Diàleg

Trobada interreligiosa a Garriguella

E

l dissabte 25 de novembre va tenir lloc a Garriguella
(Alt Empordà) la Trobada de Diàleg Interreligiós i

Intercultural organitzada pel grup Vivarium

Gerisena, amb el títol “Què és (la) Religió?”. En aquesta
segona edició hi van participar 325 persones. Després de
l'acollida als inscrits, Yaratula Monturiol va oferir una
recitació corànica o Tajuid com a benvinguda.
La presentació de la trobada va ser a càrrec de mossèn
Jaume Angelats, rector de la parròquia de Santa Eulàlia de
Garriguella. A continuació va tenir lloc la conferència
inaugural a càrrec del professor Vicente Merlo, que va fer
una reflexió sobre la pregunta que emmarcava la trobada.
Va començar fent un recorregut històric des dels orígens

El teòleg Raimon Panikkar intervenint en la clausura de la trobada.

del concepte “religio” i les seves possibles etimologies, i la

per Albert Parareda. Parareda va introduir el tema del debat

seva relació amb altres conceptes com “misticisme”. A

amb una sentència del místic sufí Rumi: “La veritat és un
gran mirall que ha caigut del cel i s'ha trencat en milers de
trossos. Cada persona té un petit tros d'aquest mirall i creu
que té tota la veritat”.
Després que els moderadors dels diàlegs del matí fessin un
resum, Raimon Panikkar va fer la seva aportació sota el títol
“Què és (la) Religió?”. Segons Panikkar "per construir un
diàleg veritable cal despullar-se de les pròpies conviccions:
és necessària la relativitat sense veritats absolutes. La
Paraula ha te tenir l´art de saber escoltar per deixar parlar." I
va continur explicant que "manca una experiència profunda
religiosa que superi caricatures de la religió a partir d´una
vida viscuda en la inseguretat i no pas en la seguretat de
fonamentalismes patològics. Cal una transformació

El ‘langar’ dinar comunitari que va oferir la comunitat sikh.

mitjançant la paciència perseverant: ni la reforma ni la

l'acabar aquesta xerrada, els participants de la jornada van

revolució, sinó la conversió personal per una conversió

gaudir d'un desdejuni preparat per la comunitat sikh.

comunitària". La jornada finalment es va cloure amb
l'actuació musical de la Griselda Cos i Bhakti Das.

Posteriorment, s'iniciaren els tres àmbits de diàleg: silenci,
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paraula i acció. L'àmbit de silenci: religió i mística, a
l'església parroquial de Garriguella, fou moderat per sor
Lucía Caram. L'àmbit d'acció: religió i política, al Sindicat
de Garriguella, fou moderat per Joan Surroca. L'àmbit de
paraula: religió i racionalitat, al Sindicat de Garriguella, fou
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moderat per Ignasi Boada. A continuació va tenir lloc el
dinar "langar" que va servir la comunitat sikh.
Després de dinar, va tenir lloc a l'església parroquial la taula
rodona “la saviesa de les religions”. En el debat
intervingueren representants de diferents tradicions
religioses: Bhakti Dass (hinduisme), Griselda Cos
(cristianisme), Jordi Coca (agnosticisme), Abdelmumin Aya
(islam) i Dharampal Singh (sikhisme). Va disculpar la seva
absència el rabí Gabriel Mazer. La taula va ser moderada
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Els participants a la taula rodona “la saviesa de les religions”.

