
EPÍLEG

En apropar-se la data de la meva jubilació «forçosa» de la 
Universitat, l’estiu de l’any 2013, un grup d’antics estudiants 

de diverses promocions —des de les més antigues fins a les 
més recents— va decidir organitzar-me una festa de comiat. 

En aquest acte, lògicament, jo bé havia de tenir-hi alguna 
intervenció; i em digueren, com qui no vol la cosa: «fes una 
classe qualsevol». Però evidentment no era, no podia ser, 

una classe «qualsevol». Donant-hi voltes, vaig recordar que 
recentment, a la sortida de l’aula, un estudiant m’havia 

abordat, i plantejat per sorpresa aquesta pregunta: «I al cap de 
tants anys de dedicar-te a la Sociologia de la religió, a quines 
conclusions has arribat?» En aquella ocasió vaig contestar-li 
com vaig poder, improvisant sobre la marxa. Però pensant-
hi em va semblar que la qüestió era prou pertinent com per 
enfocar des d’aquesta perspectiva la meva lliçó de comiat. I 

ara trobo que aquesta és una bona manera de cloure aquestes 
pàgines, reproduint aquí el text de la meva xerrada. Sense 

ser un resum del llibre, n’és la conclusió lògica: hi surten, per 
força, totes les idees centrals, i en alguns casos les subjacents. 

Aquest epíleg és doncs, efectivament, la reproducció de la 
«classe qualsevol» que vaig fer el mes de juny del 2013 a la 
seu de l’Institut d’Estudis Catalans. I és també una manera 
d’agrair a tots els meus estudiants —i més específicament 
als organitzadors de l’acte— tot allò que m’han aportat al 

llarg dels anys: sense bons estudiants, no hi ha professor que 
sobrevisqui.



Sociologia de la religió: tres punts de partença, i 
una dotzena de conclusions provisionals

...pues la página escrita nunca 
recuerda todo lo que se ha intentado,

 sino lo poco que se ha conseguido.
Antonio Machado

Tal com observa el mateix Machado, «la memoria es infiel: no 
sólo borra y confunde, sino que, a veces, inventa, para desorien-
tarnos». Però em sembla que no em faig trampes a mi mateix 
si afirmo que la meva sociologia de la religió arrenca, ara fa 
quaranta-cinc anys, d’una triple insatisfacció barrejada amb 
notables dosis de juvenil indignació. I que aquesta insatisfacció 
provocà que tingués clares tres idees que crec que apareixien ja 
a les meves primeres classes, just quan estrenàvem el campus 
de Bellaterra. Aquestes tres idees, d’ordre divers però que com 
veurem es conjuminen, i que continuo defensant encara avui, 
són les següents:
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a) Que en aquella època la gran desgràcia de la Sociologia de 
la religió era que havia quedat infeudada als interessos de les 
burocràcies eclesiàstiques. En una empresa carregada de bones 
intencions, però de conseqüències desastroses per a la socio-
logia com a disciplina científica, s’havia empobrit teòricament 
i metodològicament, i s’havia allunyat de manera radical de la 
gran tradició dels clàssics.

b) Que no tan sols en l’imaginari popular, ans també en 
la manera de fer de molts sociòlegs, els fenòmens religiosos 
quedaven absurdament reduïts a les seves manifestacions ins-
titucionals i eclesiàstiques. I més concretament, en les nostres 
latituds, al catolicisme. No crec que hi hagi hagut cap curs en 
el qual no hagi recordat aquell vell proverbi xinès: quan el dit 
assenyala la lluna, l’imbècil es queda mirant el dit. On si la llu-
na és la religió, el dit és l’Església catòlica, i el sociòleg és qui fa 
l’imbècil.

c) Que en contra del que ens havien dit, ensenyat, proclamat 
i gairebé predicat, la religió no s’acaba. Això és més fàcil d’afirmar 
avui que fa quaranta o quaranta-cinc anys. La tesi de la desaparició 
de la religió semblava aleshores un diagnòstic revestit amb tots els 
ets i uts de l’anàlisi científica de la realitat. Descartades les teories 
més matisades de Durkheim i de Weber, l’un per funcionalista, 
un estigma contra el qual no hi havia defensa possible, i l’altre per 
ser «el pare de la sociologia burgesa», la religió apareixia com una 
il·lusió sense cap mena de futur, per dir-ho amb les paraules de 
Freud, com una fal·làcia l’abolició de la qual era una pura qüestió 
de temps, per posar-ho en els termes de Marx. 

Al cap de gairebé mig segle de dedicar-m’hi, puc afirmar que 
he arribat a alguna mena de conclusions? Crec que sí: conclusi-
ons provisionals, incertes i revisables, però conclusions d’algu-
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na mena. Sense entrar en l’argumentació de cadascuna d’elles, 
miraré d’enunciar-les a continuació.

1. La primera és que, efectivament, la religió ni s’ha acabat, 
ni fa pinta d’acabar-se. El món, com diu Berger, continua es-
sent «tan religiós com sempre». És cert que a Europa —i d’una 
manera prou destacada, a Catalunya— s’ha produït un procés 
de secularització. Però d’una banda hem de constatar que cons-
tituïm l’excepció més que no pas la norma; i d’altra banda hem 
comès massa sovint l’error d’interpretar que aquest procés de 
secularització implicava la desaparició de la religió.

2. El món continua essent tan religiós com sempre, en efec-
te, però no pas religiós de la mateixa manera que sempre ho 
havia estat. Si la profecia de la desaparició de la religió s’ha 
revelat errònia, no seria menys erroni ignorar o menystenir els 
profunds canvis que en el decurs del segle xx han transformat 
molt notablement el panorama religiós. La tasca de la Sociolo-
gia de la religió dels darrers decennis ha consistit bàsicament 
a analitzar aquests canvis i a procurar explicar-los, cosa que no 
sempre s’ha sabut fer amb encert.

3. Miraré d’argumentar-ho mínimament tot basant-me en 
aquells tres punts de partença que esmentava abans. Des del 
punt de vista dels interessos de la institució eclesiàstica, es pot 
entendre que la preocupació bàsica fos la de comprovar el grau 
d’ortodòxia i el grau d’ortopraxi dels seus clients. Ortodòxia: 
correspondència entre allò que la gent creu i allò que la institu-
ció dictamina que hom ha de creure. Ortopraxi: comportament 
conforme als preceptes estipulats per la institució. Reduïdes 
a la seva mínima expressió, aquestes suposades maneres de 
mesurar la religiositat de la població es tradueixen en les dues 
preguntes típiques de totes les enquestes d’opinió: «creus en 
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Déu?», i «amb quina freqüència vas a missa?» Com si totes les 
respostes simples (un «sí» o un «no») a la primera pregunta vol-
guessin dir el mateix, i com si comptar quanta gent va a missa 
servís per a altra cosa que per saber, literalment, quanta gent va 
a missa, i prou. Però per a una sociologia estreta de mires, que 
confon religió amb Església catòlica, aquests indicadors són ja 
suficients per poder diagnosticar si la religió, efectivament, va 
de baixa, que és el que hom volia demostrar. I més quan els 
resultats permeten, amb una petita pirueta de no res, arribar a 
aquesta conclusió. En efecte, els perpetradors d’aquesta mena 
d’enquestes d’opinió comproven que hi ha un sector de la po-
blació que creu en Déu i que va a missa, un altre que ni creu ni 
practica, i un tercer que afirma que creu però que en general 
no va a missa. La pirueta consisteix aleshores a introduir en la 
interpretació dels resultats dos adverbis, que van més enllà del 
que diuen les dades: hi ha qui «encara» creu i practica, qui «ja» 
no creu ni practica, i qui «encara» creu però «ja» no practica. 
Amb aquest petit numeret de prestidigitació s’arriba fàcilment 
a la conclusió que la societat està en ple procés de secularitza-
ció, i que la secularització anuncia, tal com es volia demostrar, 
la propera desaparició de la religió.

4. Però si en comptes d’entossudir-nos a voler demostrar 
per activa i per passiva que això de la religió té els dies comp-
tats ens fixem en allò que ens diuen les dades, sense adverbis 
amb connotacions ideològiques pel mig, comprovem que al 
llarg dels anys aquest grup dels anomenats «creients no practi-
cants» creix i s’estabilitza. És a dir, no es tracta d’un sector de la 
població «en trànsit» cap a l’abandó de la religiositat, sinó d’uns 
individus que expressen la religiositat d’una forma diferent a 
la tradicional. I això no és cap hipòtesi especialment arriscada: 
és el senzill reconeixement que els que havien estat els modes 
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tradicionals d’expressió de la religiositat no són avui els típics 
de la nostra societat.

5. Enfront doncs de la tesi de la desaparició de la religió, 
la tesi de la seva transformació. Mirat des d’aquest angle, es 
pot entendre molt millor el panorama religiós de la societat 
catalana contemporània, amb especial referència a la posició 
que hi ocupa el catolicisme. Tornem a les nocions d’ortodòxia 
i ortopraxi que esmentàvem abans. Ortodòxia: correspondèn-
cia entre allò que hom creu i allò que la institució dictamina 
que hom ha de creure. Molts catòlics avui serien ben incapa-
ços d’explicar què diu la doctrina de la transsubstanciació, o en 
quines circumstàncies es considera que un pronunciament del 
papa és infal·lible, o a què es refereix el dogma de la immacu-
lada concepció. D’altres catòlics, després de saber-ho explicar 
amb un cert rigor i una mínima precisió, afegirien que no s’ho 
acaben de creure. Potser el fenomen no és estrictament nou; 
potser això també succeïa abans. Però allò que és nou és que la 
institució ho deixi passar, mentre mira cap a una altra banda. 
En termes de Berger, les estructures de plausibilitat de la no-
ció tradicional d’ortodòxia han entrat irreversiblement en crisi. 
Dit en català entenedor, el concepte tradicional d’ortodòxia se 
n’ha anat a can Pistraus. Ortopraxi: comportament conforme 
als preceptes estipulats per la institució. Avui hi ha catòlics que 
no van a missa els diumenges. Quants catòlics fan cas de la nor-
mativa oficial relativa a qüestions com la de la regulació de la 
natalitat? Quants catòlics recorren assíduament al sagrament 
de la confessió? En català es produeix una situació singular pel 
que fa a les accepcions del verb creure: creure tant pot voler 
dir tenir fe com obeir. Doncs bé, podríem dir que en la situació 
actual hi ha molts creients que no creuen, en el sentit que hi 
ha molts creients que no fan cas d’allò que mana la institució.
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6. I això és així perquè d’una actitud religiosa tradicional 
feta de docilitat, de submissió i d’obediència cega hem passat, 
per part de molts catòlics, a una actitud caracteritzada per les 
solidaritats parcials i per la participació crítica en la vida de la 
institució. Allí on durant segles s’havia sentenciat «Roma locu-
ta, causa finita», ara més aviat hom es decanta per un «Roma 
parla, a veure què diu» i, posteriorment, «miraré quin cas en 
faig». Aquest canvi és conseqüència d’una transformació fona-
mental: la institució religiosa ha deixat de ser una institució 
en la qual hom ingressava amb la naixença, i la pertinença a 
la qual era obligatòria, i ha passat a ser una associació d’ads-
cripció voluntària. Tradicionalment la pertinença religiosa era 
quelcom donat per descomptat: avui ha de ser fruit d’una deci-
sió personal. La pertinença religiosa no afegeix cap plus de legi-
timitat a la ciutadania. Dit avui, això pot semblar una obvietat: 
però adonem-nos que aquesta simple afirmació engega en orris 
la definició que fa cent anys feia Max Weber de l’Església com 
a model d’organització, quan la caracteritzava precisament en 
primer lloc per l’obligatorietat de la pertinença.

7. En el decurs dels darrers decennis, els sociòlegs hem escrit 
pàgines i més pàgines sobre les teories de la secularització. Gai-
rebé sempre des de la tesi, implícita o explícita, de la desaparició 
de la religió. Però des de la tesi alternativa de la seva transfor-
mació, no cal afegir gran cosa més al que ha estat dit fins ací. En 
síntesi: la societat catalana és avui una societat secularitzada. 
I això significa que és una societat en la qual l’Església catòlica no 
juga un paper decisiu en cap d’aquests quatre nivells: l’articulació de 
les creences, la defensa dels valors dominants, la preservació de la 
cohesió social, i la construcció de la identitat personal dels mem-
bres de la societat. Que quedi clar: afirmar que no hi juga un 
paper decisiu no equival a dir que no hi jugui cap paper, sinó que 
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aquest paper no és determinant. Dit en d’altres paraules: afirmar 
que la societat catalana és una societat secularitzada implica que 
l’Església catòlica hi ha perdut la seva capacitat d’imposar-se co-
activament al conjunt de la població.

8. Aquesta pèrdua de la capacitat d’imposició coactiva, com-
binada amb el fet de la voluntarietat de l’afiliació religiosa, té 
una conseqüència absolutament fonamental: la privatització 
de la religió. La religió esdevé un afer privat de la consciència 
de cadascú, que escapa de qualsevol mena de control de l’esfera 
pública. (La Constitució espanyola arriba a especificar que nin-
gú no pot ser obligat a declarar quines són les seves conviccions 
religioses.) La tesi de la privatització de la religió ha estat pro-
posada i defensada sobretot per Thomas Luckmann, per a qui 
representa l’entrada en una nova etapa històrica després d’un 
període de segles de «suprema especialització institucional de 
la religió en forma d’Església». La tesi de Luckmann ha estat 
impugnada, per alguns autors que jo crec que no l’han llegit 
bé, com si amb la seva afirmació negués la presència pública de 
l’Església en la societat. Però l’anàlisi de Luckmann se situa en 
un altre nivell: no entra per a res en la qüestió de la presència 
pública de l’Església, sinó que diu que la vivència individual i 
subjectiva de la religiositat se situa en l’àmbit privat. Alhora, 
afirmar que la religió esdevé un afer privat de la consciència 
equival a reconèixer que és una qüestió de preferències per-
sonals, i que esdevé matèria opinable. Formulat en termes un 
xic pedants, l’individu es posiciona davant la religió com si es 
trobés en situació de mercat informat, és a dir, com si posseís 
criteris autònoms d’avaluació del producte que consumeix. 

9. Fins no fa gaire temps, a Catalunya, l’Església catòlica 
havia gaudit d’una situació pràcticament de monopoli: no hi 
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havia altra expressió legítima, i donada per descomptat, de la 
religiositat que no fos la del catolicisme. Avui aquest monopoli 
ja no existeix; la societat catalana és una societat plural. També 
plural des del punt de vista religiós. Tot i així, una importació 
acrítica de les teories sociològiques sobre el pluralisme, molt 
majoritàriament d’origen nord-americà, ha fet que les volgués-
sim aplicar mimèticament al nostre context, sense tenir prou 
en compte les profundes diferències existents entre la nostra 
societat i la dels Estats Units. En efecte, si bé és cert que sense 
bellugar-me de la població on resideixo la setmana vinent po-
dria fer-me protestant, musulmà, testimoni de Jehovà, adven-
tista, bahà’í o budista, no és menys cert que per a la immensa 
majoria de la població aquesta és més una possibilitat teòrica 
que una alternativa real. El model de pluralisme entès com a 
coexistència d’una gran diversitat de tradicions religioses, en 
igualtat de condicions, no és el nostre model. D’altra banda, 
per raons històriques subsisteixen encara avui a la nostra so-
cietat diferències molt significatives entre aquestes tradicions 
religioses, que atorguen a l’Església catòlica una posició privi-
legiada. Més que pel fet de poder triar entre una tradició i una 
altra, la societat catalana va esdevenir religiosament plural a 
partir del moment en què l’individu va poder lliurement accep-
tar o rebutjar l’antic monopoli religiós.

10. A més, i sorprenentment, les teories sociològiques so-
bre el pluralisme fan referència exclusiva a aquesta qüestió de 
la diversitat de tradicions religioses coexistents en una mateixa 
societat, sense esmentar per res el fet de la pluralitat interna 
de cadascuna de les confessions. I no és tan sols que el protes-
tantisme sigui molt divers: és plural l’anglicanisme, i és plural 
el luteranisme. I hi ha un islam sunnita i un islam xiïta. I hi 
ha un judaisme conservador, un judaisme liberal i un judaisme 
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reformista. De la mateixa manera, no hi ha un sol catolicisme. 
És condemnar-se a no entendre res del catolicisme contempo-
rani tractar-lo com si fos un bloc monolític. El catolicisme està 
travessat per múltiples tendències i corrents de pensament, so-
vint força contraposats. Aquesta pluralitat interna ve de lluny: 
no és el mateix un caputxí que un jesuïta, un escolapi que un 
benedictí. Però avui s’ha aguditzat: entre un teòleg de l’allibera-
ment i un Legionario de Cristo, entre un Pere Casaldàliga i un 
Escrivà de Balaguer, hi ha quelcom més que subtils diferències 
de perspectiva; tots son catòlics, però tenen una concepció di-
ferent del que és la fe catòlica.

11. Les situacions de pluralisme generen incertesa. La primera 
accepció que dóna el diccionari de la paraula «fe» és: «creença 
ferma en la fidelitat, en la veracitat, en la capacitat d’algú, en 
la veritat d’alguna cosa, en l’eficàcia d’alguna cosa». Per a molts 
catòlics avui aquesta «fermesa» trontolla. Quan hi havia una 
cosmovisió única, evident per a tothom i donada per descomp-
tat, la fe religiosa solia ser considerada una font de certeses, 
que estalviava els dubtes. Que estalviava moltes vegades fins i 
tot la necessitat d’haver de pensar, com observava Chesterton. 
En una societat plural, en canvi, aquestes certeses s’esvaeixen. 
Aquí hi tenim l’origen de tots els fonamentalismes, i aquí rau 
la diferència entre el fonamentalisme i el tradicionalisme reli-
giós. El tradicionalista religiós era aquell que podia continuar 
pensant que la seva visió del món, donada per descomptat, era 
l’única possible. La incertesa generada pel pluralisme fa cada 
vegada més implausible, en societats com la nostra, la pervi-
vència d’aquesta actitud. Mentre que sorgeixen en canvi els 
fonamentalismes, com a reacció de defensa enfront de l’ame-
naça que representa la pluralitat de cosmovisions. A diferèn-
cia dels tradicionalismes, els fonamentalismes són moviments 
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organitzats, que s’erigeixen contra la secularització, contra el 
pluralisme, contra la privatització de la religió. L’enemic és un 
món exterior, que no comparteix les pròpies creences i que és 
percebut com a hostil. I l’enemic és sobretot l’enemic interior, 
encarnat per aquells que des del si de la pròpia tradició religi-
osa han abandonat la «fermesa de les creences» i han acceptat 
la seducció d’una societat secularitzada, plural, i en la qual la 
vivència de la religiositat s’ha privatitzat. No cal que afegeixi 
que hi ha un fonamentalisme protestant —que és d’on deriva 
el nom— però que també hi ha un fonamentalisme islàmic, un 
fonamentalisme jueu, i un fonamentalisme catòlic. Per raons 
òbvies, les tradicions religioses monoteistes són les que tenen 
majors probabilitats de suscitar moviments fonamentalistes.

12. En vista de l’erosió de la noció clàssica d’ortodòxia, i 
en vista de la pluralitat interna existent en el si de cadascuna 
de les diferents tradicions religioses, segurament avançaríem 
molt més en la comprensió dels fenòmens religiosos a la Cata-
lunya d’avui si en comptes de preguntar-nos pel contingut de 
les creences dels catalans ens preguntéssim per l’estil d’aques-
tes creences. En lloc de la típica pregunta sobre el que es creu, 
la pregunta sobre el com es creu. I descobriríem que en molts 
casos un protestant, un catòlic i un jueu, per exemple, poden 
diferir pel que fa a allò que creuen però estar molt propers 
l’un de l’altre per la manera com ho creuen. Mentre que, al 
contrari, dos catòlics poden tenir unes creences comunes i 
ser profundament diferents en l’estil. Hi ha qui creu enmig 
de la incertesa, de la precarietat o fins i tot del dubte, i hi ha 
qui s’aferra a unes creences que li proporcionin certeses ab-
solutes. La creença com a font de seguretat, o bé l’acceptació 
d’una fe que no elimina la inseguretat. 
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Acabo amb una observació que no és tant una conclusió a 
la qual hagi arribat com un recordatori que tot sociòleg de la 
religió hauria de tenir constantment present. Hi ha un vell pro-
verbi jueu que fa així: «l’home pensa, Déu riu». Però fixem-nos 
que entre els dos termes de la frase no hi ha un punt que les 
separa, sinó una coma que les uneix i les relaciona. Vol dir, per 
tant, que el riure de Déu guarda relació amb el pensament de 
l’home. En d’altres paraules, que Déu riu d’allò que l’home pen-
sa. I sobretot Déu riu d’allò que l’home pensa quan l’home es 
posa a pensar en Déu.


