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QEDITORIAL
No hi són tots, però tots els que presentem en aquest número són 

intel·lectuals de referència en el segle xx. Us oferim una petita constel·
lació d’homes i de dones de pensament, compromesos amb el seu 
temps que, nodrits per la fe cristiana, van ser testimonis vius d’una 
intel·lectualitat audaç i crítica. 

Cadascun té la seva singularitat i fa la seva aportació en el camp 
del pensament. Pertanyen a tradicions filosòfiques i teològiques dife·
rents i, entre ells, hi ha profundes diferències en la interpretació de 
l’Evangeli i en el mode de comprendre la vivència de la fe cristiana en 
el món. 

Contra el que sovint s’afirma, la intel·lectualitat catòlica no és un 
tot homogeni i gris, un gran ramat que segueix cegament les consig·
nes del pastor, per dir·ho amb la metàfora que Friedrich Nietzsche 
repudiava, sinó un univers de colors i de tonalitats molt diferents que 
revela la riquesa d’hermenèutiques i de sensibilitats intel·lectuals que 
creixen a redós de l’Evangeli. 

Tots ells, junts, són un exemple de la pluralitat inherent a l’opció 
cristiana i de com aquesta opció, lluny de segrestar el pensament i la 
llibertat, és una font que activa l’exercici del pensar i l’esperit de lli·
bertat. No són vides fàcils, ni tampoc temps fàcils els que van haver de 
viure. Van haver de prendre decisions que van tenir gran transcen·
dència en llurs vides. Alguns van ser perseguits i d’altres assassinats 
per causa dels seus compromisos socials i polítics. Sona estrany això 
en el marc d’una societat gasosa en la qual les vinculacions i els lli·
gams són extraordinàriament volàtils, però fe, autènticament viscuda, 
és el ferment d’opcions sòlides.

El sentit de pertinença eclesial d’aquests intel·lectuals no els va 
allunyar dels altres homes, ans tot al contrari. Són crítics de les lògi·
ques que regeixen el món, però, també, de les pròpies inèrcies i con·
tradiccions de la comunitat a què pertanyen. La seva fidelitat no es 
tradueix en un silenci condescendent, sinó en una actitud crítica que 
els fa molt sovint més incòmodes als propis que als estranys. Hi ha en 
ells una gran voluntat de diàleg, de teixir ponts i de copsar allò de 
profundament humà i noble que hi ha en tot adversari intel·lectual. 

En un temps com el nostre, caracteritzat per una profunda crisi 
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del rol i del paper de l’intel·lectual en el món, és més necessari que 
mai posar en relleu el paper que han jugat alguns homes i dones en la 
configuració de l’imaginari col·lectiu. 

Amb aquest número volem reivindicar la memòria de la gran 
intel·lectualitat catòlica del segle xx. Amb massa freqüència, es consi·
dera l’opció cristiana com un pur emotivisme desproveït de raó, com 
una debilitat del pensament o, fins i tot, com una abdicació de la tasca 
de pensar i, en canvi, quan llegim aquestes figures senyeres de la intel·
lectualitat catòlica, observem que la fe va ser, per a ells, un estímul per 
pensar, per actuar, per militar en diferents causes nobles. 

Sovint aquestes figures han estat eclipsades per altres estrelles que 
han tingut molt més ressò i molta més visibilitat mediàtica, i creiem 
oportú fer·ne memòria, presentar les seves vicissituds biogràfiques i 
les intuïcions fonamentals de les seves aportacions en el camp del pen·
sament. Són fonts d’inspiració també per a nosaltres. 

Són persones que han pensat, que no han defugit les qüestions 
difícils, que han pres posicions polítiques, socials i econòmiques gens 
fàcils en temps de gran complexitat. Ens han ajudat a pensar què 
significa ser cristià en el món modern, a reflexionar sobre les exigèn·
cies de la pertinença eclesial i han elaborat obres tot teixint una difícil 
síntesi entre l’experiència personal de la fe i la voluntat de compren·
dre. 

Durant l’elaboració d’aquest número de Qüestions, s’ha produït el 
traspàs de Josep Maria Puigjaner (1937·2016). Li havíem demanat 
que ens presentés la figura i l’obra de Pierre Teilhard de Chardin, que 
tan bé coneixia, i havia acceptat de bon grat aquesta comesa, però, 
finalment, no va poder entregar el seu text. Volem agrair la seva tasca 
com a periodista, assagista i pensador, el seu testimoni d’intel·lectual 
cristià, el seu compromís social i les obres que ens ha deixat, que ja 
formen part del nostre patrimoni intangible. Entre les seves darreres 
produccions, recordem Nosaltres no ens donem per vençuts, Carpe diem i 
Teilhard de Chardin. L’apassionat combat d’un evolucionista total. En pau des·
cansi. 
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