
II TROBADA INTERRELIGIOSA A TORTOSA 

Pluralisme: La diversitat de la pràctica espiritual 
 

«Va haver-hi un temps en què jo rebutjava el meu proïsme  
si la seva religió no era com la meva.  
Ara, el meu cor s’ha convertit en el receptacle de totes les formes: és un prat de gaseles  
i un claustre de monjos cristians,  
temple d’ídols  
i Kaaba de pelegrins,  
taules de la Llei i plecs de l’Alcorà.  
Perquè professo la religió de l’amor  
i vaig onsevulla que em porti la seva cavalcadura:  
l’amor és el meu credo i la meva fe.» 
                                                                                         IBN ARABI. Oda XI 

 

En la I Trobada vam parlar d’allò que les religions tenen en comú, que és la participació dels 

seus practicants amb la realitat social que els envolta i com, des de la seva creença, duen a 

terme aquest compromís temporal a la nostra ciutat. 

En aquesta II Trobada parlarem d’allò que ens fa diversos, que és la singularitat i la 

irreductibilitat de la pràctica espiritual de cada religió. A Tortosa, de no fa gaire temps, tenim 

una pluralitat de pràctiques religioses i espirituals. Però pluralitat encara no és pluralisme. El 

pluralisme va més enllà de reconèixer la diferència i la varietat, perquè reconeix tant els 

aspectes irreconciliables com els aspectes comuns de les religions; als creients els fa conscients 

de la seva contingència: els humans no tenim un coneixement absolut, ningú no el té. Per tant 

el pluralisme expressa una actitud de confiança que permet una coexistència entre les 

diferents actituds humanes vers les preocupacions últimes. 

Pel costat humà totes les perspectives són limitades, no tenim perspectiva global. Però creiem 

en la possibilitat d’ampliar les perspectives. Aquesta possibilitat la cerquem amb el diàleg amb 

aquells que precisament no fan com nosaltres. La tradició és el que forneix el fons de la nostra 

identitat cultural. La religió és el que revela la nostra identitat més profunda. Amb el 

pluralisme volem fer front a la diversitat sense abandonar la racionalitat. Els participants no 

renunciem a les nostres conviccions personals, simplement no les considerem absolutes. Això 

no ho fem només pel benefici del dubte, sinó per donar crèdit a l’altre. Un altre al que no 

pretenem assimilar, sinó que el considerem un tu que demana reciprocitat. 

Els assistents a aquesta II Trobada doncs, no ens trobem per abandonar o canviar la nostra 

pràctica i la nostra creença, ni tampoc per atrinxerar-nos en ella i pretendre canviar a l’altre, 

sinó que ens obrim a la confiança en l’altre. És una trobada sense àrbitres (només hi ha un 

moderador que assigna els torns de paraula), perquè l’àrbitre no pot ser la meva raó ni tampoc 

la de l’altre, només podem dialogar, això és: escoltar i ser escoltat. Confiem que el diàleg en 

aquesta trobada serà  fecund i enriquidor per als practicants de cada religió, i per tant que la II 

Trobada sigui una mostra d’aquesta nova riquesa que ara Tortosa frueix gràcies a la diversitat 

de la seva gent. 
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