
Pròleg

Vaig començar a llegir l’encíclica Laudato si’ del papa Francesc 
el mateix dia que es va fer pública, el 18 de juny de 2015, en 
la primera versió que em va arribar, que era l’anglesa. Des 
d’aleshores l’he seguit llegint i m’ha portat a endinsar-me en 
el pensament de Romano Guardini, de qui fins aleshores no-
més havia sentit parlar a Raimon Panikkar. He anat llegint 
l’encíclica i n’he anat comprovant la claredat i el coratge, que 
es pot sintetitzar en la invitació que fa a «mirar la realitat amb 
sinceritat». Perquè, si mirem la realitat amb sinceritat, veurem 
que ens trobem en una situació sense precedents, sobretot a 
causa del que l’encíclica identifica com «el problema princi-
pal», el paradigma tecnocràtic, que rau al dessota del materia-
lisme i el nihilisme contemporanis. 

Laudato si’ afirma que el món es troba avui en una situació 
insostenible. Seguint sant Francesc d’Assís, ens recorda que 
la Terra «és també com una germana» (Laudato si’, §1). 
«Aquesta germana clama pel dany que li provoquem» (§2), 
perquè mai no havíem «maltractat i ferit la nostra casa de tots 
com en els darrers dos segles» (§53). 

Des del 2015 el papa Francesc ha declarat (sumant-se a una 
pràctica instituïda l’any 1989 per l’Església ortodoxa) el dia 1 
de setembre com a Jornada Mundial de Pregària per la Creació. 
La crida a pregar per la creació, pel conjunt de la realitat que 
ens envolta i no només per una part especialment necessitada, 
és quelcom sense precedents. Hi ha moviments cristians que 
estenen aquest temps de pregària per la creació a tot el pe-
ríode de l’1 de setembre al 4 d’octubre (festivitat de Sant Fran-
cesc d’Assís).1 Des de finals del segle xx, en tota mena de tra-
dicions religioses creixen les respostes als reptes ecològics.2

1. Vegeu, per exemple, http://seasonofcreation.org i http://seasonof-
creation.com.

2. El lector pot trobar una bona presentació general en català a: Gary 
Gardner, L’Esperit i la Terra: La religió i l’espiritualitat a la recerca d’un món 
sostenible, Barcelona, Claret, 2004.
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Les pàgines següents són, en el seu nucli central, un co-
mentari a l’encíclica Laudato si’ (Lloat sigueu o, més aviat, 
Lloat siau, en consonància amb la connotació arcaïtzant que 
en italià té si’; modernament, sii). Al voltant de Laudato si’ 
situo diversos autors que m’ajuden a enriquir-ne el comenta-
ri. En un primer cercle concèntric al voltant de l’encíclica hi 
ha el filòsof i teòleg catòlic alemany, d’arrels italianes, Roma-
no Guardini (1885-1968) i el filòsof i teòleg catòlic català, 
d’arrels índiques, Raimon Panikkar (1918-2010). Guardini 
és citat a Laudato si’ més que qualsevol altre autor que no hagi 
estat pontífex, i en el seu moment Jorge Bergoglio va voler fer 
a Alemanya una tesi doctoral sobre Guardini, mai no enlles-
tida. Guardini, per tant, és un interlocutor essencial per a una 
reflexió filosòfica sobre les implicacions de l’encíclica. En el 
cas de Raimon Panikkar, es tracta d’un pensador de casa nos-
tra, l’obra (i la persona) del qual vaig tenir ocasió de conèixer 
a fons, i, com veurem, el seu pensament té moltíssims punts 
de trobada amb el contingut de Laudato si’. Cito Guardini i 
Panikkar en tantes ocasions que he optat per referenciar les 
seves obres amb abreviatures, tal com faig amb Laudato si’.3

Si en el centre d’aquest comentari hi ha l’encíclica, i en  
un primer cercle concèntric tenim Guardini i Panikkar, en un 
segon cercle concèntric hi ha diversos autors que han com-
binat la seva espiritualitat amb una visió crítica del rumb que 
està prenent el món modern. La majoria d’ells són autors que 
s’inscriuen, des de joves o ja de grans, dins la tradició catòli-
ca, com ara l’economista E. F. Schumacher; els filòsofs Ivan 
Illich, Albert Borgmann i Charles Taylor; el poeta, assagista i 
agricultor Wendell Berry; l’historiador John Lukács, o, fins 
i tot, el filòleg i autor J. R. R. Tolkien. D’altres pertanyen a 
altres tradicions espirituals, com el primat de l’Església Or-
todoxa de Constantinoble (Bartomeu I, citat pel mateix papa 
Francesc), el filòsof i teòleg ortodox Philip Sherrard o el filò-
sof musulmà Seyyed Hossein Nasr. També incloc, natu-
ralment, autors que parlen des d’una perspectiva secular,  

3. Vegeu, més amunt, les «Abreviatures».
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com el pioner de la realitat virtual Jaron Lanier i el sociòleg 
Zygmunt Bauman.

Laudato si’ no és simplement una nova crida espiritual a 
despertar la consciència social i ecològica. Convida a una 
reflexió en profunditat sobre la condició humana actual i so-
bre el «paradigma tecnocràtic» que avui amenaça tant la 
interioritat humana com la sostenibilitat. És, en les seves prò-
pies paraules, «una invitació urgent a un nou diàleg» (§14). 
Les pàgines següents volen contribuir a aquesta reflexió i a 
aquest diàleg.

***

La redacció d’aquesta obra deu molt a l’impuls i l’estímul 
que ha rebut de dos bons amics: Josep Maria Mallarach i Ig-
nasi Moreta. També hi conflueix la influència directa de mol-
tes altres persones, entre elles Enric Aguilar (†), Mauricio 
Cardona, Albert Cortina, Albert Geli, Louise Hemmerman, 
David Loy, Raimon Panikkar (†), Marc Pigem, Concepció 
Rovira, Xavier Serra, David Steindl-Rast, Steve Talbott, Lluc 
Torcal, José María Valverde (†) i els meus pares. En la prepa-
ració per a l’edició s’ha beneficiat del consell de Pere Lluís 
Font, de l’epíleg de David Jou i de l’exquisida atenció d’Isidre 
Ferré, responsable de les publicacions de la Fundació Joan 
Maragall.
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