Nota de premsa
Disconformitat i denúncia de la polèmica creada pel discurs del Papa Benet XVI a
Ratisbona.
Davant les paraules del Papa Benet sobre l'Islam, fem constar el nostre rebuig de
tota interpretació de l'Islam que vulgui descriure aquesta tradició com a
intrínsecament irracional.

Les persones i associacions integrants del Grup Interreligiós Tradició i Progrés volem
fer palesa la nostra disconformitat i denúncia de la polèmica creada pel discurs del
Papa Benet XVI a Ratisbona. Ens entristeix veure com totes les parts implicades, amb
les seves paraules i interpretacions, són causa de conflicte entre les religions i les
cultures en un temps en què tots i totes hem de treballar per la pau i la concòrdia.
Davant les paraules del Papa Benet sobre l'Islam, fem constar el nostre rebuig de tota
interpretació de l'Islam que vulgui descriure aquesta tradició com a intrínsecament
irracional, o que la defineixi com animada per una interpretació violenta del concepte de
yihad; una interpretació que és aliena al text de la revelació corànica i que s'ha
manipulat interessadament pels intolerants i fanàtics de tots costats.
D’altra banda, defensem el lliure debat d'idees dintre del respecte mutu, i per tant,
rebutgem tot intent de voler silenciar les veus del diàleg, fins i tot si les desaprovem o
estem en desacord amb el què diuen.
També interpel·lem als mitjans de comunicació perquè vulguin transmetre sempre, un
missatge tan fidel com sigui possible de les paraules i els fets, per tal de no caure en un
simplisme maniqueu d'enfrontament entre civilitzacions, quan sovint són formes de
fanatisme que volen donar una imatge distorsionada de la religió com a eina
d'intolerància i de violència contra l'altre.
Finalment, discrepem de la interpretació que Benet XVI fa en el seu discurs sobre la
pèrdua de la unitat entre fe i raó que atribueix a la Modernitat. Com a grup de Tradició i
Progrés, pensem que tots dos conceptes no són pas incompatibles sinó que es
fecunden i s’interpel·len l'un a l'altre i tots dos ens ajuden a conèixer qui som i com
podem avançar. Fóra bo que tothom tingués en compte que abans de censurar
actituds, postures i visions d’altres tradicions, miréssim primer com ha estat o és, la
que nosaltres professem. És en el diàleg, i no en l'enfrontament, on trobarem els
camins que ens portin a un futur millor.
Barcelona, 19 de setembre de 2006, a les 23:00h

Per a més informació podeu adreçar-vos a Abdennur Prado, tel. 617 419 327.
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El Grup Interreligiós Tradició i Progrés està format per persones i entitats pertanyents a
diferents tradicions religioses establertes a Catalunya, que desitgen treballar per la
recuperació de la dimensió alliberadora del fet religiós i de l’espiritualitat humana, fets
que creuen cabdals per a l’assoliment d’una societat més justa, més plural i més
oberta, on totes les persones puguin desenvolupar les seves capacitats en harmonia.
El Grup Interreligiós Tradició i Progrés, té com a principals objectius:
1. Establir col·laboració entre membres de les diferents tradicions religioses que
conviuen a Catalunya, per tal de dur a terme accions conjuntes a fi de:
2. Oferir una imatge positiva del pluralisme religiós, com un enriquiment per a la
societat catalana.
3. Traslladar a la societat la reflexió interreligiosa progressista sobre temes
d’actualitat.
4. Promoure la implicació de les tradicions religioses en la consecució d’una societat
més justa, des del compromís amb els drets humans i ecològics.
El Grup Interreligiós Tradició i Progrés, està format per persones pertanyents a:
Junta Islàmica Catalana, Església Plural, Unitaris Universalistes de Catalunya,
Comunitat Jueva Bet Shalom, Col·lectiu de Dones en l'Església, Associació Cristiana
de Gais i Lesbianes.
El Grup Interreligiós Tradició i Progrés, és membre de la Xarxa Catalana
d’Entitats per al Diàleg Interreligiós.
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