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La mujer que tocó a Jesús

Cuando Dios era mujer

Elisa Estévez López

Merlin Stone

San Pablo. Madrid, 2021 | 72 pàg. | 7,90 €
Com un estudi d’evangeli,

Kairós, Barcelona, 2021 | 427 pag. | 22 €

l’autora presenta la dona de
Marc 5, 24b-34, des d’una
perspectiva feminista, plena
de suggeriments interessants
i molt apropiats al moment
que vivim. Hi trobem paraules com mala salut, fragilitat,
fracàs dels mitjans, sofriment, per obrir-se a la
resiliència, al desig de viure plenament. La dona
curada en contacte amb Jesús és també un símbol
de la comunitat de Marc que, enmig de moltes
dificultats, s’ha d’obrir pas a poder tocar Jesús amb
confiança autèntica. Amb un estil clar i convincent, l’autora posa aquella dona al mig. Tota una
lliçó de lectura.

Cosas ocultas desde la
fundación del mundo
René Girard
Sígueme, Salamanca, 2021 |
448 pàg. | 25 €

Publicat per primer
cop el 1978, aquest assaig
és considerat la culminació del pensament de
René Girard (1923-2015).
Redactat en forma de
diàleg amb els psiquiatres Oughourlian i Lefort,
Girard explora des de la
perspectiva antropològica, psicològica i religiosa
diversos aspectes sobre la
interacció social a partir
dels conceptes de sagrat,
de desig mimètic i de
violència col·lectiva. Una
profunda reflexió sobre
el desig humà capaç d’impulsar-nos vers allò més
sublim i, alhora, d’abo-

car-nos al menyspreu
més absolut dels altres
éssers innocents per tal
de perpetuar-se. —F.-X. M.

Sí es verdad. No es
verdad
Pablo Domínguez Prieto
San Pablo, Madrid, 2021 | 160 pàg.
| 9,95 €

L’autor va ser un
sacerdot diocesà,
nascut a Madrid i mort
d’accident al Moncayo
als 43 anys, en acabar de
dirigir uns exercicis a la
comunitat cistercenca
de Tulebras (Navarra).
Filòsof, teòleg, professor
universitari, predicador buscat. En aquest
llibre es publiquen les
vuit meditacions, fins
ara inèdites, que havia

39

Sembla que la creença en
la Gran Deessa va estar present
des del voltant de l’any 7000
a.C. fins el 500 d.C. Però, més
enllà de la idea segons la qual la
religió femenina estava centrada
en el culte a la fertilitat, trobem evidències que ens
parlen d’una deïtat femenina creadora, legisladora,
guardiana del destí i salvífica. L’autora, professora
d’art, insisteix en la importància de les dades mitològiques i arqueològiques, per a ella més reveladores
que unes creences pròpiament religioses de les
quals se sent allunyada. No es tracta, doncs, d’una
proposta de teologia feminista o d’una veu femenina
sobre la religió sinó d’una exploració del passat més
remot en ordre a revisar idees preconcebudes.

dirigit un any abans a
un grup de sacerdots i
diaques. La temàtica és
l’habitual en uns dies
d’exercicis espirituals;
el to varia entre un
parlar planer i natural
i moments d’exaltació
espiritual convençuda; i
la sintonia, tradicional,
en el bon sentit de la
paraula. —A. T.

El sagrat. Sobre
els trets racionals i
irracionals de la idea
del diví
Rudolf Otto
Fragmenta, Barcelona, 2021 |
316 pàg. | 22,50 €

Assaig fonamental en
l’àmbit de les ciències de
la religió a l’hora d’imprimir un gir decisiu en el

pensament. En efecte, si
durant segles no s’havia
discutit a Occident que
la religió feia referència
a Déu, un nou corrent
afirmava que és religiós
tot allò vinculat a allò
sagrat. Publicada originàriament el 1917, en
aquesta obra Otto critica
el reduccionisme a què
sovint es veu sotmesa la
religió i proposa una reorganització al voltant de
la categoria “numinós”.
El més interessant rau
en postular que en allò
numinós l’accent es desplaça de la perspectiva
racionalista a un enfocament en què el principal
són els sentiments de
temor i fascinació que
la irrupció del sagrat
suscita. —F.-X. M.
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