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TORBERA

Tots vam posar les mans a la torbera,
sense guardar la nit, a sol batent,
perquè aquell xiscle nostre se’ns moria.

Tots vam posar les veus a la torbera,
el fang humit seria el nostre fang:
pensàvem que els jacints les cobririen,

que l’òssia esperança deturpada,
perduda als aiguamolls de la follia,
també en nosaltres tornaria a viure.
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susanna rafart
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Editorial

L’any vinent en farà trenta que Samuel P. Huntington va 
publicar The Clash of civilizations (El xoc de civilitzacions, 
1993). L’article va generar tantes adhesions entusiastes com 
crítiques acèrrimes, però el que no es pot negar és que la 
tesi del politòleg nord-americà resultava molt suggeridora 
en el context dels anys noranta del segle xx, molt marcats 
per la fi de la Guerra Freda. El col·lapse d’un món bipo-
lar al voltant dels blocs comunista i liberal obria la porta, 
segons Huntington, a un nou escenari caracteritzat per la 
confrontació i la competència entre les grans identitats cul-
turals i religioses: l’Occident (catòlic i protestant), el món 
islàmic, el món oriental (dividit al seu torn en la civilització 
budista, la confuciana, la hindú i la japonesa), la civilitza-
ció de l’Àfrica subsahariana, etc. Encertat o no, l’argument 
del xoc de civilitzacions s’esqueia com l’anell al dit a la nova 
política exterior dels Estats Units, empesa en bona mesura 
pel rebrot de l’islamisme a escala mundial.

Un dels principals errors d’aquest esquema fou donar 
per descomptat que les grans identitats religioses tendirien 
a comportar-se de manera compacta i homogènia, de tal 
manera que el món ortodox, format pels països de l’antiga 
Unió Soviètica i altres de majoria ortodoxa, constituiria 
una unitat amb estratègies compartides. La invasió russa 
d’Ucraïna ha posat dramàticament de manifest que no és 
així. El sociòleg de la religió José Casanova explicava en 
una entrevista que per entendre aquesta guerra, més enllà 
dels interessos geopolítics i econòmics, no s’ha menystenir 
la dimensió religiosa: 

Editorial
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És una guerra contra Ucraïna perquè el patriarcat de 
Moscou considera que és territori canònic seu [...]. Però a 
més l’Església ortodoxa russa, en aliança amb evangèlics 
americans i grups catòlics conservadors que estan contra 
el papa Francesc, diu defensar els valors tradicionals del 
cristianisme davant d’un món occidental decadent que 
els ha deixat de banda a favor del liberalisme, el secu-
larisme, el feminisme i els homosexuals [...]. A Rússia 
avui la qüestió religiosa és una qüestió moral. Ucraïna, 
en canvi, no sembla obsessionada amb conflictes d’índole 
moral ni sobre qüestions de gènere (La Vanguardia, 15 
de maig del 2022). 

La idea que la guerra d’Ucraïna és també un conflicte intra-
cultural i intrareligiós, la compartia en una altra entrevista 
Cyril Hovorun, exsecretari del patriarca de Moscou: «És 
una guerra santa d’ortodoxos contra ortodoxos: Kiril creu 
que els russos són els veritables ortodoxos i que els ortodo-
xos d’Ucraïna estan corromputs i contaminats per l’impiu 
Occident» (La Vanguardia, 12 de juny del 2022).

Avui sorgeixen veus que apunten que el signe dels temps 
no és el xoc de civilitzacions sinó la lògica de la implosió 
en el marc de guerres culturals globals. En aquest sentit, 
Danièle Hervieu-Léger i Jean-Louis Schlegel, que va ser 
a Barcelona el juny passat convidat per aquesta revista i la 
Fundació Joan Maragall, han publicat recentment un llibre 
amb un títol ben significatiu: Vers l’implosion? Entretiens sur 
le présent et l’avenir du catholicisme (Seuil, 2022). Segons 
els autors la polarització entre tradicionalistes i reformadors 
dins el món catòlic, igual que en el món ortodox, és molt 
més evident avui que uns anys enrere. Es tracta també, fo-
namentalment, d’una fractura entre els qui com el papa 
Francesc pensen en una Església catòlica més encarnada en 
la modernitat i els qui enyoren els temps de cristiandat, quan 
l’Església exercia el monopoli en qüestions morals. Perquè 
els grans temes avui en discòrdia entre tradicionalistes i re-
formadors dins del catolicisme són també fonamentalment 
d’ordre moral (matrimoni, sexualitat, avortament, eutanà-
sia) i d’ordre social i eclesiològic (el paper de la dona en la 
família i en l’Església, la recuperació de la litúrgia anterior 
al Concili Vaticà II, etc.). 
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¿No pot ser també que una altra manifestació d’aquesta 
clivella cultural i de valors sigui la que contraposa avui, 
dins les democràcies occidentals, els partits conservadors 
i progressistes amb els populismes emergents i l’extrema 
dreta actual? Ω


