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Miquel Calsina (M. C.): Podríem començar per fer un balanç 
de la relació entre cristianisme i modernitat. Al llibre Cristianisme 
i modernitat, publicat per la Fundació Joan Maragall i l’Edi-
torial Cruïlla l’any 2016, tu, Pere, ja explicaves com el cris-
tianisme ha demostrat històricament una gran capacitat per 
aclimatar-se a contextos culturals molt diversos. Però ¿realment 
podem dir que hagi reeixit una inculturació moderna del cris-
tianisme? ¿Hi ha hagut una autèntica inculturació cristiana en 
la modernitat?... De vegades tinc la impressió que la moderni-
tat, tant dins com fora de l’Església, ha estat percebuda —per 
a bé o per a mal— com una superació del cristianisme. I d’altra 
banda, es dona el fet que en algun moment la cultura moderna 
ha guanyat autonomia respecte a la seva matriu cristiana i ha 
esdevingut una cultura plenament secular. En aquest sentit, re-
centment el filòsof Charles Taylor exposava la paradoxa que en 
la defensa dels drets humans universals s’hi pot veure, de fet, 
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una prolongació laica de l’Evangeli, sense que hi hagi necessà-
riament una transcendència al darrere. Per tant, em sembla que 
val la pena fer un cert balanç de les dificultats de la inculturació 
del cristianisme en la modernitat i en la cultura moderna, tal 
com històricament han posat de manifest, per exemple, la crisi 
modernista, la rigidesa en qüestions vinculades a l’ètica sexual 
i de la família, o la dificultat i la lentitud de l’Església a l’hora 
d’integrar aspectes com la crítica bíblica i el darwinisme, per 
no parlar de la democràcia, la laïcitat o l’emancipació i la plena 
igualtat de les dones. 

Pere Lluís Font (P. L. F.): Per veure en quin punt estem de 
la inculturació moderna del cristianisme, i especialment del ca-
tolicisme, penso que ens cal una mica de perspectiva sobre el 
conjunt de la història cristiana. Tinc la impressió que els vint 
segles que portem de cristianisme han estat una mena d’assaig 
general, no gaire brillant, però del qual tenim molt per apren-
dre. Podríem recordar, com feia a la seva manera Hans Küng, 
que el cristianisme ha passat per diversos paradigmes. Després 
del paradigma neotestamentari, semític amb tocs hel·lenístics, 
la història ens en mostra tres, encarnats en les tres grans con-
fessions cristianes: l’hel·lenístic, que s’ha perpetuat sobretot en 
les esglésies orientals; el romano-catòlic medieval, que es pro-
longa en l’Església catòlica; i el protestant, que es manté en les 
esglésies sorgides de la Reforma. En els segles que portem de 
modernitat, des de l’època del Renaixement, s’han mantingut 
paral·lelament aquests tres paradigmes, amb una relació diversa 
amb la cultura moderna: més receptiva en el protestantisme, 
més crítica en el catolicisme i més distanciada en l’ortodòxia. 
Centrant-nos en el catolicisme, el Concili Vaticà II marca l’inici 
institucional de la inculturació moderna i, per tant, d’un nou 
paradigma. Però la seva aplicació s’ha fet a la baixa, mentre 
que els problemes no han fet sinó radicalitzar-se. I per enten-
dre aquest fenomen postconciliar ens ajudaria veure les moltes 
coses que el cristianisme arrossega del passat, premodern i mo-
dern, i que constitueixen el seu actiu i el seu passiu. 

Jo subratllaria tres coses essencials en el seu actiu al llarg 
d’aquests vint segles: en primer lloc, i malgrat tot, haver man-
tingut la fe cristiana, que, si no s’hagués institucionalitzat, di-
fícilment hauria arribat fins a nosaltres (li hauria pogut passar 
el que li va passar al socratisme, que no va donar lloc a cap 
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institucionalització i només ha arribat precàriament a una certa 
elit cultural); en segon lloc, l’aliança —que va començar al se-
gle ii amb el que s’ha anomenat l’opció pel logos— entre la fe 
cristiana i el pensament filosòfic, que en els millors moments 
s’han reforçat mútuament; i, en tercer lloc, «el núvol de sants», 
que fa que, en paraules d’Alexandre Galí en La vida devota, «de 
l’abundància de santedat amagada en visqui el món». 

Però també hi ha un passiu. Per començar, tenim massa 
idealitzada l’Església primitiva. Si llegim atentament el Nou 
Testament, veurem que hi ha moltes dificultats, i fins i tot mol-
tes lluites, a l’hora d’assumir i mantenir el missatge de Jesús. 
Lluites que s’entreveuen sobretot en les cartes de Pau. Hi ha 
lluites i violència entre cristians i entre cristians i no cristians. 
Pensem, per exemple, en episodis de l’època patrística com ara 
l’anomenat lladrocini d’Efes (el segon Concili d’Efes, que no 
ha passat com a ecumènic) o la possible responsabilitat del pa-
triarca Ciril d’Alexandria en l’assassinat d’Hipàtia; o, més tard, 
el «segle de ferro» del papat, el cisma d’Orient, les croades (la 
quarta va acabar amb el saqueig de Constantinoble), o tantes 
guerres entre cristians, o la barreja de poder polític, econòmic 
i «espiritual» en l’anomenda cristiandat, o l’antisemitisme, o 
la inquisició, o l’angoixa produïda secularment en tants cris-
tians amb l’amenaça de l’infern, etc.

M. C.: D’acord, aquest és un balanç molt ampli del que en 
dius, encertadament, l’actiu i el passiu històric del cristianisme... 

P. L. F.: Un actiu i un passiu que també podríem resseguir a 
l’època moderna, des de la situació que va conduir al terratrè-
mol de la Reforma fins a l’escàndol de la pederàstia. Però amb 
la modernitat comença, a més, un nou problema major, que 
és la manca de sintonia entre la fe cristiana i la cultura que es 
va creant a Europa. Una manca de sintonia sobretot en el ca-
tolicisme, però també en les esglésies protestants (encara que 
en el protestantisme passa una cosa diferent, i és que les es-
glésies van per un cantó i els grans intel·lectuals crescuts en el 
seu si van per un altre). L’Església catòlica posttridentina es 
tanca en una mena de subcultura, d’esquena a la gran cultura 
europea que s’està construint, sense que hi hagi «negociació 
cognoscitiva», que diria el sociòleg Peter Berger. I això és un 
pecat contra la intel·ligència, com deia Marcel Légaut, un pecat 
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contra l’esperit. També hi ha hagut el colonialisme dels països 
cristians i rics, amb tot el que això suposa, i l’«Índex de llibres 
prohibits», i les prohibicions ridícules de Gregori XVI, i la gran 
condemna de la modernitat cultural que va ser el Syllabus de 
Pius IX..., fins a l’encíclica Humani generis de Pius XII l’any 
1950. Per tant, no ens ha d’estranyar que en paral·lel amb tot 
això hi hagi hagut un procés de descristianització, perquè el gros 
de la cultura ha anat per una banda i l’Església per una altra. 

Per això penso que el problema número u que té plantejat 
l’Església en els darrers segles és el de la inculturació en el món 
modern. Una inculturació que no és fàcil, però que és possible, 
perquè no hi ha cultures que estiguin més a prop de Déu que 

altres. Totes les cultures tenen les se-
ves roses i les seves espines. Però ja 
he dit que, en el catolicisme, la incul-
turació moderna tot just s’ha encetat 
amb el Concili Vaticà II, que tam-
poc no podia fer miracles. Va reno-
var moltes coses, però és un concili 

que es va pensar com a concili pastoral, com si no hi hagués 
qüestions doctrinals per resoldre, com si només calgués, amb 
una nova actitud, una certa adaptació del llenguatge de la te-
ologia heretada. I això ha estat així perquè els pares conciliars 
tenien generalment una formació neoescolàstica, amb una re-
lació amb el pensament modern que oscil·lava entre el preju-
dici i la ignorància.

David Jou (D. J.): A aquesta anàlisi d’en Pere, jo hi afegiria 
una reflexió més propera a la meva pròpia vivència i que resu-
miria en tres grans aspectes. El primer aspecte fa referència a 
l’àmbit dels costums més que dels conceptes, a qüestions que 
han modificat l’estil de vida de les nostres societats els darrers 
setanta anys, sobretot després del Concili: el cotxe, la televi-
sió i el prestigi de la novetat en tots els àmbits de la vida. Són 
qüestions aparentment poc significatives filosòficament o te-
ològicament, però molt rellevants en les seves conseqüències 
sociològiques: la generalització del cotxe porta indefectible-
ment a un desarrelament en l’espai; la televisió —i això que 
d’una manera més global s’ha anomenat la civilització panta-
lla, amb tota la seva significació i els avenços posteriors en les 
tic— esdevindrà el símbol de l’entreteniment com un nou 

Pere Lluís Font: En el catolicisme, la in-
culturació moderna tot just s’ha encetat 
amb el Concili Vaticà II, que tampoc no 
podia fer miracles.
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paradigma que es desplega de manera colossal fins a portar a 
allò que Neil Postman tractava en el seu assaig Divertim-nos 
fins a morir; i finalment un afany permanent i acrític de nove-
tat, que provoca una gran dispersió i un enfocament de la mi-
rada cap a allò que és nou, que pel simple fet de ser nou esdevé 
més valuós enfront del que és vell, del que ja existia. Són tres 
revolucions en l’àmbit dels costums que influeixen de manera 
decisiva en la vida moderna. 

El segon aspecte el situaria en el triplet de la ciència, el pro-
grés i la llibertat, que representen les tres grans aspiracions al 
coneixement, a la justícia i a la individualitat respectivament, 
que caracteritzen la modernitat. I en aquests àmbits la religió 
és vista fonamentalment com un fre i un obstacle. 

I un tercer aspecte fa referència al triangle format per l’ètica, 
l’acció social i l’explicació del món. En aquests camps, Déu 
sembla haver esdevingut irrellevant i innecessari, una qüestió 
supèrflua. La ciència, el progrés i la llibertat —els tres elements 
que mencionava abans— semblen oferir prou elements per fo-
namentar una ètica sense necessitat de base metafísica, una ac-
ció social sense dimensió religiosa i una explicació del món en 
què la religió és absent.

M. C.: Acabeu de fer dues aportacions importants que di-
buixen molt bé una possible diagnosi. Ens aclareixen les cau-
ses històriques, filosòfiques i socials que ens han portat on 
som, i quines són les dificultats i els obstacles d’aquesta in-
culturació moderna del cristianisme. Si em permeteu, però, 
jo hi afegiria encara una altra qüestió, que és quelcom que 
el papa Francesc tracta sovint amb molta duresa i sense gaire 
contemplacions: el paper que hi ha tingut i hi té encara, en 
aquest desencaix entre cristianisme i modernitat, la ideolo-
gia clerical. El Papa ha arribat a dir que el clericalisme és una 
perversió de l’Església i una forma, diu ell, de mundanitat es-
piritual... En tot cas, el clericalisme entès com un marc men-
tal, com una mentalitat que encara perdura i que ha legitimat 
durant segles dins l’Església allò que Alfred Schütz en deia el 
món donat per descomptat. Tants aspectes de l’àmbit doctri-
nal, sagramental o institucional que segueix sent molt difícil 
de posar en qüestió, encara que en el nostre context actual 
posin en evidència contradiccions tan flagrants com el paper 
marginal de la dona en l’Església. 



186

diàlegQÜESTIONS #272 ABRIL 2022

Potser el sínode sobre la sinodalitat és el símptoma d’un mar 
de fons i de possibles reformes a mitjà o llarg termini; però no 
sé si es tracta tant d’una qüestió de replantejar mecanismes de 
participació, estratègies o formes de caminar junts, com es diu 
gairebé en forma d’eslògan, com de veure què es fa per saltar 
el mur d’una mentalitat molt arrelada, d’una subcultura gai-
rebé, que ha blindat l’Església a la penetració del pensament 
modern i ha legitimat fins fa ben poc el model institucional 
de cristiandat.

P. L. F.: Efectivament, podríem parlar del clericalisme com 
del gran obstacle per a la inculturació moderna del cristianisme. 
L’Església com a institució no ha sabut renunciar al poder (po-
lític, social, cultural) per impuls propi. Simplement li han tret 
des de fora. I traient-l’hi, val a dir-ho, li han fet un gran favor, 
cristianament parlant. Aquest ha estat un llarguíssim procés, 
que podríem descriure com el pas del règim de cristiandat al 
règim de laïcitat. En el règim de cristiandat l’Església tenia el 
monopoli de la configuració individual i col·lectiva de la men-
talitat i de la consciència dels ciutadans. Amb la crisi del règim 
de cristiandat i la irrupció del pluralisme ha hagut d’obrir-se a 
aspectes cada vegada més rellevants de la revolució intel·lectual 
i de la revolució democràtica modernes.

D. J.: D’altra banda, aquest marc institucional moltes ve-
gades ha dificultat que es desplegués en el creient la dimensió 
més relacionada amb l’experiència personal de la fe, de l’emoció 
religiosa i de la misericòrdia, que són essencials en el missatge 
evangèlic, però que quedaven ofegades pel pes molt feixuc de 
l’autoritat de la institució i d’un sistema doctrinal, normatiu, 
conceptual i teològic molt sofisticat, molt ben construït, però 
que a la llarga, en quedar-se sense poder perquè li ha estat pres, 
i a mesura que ha anat canviant la visió antropològica i cosmo-
lògica del món, va perdent autoritat i no té més remei que mou-
re’s i canviar. Però això encara no s’ha fet amb prou profunditat.

P. L. F.: Queden molts residus encara del sistema de cristi-
andat o que hi estaven associats, i fins i tot d’abans. Per exem-
ple, l’autoritarisme: tant de bo el sínode sobre la sinodalitat ens 
faci avançar cap a una Església més horitzontal! O el patriar-
calisme, que margina la meitat dels membres de la comunitat 
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cristiana. I queden totes les qüestions que en el Concili Provincial 
Tarraconense es van desar, com es deia amb humor, en l’anome-
nat calaix de l’abat: a més del ministeri de les dones, qüestions 
com ara l’elecció dels bisbes, el celibat obligatori dels preveres, 
les formes de la penitència, la problemàtica de les parelles «ir-
regulars», etc. La hibernació d’aquesta mena de qüestions té 
molt a veure amb el clericalisme, amb la sacralització de l’esta-
ment clerical. Em ve al cap una anècdota de fa cinquanta anys: 
vaig dir, en un acte públic, que Jesús era un laic, no un sacerdot 
(sociològicament parlant, és clar), i això va fer que em renyés 
un prevere que després va fer la seva evolució i va esdevenir un 
bon amic meu.

M. C.: La sacralització del clergat...

P. L. F.: Sí. Per sobre del sacerdoci universal, comú a tots els 
batejats, hi ha l’orde sacerdotal com una forma especial de ser-
vei en l’Església. Però aquí, segons com, no deixa d’haver-hi un 
abús de llenguatge. Parlem de sacerdots, però si ens cenyim a la 
Carta als Hebreus, en el cristianisme, teològicament parlant, 
s’hauria de reservar el terme sacerdot només per a Jesucrist: hi 
ha un únic sacerdot i tots, pel baptisme, participem de l’únic 
sacerdoci de Jesucrist. Hi ha sacerdots en gairebé totes les re-
ligions, i hi ha sacerdots en el judaisme, per descomptat. Però 
en el catolicisme, a part del sacerdoci comú dels batejats, el que 
hi ha són bisbes, preveres i diaques; ministres, més que no pas 
pròpiament sacerdots.

D. J.: Una derivada del clericalisme que em sorprèn és la 
dificultat per admetre el diaconat de les dones, per exemple. 
Em preocupa i no ho trobo intel·ligent, ni generós ni pràctic.

P. L. F.: I, a més a més, la teologia del laïcat que s’ha anat for-
jant és una teologia bastant clerical del laïcat, perquè en realitat 
consagra els dos estaments dintre del cristianisme. Em sembla 
que tot això s’hauria de repensar de dalt a baix.

M. C.: Em sembla que a poc a poc ja hem anat entrant en el 
terreny del present, perquè totes aquestes qüestions que deri-
ven d’aquesta anàlisi històrica ens hi porten de ple.
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P. L. F.: De fet, jo posaria en el present gairebé tot el que 
en el teu esquema inicial era parlar del futur, perquè el present 
almenys el coneixem, mentre que el futur el podem imaginar, 
però en realitat dependrà del passat i del present que ens con-
dicionen. Rémi Brague diu que avancem cap al futur com qui 
camina de recules, tenint al davant, és a dir, tenint a la vista, 
només el passat.

M. C.: Tens raó, Pere. Però per tancar aquesta part més d’anà-
lisi del passat, de valoració de la modernitat i la seva relació 
amb el cristianisme, m’agradaria preguntar-vos si és possible, 
malgrat tot, un cristianisme modern, o si més no què vol dir o 
què hauria de representar ser un «cristià modern» o un «cris-
tià de la modernitat», com li agradava de definir-se a si mateix 
Marcel Légaut.

P. L. F.: Jo no parlaria de «cristià modern», sinó de persones 
que poden ser cristianes i modernes. Igual que es pot ser de-
mòcrata i cristià sense ser «democratacristià», es pot ser cris-
tià i modern sense ser «cristià modern». Crec sincerament que 
el cristianisme pot conviure amablement amb la modernitat; 
però perquè es pugui viure amb naturalitat la fe cristiana en el 
nostre món, cal assumir (críticament, és clar) les conseqüèn-
cies de la revolució intel·lectual i de la revolució democràtica 
que esmentava abans.

M. C.: I de la revolució científica.

P. L. F.: La revolució científica forma part, òbviament, de la 
revolució intel·lectual, que té dos aspectes principals, el filosò-
fic i el científic. Una cosa que és absolutament indispensable 
(i que ara em sembla que, almenys teòricament, està bastant 
clarificada) és que quedi clara la compatibilitat entre la fe cris-
tiana i la ciència moderna. Avui dia, tota persona interessada 
en el tema i mitjanament culta entén que la ciència i la fe es 
mouen en registres diferents, o que tracten de donar respostes 
a preguntes diferents, i, per tant, que no s’han de situar en el 
mateix pla com si competissin per donar resposta a les mateixes 
preguntes. Encara que no hi pugui haver una absoluta separa-
ció, perquè sempre hi ha zones en què el pensament  científic 
i el pensament religiós sembla que s’encavallin. I, en tot cas, 
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està bé que no s’ignorin mútuament. És una qüestió que en 
David té molt pensada.

M. C.: David, entrem de ple en el teu camp, que és el de la 
ciència. ¿Realment són compatibles fe i ciència avui?

D. J.: És un tema que suscita molt d’interès. Jo crec que sí, 
almenys en el marc de les coordenades que deia en Pere, en què 
la ciència és metafísicament neutra... Però pensant des d’una 
perspectiva més àmplia en la forma moderna del cristianisme, 
m’agrada veure’l com la conjunció de cinc sumes. La primera, 
és la suma del coneixement i de la fe. Em refereixo a coneixe-
ment tant d’allò que és religiós com 
d’allò que és científic i filosòfic, per-
què hi ha molta gent que està en el 
món de la ciència, per exemple, que 
no té cap coneixement profund del 
món de la fe, i a l’inrevés, i també 
molts creients en saben molt poc sobre el contingut bàsic de 
la seva pròpia religió. La segona suma és la de justícia i mi-
sericòrdia. La societat actual insisteix molt en la justícia, però 
massa vegades menysté la misericòrdia. La tercera suma és la 
de llibertat individual i comunitat, perquè la llibertat indivi-
dual en ocasions va en detriment de la solidaritat i del senti-
ment que formem part d’una comunitat. La quarta suma és la 
de diàleg i identitat: diàleg interreligiós, diàleg ecumènic, sí, 
però sense renunciar a l’element específic que puc aportar jo 
des de la meva identitat religiosa específica. I finalment, la cin-
quena suma és la de goig i humilitat. Entusiasme i creativitat a 
l’hora de parlar de Déu, per exemple, però al mateix temps la 
humilitat de saber que la raó o la veritat no són un monopoli 
meu ni de ningú. Em sembla que un cristianisme que fes se-
ves aquestes cinc sumes podria ser fàcilment compatible amb 
la modernitat: coneixement, justícia, llibertat, diàleg i humili-
tat, però sense renunciar a la fe i conservant la misericòrdia, la 
comunitat, la identitat i el goig.

M. C.: M’has fet pensar en el teu poema «Pregària per una 
Església mística, profètica, creativa i rebel», que vas publicar 
en el llibre Cartografies de Déu. Hi parles d’una Església que 
s’ha d’adaptar al món, que ha de saber llegir els seus signes per 

David Jou: La societat actual insisteix 
molt en la justícia, però massa vegades 
menysté la misericòrdia.
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obrir-se a l’horitzó de sentit de què és portadora, però que al 
mateix temps ha de ser una Església prou audaç per provar so-
lucions noves, inesperades, i prou rebel —dius, també– per no 
acomodar-se mai del tot al món i ser sempre pregunta, tensió, 
fricció... que assumeixi les conseqüències i el risc de ser carica-
turitzada, denigrada, atacada... És a dir: una Església del món 
i en el món, però no pas mundana, com diu el papa Francesc.

D. J.: És clar, de vegades sembla que la gent voldria una 
Església condescendent, que no fes soroll, acrítica i complaent 
amb tot. Però perdria el seu sentit si renunciés a la seva veu crí-
tica i a ser un testimoni profètic davant les injustícies flagrants 
i davant les coses que es fan malament, perquè també n’hi ha 
de coses que s’estan fent malament en una societat laica, ¿oi?... 
El neoliberalisme econòmic, per exemple, descartant un munt 
de gent, posant el valor econòmic per sobre dels valors socials. 
O una racionalitat sense caritat, sense amor, que porta a la raó 
d’estat i a una racionalitat purament instrumental. O una idea 
de llibertat sense tenir en compte l’altre, que porta a l’opres-
sió de l’altre en nom de la meva llibertat... L’Església no pot 
estar d’acord amb aquestes coses, que també poden formar 
part del que anomenem societat moderna... I per tant, la pers-
pectiva crítica em sembla importantíssima en una Església i un 
cristianisme moderns. El que potser ha passat és que ni el to 
ni l’objectiu de la crítica han estat sempre prou adequats. Això 
també s’ha d’admetre.

P. L. F.: Em sembla, David, que has fet una molt bona des-
cripció del que pot ser un cristianisme viscut en el nostre marc 
cultural. Jo hi afegiria que, perquè tot això sigui possible, cal 
una revisió sistemàtica coratjosa de la nostra teologia. Perquè 
fins i tot la teologia semirenovada que tenim ara encara té molts 
elements difícilment digeribles. És una qüestió de pensament, 
que va més enllà d’una simple adequació del llenguatge. Perquè 
el problema és de comprensió. De comprensió de la fe. Jo em 
referia a això quan abans deia que ens calia una revisió teolò-
gica sistemàtica. Necessitem una teologia renovada per man-
tenir la mateixa fe. 

I una cosa semblant podríem dir de la moral, especialment 
de la moral sexual i de la bioètica. Ens cal una revisió glo-
bal del pensament cristià en tot l’àmbit comprès en l’expressió 
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tradicional «fe i costums». Necessitem igualment una revisió de 
l’imaginari, ja que no pensem sense imatges, i ens cal un ima-
ginari compatible amb la representació científica de l’univers, 
especialment en les qüestions relatives a l’origen i a la fi del món.

M. C.: El que passa, però, és que hi deu haver una certa limi-
tació d’aquesta possibilitat d’adequar l’imaginari a les exigències 
del món científic o el món modern, perquè dos elements tan 
centrals de la fe cristiana com són l’encarnació o la resurrecció, 
per exemple, no sé com poden casar —encara que sigui en un 
terreny més propi del pensament i de la imaginació— amb el 
darwinisme o l’evolucionisme, posem per cas...

P. L. F.: És aquí on els teòlegs ens han d’ajudar. Els teòlegs 
tenen molta feina si volem millorar la manera com pensem, 
com imaginem i com parlem de Déu, de Jesucrist o de la vida 
futura. Quan diem que Jesucrist és Déu i home, ¿què volem 
dir realment? La gran pregunta és precisament aquesta: ¿què 
volem dir quan diem que...? I això a propòsit de tot el credo, 
si volem que la seva recitació tingui sentit per a nosaltres. Es 
tracta d’intentar saber una mica més què és el que creiem real-
ment i quina és la fe de l’Església. Perquè l’Església ha passat 
per molts moments i per formulacions diverses. No estic pas 
dient que ho hàgim de racionalitzar tot. El que dic és que el 
que recitem ha de tenir sentit. Per exemple, ens cal poder pen-
sar conjuntament creació i evolució, o saber que ressuscitar no 
és recuperar una corporalitat semblant a la terrenal. Ja ho ex-
plicava sant Pau als corintis.

D. J.: Sí. Quan abans jo deia que el cristianisme modern 
hauria de combinar coneixement i fe no em referia només al 
coneixement científic, sinó que em referia a això que ara diem 
el coneixement de la pròpia fe. No només de la Bíblia (tan des-
coneguda entre nosaltres) sinó de què creiem. Saber què  creiem 
i què no creiem...

P. L. F.: O què ja no creiem (per exemple, ja no creiem que 
la Terra sigui el centre de l’univers), o què no sabem ben bé 
si creiem o no creiem, perquè hi ha coses que encara no es-
tan potser prou decantades. La feina dels teòlegs és delicada: 
cal intel·ligència, coratge, un gran instint de l’essencial de la fe 
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cristiana i una adequada consciència de la «jerarquia de veritats» 
de què parlava el Concili Vaticà II. Una feina que s’hauria de 
poder fer sense la sensació d’estar en règim de llibertat vigilada.

D. J.: I en aquest esforç de repensar, cal arribar també al 
món de la literatura, de les arts plàstiques i de les noves arts 
que van sorgint, perquè la possibilitat d’aquest imaginari està 
molt vinculada a les possibilitats artístiques actuals i a la seva 
eventual utilització en la litúrgia, per exemple. I en aquest sen-
tit, la imatge serà central, sens dubte. I en aquest imaginari els 
artistes hi poden dir molt, i els escriptors també, però per a 
això cal que coneguin allò de què parlen o allò que expressen. 
I convindria que el paper de la teologia no acabés només en la 
teologia mateixa, sinó que es prolongués cap als sectors crea-
tius i generadors d’imaginari.

P. L. F.: I que la teologia tingui també el sentit de les seves 
limitacions. Per exemple: que sigui més sòbria en la manera de 
parlar de la Trinitat, aquest misteri que ha donat lloc a tants 
acudits. En el llenguatge ordinari, quan una cosa no s’entén, 
es compara amb el misteri de la Trinitat, una doctrina que s’ha 
anat transmetent com una mena de trencaclosques intel·lectual. 
El pare Schillebeeckx deia que ell es considerava quasi agnòs-
tic en matèria trinitària. Segurament és una manera una mica 
provocativa de parlar. Però recordem que sant Agustí, que va 
escriure un llibre gros sobre la Trinitat, diu en algun lloc que 
«parlem així per no quedar en silenci».

M. C.: ¿En certa manera el que estàs dient és que la teologia 
ha de ser fonamentalment una teologia negativa?

P. L. F.: La teologia negativa és molt important, sens dubte. 
Però no n’hi ha prou amb la teologia negativa, perquè llavors 
estaríem en el silenci de Buda o en el silenci de Wittgenstein. 
I ha de ser possible una paraula cristiana.

D. J.: Certament. Si mai no parlem de Déu, ni de Crist, ni 
de salvació, ni de resurrecció, ni de virtut, ni de pecat, encara 
que sigui imperfectament..., al final van desapareixent de l’ima-
ginari cultural i deixen de ser rellevants i creïbles.
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P. L. F.: Deia que ens hem de preguntar què creiem (i, per 
tant, necessitem una bona teologia) per poder estar en pau 
amb la ciència i amb la filosofia. Però hem de respectar l’eman-
cipació moderna de la cultura respecte de la tutela teològica. 
Penso que té raó Rémi Brague quan afirma que el cristianisme 
és l’única religió que s’acontenta de ser religió i que no vol co-
lonitzar tota la cultura. Dit evangèlicament: això és tornar a 
l’home allò que és de l’home, i no ens hauria de fer por. L’art, 
la literatura, la filosofia..., són bons si són bons, no perquè si-
guin confessionalment cristians. Per exemple, sense negar que 
hi pugui haver, explicant-ho prou bé, una «filosofia cristiana», 
tot professional d’aquesta disciplina vol que la filosofia sigui 
laica. I no diguem ja la ciència! I igualment l’art i la literatura 
s’han de regir pels seus criteris específics. Cada cosa amb els 
seus indicadors de qualitat. Jo he intentat pensar una mica què 
vol dir, per exemple, una filosofia bona i quines condicions ha 
de reunir. I segur que es pot fer el mateix amb la ciència, l’art, 
la política, etc. I el relat cristià hauria de ser prou potent perquè 
sigui perceptible en el marc d’aquesta cultura laica. 

M. C.: Quan dieu que la gent ja no entén la doctrina, no 
entén el concepte, no entén el pensament, no entén la litúr-
gia, ni els signes, ni els símbols..., en realitat esteu dient que 
hi ha hagut un trencament, una desconnexió, que és una de 
les causes d’això que Tomáš Halík, en una conferència a la 
Fundació Joan Maragall, en deia el temple buit. A banda de 
les raons històriques que hem anat esbossant, aquesta dificul-
tat per comprendre i empatitzar també és segurament una de 
les causes de l’allunyament progressiu de moltes persones res-
pecte de l’Església. Fent servir el títol d’un article recent de 
Jean-Louis Schlegel, ens podríem preguntar, d’una manera 
metafòrica o retòrica: ¿per què la gent ja no va a missa? Més 
enllà de totes les qüestions més de fons que hem anat plante-
jant, el present està marcat fonamentalment per l’objectivitat 
implacable de l’esfondrament de les estadístiques sagramen-
tals. Una realitat (el temple buit) que tanmateix conviu amb 
una altra realitat estadística igualment persistent: que una 
part significativa de la població se segueix definint a si mateixa 
com a catòlica (a Catalunya, segons el baròmetre del Centre 
d’Estudis d’Opinió, és d’entre un 55% i un 58%). ¿Com s’ha 
d’entendre això? 
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P. L. F.: Hi ha diversos factors. 
D’una banda, s’han trencat els canals 
tradicionals de transmissió. D’altra 
banda, el pluralisme modern fa que 
hi hagi moltes altres ofertes al costat 
de l’oferta cristiana (i la fe és una flo-
reta que s’ha cultivar amorosament 

perquè no quedi ofegada per les altres plantes). I, en tercer lloc, 
hi ha els canvis culturals, amb els significats que es fan i es des-
fan. El resultat és el que solem anomenar una situació de diàs-
pora, perquè el context social ha passat de favorable a indiferent 
o hostil. Però voldria subratllar que els cristians de veritat, els 
que viuen la fe de manera personalitzada, en realitat sempre 
han estat una minoria (fins i tot en època de cristiandat). Ara 
bé, això no impedeix que el trencament generacional, en què 
els fills ja no comparteixen la fe dels pares, fa que hi hagi molt 
dolor, silenciós, en molts pares. Com diu un amic meu: sort 
que quan els fills han deixat d’anar a missa, els pares han dei-
xat de creure en l’infern!

D. J.: D’altra banda, diria que el problema del llenguatge no 
és tan sols religiós, sinó que avui hi ha problemes greus de com-
prensió, en general. Estem vivint no només un problema del 
llenguatge de la fe, sinó un problema de comprensió de molts 
llenguatges de la realitat. Així que al costat del temple buit, 
hi ha la realitat d’una cultura buida, marcada per la pressa, la 
superficialitat, el desig i la impaciència per una satisfacció im-
mediata però que et fa molt vulnerable i molt insatisfet amb tu 
mateix. Estem vivint no només una crisi religiosa, sinó també 
una crisi del llenguatge, del silenci, dels valors i dels objectius.

P. L. F.: Una cultura, a més, molt marcada per la ciència. Em 
sembla que si la ciència crea problemes a la fe no és tant pels 
seus continguts com per la mentalitat que fomenta i per la in-
sensibilitat que genera amb relació a altres possibles llenguat-
ges i a altres possibles menes d’interès. Insensibilitza per a un 
cert tipus de preguntes.

D. J.: Exacte. La ciència és un opi extraordinari per a mol-
tes preguntes que no corresponen al seu àmbit, perquè les 
menysté, les ridiculitza i no les planteja mai. Ofereix una 

Pere Lluís Font: Els cristians de veri-
tat, els que viuen la fe de manera per-
sonalitzada, en realitat sempre han 
estat una minoria (fins i tot en època 
de cristiandat).
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visió del món apassionant, però deixa de banda tota una sè-
rie de preguntes essencials i suggereix que només ella té la 
veritat. La pregunta del sentit de la vida i de la història, per 
exemple. La pregunta pels orígens sí que se la fa la ciència, 
naturalment, així com la de cap a on anem, tot i que en me-
nor mesura. 

Perquè la ciència i la tecnologia ofereixen sobretot mitjans 
per a moltes coses però sense preguntar-se gaire per les con-
seqüències ni pels objectius... La tecnologia ens pot salvar de 
moltes coses. Però si el món està malament no és perquè no 
hi hagi tecnologia disponible per resoldre molts problemes, 
sinó perquè fallen altres coses: una política basada només en 
els interessos, la manca d’espiritualitat, la inexistència d’una 
bona reflexió sobre la jerarquia de necessitats i de fins que 
necessita la humanitat. I d’això, la ciència no se’n preocupa 
tant. Tot i que també s’ha de dir que en aquesta societat que 
viu molt marcada per la ciència també hi ha molts moviments 
anticientífics. I la comprensió de la ciència en realitat és mino-
ritària. La ciència l’entén molt poca gent perquè demana molta 
disciplina i dedicació intel·lectual. De manera que també la 
ciència es troba de vegades amb problemes com els de la re-
ligió. Entendre i estimar realment la ciència també requereix 
esforç i voluntat de fer-ho. En Pere ha escrit en ocasions que 
la filosofia de la religió és a la religió el que la filosofia de la 
ciència és a la ciència. Em sembla un paral·lelisme interessant, 
ja que ciència i religió no dialoguen directament, sinó més 
aviat en el camp de la filosofia i de la cultura.

M. C.: Hi ha una qüestió que ja ha anat sortint però en la 
qual potser no hi hem entrat prou. És el que els sociòlegs han 
batejat com a desculturització o exculturació cristiana. Algú 
ha parlat també de la sortida del bany social i cultural cristià 
propi de l’època de cristiandat a la qual fèiem referència abans. 
Davant d’aquesta situació sembla que es dibuixin dues línies. 
Per una banda, el risc d’anar cap a un cristianisme desencarnat 
de la societat i la cultura actuals, configurat per una minoria 
menys creativa i més tancada en ella mateixa, percebuda com un 
espai de confort per als seus membres; i, per altra banda, una 
cultura desculturitzada cristianament, és a dir: una cultura des-
coneixedora d’aquest marc cristià, que viu al marge de les seves 
arrels cristianes i amb vestigis d’un cristianisme convertit en 
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folklore, en una mena d’atrezzo i d’escenificació per a ocasions 
especials, però buidats del contingut religiós que moltes vega-
des n’és l’origen. Anthony Giddens defineix el folklore com una 
tradició buidada de contingut i comercialitzada. Només hem 
de pensar en les festes de Nadal o de Setmana Santa, que per 
a moltes persones —m’atreviria a dir que per a una majoria— 
ja no tenen en absolut un sentit religiós. Però se segueixen ce-
lebrant, amb connotacions alienes i fins i tot contradictòries 
respecte al seu origen cristià.

D. J.: Això és el que passa amb les festes majors de molts 
pobles des de fa molts anys. La missa és un element que sem-
bla folklòric. També passa amb el Nadal, quan es redueix a 
un temps d’emotivitat familiar i social, però sense obertura 
al transcendent o al religiós, que queda en un segon o tercer 
lloc. I també pot passar en alguns esdeveniments artístics o 
amb elements arquitectònics que són un referent nacional. 
Passa com en les relacions personals: a força de no tractar-la, 
a força de silencis o distàncies, aquella persona que era tan 
important acaba sent poc significativa i va desapareixent del 
teu horitzó, de les teves opcions, del teu itinerari vital. Per 
tant, si es vol mantenir aquella relació, convé mantenir el 
tracte, convé parlar, trobar-se, veure’s periòdicament. El ma-
teix passa amb l’arrel cristiana de la nostra cultura: si no es fa 
un treball d’educació, de transmissió del sentit de les coses, 
de presència raonable i respectuosa, més enllà de si s’és o no 
s’és creient, determinades expressions queden incompreses i 
folkloritzades pels altres, o acaben desapareixent en el mar 
de la indiferència. No perquè siguin folklore en si mateixes, 
evidentment... 

Els cristians haurem de triar entre conformar-nos a ser 
una minoria-reducte o no renunciar a ser una minoria irra-
diadora i significativa. Ambdues imatges podrien tenir el seu 
equivalent en el quist i el llevat, respectivament: un quist, en 
biologia, és un reducte de cèl·lules que es tanquen sobre elles 
mateixes, que esdevenen un cos estrany que habita dintre 
d’un altre i que està a la defensiva; en canvi, una minoria que 
sigui llevat és una minoria escampada, una minoria activa, 
una minoria creativa, una minoria no residual, que canvia, 
que fa créixer i que aspira a canviar la societat...
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P. L. F.: A mi em sembla que, per als cristians que viuen en 
aquest tipus de societat, el fet d’existir i de ser perceptibles ja 
és molt. Però els col·lectius d’Església, i l’Església en general, 
són massa autoreferencials. L’Església hauria de parlar més de 
Jesús i menys de si mateixa. I no parar de «reformar-se». Perquè 
hi ha moltes coses que caldria canviar. Per exemple, s’hauria 
de fer una revisió en profunditat de la litúrgia, començant per 
expurgar-la de tots els textos que fan patir a qualsevol persona 
que s’hi fixi, ja que la renovació teològica sembla que tot just si 
hi ha arribat. I s’hauria de tenir com una prioritat la formació 
dels preveres, per assegurar que quan prenguin la paraula no 
generin rebuig. He assistit a celebracions que guanyarien molt 
si no hi hagués homilia. És una pena!

D. J.: Abans, quan he parlat de cristianisme modern, he plan-
tejat cinc sumes. Ara aquesta compatibilitat entre catolicisme 
o cristianisme i modernitat també la podria expressar en fun-
ció de quatre sumes més. Estem d’acord a afirmar que quatre 
valors importants de la modernitat són la racionalitat, la cièn-
cia, la llibertat i la recerca de la felicitat. ¿Què hi pot aportar el 
cristianisme, a aquests valors? Doncs ens pot ajudar a pensar 
que la racionalitat sense amor és una relació purament instru-
mental. Que la ciència sense una ètica es torna destructiva i in-
humana. Que la llibertat sense una consideració per l’altre és 
violència, humiliació i desigualtat. I que una recerca immedi-
atista de la felicitat porta a l’amargor, a la frustració i al desen-
gany. Em sembla, doncs, que seria oportú que l’Església insistís 
en aquests quatre elements que no contradiuen sinó que en-
riqueixen els valors de la modernitat, i els duen a una dimen-
sió molt més rica del que serien en absència del cristianisme. 

P. L. F.: Pensant encara en la ciència i en la racionalitat com 
un valor de la modernitat, penso que quan es parla del cristia-
nisme és més apropiat el terme raonabilitat, perquè em sembla 
que s’ha de reivindicar la legitimitat de discursos no científics 
i, per tant, no racionals en el sentit estricte, però sensats, rao-
nables. De tota manera, el que jo voldria assenyalar una vegada 
més és que hem d’aprendre de la història i no tornar a come-
tre els pecats del passat. I col·laborar en la mesura del possible 
en la implementació d’això que en podríem dir el nou para-
digma cristià. 
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Alguna vegada s’ha parlat d’una 
necessària mutació del cristianisme. 
Però hi ha mutacions i mutacions. El 
que convé, si de cas, és una mutació 
de gran envergadura. Per això em 
sembla més adequat parlar de canvi 

de paradigma. És una categoria que evocava a l’inici d’aquesta 
conversa, una categoria que ha nascut en el camp de la filosofia 
de la ciència, però que amb les precaucions degudes es pot apli-
car, com feia Hans Küng, al nostre cas. El canvi de paradigma 
vol dir que els supòsits intel·lectuals que es donaven per des-
comptats en èpoques passades han entrat en crisi. I això condi-
ciona totes les preguntes i totes les respostes. El nou paradigma 
cristià pot ser qualificat de modern, ecumènic i interreligiós, en 
la mesura que opta per la inculturació moderna, per la unitat 
dels cristians (que no vol dir uniformitat) i per la convivència 
pacífica i dialogant amb les altres religions. Un cristianisme in-
tel·lectualment i moralment creïble, sense rebaixes, sense com-
plexos de superioritat ni d’inferioritat, capaç d’autoafirmar-se 
en el si de la modernitat, que sàpiga repensar-se teològicament, 
èticament i institucionalment, sense la por compulsiva a certes 
despenalitzacions (que no s’han de confondre amb justificaci-
ons morals), i amb capacitat d’irradiació.

D. J.: Per irradiar em sembla que és important, entre altres 
coses, suscitar i mantenir una curiositat viva i ser creïbles en 
l’acció, l’emoció i el pensament. De vegades aquesta curiositat 
es pot generar amb mitjans molt reduïts. En ocasions, quan 
donava classes de Física a la uab, recordo que breus referèn-
cies puntuals a la biofísica resultaven força atractives perquè 
feien adonar que la física està relacionada amb la biologia i 
fins i tot amb la filosofia. O en parlar de cosmologia, algunes 
vegades comparava preguntes científiques i preguntes religio-
ses, per fer notar, si més no, que el tipus de preguntes que es 
fan la ciència i la religió són diferents. Per tant, ¿com ho pot 
fer el cristianisme per suscitar aquesta curiositat? Curiositat 
pels salms, per exemple, i curiositat per alguns altres llibres 
de la Bíblia i pels Evangelis, que són tresors actualment massa 
poc valorats. Suscitar aquest interès, obrir les portes a aquesta 
curiositat, no és una qüestió d’estratègia o de mètode pasto-
ral. Va molt més enllà. 

Pere Lluís Font: El nou paradigma cristià 
pot ser qualificat de modern, ecumènic 
i interreligiós, en la mesura que opta 
per la inculturació moderna.
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Pel que fa a les despenalitzacions a què al·ludies, Pere, la qües-
tió de la mort assistida, per exemple, provoca debats molt vius 
i és un exemple de temes en què molta gent no comparteix la 
visió i la posició oficial de l’Església, que sovint es percep com 
una entitat que vol imposar el seu criteri a persones que no 
comparteixen en absolut la seva visió del món. A una persona 
que pateix l’insofrible i que no creu en Déu, no se li pot plante-
jar un valor de la vida fonamentat en l’existència de Déu. Això, 
sense més, davant d’una situació personal concreta, sempre es 
percebrà com la imposició intransigent d’una ideologia. S’ha 
d’anar en compte amb presentar una Església que a través de 
tractats o concordats polítics d’altres temps, o fent pressió, vol 
imposar uns valors al conjunt de la societat, incloses les per-
sones que no comparteixen aquest mateix sistema de valors i 
que també té una visió de la dignitat humana respectable. Cal 
guanyar-se l’autoritat moral i intel·lectual per moure els cors i 
les ments, per consolar, acompanyar i convèncer.

M. C.: Arribats a aquest punt i abans d’acabar aquesta con-
versa, no em puc estar de preguntar-vos què és, per a vosaltres, 
l’essencial del cristianisme, allò que, si no es donés, el cristia-
nisme es desnaturalitzaria i no seria cristianisme.

P. L. F.: Jo diria que ser cristià és fonamentalment ser dei-
xeble de Jesús. I ser deixeble de Jesús vol dir imitar-lo, vivint 
d’acord amb els criteris amb què ell vivia, és a dir, amb què ell 
pensava, deia i feia. Aquesta és, em sembla, l’essència del cris-
tianisme. Tenint com a quadern de bitàcola el parenostre, les 
benaurances i la paràbola del bon samarità. 

D. J.: Jo diria també estimar Déu i estimar l’altre. No re-
nunciar a pensar que formem part d’un context còsmic, humà 
i espiritual molt ric, que va molt més enllà d’un mateix. I pel 
que fa a l’ètica, és important assumir les obres de misericòrdia, 
que són un patrimoni moral riquíssim i que exigeix una gran 
responsabilitat. Les obres de misericòrdia van més enllà dels 
manaments, que consisteixen sobretot en restriccions; les obres 
de misericòrdia indiquen un camí a fer, una acció a desplegar, 
una il·lusió moral creativa. Ω


