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PARLAR DE DÉU, 
PARLAR DE L’HOME

«Els textos de Lluís Duch estan a l’alçada de moltes obres de 
pensadors europeus del seu moment. Sens dubte, calen 
temps i estudis que interpretin i donin a conèixer la seva 
obra.» Això afirma Antoni Bosch-Veciana en aquest volum. 
Parlar de Déu, parlar de l’home respon a aquesta necessitat, 
la de difondre el pensament de Lluís Duch expressat en els 
articles que va publicar a la revista Qüestions de Vida 
Cristiana. 

Aquest és el primer dels volums que la col·lecció «Cristianisme 
i Cultura» dedica a recuperar i posar a l’abast els articles que 
Lluís Duch va publicar a Qüestions. Amb tria i Introducció 
d’Antoni Bosch-Veciana, recull articles dedicats a la religió, al 
cristianisme i als aspectes relacionats amb el llenguatge i els 
símbols religiosos, és a dir, els articles dedicats al vessant 
teològico-religiós del pensament de Lluís Duch.

Una faceta més d’un dels pensadors  
més sòlids, prolífics i imprescindibles  

del panorama de la reflexió antropològica  
i filosòfica a casa nostra
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Lluís  Duch  
(1936-2018)

Fou antropòleg i monjo de Montserrat. Es va doctorar en teo-
logia el 1973 a la Universitat de Tubinga, i en diverses esta-
des a Alemanya entrà en contacte amb Ernst Bloch, Hans 
Blumenberg, Ernst Käsemann, Walter Kasper, Jürgen 
Moltmann, Eberhard Jüngel o Hans Küng, entre d’altres. La 
seva investigació es va desenvolupar en l’àmbit de la interpre-
tació de la història de la cultura, sobretot en antropologia. 

Creu de Sant Jordi, ha deixat un llegat de més de dues-cen-
tes quinze publicacions, entre les quals destaquen Religió i 
món modern. Introducció a l’estudi dels fenòmens religiosos 
(1984), Temps de tardor. Entre modernitat i postmodernitat 
(1990), Mite i cultura. Aproximació a la Logomítica I (1995), 
Mite i interpretació. Aproximació a la Logomítica II (1996), 
Un extraño en nuestra casa (2007) i Religió i comunicació 
(2012). Ha publicat en aquesta mateixa col·lecció La crisi de 
la transmissió de la fe (2007).


