdelmunin Aya
(coordinador del màs-
ter de les tres cultures
de la Universitat de Se-
villa) va confessar que
no va ser objecte del
més mínim proselitis-
me durant els mesos
que va viure en un
centre budista. El bu-
dista Basili Llorca (vi-
cepresident de la Coor-
dinadora Catalana d’En-
titats Budistes) va reconèixer que el
cristianisme ajuda els altres i a tenir
bon cor.

Josep Otón (autor d’El reencanta-
ment postmodern, XXII premi Joan
Maragall) va desitjar que l’entesa en-
tre persones com Melloni, Aya i Llorca
es traslladi a la realitat quotidiana pel
bé de la convivència en les societats ca-
talana, europea i d’arreu del món. “Un
breu repàs a la història de les religions
–segons Otón– posa en evidència de
quina manera el món sagrat ha estat
instrumentalitzat al llarg dels segles
des de diferents instàncies socials per
legitimar tota mena d’injustícies. Ara

bé, si ens limitéssim a aquest punt de
vista, no seriem justos amb un fe-
nomen complex que ha contribuït
amb grans aportacions al progrés de la
humanitat”. Otón va expressar un
desig: “Esperem que en el nostre
temps cap experiència, cap tradició ni
cap idea sàvia pugui fer pensar a ningú
que té el monopoli de la veritat i que,
en nom seu, tingui dret a atemptar
contra la dignitat de l’ésser humà, que
és el veritable sentit del món sagrat”.

Aquestes intervencions, formula-
des en un clima de llibertat i respecte,
responen a la convocatòria de la Fun-
dació Catdem per dialogar sobre
l’aportació que les religions fan a la so-
cietat catalana. La fundació és una en-
titat laica que considera que “les religi-

ons poden desenvolupar un paper im-
portant en la consolidació de la nostra
convivència, unes religions que són di-
positàries d’una saviesa mil·lenària
que avui és més necessària que mai”.

En aquest sentit s’expressaren el di-
rector general d’Afers Religiosos de la
Generalitat, Xavier Puigdollers, i tam-
bé Jordi Lòpez Camps, que va ocupar
aquest càrrec durant un període del
Govern tripartit de Pasqual Maragall.
Segons Puigdollers, és meravellós que

en un moment en què el país es plante-
ja el seu futur hi hagi gent que reflexio-
ni sobre la regla d’or ètica de reciproci-
tat potitiva que és compartida per les
religions. Regla d’or que té formula-
cions diverses: “No facis als altres el
que no vulguis que et facin a tu” o “Es-
tima els altres com a tu mateix”.

I López Camps va fer remarcar als
reunits que des de la Cova Sant Ignasi
es pot contemplar, alhora, la munta-
nya de Montserrat i l’oratori que els
musulmans tenen a la capital de la co-
marca del Bages. Una prova més que
Catalunya, també religiosament, es
avui plural i diversa.c
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