
Valors, Idees, Actituds
Revista del Centre d’Estudis Jordi Pujol
Abril del 2012 VIA18

013-103692-Via 18.indb   1013-103692-Via 18.indb   1 30/04/12   16:5630/04/12   16:56



013-103692-Via 18.indb   2013-103692-Via 18.indb   2 30/04/12   16:5630/04/12   16:56



ÍNDEX

ANÀLISIS

La glòria certa de Joan Sales
XAVIER PLA 5

L’espiritualitat en temps postmoderns
JOSEP OTÓN 19

Què és això de la governança?
DANIEL INNERARITY 41

El poder de l’economia i l’economia 
del poder
SALVADOR GINER 52

Donants emergents i el seu encaix en 
l’arquitectura de l’ajut: la quadratura 
del cercle?
MARC NAVARRO 57

DEBAT: PODEM NO DIR-NOS CRISTIANS? 

Per què, de nou, el cristianisme?
DANIEL GAMPER 73

Per què no ens podem no dir 
«cristians»
BENEDETTO CROCE 85

Entre història i interrogació: «Per 
què no podem no anomenar-nos 
cristians?»
EMMA GIAMMATTEI 96

Giuseppe De Luca i el «Perché non 
possiamo non dirci cristiani»
GIANLUCA GENOVESE 106

Per què encara ara cal dir-nos 
cristians
JOSEP MARIA CARBONELL 114

Les arrels cristianes de la modernitat
CARMELO DOTOLO 121

«De no fa gaire a demà»
JEAN-LUC NANCY 128

Només valors cristians?
VICTÒRIA CAMPS 135

El regust de les cometes
MERCÈ RIUS 143

ENTREVISTA 

Jordi Pujol sobre Narcís Feliu de la 
Penya
ANDREA RICCI 151

APUNTS

Jordi Pujol a Fuster
JORDI AMAT 163

LLIBRES

169

ABSTRACTS

181

013-103692-Via 18.indb   3013-103692-Via 18.indb   3 30/04/12   16:5630/04/12   16:56



ANÀLISIS

013-103692-Via 18.indb   4013-103692-Via 18.indb   4 30/04/12   16:5630/04/12   16:56



5

VIA18 04/2012 REVISTA DEL CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

Professor de la Universitat de Girona

La glòria certa  
de Joan Sales

Xavier Pla

Enguany es commemora el centenari del naixement de Joan Sales i sembla que 

la seva figura i la potència de la seva obra aniran ocupant l’espai central a la 

cultura catalana del segle xx que fins ara se li ha negat. Caldria que el reconeixe-

ment institucional l’acompanyés el tractament rigorós per part de la història li-

terària, tal com es proposa el professor Xavier Pla en aquestes pàgines. Repas-

sant la seva trajectòria biogràfica, Pla ubica l’escriptor en la literatura europea 

de postguerra i ofereix les claus per valorar Incerta glòria: la nostra gran novel·la 

sobre la guerra civil. Com descobreix Pla, grans autors –Rodoreda, Fuster, Villa-

longa...– la van situar al centre de la cultura catalana de postguerra. 

L’any 1950, el poeta i novel·lista catòlic francès Jean Cayrol (1911-2005) va

publicar un breu assaig avui poc conegut. Es titulava Lazare parmi nous i

constava de dues parts. La primera era una inquietant anàlisi dels somnis

i les angoixes dels deportats als camps de concentració nazis. La segona era

una mena de manifest literari, un diagnòstic sobre les vies de sortida de la

novel·la europea després de la Segona Guerra Mundial i un cant a l’esperan-

ça, líric i tràgic, després d’anys de tenebra i de desordre. Cayrol evocava la

figura de Llàtzer per identificar els testimonis, els deportats, els supervi-

vents de les guerres i de l’holocaust. Ell mateix va ser també l’autor que, més

endavant, va signar el text del guió de Nuit et brouillard, l’estremidor docu-

mental cinematogràfic d’Alain Resnais sobre els camps de concentració.

013-103692-Via 18.indb   5013-103692-Via 18.indb   5 30/04/12   16:5630/04/12   16:56



6
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En aquells anys cinquanta, la figura de Llàtzer va interessar una mica

a tothom: als existencialistes, als nihilistes i, lògicament, als catòlics i als

personalistes cristians. Alguns grans escriptors francesos, per exemple,

com Albert Camus, André Malraux, Maurice Blanchot o Roland Barthes,

van escriure sobre aquesta figura simbòlica. I val la pena recordar que el

motiu de Llàtzer va interessar, i molt, a Carles Riba. En la seva última obra

poètica publicada, Esbós de tres oratoris (1957), hi ha un llarg poema narra-

tiu titulat «Llàtzer ressuscitat». També, per exemple, el poeta espanyol

José Ángel Valente, que va escriure els seus Poemas a Lázaro entre 1955 i

1960. I en trobaríem molts més exemples. Llàtzer, aquell que Jesucrist va

fer ressuscitar, segons l’Evangeli de Sant Joan, servia a Cayrol per denomi-

nar l’home retornat d’Auschwitz. Però també, i sobretot,

per encarnar un nou tipus de novel·la, anomenada «llat-

zarena», que destaca pel seu rebuig del pathos, pel seu

pudor a l’hora de donar forma al testimoni, per la seva

voluntat de comprensió. En aquest tipus de novel·la, la

inquietud espiritual de Llàtzer, figura de la metamorfo-

si, es personalitza en aquell home que «ha passat per la mort» i que retor-

na al món dels vius amb una lucidesa esborronadora que l’allunya de la

«somnolència» dels seus semblants.

La figura greu del novel·lista Joan Sales pot ser interpretada a la llum

d’aquesta experiència històrica que va marcar tota una generació euro-

pea. Sales és l’autor d’una gran novel·la, bella i severa, Incerta glòria. Ja és

sabut que el silenci és el gran tema de la cultura europea de després de la

Segona Guerra Mundial. Però silenci i testimoni, llenguatge i memòria,

són també al cor de la literatura catalana del moment, la qual, malgrat la

derrota, la repressió i la persecució franquistes, connectava novament

amb els grans temes de reflexió del moment històric de l’Europa de post-

guerra que començava. Per exemple, a Andorra, l’any 1946, Joaquim

Amat-Piniella acabava de redactar el manuscrit de l’excel·lent novel·la K. L.

Reich, el gran testimoni català de la deportació al camp de concentració

nazi de Mauthausen. El 1947, a La Nostra Revista de Mèxic, una gairebé

desconeguda Mercè Rodoreda va publicar per primera vegada un breu

relat concentracionari, colpidor, precoç, magnífic, titulat precisament

«Nit i boira». A l’Alta-Savoia, la novel·lista Aurora Bertrana, exiliada, visita-

La novel·la llatzarena la 

protagonitza un home 

que «ha passat» per  

la mort.
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va el 1945, en una missió humanitària internacional, Étobon, el poble

màrtir de la resistència francesa, que havia vist com tots els seus homes

eren afusellats pels nazis en venjança per les actuacions del maquis.

Bertrana ho va saber narrar en les seves novel·les Tres presoners (1957) i Entre

dos silencis (1958). I aquell mateix any 1947 un jove Jordi Sarsanedas traduïa

a la llengua catalana El silenci del mar, la cèlebre narració de Vercors sobre

la resistència antinazi.

Entre l’autobiografia i la novel·la, entre la necessària veracitat del relat

i les diferents formes de ficcionalització literària, la novel·lística catalana

va afrontar amb dificultats òbvies el tema de la guerra. Destaquen tres

obres pels seus valors propis: Unitats de xoc de Pere Calders, un reportatge

novel·lat publicat abans del final de la guerra; 556 Brigada Mixta, una novel-

la d’Avel·lí Artís-Gener publicada a l’exili mexicà el 1945 i, sobretot, Incerta

glòria de Joan Sales, publicada per primera vegada el 1956, mutilada per

la censura franquista, i que va ser traduïda immediatament al francès

gràcies al suport de Juan Goytisolo (que treballava a les edicions Gallimard

de París) i, anys després, al castellà, en traducció de Carles Pujol, recent-

ment desaparegut. Totes tres obres destaquen per la seva

mirada antièpica i desmitificadora de la guerra (tan prò-

pia de la cultura catalana), aquella perspectiva antiheroi-

ca que més s’acosta a l’exacta expressió que la filòsofa

Hanna Arendt utilitzava en el pròleg a un excel·lent llibre

de guerra de John Glenn Gray, The Warriors: Reflections on

Men in Battle: «La fidelitat indestructible cap a la realitat».

Incerta glòria és el resultat d’una llarga aventura vital

i creativa. Sales va ser un home de personalitat poderosa, tenaç i apassio-

nat, un escriptor independent que simbolitza com ningú la figura de l’es-

criptor militant que posa la literatura al servei de les seves causes:

Catalunya, la llibertat, la democràcia, la civilitat republicana. És el comba-

tent que, en paraules de Pere Calders, «no es va rendir mai. Senzillament

va fer servir les armes que tenia a l’abast per continuar la brega, com un

maqui il·luminat per uns ideals incommovibles». Sales va sentir sempre la

necessitat d’explicar-ho tot, d’explicar-se i de justificar-se, ja sigui en les

seves obres o bé en cartes o pròlegs, com si volgués preservar de l’oblit o

de la confusió tot el que va ser la seva llarga experiència vital. Pelegrí en-

Simbolitza la figura de 

l’escriptor militant que 

posa l’obra al servei de  

la causa: Catalunya, la 

llibertat, la democràcia,  

la civilitat republicana.
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tre les ombres, a la recerca d’una glòria eterna, Sales fa la impressió de no

haver donat mai per acabada la guerra, de no haver tornat mai del seu

exili, d’haver passat definitivament «a l’altre costat» i haver conservat un

particular sentiment d’estranyesa. Personatge transfigurat en Llàtzer,

fent un paral·lel entre els supervivents de les guerres i els dels camps,

Sales sembla un caràcter esqueixat, tràgic, que després d’haver travessat

l’infern no aconsegueix recuperar mai més una existència quotidiana

d’una certa normalitat. Potser això li va donar la força d’aquell que s’ha-

bitua a les situacions més inversemblants, la del que ja no s’estranya de

res, però que malgrat tot persisteix a nedar en el centre del remolí. La

guerra d’Espanya és la vivència capital de la seva vida: «La guerra ha estat

per a mi la gran experiència de la meva vida, el que més m’ha interessat,

el que més m’ha apassionat. Jo crec que l’escriptor s’ha

de constituir en testimoni de la veritat». Per Sales, com

per tants escriptors de la seva generació (pensem només

en Avel·lí Artís-Gener, Vicenç Riera Llorca, Lluís Ferran de

Pol o Pere Calders), la guerra és una veritable revelació,

una desolada iniciació a la vida. Per això, Sales concep la

literatura com a testimoni i només comprèn el seu paper d’escriptor com

el compromís d’un supervivent, carregat de deutes amb els que no van

sobreviure i amb l’angoixa del «sacrifici inútil» dels morts en la guerra.

És el somnàmbul que camina a la vora de l’abisme, el moribund des-

sagnat, l’errant llançat a alta mar que protagonitza precisament l’únic

llibre de poemes de Joan Sales, Viatge d’un moribund (Barcelona, Ariel,

1952). El protagonista d’aquest primer i únic llibre de poemes «dens i pa-

tètic», com el va qualificar el crític Joan Triadú, recorre una doble peripè-

cia. D’una banda, un viatge real, en les seves successives etapes de la guer-

ra i l’exili. De l’altre, un viatge moral en el qual el moribund assedegat

deambula, com fantasmal, en un complex escenari simbòlic i oníric d’an-

goixa metafísica. La poesia de Joan Sales és de tall clàssic, austera i antifrí-

vola, elegíaca i sensual: «No sóc freudià, però em sembla que la poesia està

molt relacionada amb la sexualitat», declarava Sales, en una entrevista, a

Lluís Busquets i Grabulosa. En la seva recerca de sentit, els poemes de

Sales coincideixen també amb alguns textos de Josep Palau i Fabre, de

Bartomeu Rosselló-Pòrcel o, és clar, del seu admiradíssim Màrius Torres.

Per a Sales la guerra és 

una veritable revelació, 

una desolada iniciació  

a la vida.
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Però la presència més significativa en la seva poesia és la de Baudelaire, de

qui Sales considerava Les Fleurs du Mal com el «cinquè evangeli».

Joan Sales presenta una peculiar trajectòria biogràfica. Nascut a

Barcelona l’any 1912 i mort el 1983, de molt jove va ser corrector i, segons

sembla, redactor del diari La Nau, fundat per Antoni Rovira i Virgili. Va

conèixer la que seria la seva dona a partir de 1933, Núria Folch i Pi (1915-

2010), en una cèl·lula del Partit Comunista Català l’any 1929. Ben aviat,

van tenir una filla, la historiadora Núria Sales, a qui també van posar

Rosa, en honor a Rosa Luxemburg, i Joana, en record de Joana de Westfàlia,

la dona de Karl Marx. Però el «xarampió» comunista, segons les seves pa-

raules, no va durar gaire. Hi va ajudar, segons sembla, el testimoni del

seu amic Andreu Nin fugint del «paradís proletari». L’any 1937 Sales escri-

via a Màrius Torres: «Jo no sóc comunista. Entre altres raons, perquè ja ho

he estat». Sales admirava l’eficàcia de les imatges de Dalí i es proposava

estudiar les, segons ell, «cinc ciències indispensables per anar pel món»,

és a dir: alquímia, mística, astrologia, heràldica i cabalística, i assistia a

sessions d’espiritisme a la casa de Lluís Companys. Seguidor de Pompeu

Fabra, Sales es va professionalitzar com a mestre de català. Més tard, va

conèixer Màrius Torres, amb qui va establir una llarga relació epistolar,

una correspondència (les Cartes a Màrius Torres, publicades el 1976) que és

un document únic sobre la Guerra Civil espanyola. Després de tres anys

de guerra, en els quals va formar part de la columna Durruti, dels fronts

de Madrid i Aragó i de les columnes Macià-Companys, va acabar com a

capità d’una excolumna comunista. Sales va traspassar la frontera a peu

i va ser internat al camp de Prats de Molló. Es va retrobar

a Seta amb la seva dona i la seva filla, que havien dor-

mit a Cervera en el mateix vagó de tren que Carles Riba i

que Antonio Machado i la seva mare. A París, sembla que

va conèixer Teilhard de Chardin i el crític literari rus

Nicolai Berdajev, una de les personalitats més influents i

més interessants de l’humanisme cristià europeu del

moment. Finalment, es va exiliar a la República Dominicana i, més tard,

a Mèxic, on va impulsar els combatius Quaderns de l’exili, entre 1943 i 1947,

tot i que sempre es va mantenir allunyat dels cercles organitzats de l’exi-

li català.

L’experiència i les lliçons 

de la guerra van provocar 

que Sales es «convertís», 

que «tornés» al 

cristianisme.
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L’experiència i les lliçons de la guerra van provocar que Sales es «con-

vertís» o, simplement, que «tornés» al cristianisme. I, tant o més impor-

tant, la guerra va propiciar la cristal·lització, si no el naixement, d’un es-

criptor. Sales i la seva dona es van casar per l’església l’any 1943, a Mèxic.

El 1948, quan va tornar de l’exili, va començar a posar per escrit les seves

experiències bèl·liques i va entrar en el món editorial, col·laborant amb

Ferran Soldevila a Ariel, Vergara i Aymà. Sales volia aportar a la literatura

catalana, a la gran catedral somiada, el seu «gra de sorra», però comen-

çant des dels fonaments i rebutjant aquelles actituds, com la dels noucen-

tistes, que tan sols es preocupaven de construir-ne la cúpula. Les seves

posicions lingüístiques, que avui es poden llegir en la seva extensa corres-

pondència amb el seu admirat Joan Coromines, el van portar a discrepar

amb els membres més «puristes» de l’Institut d’Estudis Catalans, una ins-

titució que Sales va fustigar irònicament amb aquesta quarteta: «Tots

aquests éssers tan purs,/amb tots els seus àdhucs i homs/i tan carregats de

llurs,/m’estan tocant els quelcoms». El temps ha acabat donant-li la raó.

Amic i editor del poeta Màrius Torres, fidel col·laborador de Joan Coro-

mines, editor i potser un dels pocs amics de Mercè Rodoreda, incitador

del retorn al món literari català de Llorenç Villalonga, escriptor antinou-

centista i antipedant, traductor de Flaubert i Mauriac, de Dostoievski

i Kazantzakis (des del francès), Sales és, per sobre de tot, un gran lector

que s’havia apassionat en la seva joventut per l’obra de Stendhal però que,

més tard, va substituir-lo definitivament per la novel·lís-

tica del seu admiradíssim Dostoievski.

Ambiciosa i polèmica són dos adjectius que escauen

bé a Incerta glòria, publicada per primera vegada el 1956,

després de guanyar el premi Joanot Martorell l’any ante-

rior. En paraules de Joan Triadú, l’únic crític que ha sa-

but valorar veritablement l’abast d’aquesta novel·la i el que ha seguit amb

més atenció l’evolució de l’obra, Incerta glòria s’erigeix com un monument

solitari en la novel·la de postguerra. Ja és gairebé un lloc comú afirmar

que es tracta de la primera novel·la catalana que mostra la guerra d’Espa-

nya des del punt de vista dels vençuts i que, a més, té la pretensió de co-

municar al lector la complexitat inherent i profunda que tres anys de

guerra van infligir als seus personatges. És certament una novel·la sobre la

Incerta glòria s’erigeix 

com un monument solitari 

en la novel·la de 

postguerra.
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guerra d’Espanya, però la seva pretensió era probablement més alta, més

ambiciosa, més polèmica: era donar la guerra en tota la seva complexitat,

evitant-ne una visió massa simplificada de divisió entre bons i dolents,

des d’una perspectiva nacionalista catalana, republicana, però alhora ca-

tòlica, i que denuncia amb virulència tant el feixisme com l’anarquisme,

tant els negres com els rojos. Potser per aquesta raó, quan la novel·la de

Sales va ser publicada per primer cop a Catalunya, l’any 1956, la indife-

rència o la indignació muda dels uns i el ressentiment o la pura hostilitat

dels altres van acollir amb un respectuós silenci la publicació d’una obra

definitivament incòmoda per a la crítica catalana. Perquè entre les dife-

rents opcions que els escriptors i els intel·lectuals catalans van haver de

prendre durant el desenvolupament de la Guerra Civil espanyola, s’oblida

massa sovint la difícil posició que van haver de mantenir aquells que, es-

sent republicans i catalanistes, van lluitar amb fermesa contra les tropes

franquistes però que, alhora, proclamant-se catòlics, es van trobar al cen-

tre d’un conflicte moral de gran transcendència per a les seves evolucions

vitals, ideològiques i fins i tot estètiques.

És una novel·la que pretén mostrar la guerra en tota la seva complexi-

tat moral, evitar visions maniquees o dogmàtiques, la qual cosa permet a

l’autor sostenir una fonamentada crítica a les ideologies

en pro de la reconciliació col·lectiva. Incerta glòria, classi-

ficada, segons els crítics enquestats per Serra d’Or, entre

les millors novel·les publicades entre 1939 i 1963, és una

novel·la qualificada de «crispadament catòlica» per Joan

Fuster, però també ha estat sovint recordada com una de

les vies d’introducció de l’existencialisme en la literatu-

ra catalana contemporània identificant, però, el concepte d’estranyesa a

la pertinença a un altre món. A través de l’itinerari vital de quatre perso-

natges (un soldat republicà al front d’Aragó, una anarquista barcelonina

convertida al catolicisme, un jove seminarista de clara influència sartria-

na i Juli Soleràs, torbador, excèntric i al·lucinat, un dels personatges de

ficció més fascinants de la literatura catalana contemporània), les quatre

parts d’aquesta extensa novel·la no només ofereixen un testimoniatge ex-

cepcional, i dotat d’un enorme potencial simbòlic, sobre la guerra i sobre

l’evolució moral d’uns personatges que, immersos en una profunda crisi

Pretén mostrar la guerra 

en tota la seva 

complexitat moral, evitar 

visions maniquees o 

dogmàtiques.
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moral, afronten amb duresa la joventut, la solitud i el seu destí. A més de

tot això, les seves diverses trames narratives constitueixen una gran novel-

la clàssica sobre l’amor i la guerra, sobre la joventut i la maduresa, sobre la

guerra i la revolució, sobre tres homes enamorats d’una mateixa dona. I

sense oblidar un dels més intensos memento mori de la literatura catalana

sobre l’afusellament del president Lluís Companys.

La novel·la està escrita amb un estil vigorós que s’omple de «fantasmes

metafísics», com va escriure Joan Fuster, i proposa una visió global de

l’aventura humana. Deu el seu títol a un vers de Shakespeare extret del

final de la tercera escena del primer acte de The Two Gentlemen of Verona,

«the uncertain glory of an April day», elegit naturalment en record d’un in-

tens dia de primavera, el 14 de abril de 1931, símbol de totes les il·lusions

d’una generació. Però, a més, el vers apareix dins una bella estrofa que,

alhora, resumeix i avança metafòricament moltes de les coses que Sales

desenvoluparà en el llibre:

O, how this spring of love ressembleth

The uncertain glory of an April day,

Which now shows all the beauty of the sun,

And by and by a cloud takes all away!

Amb la sobrietat d’un Vercors i el cristianisme torturat de Nikos

Kazantzaki, Incerta glòria no és tan sols un testimoni excepcional dotat

d’un enorme potencial simbòlic. La novel·la explica la història de quatre

personatges en relats gairebé autònoms: el d’un burgès anarquista, de

personalitat complexa, idealista i egoista, del qual podem llegir el dietari

des del front d’Aragó. Les cartes que la seva dona envia a l’excèntric Juli

Soleràs des de la rereguarda. I, finalment, el doble relat autobiogràfic

d’un soldat de les files republicanes convertit, vint anys després, en un

capellà heterodox de la diòcesi de Barcelona. Sales construeix la seva gran

novel·la a l’entorn de la figura d’un personatge enigmàtic, excèntric i ori-

ginal anomenat Juli Soleràs. Les seves inicials coincideixen amb les de

l’autor del llibre i també amb les de Julien Sorel, el cèlebre protagonista

de Le Rouge et le Noir de Stendhal. Es tracta d’un noi intel·ligent, de molta

cultura que, amb les seves brusques aparicions i desaparicions crea un
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impacte de sorpresa en els altres personatges. Quan no hi és, els altres el

troben a faltar, quan hi és, els altres se senten fatalment atrets per la seva

forta personalitat i, sobretot, per les seves provocatives reflexions, que es

concreten en una hilarant antologia d’«estirabots» sobre els grans temes

del llibre, com la dessacralització de l’amor: «Quan un home i una dona

es besen, no aconsegueixen més que unir els seus tubs digestius per l’ex-

trem superior»; l’atracció del mal: «Ens ha estat concedit tan poc temps

per fer tot el mal que voldríem! En faríem molt més, però bah, no tenim

temps»; la joventut: «Algun dia ens caurà la cara de vergonya d’haver tin-

gut disset anys. Perquè és una edat idiota; afigura’t, som els homes del

futur!, la pura inexistència! Encara no som res i ja ens hem traït mil vega-

des a nosaltres mateixos»; l’ànsia de glòria; «La glòria cansa, només

s‘aguanta un instant. Però quin instant! Tots vivim per aquest instant...!»,

o els imbècils: «El futur és dels imbècils! Benaventurats els imbècils, per-

què es faran amos del món».

No hi ha dubte que Incerta glòria és una novel·la excessiva, però també

és cert que tota bona novel·la, qualsevol novel·la que tingui la pretensió de

representar tot un món pertany sempre al món de l’excés. Sales cons-

trueix una mena de novel·la riu, de roman-fleuve, que s’ex-

pandeix per tots costats, amb un raig textual desbordant,

una obra llarga, fluïda, lenta, però alhora rapidíssima i

intensa com el curs de l’aigua d’un riu enorme, potent

i segur. Es tracta d’una novel·la que es desborda plena de

vida, d’energia i de talent, una obra davant la qual intentar-ne una forma-

lització seria una pura il·lusió escolàtica. En aquest sentit, la quantitat és

precisament una de les qualitats de la novel·la de Sales en la mesura que

aquest aspecte li permet donar espai a la dimensió del temps. L’ambició

d’englobar el temps, la durada històrica, li permet incorporar la postguer-

ra en el flux narratiu. Incerta glòria, és, per dir-ho seguint Mikhail Bakhtin,

una novel·la polifònica, que conjuga una multiplicitat de veus narratives

dins d’un realisme deliberat, amb un gran potencial simbòlic. Sales con-

cep la novel·la com un joc dialèctic, fet de contradiccions i de canvis de

perspectives, amb la voluntat d’exorcitzar i de conjurar els seus propis

fantasmes i elaborar un gran fris històric caracteritzat pels constants me-

andres narratius, per les interrupcions i les digressions, per les anècdotes

Es tracta d’una novel·la 

que es desborda plena de 

vida, d’energia i de talent.
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i els diferents fils temàtics que s’hi van desenvolupant. La polifonia i la

varietat de punts de vista donen un quadre totalitzador que ofereix una

visió plural i versemblant d’un relat que creixerà a mesura que passi el

temps en paral·lel a la biografia del seu creador.

La presència de personatges en conflicte constant permet arribar a les

dimensions ètiques o morals de les seves consciències i, sobretot, fa que el

lector reconstrueixi mentalment els missatges centrals de la novel·la. Sales

utilitza formes narratives tradicionals i narradors diferents per evitar la

monotonia que donaria un sol punt de vista. El seu lirisme trenca el trans-

curs objectiu del relat i la perspectiva metafísica alimenta el tema del mal

i dels seus motius (desesperança, odi, violència, suïcidi) i del tema de la

salvació (gràcia, amor, combats interiors i exteriors). Sales és un autor com-

promès amb la seva obra i el valor del seu compromís s’ha de mesurar a la

vista del risc assumit. Per aquest motiu, rebutja la novel·la exemplar o de

tesi, perquè Sales sabia perfectament que la qualitat estètica d’una novel·la

deixa de ser percebuda com a tal quan és llegida com un sermó. A Sales li

agradava repetir un vers de Baudelaire, «Ma jeunesse ne fût qu’un ténébreux

orage». Són unes paraules que semblen confirmar que l’única glòria és la del

temps de joventut, una tempesta tenebrosa esquinçada per alguns llam-

pecs de glòria. «Guanyi qui guanyi, jo ja he perdut», diran

tots. Quan acaba la guerra, els personatges d’Incerta glòria

sembla que despertin d’un estrany somni. Han deixat de

ser joves. És en aquest sentit, en el de la presentació d’un

tibant conflicte moral, que s’ha d’incloure Joan Sales en-

tre els novel·listes de la «conscience déchirée» i de tota una

temàtica de la salvació, és a dir de la superació que resol el

conflicte interior per una presa de consciència. I d’aquí provenen també les

qualitats essencialment subjectives de la novel·la. Aquesta experiència inte-

rior s’abeura curiosament en les mateixes fonts que l’existencialisme, no

exclou el diàleg en un principi amb el marxisme però refusa pensar l’home

fora del marc metafísic cristià. Hi ha aquí una oposició al pensament siste-

màtic característic de la novel·la cristiana que arrenca de Pascal i que arriba

a Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger i probablement el jove Sartre.

És per totes aquestes raons que resulta incomprensible l’absència gai-

rebé total d’estudis sobre l’obra, el seu autor i la seva recepció crítica.

S’ha d’incloure Joan Sales 

entre els novel·listes de la 

«conscience déchirée» i 

de tota una temàtica de la 

salvació.
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Potser, i de manera enormement significativa, entre les poques veus elo-

gioses que es van manifestar privadament o públicament temps després

de llegir la novel·la, destaquen essencialment la dels escriptors, testimo-

nis de diversos autors contemporanis, amics i sovint editats pel mateix

Sales. Es tracta, per exemple, de les paraules de Llorenç Villalonga:

I ara que està tot dit, seria l’hora de parlar-li d’Incerta glòria, però no

en mitja tarja. Es tracta d’una novel·la magistral. Aquella carlana! I el

protagonista, equilibrat, encertant-ho tot, habilidós com Ulisse, ple

d’humor i, al mateix temps, net! Els seus personatges són tots nets,

inclòs el Soleràs. Poden engatar-se, no banyar-se, no saber què volen,

però són nets. A Dostoievski (jo no l’estim gaire) li succeïa al revés.

O els judicis tan elogiosos de Mercè Rodoreda, que situa en un mateix

pla la seva Plaça del diamant i Incerta glòria:

Estimat amic Sales:

Acabo de llegir Incerta glòria. És una novel·la que s’ha de llegir, al-

menys, dues vegades. La primera lectura ha equivalgut, i potser ho dic

d’una manera massa gràfica, «a un cop de puny al ventre». És una se-

nyora novel·la: plena, brillant, rica a més no poder. Tan diferent de la

literatura trista i falsa que es fa a casa nostra... Encara

no m’he refet d’aquesta lectura. Les descripcions de

paisatge, moltes són impressionants, d’altres inefa-

bles, totes tan vives que sembla que no pugui ésser. Hi

ha dues dones en Incerta glòria que fan venir ganes de

treure’s el barret. Tant l’una com l’altra; i tan dife-

rents l’una de l’altra. Les escenes de guerra són les millors que he lle-

git. Els personatges importants –els tres–, amb tantes facetes. Soleràs.

El capellà, meravellós, difícil, perquè, si no s’és un escriptor amb gruix,

un personatge com el del capellà pot fer caure en el més risible dels

ridículs. I com a personatge de gran classe: el temps. No havia llegit res

feia temps de tan punyent com la tornada d’en Lluís. Aquests vint anys

que han passat i que han passat «en sec», vull dir que no s’explica res

del que el Lluís i la Trini han fet, o molt vagament, fan veure més el

Resulta incomprensible 

l’absència gairebé total 

d’estudis sobre l’obra  

i el seu autor.
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que aquest dos personatges han viscut que no pas si ho haguéssiu ex-

plicat en deu capítols. M’han deixat tant d’amarg i de trist a la boca...

I la trobada real del canvi físic de Trini: que amb els anys s’ha fet boni-

ca. És realment molt trist que Incerta glòria s’hagi hagut de publicar tan

mutilada a Barna. I ha d’ésser una pena per a vós. A més a més, em

sembla que s’ha donat poca importància a Incerta glòria. I encara una

altra cosa: ni un sol crític de La plaça no ha tingut l’encert d’agerma-

nar-la (tan diferent) amb Incerta glòria. En comptes de parlar de Musil i

de l’humor de Sterne i de la veu de Proust, s’hauria hagut de parlar de

Joan Sales. Perquè aquestes dues novel·les són les dues úniques novel-

les, a Catalunya, que donen l’època.

O bé les paraules d’un crític tan sever com Armand Obiols, que, des-

prés de llegir-ne la traducció francesa, afirmava amb contundència:

Hi ha coses realment esplèndides (moltes). És incomparablement

superior a tot el que han publicat els Pedrolos, Espinassos, Capmanys,

Sarsanedas, etc. Em plauria llegir-la en català –la traducció francesa

sembla bona, però la trobo en certs indrets massa literal. No sé si les

altres dues-centes pàgines són com les primeres. Si ho són, Incerta glò-

ria, desigual, una mica artificial a estones (poques), una mica outrée

(just una mica), és una esplèndida novel·la. [...] La plaça del diamant i

Incerta glòria són les dues millors novel·les publicades d’ençà de Solitud.

[...] La lectura dels Espinassos, etc., deprimeix una mica. La d’Incerta

glòria excita.

O l’opinió elogiosa d’un jove i, potser per això mateix, excessivament

pretensiós Joan Fuster, el qual insistiria a esmentar que la novel·la de

Sales «resulta bastant convencional en l’exposició» però que, en canvi, li

dedicava les paraules següents, després de llegir-ne la traducció francesa:

Sueca, 30-VI-62

Benvolgut amic Sales:

Per fi he pogut llegir d’un cap a l’altre la teva Gloire incertaine. I l’he

llegida, de més a més, com si fos un venerable «mamotreto» medieval:
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vull dir confrontant gairebé pàgina per pàgina la traducció amb l’ori-

ginal. Ja m’entens: m’intrigava la diferència entre les dues edicions, la

«tamissada» i la completa. La primera lectura d’Incerta glòria m’havia

deixat un excel·lent record: era una de les poques

novel·les catalanes –conegudes per mi, almenys– que

«deia alguna cosa». Però ara veig que Gloire incertaine

és la novel·la catalana actual que «diu més coses». I, en

aquest sentit, jo la situo, sense cap vacil·lació, en el

primer lloc de qualsevol llista de la nostra narrativa moderna. Crec

que puc ser objectiu en la meva apreciació, perquè molts temes i fins i

tot el fons últim de la teva obra queden ben allunyats de la meva ma-

nera de pensar i de sentir: de forma que, en el meu elogi, no hi ha cap

interferència «ideològica», sinó una estricta valoració literària. I, de

veres, opino que Gloire incertaine és la novel·la més interessant que po-

díem oferir al lector estranger –la més interessant que tenim.

O bé, finalment, els mots tardans, però enormement significatius,

d’un Salvador Espriu, que el 10 de març de 1973 escriu:

Vaig llegir, amb tota cura, Incerta glòria, la teva gran novel·la. Es trac-

ta, sens dubte, d’un llibre importantíssim, i no sols dintre la nostra li-

teratura: és d’un abast –ho proven les traduccions– universal. [...] Mol-

tes i moltes de les teves pàgines són antològiques. Les descripcions dels

paisatges i les evocacions dels ambients són estupendes, totes, sense

excepció. És un llibre ple de poesia, i aquesta qualitat és essencial. Si

no hi ha poesia, no hi ha creació duradora. Ella, el ritme i la construc-

ció són el que de debò compta en la literatura –i en totes les arts. En la teva

novel·la, n’hi ha de l’una, de l’altre i de l’altra, amb escreix.

Hauria de fer reflexionar la incòmoda situació de Joan Sales i d’Incerta

glòria en el cànon de la literatura catalana. El seu individualisme polèmic,

la seva dissidència estilística, la seva heterodòxia ideològica, confereixen

a Sales un espai molt singular. L’any 1969, declarava: «Sóc un escriptor

indefinible. No per modèstia, més aviat al contrari... Sempre he tingut un

cert orgull a anar per les meves... Ser un franctirador... que tira més o

Espriu, Villalonga, Fuster, 

Rodoreda. Tots ells van 

elogiar la novel·la.
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menys bé, però que tira tot sol». Entre el «monument» literari i el «docu-

ment» històric, ¿quin lloc ocupa la seva obra i el seu testimoniatge? La

novel·la catalana actual encara té dificultats per assumir el llegat que van

deixar els escriptors-soldats del passat com Sales, Calders o Tísner. Alguna

obra d’Emili Teixidor, Pa negre (2003), de Jaume Cabré, Les veus del Pamano

(2004), El somni de Farrington Road (2010) d’Antoni Vives, o la més recent

Barcelona cau (2012) de Valentí Puig, semblen anar, per fi, en la bona direc-

ció, almenys en la interpretació antièpica, no maniquea ni sectària, mo-

ralment complexa, de la Guerra Civil a Catalunya.

Després de la segona traducció (completa) al francès, publicada per

edicions Tinta Blava i amb traducció de Bernard Lesfargues i Maria

Bohigas (néta de Joan Sales), el director de la prestigiosa revista francesa

de cultura Esprit, el filòsof Olivier Mongin, afirmava (en

el seu número d’agost-setembre 2007) que s’ha de llegir

Joan Sales al costat de Primo Levi i d’Alexander Sol-

jenitzin, de Jan Patocka i de Leonardo Sciascia. A més de

declarar la novel·la de Sales com una obra imprescindible

per entendre la guerra d’Espanya, Mongin considera Incerta glòria com un

dels llibres «majors» de la literatura europea contemporània, una novel·la

que aborda els grans crims del segle xx i sap traduir el malestar que

aquests van provocar en els esperits dels europeus. El millor que es pot

desitjar a l’obra de Joan Sales, d’aquest Llàtzer que no calla, atret pel mal

i el misteri, obsessionat por Maria Magdalena, és que, com sempre, el con-

tinuïn acompanyant els lectors. I, si pot ser, que aquests lectors siguin del

mateix nivell intel·lectual, del mateix rigor crític, amb l’objectivitat de-

mostrada, sense sectarismes ideològics ni prejudicis polítics, com el direc-

tor de la revista Esprit. Sense caure en maniqueismes, amb greu i profun-

da solemnitat, dotades d’una suprema lucidesa, les pàgines d’Incerta glòria

són un humaníssim monòleg espiritual que converteixen aquesta novel·la

en una veritable lliçó de tolerància vital i literària.

Les pàgines d’Incerta 

glòria són un humaníssim 

monòleg espiritual.
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Professor d’Història

Josep Otón
L’espiritualitat en temps 
postmoderns

El procés secularitzador de les últimes dècades va portar a creure que, a Occi-

dent, la religiositat hi acabaria desapareixent tard o d’hora. Però la societat 

postmoderna es caracteritza per uns individus que mostren un renovat interès 

per la dimensió espiritual i per noves maneres de viure i sentir la religió, al marge 

de dogmatismes i del discurs unívoc de les autoritats eclesiàstiques. En aquesta 

emancipació religiosa, en la qual l’individu construeix la seva pròpia consciència 

espiritual, sembla que la globalització i el nou marc socioeconòmic haurien estat 

determinants. Malgrat que la pervivència d’allò sagrat sembla un fet incontesta-

ble, l’autor es fa ressò de les veus que interpreten aquesta nova religiositat com 

un signe de la seva decadència, alhora que adverteix dels riscos de caure en una 

espiritualitat superficial, desarrelada, aliena a la sort dels altres o mercantilitza-

da. Per acabar, l’autor esbossa diferents escenaris a través dels quals podrien 

discórrer les espiritualitats postmodernes.

1. Introducció

Durant els segles xix i xx molts indicis auguraven la imminent desapari-

ció del sagrat en el món occidental. El procés secularitzador confirmava

els pronòstics dels mestres de la sospita i l’espiritualitat esdevenia quel-

com cada cop menys significatiu per als ciutadans d’un món modern,

científic, racionalista i democràtic. La religió representava una època su-

perada; calia posar punt final a la irracionalitat, les estructures socials

autoritàries i el recel constant envers el progrés.
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Tanmateix, des de finals del segle xx el panorama religiós ha canviat

substancialment. Si bé resulta evident el retrocés de la pràctica religiosa

a l’Europa occidental, a l’Estat espanyol1 i a Catalunya en particular,2 la

fatiga del cristianisme europeu contrasta amb un creixent interès desvet-

llat per la dimensió espiritual, que coincideix amb la configuració de la

cultura postmoderna. Alguns autors han definit aquest nou fenomen re-

ligiós com el «reencantament del món».3

La societat actual «s’ha secularitzat profundament d’un temps ençà i

continua secularitzant-se per moments, però això no ha desembocat pas

en una societat majoritàriament areligiosa o irreligiosa. Ben al contrari,

el que posen de manifest totes les tendències observades és la presència

d’un important viratge dels individus –cada cop més lliures i autònoms–

en la seva relació particular i privada amb la religió. En aquest context, el

fenomen emergent per excel·lència és el sorgiment de noves maneres, for-

ça individualitzades, de viure la religiositat».4

La sociòloga Grace Davie proposa una analogia suggeridora per expli-

car la disminució de la pràctica religiosa a Occident i el renovat interès

per l’espiritualitat. Així, planteja que les xifres d’assistència a les sales de

cinema també disminueixen; en canvi, no en deduïm automàticament

que la gent ha deixat de veure pel·lícules. Han aparegut nous formats (llo-

gar o comprar un DVD, baixar-les per Internet) que permeten visionar

pel·lícules sense haver d’anar a les sales de projecció. Aleshores es pregun-

ta si no podria estar succeint quelcom de paral·lel en el món de la religió

i, més específicament, en l’Església catòlica.5

2. El reencantament postmodern

Resulta complicat definir la diversitat de noves formes religioses, segura-

ment perquè són conseqüència directa de la complexitat del món que

s’està configurant en el nostre temps. El zàping, el calidoscopi, el turisme,

els parcs temàtics són metàfores que descriuen un context cultural en

plena efervescència que adopta una multiplicitat de formes segons la de-

manda social o, simplement, segons el caprici aleatori dels mecanismes

de producció i difusió de models estètics i organitzatius. Així doncs, la

diversitat de manifestacions religioses pròpia de la nostra època s’adiu

amb un sistema socioeconòmic que es fonamenta en la diversificació de
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l’oferta i en la flexibilització productiva. El retorn del sagrat podria ser

una metamorfosi a través de la qual la religió s’està adaptant a les carac-

terístiques socioculturals del nostre món.

2.1. En temps postmoderns

Costa trobar les paraules adequades per designar cadascuna de les noves

formes d’espiritualitat. Semblantment, tampoc no s’ha aconseguit un

consens general entre els autors per definir la peculiaritat sociocultural

del món d’avui. A finals del segle xx es va encunyar l’expressió «postmo-

dernitat» per indicar una suposada crisi del projecte il·lustrat. El terme va

ser acollit provisionalment, a l’espera del naixement d’una nova etapa

històrica, mereixedora d’un nom propi.

Segons Jean François Lyotard, el discurs elaborat durant la Il·lustració,

conegut com la «modernitat», es basa en la idea de l’emancipació. Les

grans ideologies dels segles xix i xx, denominades «metarelats» per aquest

autor, atribueixen una direccionalitat a la història, estretament vincula-

da a la idea de progrés.6 La crisi de les ideologies de finals del segle xx ha

erosionat la confiança en la unitat del procés històric, fragmentant el

discurs7 i possibilitant l’aparició, en paraules de Gianni Vattimo, d’un

pensament feble.8

Els anys han passat sense que la postmodernitat donés pas a un nou

període. En conseqüència, aquesta etapa s’ha anat prolongant en una

mena d’adolescència que no acaba de donar signes de maduresa. Aleshores

s’han cercat noves expressions per descriure aquesta època: la ultramo-

dernitat,9 la hipermodernitat,10 la segona modernitat o la modernitat tar-

dana.

El que queda clar és que no estem assistint a la fi de la modernitat,

sinó més aviat al contrari, som en una etapa de desenvolupament expo-

nencial de les aportacions de la modernitat tecnocientífica, que contrasta

amb el dèficit de les propostes alliberadores que acompanyaren la moder-

nitat revolucionària.

Així, podem recuperar el terme «postmodernitat», d’acord amb el pen-

sament de David Lyon, com si fos una abreviatura conceptual relativa al

conjunt de canvis vinculats a la difusió de les tecnologies de la comunica-

ció i de la informació i al sorgiment d’una societat hiperconsumista.11
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Manuel Vázquez Montalbán ja anunciava que la crisi de la raó genera-

ria una nova ordenació del religiós. Segons aquest autor, «estem en una

fase no del tot assimilada del desenvolupament econòmic i civil, qualifi-

cada per alguns com a postmodernitat, quan més aviat se l’hauria de des-

criure com a impàs entre dues modernitats, l’una esgotada i l’altra per

construir, segons noves idees i possibilitats de progrés, i la resituació afec-

ta i afectarà totes les comunitats i comunions geoespirituals».12

La postmodernitat s’articula al voltant de la diversitat, de la manca

d’un discurs unitari i del relativisme. La mercantilització de la vida quoti-

diana ha incrementat espectacularment l’oferta de tota mena de produc-

tes. L’accés a la informació a través de les noves tecnologies ha consolidat

la fragmentació del discurs teòric. La possibilitat dels individus d’optar

segons les seves preferències condueix a un relativisme pràctic.

Aquests factors també han influït en els sistemes de creences tot gene-

rant mutacions religioses adaptades als nous paràmetres o bé fent-se re-

sistents al canvi. Per això cal analitzar el retorn del sagrat a la llum dels

canvis sociològics concomitants a la postmodernitat.

Tradicionalment, la dimensió col·lectiva –estament, gremi, classe so-

cial, nació, església, sindicat o partit polític– era alhora la protagonista i

el marc de la dinàmica social. La raó de ser de cada grup estava associada

a un projecte històric. Ara, en canvi, el centre de gravetat s’ha desplaçat

del grup a l’individu, que emergeix com a actor principal d’una història

que s’ha fragmentat en microrelats biogràfics desvinculats dels grans pro-

jectes històrics. D’altra banda, aquesta multiplicitat d’històries tenen lloc

en un únic escenari: el món global. Així, l’element comunitari perd pes en

l’univers postmodern a favor d’un individu que reivindica els fets diferen-

cials i d’una globalització que tendeix, malgrat les aparences, a homoge-

neïtzar la societat.13

2.2. La individualització

Gràcies als valors democràtics, però també al funcionament de l’econo-

mia de mercat, s’ha accentuat la dimensió individual enfront de la pers-

pectiva comunitària. L’individu vol ser el protagonista en la construcció

d’un projecte vital i en el disseny dels horitzons de futur. Ja no en té prou

amb el passat com a font de significats. Fins i tot la presumpció de cadu-
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citat distorsiona qualsevol mirada retrospectiva. Ni la tradició ni el grup

aporten marcs referencials sòlids en moments de canvis constants.

Llavors és el subjecte, des de la seva solitud, el qui ha de decidir les

rutes per les quals ha de discórrer la seva existència. El grup –o, més ben

dit, la tribu postmoderna– existeix en la mesura en què hom ha optat per

ell, no és previ a la persona sinó que està en funció d’ella. Així la societat

esdevé un conglomerat de minories que reflecteixen actituds individuals.

Aleshores la fe esdevé una elecció de la consciència individual, no pas

la transmissió cultural d’una veritat revelada. D’aquí la dissociació entre

creença i pertinença,14 la fe sense adscripció, tan característica d’aquest

temps.15

El crític literari Harold Bloom proposa algunes reflexions que ens per-

meten entendre aquesta tendència i detectar les similituds entre la Nova

Era i els fonamentalismes. Per a ell aquests fenòmens formen part d’una

religió nord-americana basada en l’experiència individual. Els seus orí-

gens es remunten a un xamanisme ancestral que va cristal·litzar en el

gnosticisme antic defensor de l’existència d’una identitat pròpia sobrena-

tural que roman oculta, com una guspira, a l’interior de l’ànima o psique.

Aquesta espiritualitat gnòstica es va manifestar a través dels cultes mistè-

rics com l’orfisme.

Segons Bloom, aquest misticisme de l’antiguitat és el rerefons dels mo-

viments de l’«entusiasme», el pietisme europeu dels segles xvii i xviii, la

religió dels pioners que colonitzaren les terres de l’Amèrica del Nord.

D’aquesta arrel comuna dels primers colons provenen bona part de les

confessions típicament americanes (mormons, Ciència Cristiana, Adven-

tistes del Setè Dia, Testimonis de Jehovà i pentecostals), però també la

Nova Era, que Bloom denomina «orfisme californià», atesa la seva popula-

ritat entre els moviments contraculturals dels anys seixanta i setanta.16

Així doncs, en aquest context de religiositat nord-americana, en el

qual l’experiència individual esdevé el criteri de validesa, s’ubica la ma-

triu de les noves formes d’espiritualitat. Cada individu tria els mites, sím-

bols, rituals o normes que més li convenen segons les seves preferències o

necessitats. Aquesta afirmació és vàlida tant per a les espiritualitats asso-

ciades a la Nova Era, com també per a moltes denominacions fonamenta-

listes.
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L’accent posat en l’experiència personal sovint s’associa al cos, un dels

principals definidors de la individualitat. És un element important en

l’economia de mercat, ja que les seves necessitats generen consum. El culte

al cos és imprescindible per al desenvolupament d’una sèrie d’indústries i

d’activitats econòmiques. La seva utilització com a eina en el treball espiri-

tual permet superar els prejudicis d’un espiritualisme desencarnat i re-

pressiu. A través de la relaxació, la respiració, la dansa, el cant o l’expressió

corporal, el cos és assumit com una manifestació de la dimensió espiritual

i una via d’accés a altres nivells de consciència.

El benestar corporal, un valor de la societat de consum, dóna lloc a una

espiritualitat més preocupada per la salut física que per la salvació de l’àni-

ma.17 El guariment és un dels elements característics de moltes religiosi-

tats, bé siguin les teràpies alternatives o els miracles propis dels cultes pen-

tecostals.

L’espiritualitat centrada en l’individu es vehicula a través del mercat i

és aprehesa a partir del consum en espais dedicats al lleure. Contràriament,

la religió tradicional (l’Església catòlica) constitueix una institució aliena

al mercat i, generalment, reproduïda a partir de la institució familiar i/o

escolar.18 En la societat de l’oci, la recerca d’experiències espirituals esdevé

una activitat lúdica.

Moltes pràctiques meditatives es realitzen en espais com gimnasos,

centres cívics o balnearis. Cursos, tallers i conferències de caire religiós

s’han integrat en l’oferta d’oci. La música ha adquirit una gran importàn-

cia com a manifestació de les noves religiositats i els concerts s’han con-

vertit en una activitat religiosa. Una part significativa dels llibres d’espiri-

tualitat no són d’estudi sinó de difusió, o fins i tot d’entreteniment. S’han

construït parcs temàtics explícitament religiosos per combinar espiritua-

litat i diversió. Les grans trobades internacionals o la peregrinació a llocs

espiritualment significatius han generat un nou turisme religiós. Moltes

d’aquestes activitats es duen a terme durant els caps de setmana o les va-

cances i solen estar adreçades a persones amb disponibilitat de temps lliu-

re: jubilats, mestresses de casa i estudiants.19

En resum, desproveïts d’institucions amb capacitat real d’imposar de-

finicions i significacions, els individus s’apropien de les creences religio-

ses i les modelen al seu gust, bé sigui personalitzant l’experiència de creu-
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re o bé, fins i tot, discrepant obertament dels dogmes establerts per les

autoritats eclesiàstiques de la confessió a la qual diuen que pertanyen.

Aleshores, els conceptes perden la seva univocitat i les interpretacions es

diversifiquen i s’individualitzen.20

2.3. La globalització

La secularització ha desmantellat l’equilibri nascut de la Pau d’Augsburg

i de Westfalia (cuius regius, eius religio), que estatalitzava la vida religiosa a

fi d’evitar guerres civils. Actualment, llevat d’algunes excepcions, la pràc-

tica religiosa ja no està en funció de les directrius polítiques emanades

dels Estats confessionals.

Ara bé, en paraules de Jordi López, la consolidació del procés secularit-

zador no ha fet desaparèixer la fe religiosa, ni, tal com es pretenia, la seva

reclusió en l’experiència privada. Res d’això. Avui coexisteixen la societat

secularitzada i la presència pública de la religió.21

Si secularitat i sacralitat eren concebudes com a dimensions excloents

dels dinamismes socials, de manera que l’afirmació de l’una comportava

la negació de l’altra, en el món d’avui s’accepten com a nivells diversos de

convivència que es poden produir simultàniament, ja que formen part

d’esferes diferents. En el fons, el món secular ha facilitat el retorn del sa-

grat sense renunciar a la secularitat.22

Fins i tot podríem dir que la secularització ha tingut un efecte bu-

merang en trencar el monopoli de les grans confessions, sovint en conni-

vència amb els poders públics, i permetre així la pluralitat religiosa i la

creativitat espiritual. La separació Església/Estat ha obert el camí a la di-

versificació de creences i, paradoxalment, ha contribuït al creixement de

la religió. La fragmentació religiosa ha obligat cada confessió a revisar els

objectius i les estratègies per sobreviure en un context plural i competi-

tiu. Aquesta tensió ha actuat com un revulsiu que ha permès el desenvo-

lupament de formes particulars del religiós.23

A petita escala, en molts països es viu un procés de reestructuració de

la comunitat territorial (la parròquia) en benefici de l’elecció de cada fi-

del, basada en motius afectius o ideològics. L’afinitat ha substituït la pro-

ximitat com a criteri determinant en la formació de comunitats. El crei-

xement espectacular de les Esglésies evangèliques està relacionat amb
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aquest procés; preval l’opció de l’individu per damunt de les considera-

cions geogràfiques.

Aquest fenomen també es dóna a un nivell més ampli: la globalització.

S’estan desdibuixant els límits fronterers entre els estats per facilitar la

lliure circulació de persones, béns i capitals. Però alhora també s’està pro-

duint el traspàs d’idees, objectes culturals, informacions i formes de con-

sum generant una cultura global.

El nou marc socioeconòmic ha afectat l’estructura del fet religiós. Les

noves potències econòmiques exporten espiritualitat. La decadència de

les religions europees contrasta amb l’embranzida de l’evangelisme nord-

americà, l’expansió de l’islam dels països productors de petroli o la popu-

laritat de les religions de l’Índia o de la Xina, els gegants asiàtics.

A mesura que desapareixen les fronteres estatals, es desterritorialitzen

els cultes locals. El mormons, amb un discurs teològic estretament vinculat

al territori dels Estats Units, s’han estès fora d’aquest país. Així mateix, el

pentecostalisme, en sintonia amb les peculiaritats de la idiosincràsia nord-

americana, s’estén per les antigues repúbliques soviètiques de l’Àsia central,

de població musulmana, gràcies a la tasca dels missioners coreans. D’altra

banda, en els països occidentals és possible trobar xamans que practiquen

cultes ancestrals africans o sud-americans. A Europa, el nombre de mones-

tirs budistes comença a ser rellevant, mentre que els catòlics es tanquen.

També es produeix un fenomen de deslocalització. Algunes congrega-

cions de vida religiosa estan traslladant el centre de les seves activitats als

països del Tercer Món. L’envelliment de les comunitats europees és un

greu problema; mentre que a Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina els noviciats

acullen nombroses vocacions.

El procés de desterritorialització s’acompanya amb el sorgiment d’un

neotribalisme globalitzat en què els marcadors estètics són essencials.

Així, a través de la indumentària es marca la diferència amb qui hom

comparteix espai i, alhora, es reafirma l’adhesió amb qui participa de les

mateixes creences.

Els sociòlegs adverteixen que aquest procés d’internacionalització im-

posa certes condicions. La lliure circulació de creences, la transferència

de costums, els préstecs entre religions, el nomadisme espiritual o la in-

ternacionalització de l’experiència tenen un preu.
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A fi que les creences puguin funcionar en un entorn cultural diferent,

és imprescindible configurar-les amb un format compatible amb altres

maneres de creure. Actualment, si una religió aspira a ser universal (o

global) s’ha d’esforçar a ser culturalment neutra. La dissociació entre reli-

gió i territori –és a dir, la desterritorialització– comporta un procés de

desculturació, de desconnexió de la cultura matriu i d’obertura a proces-

sos d’hibridació i de mestissatge.

Per exemple, en ambients llatins, tant a l’Amèrica del Sud com a la del

Nord, es produeix una barreja d’elements catòlics i evangèlics. Molts

membres de l’Església catòlica complementen la seva espiritualitat escol-

tant música evangèlica, seguint els programes dels telepredicadors o as-

sistint a les grans trobades evangelístiques. Fins i tot, combinen la partici-

pació en la missa dominical amb algun culte evangèlic. Els carismàtics

catòlics han assimilat formes del pentecostalisme sense renunciar a l’ad-

hesió eclesial. En sentit invers, molts evangèlics d’origen catòlic han inte-

grat símbols i gestos sacramentals –per exemple, oli o altres objectes be-

neïts– en les pràctiques religioses.

Un altre exemple és el moviment Hare Krishna, fundat a Nova York l’any

1966 per difondre l’hinduisme entre els joves procedents dels grups contra-

culturals nord-americans. És un cas d’hinduisme preparat per a l’exportació,

ja que trenca amb alguns aspectes de la cultura original –per exemple, rebut-

ja el sistema de castes– i adopta formes de la societat que l’acull, com el fet

de celebrar pregàries especials els diumenges. Aquestes pregàries domini-

cals es van continuar celebrant quan els Hare Krishna s’establiren a l’Índia.

Més clara és la influència oriental en ambients cristians. Algunes co-

munitats monàstiques han incorporat la meditació zen a la seva vida de

pregària. L’art del discerniment s’ha enriquit amb tècniques com l’enea-

grama, que s’aplica en exercicis espirituals i recessos. S’utilitzen les man-

dales com a eina en la catequesi. Es creen ashrams cristians que integren

la pràctica del ioga en l’espiritualitat cristiana.

Aquesta dinàmica espiritual pot ser entesa a la llum del procés de

mundialització. A mitjà termini, la desregulació del mercat comporta

l’homogeneïtzació dels productes. En conseqüència, la creació d’un mer-

cat religiós homogeni suposa el distanciament respecte dels marcadors

de la cultura originària, per tal que les formulacions religioses esdevin-
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guin un producte exportable.24 Les noves formes de religiositat neixen

d’aquest nou context socioeconòmic i troben en la globalització un espai

idoni pel qual difondre’s.

Segons el sociòleg Olivier Roy, la desconnexió cultural del fet religiós

provoca un empobriment –tal com queda reflectit en el títol del seu lli-

bre, La santa ignorància. El temps de la religió sense cultura– que dóna lloc a

manifestacions poc codificades lingüísticament per tal d’afavorir la trans-

missió d’un missatge en entorns culturals diversos: les experiències emo-

cionals, la música popular, el silenci o bé l’exemple paradigmàtic: el do de

llengües dels pentecostals.25

Les creences se simplifiquen i s’estandarditzen com a efecte de les in-

terrelacions sorgides en un món interconnectat. S’està formant una espi-

ritualitat postmoderna que pot prescindir de les arrels religioses locals

perquè disposa de les aportacions d’una religiositat globalitzada.

Des de les confessions tradicionals, les transferències religioses poden

ser interpretades com una intoxicació, que pot devaluar la seva identitat

i generar una espiritualitat adulterada, bastida per un sincretisme naïf.

Tanmateix, és important a escala mundial veure que els processos de

secularització, renaixement religiós i recerca individual d’espiritualitat

no són moviments que es contradiguin els uns amb els altres, sinó que

estan interrelacionats com a part d’un procés de formació d’una societat

global, humana i pluralista.26

3. Una diagnosi complicada

El reencantament del món es pot interpretar des de diferents punts de

vista. Podem entendre les noves espiritualitats com la pervivència del fet

religiós, que es resisteix a desaparèixer de la vida social. O bé poden ser el

símptoma de la feblesa de la religió, incapaç d’afrontar els reptes de la

modernitat. Però les noves religiositats també poden ser enteses com els

brots primerencs d’una nova manera de viure el sagrat més en sintonia

amb les coordenades culturals de la societat emergent.

3.1. La pervivència del sagrat

Per a molts estudiosos del fet religiós, el reencantament del món posa de

manifest que l’essència de la condició humana és religiosa. Les noves espiri-
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tualitats són una prova de la pervivència del sagrat tot i la crisi provocada

per la secularització. El mateix Marcel Gauchet, malgrat defensar la teoria

del desencantament del món, considera que el nucli antropològic que du-

rant mil·lennis ha sostingut el fet religiós està destinat a perpetuar-se mitjan-

çant experiències i expressions reconegudes i confessades com a religioses.27

Potser l’autor que més lúcidament va defensar aquesta posició fou

Mircea Eliade. Segons aquest historiador de les religions, l’individu areli-

giós en estat pur és un fenomen poc freqüent, fins i tot en la més dessa-

cralitzada de les societats modernes. La majoria de les persones «sense-

religió» continuen comportant-se religiosament, sense saber-ho. No tan

sols es refereix al conjunt de «supersticions» o de «tabús» actuals que te-

nen una estructura o un origen magicoreligiós. L’home modern que se

sent i pretén ser areligiós utilitza encara una mitologia camuflada i nom-

brosos rituals degradats presents en la vida quotidiana. Conserva vius els

vestigis del comportament de l’home religiós, encara que expurgats dels

seus significats explícitament religiosos. També esmenta l’estructura mí-

tica de les narracions literàries i cinematogràfiques i la de les grans ideo-

logies del segle xx (el comunisme o la psicoanàlisi).28

Aquest punt de vista ens porta a preguntar-nos si la continuïtat prové

dels mecanismes culturals que articulen la tradició o de la perennitat de

l’experiència religiosa. Eliade, sense afirmar explícitament que els mites

són un producte de l’inconscient, reconeix que els continguts i les estruc-

tures d’aquesta dimensió del psiquisme presenten similituds sorprenents

respecte de les imatges i figures mitològiques. Aquests continguts i es-

tructures de l’inconscient són, segons el seu parer, el resultat de situa-

cions existencials immemorials, en particular moments crítics, que han

estat revestits d’una aurèola religiosa.29

D’altra banda, els seguidors de les noves religiositats creuen que ens

trobem davant l’autèntica manifestació del sagrat, basada en una expe-

riència espiritual emancipada dels peatges imposats pels poders polítics a

través de les tradicions religioses. Des d’aquesta perspectiva, la religió ha

estat subjugada durant segles per les elits dirigents. Ha estat còmplice en

la repressió dels pobles dominats, tot exercint el control de les conscièn-

cies per tal de coartar el pensament lliure. Les noves formes religioses,

emancipades del jou de la tradició, ofereixen una espiritualitat allibera-
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dora que, en comptes de reprimir els individus, fomenten la lliure expres-

sió, promouen la creativitat i els impulsen en un dinamisme pregona-

ment humanitzador.

Els fonamentalismes, fidels a les arrels mil·lenaristes, també veuen

aquesta època com una etapa crucial de la història. Comparteixen una

visió molt negativa de la societat actual, atès que consideren la moderni-

tat com una perversió. Per això aquest és un temps messiànic que reclama

un canvi radical per capgirar el decurs de la història. El creixement de

grups integristes és interpretat com un signe de la imminència d’aquest

canvi.

3.2. La decadència del sagrat

Les espiritualitats alternatives també poden ser analitzades des d’una

perspectiva més crítica. Aleshores, les noves formes de religiositat no se-

rien l’evidència de la bona salut del fet religiós sinó més aviat el contrari,

n’evidencien la decadència. Fernando Savater abona aquesta idea. Segons

ell, en l’actualitat «proliferen els succedanis barats o extravagants, allò

que podríem anomenar la xavalla del gran capital religiós tradicional».30

Mircea Eliade al·ludeix a algunes manifestacions religioses modernes

amb termes molt pejoratius. Parla del guirigall magicoreligiós, degradat

fins a nivells de caricatura. Segons aquest autor, el procés dessacralitza-

dor de l’existència humana ha desembocat, no pas en la desaparició del

fet religiós, sinó en el sorgiment de formes híbrides de màgia ínfima i de

religiositat simiesca, petites religions, sectes i escoles pseudoocultistes,

neoespiritualistes, pretesament hermètiques, que pul·lulen a les ciutats

modernes.31

Javier Sádaba opina de manera similar. Adverteix que un perill inhe-

rent a una secularització com la que estem vivint consisteix en el nai-

xement de grups vinculats al fonamentalisme. Segons aquest filòsof, la

sempre renovable «energia religiosa» es transmuta en superstició, mala

màgia, teosofia barata i especulacions de tota mena, unit, és clar, als di-

ners, aprofitant la ignorància que inunda la nostra societat.32

En opinió de Manuel Vázquez Montalbán, «tots aquests moviments

són l’aprofitament d’una sensació de pèrdua i de desfeta de la raó per in-

troduir un discurs espiritualista sota la suposada creença que tenen solu-
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cions. I el més perillós de tot això és que aquestes solucions sempre són

excloents. Afortunadament, dins d’aquest maremàgnum impressionant,

les religions més antigues tenen el pudor de no predicar l’exclusió, des-

prés d’una llarga experiència de fer-ho. Sigui com sigui, continua sent

terrible que a la frontera del segon mil·lenni encara tingui sentit el mis-

satge tel·lúric».33

Així doncs, moltes de les noves manifestacions religioses poden ser

símptomes d’una patologia més que no pas d’un retorn. De vegades, les

noves religiositats estan arraconades en l’esfera del grotesc. Ressorgeix el

més excèntric, pintoresc, cridaner o estrafolari de la història de les reli-

gions. D’aquí, l’interès pels fets insòlits, el gust pel meravellós, la fascina-

ció pels miracles. Al capdavall, s’està trivialitzant el sagrat, banalitzant

l’espiritualitat, devaluant la religió que, en comptes d’endinsar-nos en les

profunditats de l’ésser, ens manté encadenats a una superfície que sovint

esdevé vulgar. La fragmentació del sagrat potser és un eufemisme per al·lu-

dir a la descomposició del fet religiós. El nucli del debat no és pas la mort

de Déu, sinó una lenta agonia de la religió.

3.3. Una situació perillosa

Les pors que desvetllen les noves formes d’espiritualitat no són infunda-

des. La nova efervescència religiosa també comporta els seus perills. El

retorn del sagrat és susceptible de corrompre’s i cal estar previnguts.

Una de les principals acusacions que s’adrecen a les noves formes reli-

gioses és la superficialitat. En general, pateixen un greu dèficit de profun-

ditat. Els manquen models fiables destil·lats al llarg de l’experiència histò-

rica. Molts d’aquests corrents són el resultat de modes psicològiques i

encara cal contrastar-les amb la concreció històrica per destriar el gra de

la palla. Només el temps farà possible aquest discerniment. Mentrestant

tenim el perill de caure en una espiritualitat light, desarrelada i desencar-

nada, poc compromesa amb la transformació del món i d’un mateix, inca-

paç de dialogar amb les grans tradicions i, sobretot, incapaç d’atendre el

patiment humà.

En ocasions, les noves espiritualitats estan immerses en el remolí de la

societat postmoderna, dominada per la pressa. S’esperen resultats ràpids

dels mètodes espirituals. En cursos de cap de setmana es pretén assolir
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nivells superiors d’espiritualitat. Les experiències han de ser intenses i,

sovint, trepidants. S’alimenten expectatives d’èxit; el fracàs o la feblesa

semblen no tenir-hi cabuda. Hom s’impacienta davant de processos de

maduració que requereixen temps.

La seducció dels elements màgics i esotèrics és molt present en les

noves formes d’espiritualitat. Com a conseqüència del desgast del racio-

nalisme que ha emparat la cultura moderna, les noves religiositats ens

poden fer caure en una concepció màgica del món que, en comptes de

fer-nos avançar, ens faci retrocedir cap a actituds premodernes. Potser

tenia raó Chesterton quan afirmava que l’home que ha deixat de creure

en Déu no és que no cregui en res, és que s’ho creu tot. Així, cal estar pre-

vinguts davant d’un retorn de la superstició i de pràctiques esotèriques,

expressió sovint d’un infantilisme espiritual que es resisteix a madurar.

Un risc de les noves espiritualitats és el desarrelament, en oblidar la

pròpia tradició tot deixant-se fascinar per qualsevol exotisme. El que és

llunyà s’idolatra en perjudici del que és proper. Ara bé, aquesta fascinació

pel que és forà no sempre neix d’un desig profund de coneixement.

L’individu acaba sent amnèsic respecte de la seva pròpia cultura i inculte

pel que fa al sentit originari dels continguts religiosos procedents d’altres

tradicions.34

Ja en els anys quaranta, la filòsofa Simone Weil proposava que, davant

la crisi religiosa d’Europa, els occidentals només podrien trobar la força

per construir el seu propi avenir obrint-se a la irradiació d’una espiritua-

litat encara viva a Orient.35 Ara bé, advertia que el coneixement de les

tradicions mil·lenàries orientals, portadores d’una riquesa espiritual ines-

gotable, no ens ha de conduir a assimilar-les tal com són, sinó a despertar

les pròpies.36 L’objectiu del contacte amb Orient proposat per Weil és revi-

far les arrels esmorteïdes d’Europa i no pas suplantar-les per les orientals,

ja que, per a aquesta autora, l’experiència religiosa està trenada amb la

cultura. Per això afirma que «un canvi de religió és per a l’ànima com un

canvi de llengua per a un escriptor».37

El desarrelament està vinculat a un desinterès gnòstic envers la reali-

tat. Així, també es pot caure en un espiritualisme desencarnat que oblida

el compromís amb els altres, la solidaritat i la justícia. Harold Bloom defi-

neix la Nova Era com un estat a mig camí entre trobar-se bé (benestar
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personal) i els bons sentiments (compassió).38 De vegades hom cerca la

pau interior per evadir-se dels problemes exteriors.

Segons Lluís Duch, una de les característiques fonamentals del que es

considera la Nova Era és la rotunda despreocupació ètica, típica del gnos-

ticisme, que es manifesta en la manca de perspectives responsables en el

conviure quotidià, la reducció de l’Altre al Mateix, segons l’expressió del

filòsof Emanuel Levinas.39

També cal denunciar una mercantilització de l’espiritualitat, tal com

van fer els apòstols amb el cas de Simó el Mag (Ac 8,9-19). Al costat de la bona

fe de molta gent, s’hi mouen interessos econòmics molt importants i, en

alguns casos, s’arriba a l’autèntica estafa. Uns quants espavilats s’enriquei-

xen fent grans negocis a costa de la credulitat de molta gent que es troba en

una situació de necessitat. Guanyen fortunes amb els cursos de creixement

personal, l’aplicació de teràpies alternatives, les sessions de les més variades

tècniques psicoespirituals i la venda de llibres i objectes diversos.40

Les noves formes de religiositat defensen, implícitament, unes acti-

tuds vitals que legitimen l’individualisme competitiu del capitalisme

nord-americà. Sovint enalteixen l’èxit i el guany econòmic. Molts misticis-

mes amaguen un desig de millora de les condicions de vida: salut, diners

i parella. També el fonamentalisme nord-americà predica un evangeli de

la prosperitat que promou els valors del món dels negocis. És possible que

ens trobem davant l’emergència d’una nova religió imperial que legitimi

les injustícies d’un sistema econòmic emparat en el desenvolupament

tecnològic i en el culte a l’ego.41

Aquest tarannà és el que correspon a un temps com el nostre, en el

qual ha tingut lloc una intensa i extensa psicologització, una sacralitza-

ció de la psicologia, que s’expressa mitjançant un afany incontenible per

conèixer i experimentar el propi jo.42

Enfront del compromís social defensat pels diversos corrents dels anys

seixanta i setanta, l’actual retorn a la interioritat comporta un alt grau de

subjectivisme que sovint esquiva la confrontació amb l’objectivitat exter-

na. Això és especialment perillós en la dimensió social del fenomen, però

també en la incapacitat de destriar en el món espiritual entre allò que és

producte del nostre psiquisme, sobretot de l’inconscient, i allò que és es-

piritual i, per tant, vinculat amb Aquell que és el Totalment Altre.
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Tanmateix cal estar amatent a la difusió de les noves formes de reli-

giositat entre els defensors d’una societat alternativa. Molts cooperants

de les ONG, persones compromeses en les mobilitzacions antisistema o

participants en les acampades del 15-M practiquen aquestes noves formes

d’espiritualitat.

4. Albirant el futur

El fet religiós s’adapta al medi cultural on es desenvolupa. Cal esbrinar els

mecanismes que promouen i condicionen l’evolució dels fenòmens reli-

giosos per preveure els possibles escenaris on poden desembocar les noves

formes d’espiritualitat. De la mà de tres models teòrics explorarem els

camins per on poden discórrer les espiritualitats postmodernes en un fu-

tur no gaire llunyà.

4.1. El camell, el lleó i l’infant

Els canvis religiosos que estem vivint ens poden recordar les tres transfor-

macions de l’esperit descrites per Nietzsche.43 Aquest filòsof compara el

creient amb un camell. Viu sotmès, humiliat. Ha de ser dòcil, obedient.

S’agenolla. Carrega amb els pensaments d’altres. Està dominat pel drac, la

tradició, per a qui tots els valors ja han estat creats i no hi ha possibilitat

de generar-ne de nous. A cada escata hi té gravat: «tu has de», «tens el deu-

re de». La relació entre el drac i el camell simbolitza la subjugació de l’in-

dividu als dictats de la cosmovisió premoderna.

Nietzsche presenta un altre personatge: el lleó. És la segona metamor-

fosi de l’esperit humà. Representa la rebel·lió, la transgressió, l’enfronta-

ment amb el drac. El seu lema és «jo vull». Defensa un sagrat dir «no».

Conquereix la llibertat per realitzar noves creacions. El lleó simbolitza

una modernitat que, emancipada de les cadenes de la tradició, possibilita

l’existència de nous horitzons.

Però el personatge clau és el protagonista de la tercera transformació:

l’infant. És un sagrat dir «sí», un nou començament, la capacitat de crear

nous valors. Nietzsche suggereix aquest dinamisme sense explicitar en

què consisteix la novetat del nen. Amb la perspectiva que ens aporten els

anys transcorreguts, podem entendre la nostra època com l’infant que

proposa nous valors, fins i tot religiosos.44 El destructor de les antigues
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taules de valors es transforma en el creador que escriu nous valors en

noves taules.45

4.2. El xaman, el sacerdot i el savi

El model extret de l’obra de Nietzsche es pot completar amb una altra

tríada. Sovint la història dels moviments religiosos respon a un dinamis-

me pendular que oscil·la entre els aspectes més vivencials i els processos

més estructuradors. Seria la tensió entre carisma i institució o entre espi-

ritualitat i tradició. L’arquetip de la dimensió més experiencial pot ser el

xaman, que en les religions tribals fa present el món sobrenatural a través

de les seves capacitats personals. Aquest arquetip equival a la figura del

místic o del profeta, que des de les diverses tradicions reivindiquen els

aspectes espontanis, emotius i vivencials de la religió.

L’arquetip que representa la dimensió més institucional seria el sacerdot,

en el sentit que la sacralitat queda integrada en l’estructura social de forma

estereotipada. Promou la cristal·lització dels aspectes més incandescents de

l’espiritualitat per tal de generar conceptes, símbols, normes i organitzacions.

Aquests dos dinamismes poden ser complementaris o bé alternar-se al

llarg del temps. Som hereus d’una societat on predominava la figura del

sacerdot i ara vivim immersos en plena efervescència xamànica. Tan-

mateix, la interacció dels dos arquetips pot provocar un bucle improduc-

tiu que malbarati l’esforç de molts en la recerca d’una espiritualitat au-

tèntica. O bé, la seva combinació pot acabar donant pas a una tercera

figura arquetípica: el savi.

Amb el temps, la integració dels aspectes més subjectius en les estruc-

tures culturals pot generar formulacions més destil·lades i elaborades,

que acaben sent una aportació valuosa al pensament universal. Existeix

un pòsit de valors procedents de l’univers religiós que depassa l’àmbit

de la comunitat de creients, dels paràmetres culturals de cada època i de

l’experiència subjectiva dels individus.

En el món d’avui, el que atreu del cristianisme, del budisme o del xa-

manisme són precisament aquestes aportacions que, sense deslligar-se de

la matriu religiosa que les ha originades, esdevenen universalment accep-

tables i són reconegudes com a part del patrimoni de la humanitat per-

què contribueixen a humanitzar els individus i les societats.
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En el diàleg entre experiència i tradició es gesten propostes que afavo-

reixen la convivència, defensen la dignitat de les persones, protegeixen la

natura, reclamen la justícia i garanteixen la pau. Una mirada oberta a

totes les religions ens permetrà descobrir aquesta valuosa saviesa en les

diverses tradicions.

4.3. Dissolució, oficialització i integració

Analitzem ara els nous fenòmens religiosos des d’una altra perspectiva.

Els especialistes en sociologia de la religió han reflexionat a bastament

sobre aquest assumpte. Renan considerava que «una religió és una secta

que ha tingut èxit». Dit amb altres paraules, qualsevol novetat religiosa

sol ser percebuda com a sectària o herètica per la religió oficial. Però quan

el nou moviment creix, pot arribar a desbancar la religió establerta i aca-

bar substituint-la. Els sociòlegs Max Weber i Ernst Troeltsch plantejaven

que la desaparició dels «portadors del carisma» podia provocar la desapa-

rició del grup sectari o bé caure en la «rutina del carisma», la transforma-

ció de la força carismàtica en clixés.46

Aquests punts de vista ens fan pensar en dos possibles escenaris per a

les noves espiritualitats. D’una banda, podem plantejar la seva dissolució.

A mesura que els «portadors del carisma» vagin desapareixent, les noves

formes de religiositat s’aniran esvaint. La desintegració pot ser conse-

qüència d’un relleu generacional mal portat o bé, simplement, d’un refre-

dament de l’entusiasme inicial.

L’experiència històrica ens mostra que l’enfervoriment típic dels fe-

nòmens religiosos novells no sol durar gaire temps. Les noves generacions

no solen viure l’esperit dels fundadors amb tant d’apassionament i de

radicalitat com els seus predecessors. En el cas de les noves espirituali-

tats, si no són capaces de mantenir durant molt de temps el clima d’en-

tusiasme i expectació que les ha generades, s’aniran dissolent. També

és possible que desapareguin un cop superada la crisi del racionalisme

pròpia de la postmodernitat i es retorni a l’hegemonia de la raó clàssi-

ca per damunt d’emocions i aventures creatives.

D’altra banda, si es generen estructures sòlides, el moviment pot so-

breviure a costa de perdre part del carisma inicial. Per tant, les noves for-

mes d’espiritualitat poden iniciar el camí de l’oficialització.
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Un dels indicis de «normalització» de les religiositats alternatives seria

el grau d’acceptació per part dels organismes locals. Per exemple, els casals

municipals ofereixen cursos sobre les seves tècniques de meditació, els

ajuntaments organitzen conferències per exposar les seves creences, als

centres educatius d’orientació laica s’apliquen les seves pràctiques i a

les universitats s’imparteixen assignatures relacionades amb el tema.47

Un exemple d’oficialització seria la religió wicca, representant del neo-

paganisme típic de la Nova Era. Està organitzada com una religió formal

amb jerarquia, litúrgia i teologia. Malgrat la seva aparença esotèrica, està

reconeguda com a religió. Als Estats Units els seus sacerdots ocupen cape-

llanies a l’exèrcit. A nivell internacional, són presents a les reunions del

Parlament de les Religions.

Amb tot, és possible plantejar una tercera via pel que fa al futur de les

noves espiritualitats: la integració en les tradicions religioses existents.

Després d’un període de recel, les religions establertes podrien deixar-se

interpel·lar per les noves formes de religiositat i assimilar algunes de les

seves aportacions, que podrien ser un revulsiu que les animés a actualit-

zar-ne el missatge.

En l’edat mitjana, els moviments pauperístics denunciaven l’acumula-

ció de riquesa per part de l’Església i emfatitzaven la crida a la pobresa de

l’Evangeli. En un primer moment van viure fora de l’Església, amb una

actitud combativa respecte de la institució. Van ser perseguits com a he-

retges en actuacions molt poc evangèliques. Tanmateix, sorgiren dins de

la comunitat eclesial ordes religiosos, com ara els franciscans, que acolli-

ren el missatge sense trencar amb l’Església jeràrquica. Incorporaren al

dipòsit de la revelació elements del cristianisme que ja hi eren presents,

però que s’havien perdut en la pràctica habitual.

És possible que individus procedents de les religions convencionals, i

imbuïts de l’atmosfera de les espiritualitats postmodernes, assumeixin de

manera espontània elements d’origen divers i generin noves formulacions

religioses en sintonia amb la tradició però, alhora, adaptades als nous

models socials i culturals. Per aquesta via se superarien les desavinences

per mitjà d’una síntesi integradora que, tot esquivant els riscos del sincre-

tisme i de l’integrisme, contribuiria a crear un món més humà d’acord

amb el sentit més profund del missatge de les religions.
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En una societat cada cop més complexa i plena d’interdependències, de canvis 

socials i tecnològics vertiginosos, de múltiples nivells de govern i en la qual cap 

actor –ni tan sols el govern o l’administració– disposa del coneixement i de la 

informació suficients per afrontar els reptes actuals, convé preguntar-nos sobre 

com hem de prendre les millors decisions. En aquest context, Innerarity reivin-

dica el paradigma de la governança, una nova manera de regular els problemes 

col·lectius i de proveir béns públics a partir de lideratges compartits i de marcs 

institucionals que, lluny de promoure una manera de fer política jeràrquica i 

unilateral, sigui capaç d’articular relacions horitzontals, més cooperatives, i de 

garantir el pluralisme i la coordinació entre els diferents agents polítics i so-

cials. 

Començar aquestes reflexions portant a col·lació la crisi de la política, la

desafecció ciutadana o les dificultats de governabilitat enmig d’una crisi

econòmica i en un món on el que s’ha globalitzat és la incertesa, no és, ho

reconec, una manera molt original de començar. Però per on ha de co-

mençar un si no és pel principi? Totes les reflexions que són a l’origen del

canvi de perspectiva sobre la política que es conté en el terme governança

parteixen d’aquesta constatació. Tenim un problema amb la política, un

problema que no s’arregla millorant els instruments de què disposem

sinó canviant de problema; no és que tinguem ben identificat el proble-

Filòsof

Daniel Innerarity
Què és això de la 
governança?
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ma i ens falli únicament l’instrument amb el qual pretenem solucionar-

lo. El nostre desencert és més radical: la funció de la política ha canviat i

continuem pensant que l’únic que han de canviar són les solucions, fent

que la mateixa política sigui ara més eficaç o modificant-ne el format. La

major audàcia conceptual que som capaços de proposar és traslladar el

que era vàlid en l’àmbit de l’estat a les noves realitats globals o temperar

l’exercici del poder perquè sigui acceptable en societats més actives.

1. Quina crisi?

El canvi que s’ha produït en el món contemporani és molt profund i afec-

ta la política d’una manera més radical; es podria afirmar, sense exagerar,

que som davant d’un procés de transformació social que interpel·la la po-

lítica com ho van fer, quatre-cents anys enrere, aquells canvis socials que

van ser a l’origen de la invenció dels estats nacionals moderns. Són

aquests processos (i no el recurs mitològic que denuncia, per exemple, els

mercats) els que actualment estan produint unes trans-

formacions insòlites en les formes institucionals, els ins-

truments i els mecanismes de coordinació gràcies als

quals les societats actuals intenten resoldre els seus pro-

blemes col·lectius i proveir els béns públics. Podem quali-

ficar-los de canvis irreversibles que no obeeixen a una

moda passatgera sinó a canvis estructurals, com la globa-

lització de l’economia, la configuració de societats del

coneixement, la individualització dels estils de vida, la

societat del coneixement o l’europeïtzació de les nostres

societats. Enmig d’aquestes turbulències, no es tracta de

millorar l’eficàcia de la política tradicional, ni tan sols d’adaptar-la a unes

noves realitats, sinó d’entendre quina és la funció que tenim dret a espe-

rar de la política en un món diferent.

La crisi de la política es pot atribuir, almenys, a tres grups de proble-

mes que cal distingir.

1. Un primer sentit d’aquesta crisi deriva del fet que la política no fa

bé allò que tenia encomanat. En el nivell més elemental de malestar, ens

referim a un fracàs que es detecta, que es pot corregir i que no qüestiona

No es tracta de millorar 

l’eficàcia de la política 

tradicional, ni tan sols 

d’adaptar-la a unes noves 

realitats, sinó d’entendre 
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les nostres orientacions vitals: en aquest àmbit se situen les reformes que

milloren la política existent i la fan més eficaç.

2. Més complexos són els problemes que procedeixen d’una falta

d’adequació davant la presència de nous formats, problemes inèdits i

béns comuns per a la gestió dels quals no hi ha un nivell de decisió insti-

tucional apropiat o legitimat. Aquí entraria tota la commoció que en la

vella política produeix el procés de globalització. En aquest cas, la solució

seria trobar un equivalent funcional que pugui exercir unes funcions anà-

logues a les de l’estat en la dimensió global. Com que, d’això, no podem

dir-ne ni estat ni govern mundial, convenim a anomenar-ho «governança

global».

3. Però hi ha un nivell més inquietant, en el qual les reformes o els

canvis de format resulten insuficients, perquè no som davant la necessi-

tat de trobar noves solucions a problemes coneguts sinó davant la neces-

sitat d’identificar nous problemes. En aquest cas, no no-

més les solucions habituals són inadequades, sinó també

els problemes que estàvem acostumats a gestionar. El

que cal, aleshores, és un exercici d’innovació política que

requereix una altra manera de pensar i actuar completa-

ment diferent. Canvis de paradigma d’aquest estil són els

que s’estan produint, per exemple, amb la irrupció de les

noves tecnologies de la informació i la comunicació, que

no són una mera ampliació de l’instrumentari tecnològic disponible sinó

que afecten substancialment la forma del nostre espai públic. Es pot es-

mentar també el cas de la configuració de l’actual societat del coneixe-

ment, la radicalitat de la qual no l’entendria qui la concebés com un sim-

ple augment quantitatiu de les institucions del coneixement. S’equivocarà

també qui abordi les transformacions actuals de la política com si fossin

problemes de reforma administrativa. Podríem incloure en aquesta suc-

cinta enumeració d’exemples d’innovació política el concepte de gover-

nança global, que representa més una ruptura que no pas una continuïtat

respecte a les antigues «relacions internacionals».
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2. La política com a àmbit d’innovació

Quan parlem d’innovació, estem acostumats a pensar en ciències experi-

mentals, economia i tecnologies, però no en ciències humanes, en les so-

cietats i, molt menys, en els seus governs. Un es podria queixar d’aquesta

restricció del concepte d’innovació, però la veritat és que hi ha alguna raó

que explica el fet que gairebé ningú associï la política amb alguna nove-

tat. Crida l’atenció que, en el mateix món, hi convisqui la innovació en els

àmbits financers, tecnològics, científics i culturals amb una política iner-

cial i marginalitzada. El replegament de la política enfront del vigor de

l’economia o el pluralisme de l’àmbit cultural és una dada que mereix ser

presa com a punt de partida de qualsevol reflexió entorn de la funció de

la política en el moment actual. És una valoració quasi unànimement

compartida que la capacitat configuradora de la política retrocedeix de

manera preocupant en relació amb les seves aspiracions i la funció públi-

ca que se li assigna. No es tracta de defectes de les persones o d’incompe-

tències singulars, sinó d’un dèficit sistèmic de la política, d’escassa intel-

ligència col·lectiva per comparació al vitalisme d’altres àmbits socials.

Aquesta minsa capacitat d’innovació per part de la política té molt a veu-

re amb el fet que s’hagi desatès «la confrontació amb les transformacions

que, des de l’interior, han buidat progressivament les seves categories i

els seus conceptes» (Giorgio Agamben).

Vivim, efectivament, en una societat descompensada: entre l’eufòria

tecnocientífica i l’analfabetisme de valors cívics, entre la innovació tecno-

lògica i la redundància social, entre la cultura crítica en l’espai de la cièn-

cia o en el món econòmic i un espai polític i social que gairebé no es reno-

va. Fa temps que les innovacions no procedeixen d’instàncies polítiques

sinó de la inventiva que s’aguditza en altres àmbits de la societat. No es

concep, sinó que es repara, des d’una incapacitat crònica per entendre els

canvis socials, anticipar els escenaris futurs i formular un projecte amb el

qual aconseguir un ordre social intel·ligent i intel·ligible.

És cert que les circumstàncies s’han complicat perquè en la societat

que cal governar s’ha multiplicat gairebé tot: els nivells de govern, els

subjectes que intervenen en els processos socials, els escenaris socials, les

exigències contradictòries (economia, política, cultura, seguretat, medi

ambient...), les matèries que són objecte de decisió, les interdependències,

013-103692-Via 18.indb   44013-103692-Via 18.indb   44 30/04/12   16:5630/04/12   16:56



45

VIA18 04/2012 REVISTA DEL CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

els impactes de cada intervenció... Però la política no és administració,

sinó configuració, disseny de les condicions de l’acció humana, obertura

de possibilitats. Té molt a veure amb l’inèdit i l’insòlit; no és una acció

que s’atingui estrictament a l’experiència de què es disposa. La política és

una acció amb conseqüències de més abast que les seves previsions.

Aquest contrast, que val per a gairebé totes les accions humanes, és espe-

cialment agut en el cas d’aquelles que, com la política, es duen a terme

enmig d’una incertesa extrema. Les noves situacions recorden a la políti-

ca que s’ha de plantejar la pregunta de si es troba davant de problemes

que simplement pot resoldre o davant de transformacions històriques

que exigeixen una nova manera de pensar.

Però el sistema polític no sembla massa preocupat pel paper que li

pugui correspondre després de les transformacions actuals. Sembla que

li manca aquella pressió que el curs dels esdeveniments exerceix, per

exemple, sobre les institucions econòmiques i que mobi-

litza els ressorts per a la supervivència. La política i les

seves institucions acullen amb tranquil·litat els mals pre-

sagis sobre el seu futur com si gaudissin d’una immuni-

tat teòrica i pràctica. Però la seva expulsió d’aquest para-

dís és imminent. L’expectativa fins ara vàlida que els

sistemes i els programes poden operar sense alternativa

s’ensorra en el moment en què els destinataris descobrei-

xen que poden, de fet, escollir el règim de govern que de-

sitgen: poden desentendre’s de la política, ignorar-ne les decisions, actuar

com si no existís, assignar-li unes competències menors... Podria succeir

que la política continués funcionant i s’ocupés de si mateixa sense que

això molestés ningú perquè les seves prestacions fossin irrellevants per

als altres sistemes, fins al punt que es plantegés la qüestió de quina fun-

ció social compleix que no pugui ser duta a terme per altres sistemes, fins

i tot d’una manera més professional. És per això que la gran qüestió a què

s’enfronta la política rau en la forma que ha d’adoptar per tal de no ser

socialment irrellevant. És en aquest context on sorgeix el concepte de go-

vernança, com una estratègia per recuperar la força configuradora i

transformadora que la política sembla que està perdent.
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3. Del govern a la governança: un concepte per a la renovació de la po-

lítica

Si algú, el 2010, posa en marxa un centre d’investigació sobre governança,

no trobarà ningú que en dubti de la conveniència, però sí que es veurà

obligat a explicar què entén per aquest concepte. Què és això de la gover-

nança? Aquest nou concepte és tan imprecís com esperançador. Serveix

per referir-se a noves realitats que no estaven ben definides amb altres

termes tradicionals, alhora que conté una expectativa de renovació de la

política, després de dècades en què el discurs ha oscil·lat entre la planifi-

cació tecnocràtica i el desànim de la ingovernabilitat. En el camp polític,

aquest concepte al·ludeix a les noves formes de governar dins o més enllà

de l’estat nacional, mentre que en l’àmbit econòmic s’utilitza per referir-

se a la regulació dels mercats o a l’organització interna de les empreses.

D’altra banda, els juristes analitzen des d’aquesta perspectiva qüestions

que van des de la reforma de les administracions fins a la funció del dret

en un món globalitzat.

El concepte de governança, entès en un sentit ampli, al·ludeix a un

canvi profund en l’acció social i les formes de govern de les societats con-

temporànies, que han de resituar-se dins un àmbit, no exempt de tensi-

ons, configurat per l’estat, el mercat i la societat, i en un context marcat

per la globalització, l’europeïtzació i la interdependència. En la ciència

política, la governança expressa una transformació de l’estatalitat en les

democràcies que es veu obligada a transitar des de formes jeràrquiques i

sobiranes cap a modalitats més cooperatives. La idea de governança tracta

de fer front a la circumstància que, en molts àmbits polítics, els límits de

l’estat s’han dissolt tant davant la societat com davant el context interna-

cional. En el discurs econòmic, la governança es refereix al fet que el fun-

cionament dels mercats només es pot entendre correctament si s’analitza

amb una perspectiva sistèmica, és a dir, tenint en compte les formes de

coordinació no mercantils que configuren aquests mercats.

El treball que planteja la investigació sobre la governança és enorme.

Cal repensar, en tota la seva complexitat, el triangle format per l’estat, el

mercat i la societat, o, si es vol, la trama que formen la jerarquia, el mer-

cat i les xarxes, que ja no es poden pensar separadament. La porositat en-

tre estat i societat, o entre estats i espai internacional, ha donat lloc a una
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densitat d’interdependències que no es poden comprendre i gestionar

amb els instruments elaborats en un món que estava més diferenciat i

menys interconnectat, que resulten insuficients. El repte consisteix a en-

tendre i governar processos de comunicació i cooperació

en l’espai entre actors les accions dels quals són interde-

pendents. Com integrar els diferents actors i en quina

mesura? Com articular les diferents esferes socials (eco-

nomia, cultura, política, mitjans de comunicació) i els

diversos nivells institucionals?

L’espectacular carrera que el concepte de governança

ha fet en els darrers anys obeeix a una reacció davant

dels profunds canvis esdevinguts en les nostres societats.

En aquest temps s’ha anat assentant la convicció que la regulació de pro-

blemes col·lectius i la provisió de béns públics requereixen formes de lide-

ratge i coordinació diferents de la planificació tradicional, però que tam-

poc no han de quedar a mercè de l’espontaneïtat dels processos socials o

econòmics. La renúncia al projecte de configuració política de la societat

–que ha tingut la seva expressió ideològica en el supòsit neoliberal d’una

autoregulació espontània dels mercats– suposaria un abandó de respon-

sabilitat que en absolut es correspon amb els valors d’una societat ben

ordenada. Aquest canvi de paradigma sorgeix d’una reflexió sobre les mo-

dificacions estructurals de la societat contemporània que posen de mani-

fest la pèrdua tant d’eficàcia com d’acceptació o legitimitat de les formes

jeràrquiques de decisió.

A vegades s’ha associat el terme governança al procés de despolitització

que durant les últimes dècades s’ha presentat com a desregulació, libera-

lització, privatització o estil de gestió empresarial. En realitat, però, és

exactament el contrari. El concepte de governança s’elabora a partir de la

necessitat d’oposar una alternativa a la idea liberal-conservadora d’un es-

tat mínim, com una reacció davant la política administrativa «manageria-

litzada». Els conceptes actuals de governança, estat activador, societat civil i

capital social s’introdueixen com a resposta a la desestatalització neolibe-

ral. Una cosa és que l’estat hagi topat amb unes dificultats que no li per-

meten seguir actuant de la mateixa manera i una altra que haguem de

renunciar a la idea que la política és una activitat que té a veure amb la

El repte consisteix a 

entendre i governar 

processos de comunicació 

i cooperació en l’espai 

entre actors les accions 

dels quals són 

interdependents.
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configuració d’un espai públic. El canvi de paradigma de govern a gover-

nança representa una oportunitat per a l’acció política i per a l’expressió

de les energies socials, en un panorama que és més apropiat per a l’acord

que per al control, que afavoreix l’horitzontalitat enfront de les relacions

verticals.

Ben entesa, la governança no apareix per justificar una despolitització

de les societats complexes, sinó el contrari: pot ser un procediment molt

valuós per reconquerir espais de configuració política que havien estat

abandonats per la política, bé a causa de la dificultat de l’afer o per un

prejudici ideològic que confiava en l’autoregulació de les societats (com

ha estat el cas del neoliberalisme en relació amb el mercat, per exemple).

Per tant, la governança democràtica apareix avui com la possibilitat de

salvar el poder polític de la seva ineficàcia i la seva insignificança, de re-

cuperar la política i, alhora, de transformar-la profundament.

Així doncs, no es tracta de desmuntar l’estat en el sentit neoliberal,

sinó de buscar equivalents funcionals a les institucions de l’estat nacional

que siguin compatibles amb els nous escenaris d’interdependència i poli-

centralitat. No es tracta de renunciar al concepte de govern i concebre la

política com quelcom de completament irracional en

què totes les intervencions fracassen o condueixen ne-

cessàriament a resultats no pretesos. El que s’ha exhau-

rit no és la política sinó una determinada forma de la

política, en concret la que correspon a l’era de la societat

delimitada territorialment i integrada políticament.

Tot això ha suposat també una modificació de l’estatali-

tat, a la qual apunten conceptes com estat garantidor

(Schuppert), estat activador, estat cooperatiu (Giddens) o go-

vern del context (Willke). En aquestes i altres formulacions

s’expressa un gir del control a la regulació, de l’ordre a la

capacitació, de la benevolència a l’activació (Kooimann). La política ha de

transitar de la jerarquia a l’heterarquia, de l’autoritat directa a la conne-

xió comunicativa, de l’heteronomia a l’autonomia, del control unilateral

a la implicació policontextual. Ha d’estar en condicions de generar el sa-

ber necessari –d’idees, instruments o procediments– per moderar una

societat del coneixement que opera de manera reticular i transnacional.

La política ha de transitar 

de la jerarquia a 
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4. Una nova cultura política per governar la societat del coneixement

Des d’aquest nou context, com pensar i posar en pràctica una governança

intel·ligent per a una societat intel·ligent? Quina cultura política reque-

reix la smart governance d’una societat del coneixement? La idea de gover-

nança democràtica sorgeix precisament en resposta a la constatació de

l’exhauriment de la jerarquia com a principi ordenador de les societats.

Els sistemes complexos no poden ser governats des d’un vèrtex jeràrquic,

ja que això comportaria una simplificació que no es correspon amb la ri-

quesa, la iniciativa i la perícia dels seus elements. El maneig de l’aquesta

elevada complexitat planteja un gran nombre de problemes que superen

qualsevol estratègia jerarquitzadora: qui ha de decidir desconeix la

dinàmica temporal dels sistemes complexos, ja que generalment no en té

tota la informació, no inclou el desenvolupament temporal en els seus

càlculs, i quan ho fa tendeix a afavorir les extrapolacions lineals; ignora

els efectes laterals i els desenvolupaments exponencials; pensa en cade-

nes causals i no en xarxes i circularitats; es preocupa preferentment dels

detalls, d’allò immediat, i menysté les connexions i la panoràmica; sovint

adopta solucions segons el radicalisme del tot o res que empitjoren el

problema. Una intervenció aguditzada fins al detall suposaria necessària-

ment la pèrdua de visió general de les coses que tan necessària és per a les

tasques de govern. Constitueix un interès reflexiu de tota governança de-

mocràtica evitar la sobrecàrrega que implicaria adoptar lideratges no

compartits.

I és que una autoritat centralitzada no pot, en principi, motivar cap

comportament quan es tracta d’iniciativa, innovació o compromís dels

ciutadans i xoca amb la resistència dels seus destinataris

en una època de creixent desig d’autogovern. En una so-

cietat del coneixement disminueix la disposició a accep-

tar les decisions adoptades de manera jeràrquica o poc

transparent. Per contra, es demanen noves formes de

participació i comunicació.

Les lleis i els ordenaments establerts a partir de formes jeràrquiques

de decisió són només una de les formes possibles de regulació política.

Altres estructures en què l’estat no adopta el monopoli de la regulació

sinó que actua com un més entre altres actors o mitjançant procediments

El poder com a imposició 

és una manera atàvica de 

regular els conflictes que 

dista de ser òptima.
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participatius o federals, poden produir millors efectes polítics des del

punt de vista tant de l’efectivitat com de la legitimació de les decisions

col·lectives. Això és vàlid en l’àmbit de les ciutats i a l’interior dels estats,

a escala europea o en l’espai global.

Un món reticular exigeix una governança relacional. Les xarxes reque-

reixen instruments més complexos com la confiança, la reputació o la

reciprocitat. Aquestes noves constel·lacions exigeixen innovació institu-

cional en els processos de governança i superar les clàssiques rutines ad-

ministratives. La nova governança apunta una forma de coordinació en-

tre els agents polítics i socials caracteritzada per la regulació, la cooperació

i l’horitzontalitat. En societats complexes, els models i els procediments

per governar no poden pretendre una forma d’unitat que anul·li la diver-

sitat; governar és gestionar l’heterogeneïtat.

Però tot això exigeix una altra forma d’entendre el poder i transitar

cap a una manera de fer política més relacional i cooperativa, que no esti-

gui pensada sobre els models de la jerarquia i el control.

Tot i que és omnipresent, el poder com a imposició és

una manera atàvica de regular els conflictes que dista de

ser òptima. La focalització tradicional de la política so-

bre el poder nu resta atrapada en una concepció heroica

de la política. Les possibilitats de configuració política es

presenten avui d’una altra manera: influència, diplomà-

cia, entesa, deliberació, procediment.

Si el concepte de govern està centrat en l’estat com a

subjecte que dirigeix, el de governança amplia la pers-

pectiva cap a la realitat social i política. La governança parteix del princi-

pi que la solució dels problemes socials no es duu a terme exclusivament

a través d’una autoritat suprema, sinó també mitjançant l’acció expressa

de diferents actors i organitzacions. Amb el concepte de governança se

supera la idea d’una estricta separació entre subjecte que dirigeix i objec-

te dirigit. Cap poder no neda en un espai buit sense forces capaces d’ac-

tuar sobre ell, de contradir-lo i modificar-lo. Quan el sistema que ha de

controlar és també i alhora el sistema controlat, la idea d’un control uni-

lateral resulta una mica obsoleta, com il·lustra la metàfora del termòstat

a la qual apel·la Bateson per demostrar que no acaba d’estar clar qui mana

La forma de poder que 

millor redueix la 
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a no necessitar imposar  
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condicionament mutu que 
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unilateralitat o l’amenaça.
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sobre qui. La forma de poder que millor redueix la complexitat consisteix

a no necessitar imposar i a configurar formes de condicionament mutu

que renuncien a la unilateralitat o l’amenaça. I si, en el fons, el concepte

de governança no fes res més que al·ludir a la paradoxa irresoluble que en

una societat democràtica no acabem de saber si és el govern qui governa

sobre els governats o a l’inrevés?
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Sociòleg. President de l’Institut d’Estudis Catalans

Salvador Giner
El poder de l’economia  
i l’economia del poder

En aquest assaig el professor Giner argumenta que el poder no només prové de 

l’economia, sinó també de moltes altres fonts com, per exemple, la religió, la 

indústria artística, la ciència o la mateixa política. És més, Giner fuig del debat 

actual, al seu entendre enutjós i de tints marxians, sobre si, entre economia i 

política, l’una determina l’altra. En clau interna, l’autor sosté que la base del po-

der a Catalunya haurà de ser, cada cop més, la voluntat ferma i decidida dels 

seus ciutadans de posseir-lo. En cas contrari, es corre el risc que les fonts del 

poder deixin de ser pròpies i que provinguin d’un altre lloc. 

Temps era temps, la riquesa de les nacions era un aspecte cabdal de la

seva vida, subordinat, però, al seu ordre polític. Manaven els poderosos, i

la propietat –l’economia– era sovint una conseqüència de ser senyor i de

manar. Molt a poc a poc, però, l’activitat econòmica, per ella mateixa, va

crear la seva esfera creixent de poder. Mercaders, artesans, pagesos i «ho-

mes honrats» de les viles es van anar emancipant. Van accedir al poder.

Fins al punt que, avui, la saviesa popular afirma sovint que és la riquesa

la que crea poder. La política, segons aquesta manera d’entendre, no és

més que el reflex de la distribució desigual de la riquesa. Com passa so-

vint amb la sempre respectable opinió general, no és aquest el cas. El po-

der, avui, brolla de moltes fonts. De la religió, com es pot comprovar des

de l’Iran fins als Estats Units d’Amèrica; de la indústria artística (la cine-
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matografia, per exemple); de la ciència (el capital humà de coneixements

a l’abast en cada país), i, naturalment, de la política mateixa. I la política

està innegablement lligada a l’economia, però també a altres àmbits. A

casa nostra, per exemple, a la llengua. Contra el que pensaven alguns re-

presentants de l’esquerra recent, la llengua, a molts països, no és –en el

seu vocabulari– «superestructural». Per a Catalunya, llengua i cultura són

estructurals. I, per tant, generadores de poder. Sobretot d’autoritat demo-

cràtica. Les nostres autoritats, els nostres partits polítics, fonamenten llur

legitimitat en una identitat compartida que no té res a veure amb l’eco-

nomia.

La invenció de l’economia política com a ciència per part d’un estol de

professors d’ètica escocesos a la darreria del segle xviii va començar a

canviar la percepció tradicional de l’assumpte. (És ben

remarcable que hom no recordi mai que Adam Smith,

Adam Ferguson, John Millar, i els altres, eren tots, sense

excepció, catedràtics de filosofia moral. No em sembla

pas anecdòtic.) Un dels seus hereus, un xic heretge, Karl

Marx, va esmerçar moltíssims esforços per a demostrar

que, de fet, l’ordre polític, i la política en general, era

una excrescència de l’economia. Va dur la intuïció liberal sobre la impor-

tància decisiva de l’economia a les seves conseqüències més extremes: la

política, el govern i l’estat mateix esdevenien, a les seves mans, meres

superestructures de la propietat privada i de capital. No simplifico: llegiu

un llibre tan cabdal com la Ideologia alemanya, o fins i tot El capital, per

comprovar el que dic. Tot un reguitzell d’analistes marxians –quan n’hi

havia– van dedicar la seva atenció més exquisida a demostrar que la rela-

ció economia/poder, o economia/política o economia/estat era molt més

subtil del que tot just acabo d’expressar. Encara no han pogut convèncer-

nos.

Hem d’agrair a Marx i a Engels que desfermessin aquesta qüestió tan

interessant. Des de mitjan segle xix i tot al llarg del xx, i fins i tot encara

avui, al xxi, brolla de nou. Diversos anàlisis sobre la que va ser anomena-

da «societat postindustrial», a partir dels anys seixanta del segle passat,

van començar a insistir que en el nou món llavors emergent la política

–i els interessos políticament organitzats des de les empreses nacionals

Per a Catalunya, llengua  

i cultura són estructurals. 

I, per tant, generadores 

de poder. Sobretot 

d’autoritat democràtica.
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i multinacionals– tornava a ser decisiva, i que aconseguia subordinar

l’economia als seus capricis. A més, com era ben palès al món llavors co-

munista –la Unió Soviètica, la Xina, i els altres països dominats per ells–,

la política –l’ordre stalinista– controlava l’economia plenament. (Això en-

cara passa avui, si més no a Cuba i Corea del Nord; tot i que la Xina es

troba en un fort estat de transició vers l’economia capitalista, sota l’aixo-

pluc d’un règim de control monopolístic del poder i l’administració per

part d’un partit únic. Una contradicció perillosa.)

A parer meu, la discussió sobre si una és la conseqüència de l’altra, o a

l’inrevés, és un esforç intel·lectualment inútil. Pateix d’aquella veritat ele-

mental que ens diu que en la vida d’una societat cadascuna de les seves

dimensions influeix i determina totes les altres. Cada religió produeix els

seus efectes econòmics i polítics. (Els milions de pelegrins que acudeixen

a la Meca cada any en són un exemple: el poder de la dinastia Saudita es

recolza considerablement a ser avui –com ho era ahir l’Imperi Otomà– la

guardiana dels llocs sants de l’islam, per no parlar de les conseqüències

econòmiques del comerç que se’n deriven.) Sobre els efectes que ha pro-

duït el calvinisme damunt el capitalisme, s’han vessat rius de tinta, i el

debat continua. Si això és veritat de la religió, o de la

ideologia, o de la cultura –per exemple de la cultura na-

cional–, podem imaginar com ho serà pel que fa a la re-

lació entre economia i poder.

La millor manera per a superar l’enutjosa qüestió

d’escatir si és l’economia, o la política, el que determina

l’altra és superar la fal·làcia marxiana de la concepció

unidireccional de la relació causa-efecte: el mite que la

política és, literalment, una «superestructura» i l’econo-

mia una «subestructura» o, realment, l’estructura deter-

minant. I això cal estendre-ho a altres àmbits, comen-

çant pel de la cultura.

Fa ben bé dos segles que la prosperitat del nostre país

davant la manca d’una revolució industrial a la resta de la Península va

incrementar el que hom anomenava «el fet diferencial de Catalunya».

Sens dubte aquest va esperonar el desenvolupament del catalanisme polí-

tic i el desig d’autogovern i recuperació de l’autonomia, del grau de sobi-

La base de la qual avui 

brolla el poder en aquest 

país serà cada cop més la 

voluntat dels seus 

ciutadans de posseir-lo, i 

no l’estructura industrial, 

urbana, tècnica i 

geoestratègica que tan 

bons serveis ens donen, 

malgrat les mancances 

cròniques de què patim.
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rania històricament perdut. Un dels resultats més alliçonadors del que

tot just he dit –que l’economia no és la font única de poder– ha estat que

la prosperitat de tot Espanya a partir dels anys seixanta del segle passat,

si no abans, ha fet ressaltar que la presumpta diferència no era ben bé

econòmica. L’aparició de centres industrialitzats a Saragossa, Valladolid o

la Corunya, l’espectacular millora de les condicions de vida d’Andalusia i

Extremadura, la concentració de les finances, les companyies multinacio-

nals, i l’Administració estatal a un Madrid sempre centralista han reduït

el pes relatiu de Catalunya respecte a la resta d’Espanya. I, tanmateix, els

efectes damunt les nostres estructures de poder han estat molt menys

afectades del que podria pensar qualsevol que desconegués aquest fe-

nomen.

Si les coses s’aturessin aquí, com a país no ens caldria patir gaire. De

fet, la prosperitat d’altri és un motiu de gran satisfacció: reivindicar drets

nacionals quan ets més ric que els altres sempre és sospitós. Ens ho hem

sentit dir mantes vegades: «De què us queixeu, si sou tan rics?». Qui ens

feia aquesta enutjosa pregunta alhora ens reprotxava que érem «massa

materialistes», tot contradient-se flagrantment. Volia dir que ell, si esde-

venia ric, deixaria de plànyer-se de res? De quina mena de materialisme

enraonava?

Les coses, però, no van així. La base de la qual avui brolla el poder en

aquest país és –i cada cop ho serà més– la voluntat dels seus ciutadans de

posseir-lo, i no pas l’estructura industrial, urbana, tècnica i geoestratègi-

ca que tan bons serveis ens donen, malgrat les mancan-

ces cròniques que patim. Sóc conscient que una evocació

de la voluntat –vull dir la voluntat dels ciutadans de

compartir un convenciment que això, i no pas un altre

lloc, és casa nostra– corre el risc d’idealisme. Penso, però,

que de moment no hi ha cap altre concepte que, davant

les erosions socials i transformacions econòmiques i de-

mogràfiques en curs, ens pugui lliurar dels perills que ens esperen. Seran

molt més greus encara que els que hem superat fins ara, més insidiosos i

subtils. La solució –per no dir salvació– és que aquesta voluntat nacional

esdevingui, amb fermesa, una constant feina de redefinició modesta, tos-

suda i sense escarafalls del que és i vol ser el poble català dins l’Europa

El que cal és una astúcia 

nacional permanent per a 

bastir i respectar les 

pròpies institucions civils, 

petites o grans.
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d’avui. De vegades cal una manifestació massiva al carrer, o un recurs a

un tribunal internacional de drets humans, o una altra manera pacífica

de plantar cara, qui-sap-lo. El que cal, però, és una astúcia nacional per-

manent per a bastir i respectar les pròpies institucions civils, petites o

grans –sovint, com a catalanes, no massa grans. De vegades, els mateixos

catalans se les miren com si fossin casolanes. Com si calgués demanar

perdó a algú per la gosadia de respectar-nos com a gent sobirana.

El poder, a casa nostra, vindrà d’aquest capteniment. Si no, vindrà

d’arreu. I ja no serà pas nostre.
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El sistema internacional de l’ajut es troba immers en una profunda transforma-

ció. Al costat dels donants tradicionals –representats al Comitè d’Ajut al Desen-

volupament de l’OCDE–, els països emergents estan adquirint cada cop més pro-

tagonisme en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. L’objectiu d’aquest 

article és analitzar com la presència d’aquests nous donants (principalment, els 

països àrabs, la Índia i la Xina), amb objectius i maneres de fer diferents, estan 

tensant el sistema de l’ajut internacional, fins al punt que sigui necessari una 

reforma seriosa de les estructures de representació i decisió que han funcionat 

fins a l’actualitat.

1. Introducció

El sistema internacional de l’ajut no és aliè a l’emergència dels nous ac-

tors que estan canviant la fisonomia de l’economia mundial. Els nous paï-

sos emergents, històricament receptors d’Ajut Oficial al Desenvolupament

(AOD), s’han convertit en donants de fons a altres països del Sud i han

desenvolupat importants estructures institucionals per ampliar i consoli-

dar la seva presència en l’escenari internacional. Aquesta transformació

de les velles estructures dels països occidentals és el que alguns autors

han denominat «una revolució silenciosa» (Woods, 2008).

Aquest grup de més de trenta països emergents constitueixen els ano-

menats «donants emergents» o «nous donants» i bàsicament compartei-
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xen el fet d’operar fora del Comitè d’Ajut al Desenvolupament (CAD) de

l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

(OCDE).

L’objectiu d’aquest article és analitzar com la presència de nous països

donants amb formes i interessos diferents està tensant el sistema de l’ajut

tradicional fins al punt de plantejar-se la necessitat d’una reforma en pro-

funditat de les estructures de representació i decisió que han funcionat

fins avui en el camp de la cooperació internacional.

El CAD és el principal fòrum de coordinació i treball conjunt dels do-

nants bilaterals «tradicionals»1 i es constitueix com l’òrgan principal de

l’OCDE per a temes relacionats amb el desenvolupament internacional.

Entre les seves funcions principals es troba exercir el lideratge pel que fa

a les bones pràctiques i la revisió de les qüestions prioritàries de desenvo-

lupament; mobilitzar més AOD per finançar el desenvolupament, espe-

cialment per a la reducció de la pobresa; i ser la principal font d’estadísti-

ques mundials sobre cooperació al desenvolupament.

La irrupció a l’escena internacional d’aquests actors ha sacsejat les es-

tructures clàssiques sota les quals se sostenia el sistema internacional de

l’ajut. Tanmateix, i com s’explica més endavant, aquests

nous donants no són tan nous i fins i tot n’hi ha que fa

dècades que assisteixen països tercers. El fet diferencial

és que fins ara eren residuals en l’escenari internacional

quant a volum d’ajut, i en l’actualitat s’han convertit en

donants amb un pes rellevant no només en termes eco-

nòmics sinó també quant a la influència política en els

països on són presents. Així, per a una millor concreció

terminològica, al llarg d’aquest article ens referirem a

aquest grup de països que es troben fora del CAD com a donants emer-

gents en contraposició d’aquells donants «establerts» o «tradicionals» i

que són membres del CAD.

Com s’ha destacat prèviament, aquest grup és molt divers i heteroge-

ni, però es poden fer quatre subgrups de països que comparteixen certes

similituds (vegeu taula 1): a/ països que pertanyen a l’OCDE però no al

CAD; b/ països que pertanyen a la Unió Europea però no a l’OCDE; c/ paï-

sos àrabs membres de l’Organització de Països Exportadors de Petroli
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(OPEP); d/ altres donants que no pertanyen al CAD ni a cap dels tres grups

anteriors.

Per la seva manca de voluntat a l’hora de seguir amb les normes del

CAD i pel seu protagonisme i rellevància internacional, en aquest article

només analitzarem el tercer i quart grup.

Taula 1. Grups de donants no membres del CAD de l’OCDE

Països compresos Característiques definitòries

Membres de l’OCDE però 
no del CAD

Turquia, Mèxic, Islàndia, República 
Txeca, Hongria, Polònia, Eslovà-
quia

– Tenen compromisos per augmen-
tar el seu ajut
– Adapten els seus processos a les 
recomanacions del CAD i a assolir 
els ODM
– Gran part del seu ajut és lligat2 i 
eminentment bilateral

Membres de la UE però no 
de l’OCDE

Bulgària, Xipre, Estònia, Letònia, 
Lituània, Malta, Romania i Eslovè-
nia

– Els estàndards del CAD són la 
seva referència
– La majoria del seu ajut es canalit-
za de forma multilateral. L’ajut bila-
teral és majoritàriament lligat
– Poc ajut a països africans i molt a 
països veïns

Països àrabs
Kuwait, Aràbia Saudita, els Emirats 
Àrabs Units

– Grup cohesionat i harmonitzat
– La majoria del seu ajut és a través 
de crèdits
– Priorització de països musulmans 
i africans
– Ús de l’ajut bilateral deslligat

Altres donants no mem-
bres del CAD

La xina, l’Índia, Brasil, Sud-àfrica, 
Cuba, Israel, Rússia, Taiwan, Tailàn-
dia, Malàisia, Veneçuela, etc.

– Gran disparitat dins el grup que 
dificulta la seva caracterització
– Molt llunyans als estàndards del 
CAD
– Gran influència en les economies 
dels països del Sud

Font: Elaboració pròpia a partir de Manning (2006) i Kragelund (2008)

Un cop feta una referència ràpida a l’eclosió dels actors que han d’ocu-

par-nos en les properes pàgines i del seu impacte en el sistema interna-

cional de l’ajut establert, la resta de l’article s’estructura de la següent

manera. En primer lloc, es realitzarà una aproximació a les característi-

ques, objectius i modalitats d’ajut dels països àrabs. En segon lloc, es farà

el mateix amb els països pertanyents al quart subgrup descrit més a dalt,

amb una dedicació especial a l’Índia i la Xina. En tercer lloc, es farà una

reflexió sobre com afecta el comportament dels donants emergents al sis-
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tema internacional de l’ajut i, en especial, a l’arquitectura existent que

gira al voltant del CAD. Per últim, es destacaran les conclusions principals

a què s’ha arribat i algunes línies sobre el futur de l’arquitectura interna-

cional de l’ajut.

2. Els països àrabs

Tot i que els anomenem donants emergents, els països àrabs fa gairebé

quatre dècades que destinen una part del seu pressupost a la cooperació

per al desenvolupament. Des dels seus inicis, el 1973, l’ajut àrab s’ha

caracteritzat per la seva generositat. Segons Villanger (2007), l’ajut exte-

rior d’aquest grup de països ha representat l’1,5% del seu PIB entre el

1974 i 1994, que és un percentatge molt més gran que la

mitjana del països membres del CAD, que va ser del

0,3% del PIB al llarg del mateix període.

Kuwait, l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units són

els tres donants àrabs que disposen d’una agència estatal

per gestionar aquest ajut, a diferència d’altres donants

petits com Algèria, Líbia, Iraq3 o Qatar, que no en tenen.

A més, al llarg dels anys, els països àrabs han dissenyat

una arquitectura de l’ajut molt similar a l’occidental, tal

com es pot veure a la taula 2. Així, les tres agències d’ajut

estatals, el Fons Àrab per al Desenvolupament Econòmic

i Social (FADES), el Banc Àrab per al Desenvolupament Econòmic a l’Àfrica

i el Fons de l’OPEP per al Desenvolupament Internacional (FODI) són les

contraparts de les agències bilaterals occidentals i els organismes interna-

cionals com el Banc Mundial i el Banc Europeu de Reconstrucció i

Desenvolupament. Al seu torn, el Fons Monetari Àrab (FMA) ho és del Fons

Monetari Internacional. El Banc Islàmic de Desenvolupament (BID) té for-

ça similituds amb el Banc Mundial, tot i que només concedeix préstecs

concessionals i no concessionals als països membres de l’Organització de

la Conferència Islàmica (Neumayer, 2004). Un dels seus objectius princi-

pals és prestar diners a través de diversos sistemes de finançament que

siguin compatibles amb les regles de la Sharia, o jurisprudència islàmica.

En darrer terme, fem referència al Secretariat de Coordinació de les

Institucions Nacionals i Regionals Àrabs de Desenvolupament, que inclou
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les vuit agències bilaterals i multilaterals destacades a la taula 2. De for-

ma anàloga, aquest organisme ens recorda indefectiblement el CAD de

l’OCDE.

Taula 2. Característiques de les organitzacions bilaterals i multilaterals

d’ajut dels països àrabs

Institució Localització
Any  

fundació
Dirigit a

Nombre  
de països*

Nombre  
d’actuacions*

Bilaterals

Fons de Kuwait Kuwait 1961 Països del món 103  769

Fons Saudita Aràbia Saudita 1974 Països del món  71  470

Fons d’Abu Dhabi Abu Dhabi 1971 Països del món  49  160

Multilaterals

Banc Islàmic de 
Desenvolupament

Jiddah (Aràbia 
Saudita)

1975 Països musulmans  56 2.111

Fons Àrab per al 
Desenvolupament 
Econòmic i Social

Ciutat  
de Kuwait

1974 Països àrabs  17  525

Fons de l’OPEP 
per al Desenvolu-
pament Interna-
cional

Viena  
(Àustria)

1976 Països del món 107 1.187

Fons Monetari 
Àrab

Abu Dhabi 1976 Països àrabs  22  141

Banc Àrab per 
al Desenvolupa-
ment Econòmic a 
l’Àfrica

Khartum  
(Sudan)

1975 Àfrica  42  451

*Dades des de la seva creació fins al 2008.
Font: Elaboració pròpia a partir de Villanger (2007) i Kragelund (2008)

Una de les característiques de l’ajut dels països àrabs és la seva volati-

litat, ja sigui en termes absoluts com en percentatge del PIB. Aquests can-

vis són fruit del fet que l’ajut àrab està fortament lligat als canvis en el

preu del petroli, que es defineix com el factor explicatiu principal. De fet,

actualment l’ajut dels països àrabs ha perdut el seu pes relatiu històric

pel que fa a la solidaritat internacional. Des de la segona meitat dels anys

vuitanta i al llarg dels anys noranta hi ha un descens molt important dels

recursos destinats a cooperació al desenvolupament. En aquest sentit,
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Villanger (2007) suggereix que la inestabilitat en els ingressos dels recur-

sos provinents de les rendes de petroli i les repercussions de la Segona

Guerra del Golf en termes d’estabilitat a la regió són els principals deter-

minats de l’alta volatilitat dels fluxos d’ajut dels països àrabs.

Tot i això, analitzar l’ajut bilateral dels països àrabs és una tasca

complicada, ja que ens trobem davant de dues barreres importants a la

seva transparència. Per una banda, les dades subministrades per les or-

ganitzacions estatals és insuficient i irregular en els anys, i, d’altra ban-

da, existeixen transferències addicionals que no es reporten i que els

països membres del CAD sí que fan. La condonació del deute n’és un

exemple.

Com es desprèn de la institucionalitat de l’ajut dels països àrabs, hi

ha dues modalitats per les quals canalitzar els fons a tercers països: la

modalitat bilateral i la multilateral. Pel que fa la primera, bàsicament

es pot dir que l’ajut no és lligat i només alguns contractes de petroli

contradiuen aquest dibuix. Tanmateix, autors com Villanger (2007) de-

fensen que en els darrers temps els donants àrabs han

començat el procés de lligar l’ajut a les seves exporta-

cions, a diferència dels membres del CAD, que estan

fent esforços per deslligar l’ajut. Quant a l’ajut multila-

teral, l’ús d’agències d’aquest tipus per canalitzar l’ajut

és cada cop més important en els països àrabs, especial-

ment a través de préstecs a institucions del sector pú-

blic i, en menor mesura, a través de subvencions.

Les principals diferències amb els països membres del

CAD les trobem amb els sectors i la distribució geogràfi-

ca de l’ajut àrab. A diferència del viratge dels membres

del CAD envers sectors socials i el desenvolupament

humà, els països àrabs estan més enfocats als sectors tra-

dicionals relacionats amb el desenvolupament econò-

mic, com la infraestructura, l’energia i la indústria.

Per últim, si fem una ullada a la distribució geogràfica entre països

receptors de l’ajut àrab, i tenint en compte l’estudi empíric de Neumayer

(2003), podem afirmar que els països més pobres, àrabs, islàmics i de

l’Àfrica Subsahariana tenen més possibilitats de rebre ajut que no pas
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aquells que no comparteixen aquests trets. El mateix pot ser aplicat per a

aquells països que no mantenen relacions diplomàtiques amb Israel i als

que voten de forma anàloga l’Aràbia Saudita a l’Assemblea General de les

Nacions Unides.

3. Altres donants que no pertanyen al CAD

Aquest grup està compost per països molt dispars que tenen interessos

diferents. Per exemple, Veneçuela, que ha tingut un paper destacable

com a membre de l’OPEP i ha canalitzat el seu ajut de forma bilateral i

multilateral, inclòs el FODI. El seu ajut té unes motivacions polítiques

clares i una distribució geogràfica en la regió llatinoamericana i caribe-

nya. Brasil és un altre actor regional emergent que canalitza importants

sumes de recursos de forma bilateral, especialment als països de parla

portuguesa, i que participa molt activament en els espais bilaterals de

debat sobre l’ajut internacional. La Federació Russa continua sent una

font molt important de recursos per a alguns països de la Comunitat d’Es-

tats Independents i disposa d’una estructura sòlida per a la prestació de

l’ajut.

Tanmateix, hi ha dos pesos pesats en aquest grup que sobresurten so-

bre la resta: l’Índia i la Xina. Tots dos països tenen un llarg recorregut com

a donants i acumulen sumes més que considerables de fons destintades a

l’ajut internacional. Per la seva rellevància i protagonisme, aquest apartat

només se centrarà en aquests dos països.

3.1. L’Índia

Les actuacions de l’Índia en matèria de cooperació inter-

nacional combinen un ampli ventall d’instruments, un

cop superat el seu ajut tradicional, que es caracteritzava

per l’assistència tècnica i l’ajut altament concessional

als seus països veïns. Així, a partir de l’última dècada,

quan l’ajut al desenvolupament ha començat a guanyar importància en

la política interna després de dues dècades de ser gairebé testimonial,

l’Índia ha començat a ser més selectiva en el seu ajut i a lligar-lo més di-

rectament als seus interessos comercials i internacionals. Actualment, es

concep com un instrument potencial per poder obtenir un seient perma-
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nent al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, així com un mecanis-

me a través del qual guanyar accés als mercats per als productes indis i

aplanar el camí per a les seves inversions (Kragelund, 2008).

En aquest canvi de ser un país eminentment receptor a ser-ne un de

donant, el 2003, l’Índia comença a desenvolupar una política pública en

aquest sector quan redueix el nombre de països receptors dels seu ajut a

aquells més pobres. Durant aquest temps s’aprova la Iniciativa de Desen-

volupament de l’Índia, que pretén impulsar l’ajut via subvencions i crè-

dits, però la seva veritable ambició és recolzar els interessos econòmics de

l’Índia als països del Sud i atraure inversions directes al país. De fet, un

terç dels fons de la Iniciativa no es destinen a activitats a països del Sud,

sinó a una campanya per fer de l’Índia un país atractiu per als inversors

estrangers (Kragelund, 2008). A més, es preveu que els crèdits siguin en un

85% lligats a adquisicions índies i que els fons concessionals ajudin a fi-

nançar diversos projectes de les companyies índies als països del Sud

(Manning, 2006).

Aquesta Iniciativa és anul·lada pel govern següent a mitjan 2000, i ac-

tualment l’atenció es concentra en l’ajut al continent Africà, especialment

a través de línies de crèdit lligades, i en la reducció del deute a països d’in-

terès especial. El seu principal programa, SSCAP (Special Commonwealth Assis-

tance for Africa Programme) comprèn cinc modalitats diferents d’ajut: la for-

mació de personal a l’Índia, els projectes d’ajut, l’assistència tècnica, els

viatges d’estudi i l’assistència humanitària. D’aquesta manera, l’Índia pro-

veeix un cert volum de recursos de les unitats del SSCAP als països africans

que mantenen relacions diplomàtiques amb ella a través de les cinc moda-

litats assenyalades. El número d’unitats ubicades a cada país africà depèn

de la importància del país per a l’Índia i dels interessos establerts.

3.2. La Xina

L’ajut internacional ha estat sempre una eina molt activa de la política

exterior de la Xina, ja des de l’establiment de la República Popular, el

1949. En un inici, aquest ajut estava basat en l’enviament de medicines,

aliments i materials de construcció als països socialistes veïns i, a partir

de la Conferència de Bandung, el 1955, als països africans. Amb el col-

lapse de la Unió Soviètica, la Xina va haver de reconstruir la seva retòrica
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de la solidaritat internacional i l’ajut es va convertir en un vehicle impor-

tant per aprofundir en les relacions diplomàtiques. Fruit d’això, l’ajut xi-

nès va augmentar sis vegades i el nombre de països receptors dels seus

projectes es va triplicar (Kragelund, 2008).

És difícil conèixer exactament el volum de recursos que executa la

Xina en cooperació internacional, així com els seus sectors prioritaris.

Aquesta dificultat rau en el fet que la definició d’AOD de la Xina és molt

àmplia. Com a cooperació, les autoritats xineses estableixen tres àmbits

d’actuació: l’econòmic; l’educació, la ciència, la cultura, la salut i els as-

pectes socials; i la pau i la seguretat. Aquesta classificació ho cobreix gai-

rebé tot, des del turisme a la cooperació militar. De fet,

aquelles activitats que el CAD classificaria com a AOD

només cobririen una petita part d’aquest concepte tan

ampli de política pública de cooperació (Manning, 2006).

Una altra raó del fet que la informació disponible so-

bre l’ajut xinès sigui tan vague es deu als múltiples instru-

ments i modalitats emprats i per la confusió entre els con-

ceptes de cooperació tècnica, inversió i ajut. Així, els fons

de cooperació es canalitzen com a subvencions (en espè-

cies i no en recursos econòmics), préstecs a interès zero (en

molts casos subjectes a cancel·lacions del deute) i prés-

tecs concessionals proveïts pel Banc d’Exportacions i Importacions de la

Xina. A grans trets, les subvencions s’utilitzen sobretot per als projectes

de caire social, com hospitals i escoles, mentre que els préstecs a interès

zero s’adrecen a finançar projectes a gran escala, sovint en infraestructu-

res. Pel que fa a l’ajut reemborsable a través de préstecs concessionals,

aquests estan lligats als serveis i productes xinesos.

El que sí sabem de la cooperació internacional de la Xina, especial-

ment a la regió de l’Àfrica subsahariana, és que es troba lligada fortament

a les inversions i les polítiques comercials del país. El comerç xinès amb

l’Àfrica ha crescut fins al punt que actualment és el tercer soci comercial

del continent (Woods, 2008). Com els interessos econòmics operen en les

actuacions d’ajut, la transparència financera és molt difícil d’aconseguir,

com ho demostra el sistema més utilitzat a l’Àfrica, el Model Angola (Paulo

i Reisen, 2010). Sota aquesta forma d’actuació, els fons no s’atorguen di-
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rectament al país receptor, sinó que el govern Xinès envia una empresa

constructora del seu país (normalment amb el suport del Banc Xinès d’Ex-

portacions i Importacions) per realitzar els treballs aprovats pel país re-

ceptor. Com a contraprestació per aquesta provisió d’infraestructura, el

país receptor atorga a una companyia xinesa relacionada amb els recur-

sos naturals (petroli i minerals, majoritàriament) el dret per extreure re-

cursos naturals, bé a través de l’adquisició de participacions de capital en

companyies nacionals, bé a través de l’adquisició de llicències per a la

producció.

Aquest és el gran problema per destriar l’ajut que realitza la Xina.

Estem davant de tot un paquet d’accions que incorporen un component

d’ajut que no està pressupostat ni comptat de manera individualitzada

i que alhora inclou un compromís per a la inversió en infraestructura i

eludeix de manera palesa l’escrutini de la societat civil.

4. Una nova arquitectura de l’ajut?

Des de fa uns anys, cada cop són més les veus que reclamen la necessitat

d’una reforma de l’arquitectura de l’ajut internacional, entenent com a

tal les institucions i sistemes que governen la provisió, la

prestació i la gestió de l’ajut. La justificació d’aquesta mo-

dificació prové del fet que aquest sistema està cada cop

més densament poblat i que no és capaç d’adaptar-se a la

nova realitat. L’augment del nombre i rellevància dels do-

nants que treballen al marge del CAD no només és conse-

qüència dels donants descrits en aquest article sinó tam-

bé de l’auge d’actors privats o partenariats públic-privats

com els fons verticals (Fons Global per la lluita contra la

Sida, la Malària i la Tuberculosi), les organitzacions priva-

des filantròpiques (Fundació Bill & Melinda Gates), entre

d’altres. Tots ells sumen importants volums de diners i,

fins i tot, arriben a superar l’AOD executat pels membres del CAD.

En efecte, l’augment de la presència dels països emergents en el camp

de l’ajut internacional fa que augmenti la preocupació per l’eficiència de

les regles del joc existents, atès que són actors que treballen fora del siste-

ma establert. Les pors dels donants membres del CAD respecte dels que no
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ho són provenen essencialment del fet que aquests últims incrementen la

competició i permeten que els països del Sud disposin d’un major ventall

d’opcions sobre el tipus d’ajut disponible. Així, es considera que aquest

augment de la competició fora dels marges del CAD posa en perill algunes

millores aconseguides pels qui hi pertanyen, especialment en el camp de

l’eficàcia de l’ajut. Segons l’antic president del CAD, Richard Manning

(2006), aquests donants emergents aporten tres riscos principals als paï-

sos del Sud en què col·laboren: 1) perjudiquen el seu deute, ja que els

atorguen crèdit en condicions inapropiades; 2) no condicionen el seu ajut

a les reformes necessàries; 3) malbaraten recursos en inversions impro-

ductives.

Moltes d’aquestes suspicàcies són fruit dels patrons generals dels

programes d’ajut dels donants emergents, que estan més centrats en

projectes tècnics i basats en la producció (com la construcció d’autopis-

tes) que en accions de caire social i de generació de drets. A més hi ha

una gran preocupació per la menor condicionalitat, per l’alt nivell

d’ajut lligat i per la provisió d’ajut a països amb poc respecte pels drets

humans o mediambientals, ja que els donants emergents entenen els

programes d’ajut com un mecanisme per aconseguir els seus objectius

de política exterior. És el que alguns consideren com una competència

deslleial.

Més enllà d’aquestes divergències, el fet destacat és que tots aquells

donants que no pertanyen al CAD no apareixen a les estadístiques de co-

operació internacional. Aquest fet, especialment per l’eclosió d’aquests

donants en la darrera dècada, deixa sense coneixement ni difusió d’una

part, cada cop més important, de l’ajut que s’executa. A més, casos com

els de la Xina a l’Àfrica, en què l’ajut s’executa a través d’uns instruments

molt diferents als emprats pel CAD, fan molt difícil mesurar què és AOD i

què no ho és. Com sostenen Severino i Ray (2009), el club dels vint-i-quatre

membres del CAD ja no es pot considerar la comunitat de donants mun-

dial.

El tema de la inclusió dels nous actors en els estàndards i les bones

pràctiques establerts ha estat un aspecte d’interès per a l’OCDE en els úl-

tims anys. En aquest sentit, s’han esmerçat esforços per fomentar el dià-

leg i la cooperació amb els donants emergents i incorporar-los al sistema
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d’ajut existent. Aquests esforços han tingut uns resultats desiguals, com

ho demostra la taula 3. Així, Rússia, Sud-àfrica i Brasil estan força ben re-

presentats, com a membres i com a observadors, en diverses activitats de

diàleg liderades per l’OCDE. Tanmateix, l’Índia, i especialment la Xina,

s’han integrat molt menys i prefereixen l’estatus d’observadors i limitar

la seva participació política.

Taula 3. Participació com a membres i com a qualitat d’observadors dels

països no CAD als comitès i òrgans subsidiaris de l’OCDE
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Federació Russa 1 11 12 17 58 75 87 41 32

Sud-àfrica 1 13 14  8 38 46 60 20 23

Brasil 1 11 12  6 35 41 53 16 21

La Xina 0  2  2  2 27 29 31  5 13

L’Índia 0  7  7  5 22 27 34 11 13

Indonèsia 0  2  2  1  2  3  5  2  2

Font: Elaboració pròpia a partir de Paulo i Reisen (2010)

L’arquitectura internacional de l’ajut establerta pels donants tradi-

cionals està patint estrès i sembla que la seva pròpia estructura rígida

i poc adaptable als canvis no està preparada per donar una resposta a

aquests desafiaments. La governança de l’ajut actual, en què els Estats

Units i els països europeus més poderosos dominen els espais en els quals

es dissenyen, es gestionen i es decideixen les normes, com ocorre al CAD,

desincentiva els països emergents a participar-hi. Els països del Sud, in-

cloent-hi els donants emergents, estan poc representats i tenen una capa-

citat d’influència limitada sobre la presa de decisions i, consegüentment,

sobre l’arquitectura de l’ajut en conjunt. Des de la perspectiva d’aquests

països, aquesta manca de representativitat del sistema menyscaba la
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seva credibilitat i legitimitat com a un model de governança per a la pre-

sa de decisions sobre l’ajut internacional (Hammad i Morton, 2009).

La voluntat de ser representats en el si de l’arquitectura de l’ajut ha

generat la preocupació per establir un fòrum internacional que permeti la

participació i la cooperació als donants que es troben fora del CAD. Amb

aquesta voluntat, el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides va

establir, el 2007, el Fòrum de Cooperació per al Desenvolupament (FCD),

que el va presentar com una arena alternativa per a les negociacions d’ajut

internacionals. L’objectiu d’aquesta nova institució és obrir un espai comú

entre tots els actors de la cooperació internacional, in-

cloent-hi els membres del CAD, els donants que no són

membres del CAD, els països receptors de l’ajut, les insti-

tucions multilaterals, els parlaments, els governs regio-

nals i locals, la societat civil i els actors del sector privat.

Tot i que aquest nou espai es troba encara en un estat

molt incipient (la primera reunió es va celebrar el juny

de 2008 i la tercera està prevista per al 2012), té la volun-

tat de fer la governança de l’ajut més inclusiva i demo-

cràtica i, molt especialment, posar els països del Sud en

un estatus d’igualtat amb els del Nord. El temps ens dirà

si és capaç d’oferir una alternativa al CAD i si precisa-

ment un espai com les Nacions Unides és el més escaient per portar a

terme amb èxit un treball tan complex i dinàmic com aquest.

5. Conclusions

Al llarg d’aquestes línies s’ha volgut donar una visió general de les trans-

formacions que s’estan produint en el si del sistema internacional de

l’ajut amb la irrupció dels països emergents. Com s’ha destacat, aquests

actors no són nous per la seva presència en la provisió d’ajut sinó per la

seva rellevància en els països del Sud i, molt especialment, per les ten-

sions que estan creant en l’arquitectura de l’ajut i en els actors conside-

rats com a «tradicionals».

La necessitat de reformar les institucions i els sistemes de representa-

ció dels països donants per adaptar-los a la nova realitat ha esdevingut

quelcom ineludible. Només en aquest escenari s’entén el document final
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que ha resultat del 4rt Fòrum d’Alt Nivell sobre Eficàcia de l’Ajut, celebrat

a Busan (Corea del Sud), el desembre de 2011. En aquesta resolució es pro-

posa una nova arquitectura del sistema internacional de

l’ajut vinculada a la idea d’un nou partenariat global en

el qual l’OCDE ha de compartir espai amb les Nacions

Unides. O, el que és el mateix, els països membres del

CAD ho han de fer amb els altres donants emergents.

Amb aquesta voluntat, aquest Fòrum vol avançar en la

democratització de la governança de l’ajut, fet pel qual

ha aconseguit l’adhesió de donants emergents tan im-

portants com Brasil o la Xina.

Aquestes mostres de voluntat d’obertura dels actors tradicionals pale-

sen que alguna cosa està canviant en la rígida estructura que ha guiat i ha

dissenyat l’AOD en els darrers cinquanta anys. Caldrà estar amatents i

seguir cap a on condueix aquesta evolució en els propers anys.
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NOTES

1 El CAD el componen vint-i-quatre membres: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, la 

Comissió Europea, Corea del Sud, Dinamarca, Espanya, Estats Units, Finlàndia, França, Grècia, 

Holanda, Irlanda, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Portugal, Regne Unit, Suècia 

i Suïssa. Hi participen, a més, com a observadors permanents el Fons Monetari Internacional, el 

Banc Mundial i el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament.

2 Per ajut lligat s’entén la provisió d’ajut a un país del Sud i que es troba condicionat a la com-

pra de béns o serveis produïts al mateix país donant o a un grup de països determinats.

3 El Fons Iraquià de Desenvolupament Exterior va deixar de distribuir ajut el 1982 (Neumayer, 

2004).
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DEBAT
PODEM NO  
DIR-NOS  
CRISTIANS?

En el 70è aniversari de la publicació de Per què no ens podem no dir «cris-
tians», el text de Benedetto Croce aporta suggeridors elements de lectura i 

d’anàlisi sobre qüestions controvertides al voltant de la identitat europea, la 

laïcitat i els valors al vell continent. Les aportacions d’aquest dossier afronten 

moltes d’aquestes qüestions.
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Aquesta primera traducció al català de Per què no ens podem no dir «cristians» 

ens ofereix l’oportunitat per a reflexionar, no només sobre la importància de 

l’obra de Benedetto Croce, i sobre el lloc que hi ocupa aquest text, sinó també 

sobre l’actualitat de la religió, la identitat d’Europa o el reconeixement polític de 

les religions. Seguint aquesta última clau, el text de Croce pot ser llegit com una 

crítica a l’auge italià i europeu dels feixismes. Aquesta lectura s’ha de compagi-

nar amb el liberalisme crocià que el portà a oposar-se als Pactes Lateranenses el 

1929, i a la redacció de l’article 5 de la Constitució Italiana el 1947.

Oferim als lectors de VIA la primera traducció al català (segons el nostre

coneixement) del breu text del filòsof napolità Benedetto Croce Per què no

ens podem no dir «cristians», que va ser publicat a la revista La Critica el 1942,

una època fatídica per a Europa.

Juntament amb el text de Croce, es publiquen un grapat d’articles que

contribueixen a entendre el procés de creació del text i el context literari

Professor de Filosofia Moral i Política de la UAB

Daniel Gamper*
Per què, de nou,  
el cristianisme?

Àlex Seglers, in memoriam

* Aquest treball i la coordinació de la resta de textos s’emmarquen en el projecte de recerca «La 

religió en l’espai públic democràtic. Formes de laïcitat» (FFI2009-07443). Agraeixo l’amable 

contribució de la Dra. Martha Herling, directora de l’Istituto Italiano per gli Studi Storici de Nà-

pols, que va posar a la meva disposició la biblioteca del centre, i també a la professora Mercè 

Rius de la UAB, que va llegir una versió primera de la traducció del text crocià i va ajudar-me a 

millorar-ne alguns defectes greus.
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i filosòfic en què va ser redactat, com fan els especialistes en l’obra del

pensador napolità Emma Giammattei i Gianluca Genovese. Aquestes pà-

gines del filòsof napolità també són un bon pretext per plantejar-nos de

nou, com fan la resta d’autors dels textos aquí aplegats, des de diverses

perspectives culturals, polítiques i disciplinàries, l’actualitat o extempo-

raneïtat de la religió, la identitat o la indiferència d’Europa, la vitalitat o

decadència del cristianisme, la relació entre filosofia i teologia, i el reco-

neixement juridicopolític de la religió, entre d’altres.

En els debats d’Occident no s’ha bandejat la religió completament de

l’ordre del dia. Potser és massa prematur, agosarat i poc rigorós parlar

d’un retorn de la religió o de Déu, però sí que podem

sostenir sense exagerar que diverses circumstàncies so-

ciològiques, com l’augment de la immigració a Europa,

juntament amb la importància creixent dels fonamenta-

lismes religiosos en la política internacional, parlen a

favor del que Habermas i d’altres, d’uns deu anys ençà,

anomenen «post-secularització», és a dir, la cancel·lació

de la ideologia de la secularització segons la qual la reli-

gió estava condemnada a desaparèixer en un món que

progressivament substituiria les respostes religioses a les preguntes cab-

dals de l’existència per raons objectives, immanents i universalment ac-

cessibles.1

Proposem, doncs, a propòsit de Per què no..., la fusió hermenèutica

d’horitzons entre, d’una banda, el «món líquid» d’avui, en què la religió

no pot acabar esdevenint res més que una altra oferta en el mercat de la

salvació, i de l’altra, un passat comú encara recent, l’Europa dels anys

quaranta, en què es frustrà la dialèctica de la Il·lustració i s’assentaren les

precàries aspiracions normatives del futur que som ara nosaltres. Llegir

aquest text des del present evidencia una tensió que constitueix la natu-

ralesa mateixa d’Europa. Una tensió en la qual, excepcionalment, també

hi podem abeurar car ofereix més respostes que no pas obstacles. Re-

cordem, per exemple, les primeres pàgines de la Storia d’Europa nel secolo

decimonono (publicada a principis dels anys trenta del segle xx), on l’autor

proposava una «religió de la llibertat» que havia de ser una força d’inspi-

ració en la resistència al feixisme.2 Una religió, la de la llibertat, que es
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contraposa a la que durant vuit dies de setembre de 1939 va fer repicar les

campanes de tota Alemanya per celebrar l’ocupació hitleriana de Polònia.3

Dues claus de lectura

Correspon, és clar, als filòlegs d’escatir les motivacions de Croce en la re-

dacció del text redactat ara fa setanta anys. N’assenyalem aquí dues que

poden servir com a vies de lectura i d’interpretació temptatives per orien-

tar-se en la complexa i densa obra crociana, i per entendre la gestació i

rellevància del text que aquí ens ocupa. Ambdues claus les trobem en la

recentment publicada correspondència de Croce amb la poetessa i parent

llunyana seva Maria Curtopassi: d’una banda, la relectura que Croce féu

de la Bíblia en l’exemplar que la poetessa li envià el maig d’aquell any;4

d’altra banda, l’auge europeu del feixisme.5

Filosofia i religió

L’estudiós Gennaro Sasso sosté que el present text és paradoxal, ja que el

seu contingut contrasta amb el fet que ens trobem davant d’un autor

«decididament anticristià en els conceptes», «que no pot ser considerat un

pensador cristià».6 Segons Sasso, la pregunta a què vol

respondre el text era si «davant el Wotan germànic, re-

tornat com un bàrbar a assolar les consciències i a des-

truir les antigues poleis, no caldria anomenar Crist, déu

de l’amor i la bondat».7 Per a Croce el cristianisme és

quelcom que dóna suport, quelcom que no pot ser veri-

tat, en el sentit filosòfic del terme, però que pot acompa-

nyar les doctrines filosòfiques i prestar-los «força i habili-

tat per apropar-se al món dels afectes humans».8 Com es diu actualment,

la religió té una força motivacional de què està mancada la filosofia i la

mera apel·lació a l’ètica o la moral.

Sense qüestionar l’autonomia i fins i tot la superioritat del pensament

filosòfic sobre les religions (tot seguint Hegel), Croce assenyala el cristia-

nisme com el tret ètico-polític que permet caracteritzar una època, un

poble.9 No és sobrer destacar que el pensament mític cristià li permetia de

no caure en el que, en aquells mateixos anys, estaven diagnosticant Ador-

no i Horkheimer, a saber, que la dialèctica de la raó estava esgotada i que
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o la moral.
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Occident tenia en la raó l’origen de les seves fites més valuoses, però tam-

bé de la seva autodestrucció, que la raó és sempre raó negativa. Potser, per

no brandar la mateixa raó que els enginyers de les màquines d’extermini

nacionalsocialista, Croce apel·là al cristianisme, com a criteri per establir

els límits del legítim.

La derrota de la raó: el feixisme

El context geopolític caracteritzat per l’auge dels feixismes resulta aclari-

dor per entendre el text. Croce volia distanciar-se de les opcions políti-

ques que deixen de banda el llegat judeocristià, en la seva varietat de

formes. Val a dir que en la redacció l’1 de maig de 1925 del Manifesto degli

intellettuali antifascisti ja es desmarcà dels feixistes que, encapçalats intel-

lectualment per Mussolini i Giovanni Gentile, havien firmat una setmana

abans un manifest de signe contrari que destacava «el caràcter religiós del

feixisme» que prometia la unitat en la tradició i en la missió futura.

Davant d’aquesta promesa, Croce es refermava en «la nostra antiga fe, la

fe que des de fa dos segles i mig ha estat l’ànima de la

Itàlia que ressorgia, de la Itàlia moderna, la fe composta

d’amor a la veritat, d’aspiració a la justícia, de generós

sentit humà i civil, de zel per l’educació intel·lectual i

moral, de sol·licitud per la llibertat, la força i la garantia

de tot avenç». S’oposen aquí dues maneres d’entendre i

d’apropiar-se el Risorgimento: els feixistes que veien la for-

ça en la unitat i els antifeixistes que la veien en la llibertat. Dues vies per

trobar una legitimació en la tradició amb la intenció de redefinir la iden-

titat nacional.

La religió del ciutadà

Podem parlar de certa ambigüitat pel que fa a la religió a l’obra de Croce:

d’una banda, el progressiu allunyament de la seva formació catòlica que

trobem al Contributo alla critica di me stesso, compensada, de l’altra, per

episodis de la seva biografia que demostren la seva bona disposició envers

el catolicisme, com el seu recolzament a l’ensenyament a l’escola religiosa

quan era membre del govern Giolitti el 1920 i 21. Tanmateix, políticament,

Croce es va oposar al Concordat i a la inclusió dels Pactes Lateranenses en

Políticament, Croce es 

va oposar al Concordat i 

a la inclusió dels Pactes 

Lateranenses en l’article 5 

de la Constitució Italiana.
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l’article 5 de la Constitució Italiana. Malgrat que a primera vista aquest

capteniment podria semblar contradictori amb l’afirmació implícita en

el títol del text aquí traduït, la veritat és que ambdues postures es comple-

menten.10 Sembla ben bé com si en el vincle entre cristianisme i llibertat

afirmat per Croce s’anticipessin les millors pàgines del

Concili Vaticà II a Gaudium et spes.

Sabem que Croce havia rellegit el Nou Testament poc

abans de redactar Per què no..., on volia fer palès el seu

testimoniatge d’una fe «seriosa i intensa que molts catò-

lics i molts sacerdots no han sentit mai en la seva àni-

ma».11 La seva activitat política també concernia la reli-

gió, però en l’àmbit de les polítiques públiques sobre les

relacions entre l’Església i l’Estat, la seva posició es des-

marca de les seves preferències espirituals. Liberal en po-

lítica, és instructiu repassar breument la seva oposició al

Concordat el 1929, i a la inclusió dels Pactes Lateranenses a l’article 5 de

la Constitució Italiana el 1947.

Llibertat jurídica per a l’Església

En el primer cas, Croce va fer un discurs al Senat el 24 de maig de 1929

que va ser respost amb contundència per Mussolini l’endemà mateix. El

filòsof napolità defensava la importància de mantenir un apropament li-

beral a les qüestions religioses, similar a l’adoptat durant el Risorgimento,

un règim que a més resultava més beneficiós per a l’Església, i que, en lloc

de necessitar de concordats i pactes, es basava exclusivament en la lliber-

tat de consciència, la qual, segons Croce, la protegia més dels anticleri-

cals.12 En les votacions, només sis senadors s’oposaren al tractat, un d’ells

era Benedetto Croce.

No cal entrar en tots els detalls de la que aleshores era coneguda com

la questione romana, és a dir, el lloc que corresponia al Vaticà a Itàlia i el

consegüent reconeixement i acceptació catòliques de Roma com a capital

del regne. Amb el tractat conegut com a Pactes Lateranenses es va solu-

cionar aquesta qüestió tot creant la Ciutat del Vaticà i establint les re-

lacions recíproques entre ambdós ens, Itàlia i l’Església catòlica. Així,

Mussolini i el govern feixista posaren fi a segles de controvèrsies i violèn-

La seva activitat política 

també concernia la 

religió, però en l’àmbit de 

les polítiques públiques 

sobre les relacions entre 

l’Església i l’Estat, la seva 

posició es desmarca de 

les seves preferències 

espirituals.
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cia. En els discursos del Duce a propòsit de l’afer, destaca la importància

de la pau com a futur horitzó que havia de regular les relacions amb els

catòlics. Certament, el parlament i el senat italià van actuar amb un espe-

rit pragmàtic a què el liberalisme de Croce era força aliè.

Croce s’oposà als Pactes sobretot per motius liberals que li impedien

d’acceptar un article com el primer del tractat («la religió catòlica, apostò-

lica i romana és l’única religió de l’Estat») ni la retòrica amb què Mussolini

ho vestia, de la qual en són una bona mostra aquests mots pronunciats a

la Càmera dels Diputats el 13 de maig de 1929: «L’Estat feixista reivindica

el seu ple caràcter d’eticitat, és catòlic, però és feixista, més aviat és per

sobre de tot exclusivament, essencialment feixista. [...] Que ningú no pen-

si que té al davant l’Estat agnòstic, democràtico-liberal, una mena de ma-

talàs on tothom hi dorm barrejat».13

La posició de Croce respecte dels Pactes Lateranenses respon a la pers-

pectiva liberal. Des d’un punt de vista normatiu, tot el que no sigui una

clara separació, com la dels EUA, entre els afers de l’Estat i els de les esglé-

sies, separació que implica naturalment que cap confessió en concret si-

gui esmentada en la norma constitucional, expressa una greu desatenció

a la causa del liberalisme igualitari. És cert que tot el que té a veure amb

l’Església catòlica i la religió en general requereix d’un apropament con-

textual que ens portarà a reconèixer la importància dels vincles nacionals

i culturals que solen estar vinculats a confessions i/o organitzacions reli-

gioses. L’Europa de les nacions ha utilitzat freqüentment certa uniformi-

tat religiosa de la comunitat per narrar la seva història. Sembla legítim

que així sigui, que la cultura del país cerqui i trobi formes d’autoexpres-

sió. Tanmateix, el capteniment dels polítics i de les institucions, si es vol

liberal, ha de ser d’exquisida tolerància religiosa. D’aquesta manera, a

més, es garanteix que l’Església ni sigui fiscalitzada excessivament per

l’Estat ni perdi la seva independència.14 Per tant, i seguint una tradició

ben assentada que va de Locke a Rawls, la separació, en concret, l’oposició

als Pactes Lateranenses, resultava beneficiosa per a l’Estat i l’Església, car

posa menys obstacles a la llibertat religiosa de tothom, i sobretot, de les

minories que d’aquesta manera no han de justificar la seva pretensió de

llibertat.15
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La laïcitat com alternativa a la cristiandat

Aquesta posició es repeteix durant l’Assemblea Constituent. L’11 de març

de 1947 de nou s’oposà a la proposta d’article 7 (que en les discussions

constituents era l’article 5) de la Constitució Italiana.16 El seu argument

fou eminentment jurídic.17 Tant Croce com Piero Calamandrei i altres il-

lustres diputats s’oposaren a aquest article adduint que no era propi

d’una constitució, sinó més aviat d’un tractat internacional, o sia, un acte

en què dues entitats sobiranes es posen d’acord per reco-

nèixer-se mútuament, mentre que la constitució ha de

ser l’acte d’una única entitat sobirana.

Cal destacar que la separació entre Estat i Església no

és per a Croce una defensa de l’Estat davant del poder

corruptor de l’Església, sinó una manera de garantir les

llibertats ciutadanes. El liberalisme per a Croce admet

diverses formes d’ordenament social, de regulació de la

propietat i de la producció sempre i quan es respecti

«l’incessant progrés de l’esperit humà, que no s’impedei-

xi de cap manera la crítica de l’existent, la recerca i invenció del millor,

l’actualització d’aquest millor; que en cap d’aquests casos es pensi a fabri-

car l’home perfecte o l’autòmat perfecte, i que en cap cas es llevi a l’ésser

humà la facultat d’equivocar-se i de pecar, sense la qual no es pot ni tan

sols fer el bé, el bé com cadascú el sent i és conscient de poder fer-lo».18

Aquesta restricció imposada a l’ordre social per protegir els ciutadans

de les pretensions reguladores antiliberals no significa que la religió hagi

de quedar reduïda a l’esfera privada. És a dir, el rebuig al Concordat no

obeeix a una consideració negativa i laïcista de la religió, sinó a la neces-

sitat de coordinar els seus efectes benèfics (és a dir, els que se segueixen

del seu desplegament lliure) amb la separació entre Estat i Església.

El que podem dir, aleshores, és que Croce combat sobretot el catolicis-

me polític, la cristiandat, no així el cristianisme com a font de renovació

moral, com a instància crítica, com a índex de l’eticitat moderna.19 És la

religió cristiana, en el mateix sentit que la religió de la llibertat de què

parla a Storia d’Europa nel xix, entesa com a cosmovisió comprehensiva (que

diria Rawls), la que mereix ser valorada amb justícia, no així la utilització

catòlica de la política amb finalitats de poder. Sobre les reaccions al seu

Per a Croce la separació 

entre Estat i Església 

no és una manera de 

defensar de l’Estat davant 

del poder corruptor 

de l’Església, sinó una 

manera de garantir les 

llibertats ciutadanes.
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discurs a propòsit del ja esmentat article 7, trobem una nota en què Croce

s’escandalitza pel fet que molts dels diputats liberals van votar en contra

de la tesi que ell havia defensat en el seu discurs, en el qual «havia portat

el punt a discutir més enllà de les qüestions religioses, cap al punt jurídic

de la incoherència i incorrecció jurídica dels articles relatius al projecte de

constitució».20 La seva posició referent a l’article 7 va provocar reaccions

contràries tant per part dels liberals com dels catòlics, quelcom semblant

al que succeí amb la recepció de Per què no..., com queda ben exemplificat

per les dues ressenyes de signe contrari publicades per

Giuseppe de Luca, qui d’una banda felicità Croce tot en-

viant-li una ressenya seva molt elogiosa, mentre publica-

va d’altra banda una crítica ferotge del mateix text.21

Alguns van voler veure el text com un intent de Croce

per congraciar-se amb l’Església catòlica. Cosa que sem-

bla fora de lloc si prenem en consideració no només la

urgència del moment històric que faria supèrflua tota

estratègia política personal, sinó també la declarada opo-

sició de Croce a l’esperit antiliberal de l’Església catòlica,

com queda palès en els primers capítols de la Storia d’Europa nel secolo deci-

monono, on s’afirma que el catolicisme de l’Església de Roma és la «més

directa i lògica negació de la idea liberal».22

Dos mots sobre la traducció

El lector que passi pàgina per llegir Croce trobarà un text amb una prosa

densa i plena de frases subordinades, una prosa que no facilita la lectura

i que amenaça de foragitar el lector contemporani, habituat a la frase

curta i el pensament ja digerit. Malgrat que hem fet el possible perquè la

traducció evités de posar entrebancs innecessaris al lector, cal parar es-

ment que l’estil de Croce no només s’emmarca en la usual retòrica filosò-

fica italiana, sinó que a més no pot ocultar la seva ascendència hegeliana,

tant pel que fa a l’estil com al contingut. Un hegelianisme liberal que

constitueix el peculiar fil conductor del pensament crocià, que és sobre-

tot filosòfic.

Croce combat sobretot 

el catolicisme polític, 

la cristiandat, no així el 

cristianisme com a font 

de renovació moral, 

com a instància crítica, 

com a índex de l’eticitat 

moderna.

013-103692-Via 18.indb   80013-103692-Via 18.indb   80 30/04/12   16:5630/04/12   16:56



81

VIA18 04/2012 REVISTA DEL CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

NOTES

1 Cf. entre d’altres habermas, Jürgen. «Die Revitalisierung der Weltreligionen – Herausforderung 

für ein säkulares Selbstverstädnis der Moderne?». Dins: Philosophische Texte. Kritik der Ver

nunft, vol. 5, Suhrkamp, Francfort, 2009, p. 387-407; Willaime, Jean-Paul. Le retour du religieux 

dans la sphère publique. Vers une laïcité de reconnaissance et de dialogue. Editions Olivétan, 

Lió, 2008; taylor, Charles. A Secular Age, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2007; 

berGer, P. L. «The Desecularization of the World: A Global Overview». Dins: The Desecularization 

of the World. Resurgent Religion and World Politics. Ethics and Public Policy Center, Grand 

Rapids, 1999, p. 1-18; casanova, José. Religiones públicas en el mundo moderno. PPC, Madrid, 

2000.

2 El 1955, Norberto Bobbio escrivia, a propòsit de la Storia d’Europa nel secolo decimonono, 

que «la via mestra per convertir els que dubtaven d’adherir-se a l’antifeixisme era de fer llegir i 

de discutir els llibres de Croce. [...] La major part dels joves intel·lectuals van arribar a l’antifei-

xisme a través de Croce» (bobbio, Norberto. «Benedetto Croce e il liberalismo». Dins: Politica e 

cultura. Einaudi, Torí, 2005, p. 202.). «En el 1942 era necessari tractar justament de l’aspecte 

moral de la llibertat, l’aspecte interior que el feixisme com a règim totalitari provava de conque-

rir. Per tenir alguna esperança de veure renéixer la llibertat política, es podia i s’havia de contra-

posar a la religió feixista una altra religió, la de la llibertat entesa com a força de l’esperit». (vi-

roli, Maurizio. Come se Dio ci fosse. Religione e libertà nella storia d’Italia. Einaudi, Torí, 2009, 

p. 292.) Segons aquest autor, «la religió de la llibertat podia semblar herètica a l’església, però 

era en realitat l’elaboració més coherent del principi cristià de la llibertat moral fundada en la 

sobirania de la consciència» (291). Cal destacar que la formulació crociana d’una religió de 

la llibertat va ser durament atacada pel Vaticà i pels ambients catòlics que el consideraren un 

heretge de la doctrina, com ho demostra el fet que van incloure el llibre sobre Europa en l’índex 

de les lectures prohibides.

3 spinelli, Barbara. «Prefazione». Dins: croce, Benedetto. Perché non possiamo non dirci ‘cris

tiani’. Centro Pannunzio, Torí, 1998, p. 5.

4 «Li agraeixo no sense commoció el seu amabilíssim regal de la bella edició del Nou testa-

ment. El portaré amb mi durant l’estiueig d’enguany per rellegir, després de set o vuit anys que 

no el llegeixo, aquest llibre capital de la història humana» (carta del 16 de maig de 1942). Bene-

detto Corce & Maria Curtopassi, Dialogo su Dio. Carteggio 19411952 (Giovanni Russo, ed.), 

Archinto, Milà, 2007, p. 51.

5 «He prosseguit i gairebé acabat el Nou Testament. Li haig de dir que hi ha en les religions de 

les ànimes escollides quelcom de poètic i amorós que no crec poder assolir mai, perquè sóc tot 

pensament i acció, amb la poesia i l’amor que això implica i pressuposa. Però, tot i que m’adono 

d’aquest límit, estic profundament convençut i persuadit que el pensament i la civilització mo-

derna (sic.) són cristianes, continuació de l’impuls donat per Jesús i Pau. N’he escrit una nota, 

de caràcter històric, que publicaré tan bon punt disposi d’espai. D’altra banda, ¿no sent vostè 

que en aquesta terrible guerra mundial el que s’oposa és una concepció encara cristiana de la 

vida amb una altra que voldria retornar als temps precristians, àdhuc prehel·lènics i preorientals, 

reprendre l’edat anterior a la civilització, la bàrbara violència de l’horda? Portae Inferi non pre

valebunt. Esperem el millor» (carta del 30 d’agost de 1942). Benedetto Corce & Maria Curtopas-

si, cit., p. 54 i següents.
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6 sasso. Gennaro. «Perchè Croce scrisse il “Perchè non possiamo non dirci ‘cristiani’”». 

Dins: Discorsi di Palazzo Filomarino. Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli, 2008, p. 169 

i 177.

7 sasso. Gennaro. cit., p. 125-185: aquí pàg. 172.

8 croce, Benedetto. «Il ‘Beneficio di Cristo’». Dins: La Critica XXXVIII, 40, 1940, p. 119.

9 Caldria preguntar-se si la pregunta a què respon el text crocià es refereix a la identitat d’Eu-

ropa, en el sentit en què es va desenvolupar el debat a principi del segle xxi relatiu a la inclusió 

de la referència a les arrels cristianes dels països europeus en el preàmbul de la Constitució 

Europea.

10 Per a una interpretació detallada cf. Di mauro, Antonio. Il problema religioso nel pensiero di 

Benedetto Croce. Franco Angeli, Milà, 2001. Cf. Especialment les exhaustives pàgines: 279-293.

11 Benedetto Corce & Maria Curtopassi, cit., p. 105.

12 croce, Benedetto. Discorsi parlamentari. Bardi, Roma, 1983, p. 174.

13 Vegeu: Malgeri, Francesco. «Il contesto politico». Dins: antonetti, Nicola et. al. (eds.). I catto

lici democratici e la Costituzione. Vol. I i Il Mulino, Bolonya, 1998, p. 21-108: aquí pàg. 96. Sobre el 

lligam entre el feixisme mussolinià i l’Església catòlica resulta molt informatiu el recent llibre de 

sale, Giovanni. La Chiesa di Mussolini. Rizzoli, Milà, 2011, del qual podem concloure que els Pac-

tes resultaren sobretot d’un afany estratègic de totes bandes que, de ben cert, és testimoni d’un 

cristianisme a les antípodes del crocià.

14 Penseu en el cas de les esglésies estatals escandinaves i els debats sobre el seu estatut 

polític i legal.

15 Croce desenvolupà, des de de principis dels anys quaranta, una versió força sofisticada de 

la postura política liberal que havia de guiar el seu quefer polític. Cf. «Che cosa è il liberalismo. 

Premessa per la ricostruzione di un partito liberale italiano». Dins Scritti e discorsi politici (1943

1947). Bibliopolis, Nàpols, 1993, vol. I, p. 103-107. I «Liberalismo e cattolicesimo». Dins: íd., vol. II, 

p. 188-191.

16 Art. 7: «L’Estat i l’Església catòlica són, cadascú en la seva pròpia esfera, independents i so-

birans. Les seves relacions es regularan pels Tractats Lateranenses».

17 En una carta, una setmana després del debat parlamentari, Croce afirma que el seu argu-

ment se centrà en «el caràcter antijurídic d’aquell article», carta de Croce a Ferri del 29 de març 

de 1947, dins: GriFFo, Maurizio (ed.). Dall’«Italia tagliata in due» all’Assemblea costituente. Docu

menti e testimonianze dei carteggi di Benedetto Croce. Il Mulino, Bolonya, 1998, p. 293. El 21 de 

març, havia publicat ja una carta a un diari romà i a un napolità en què destacava el seu raona-

ment «austerament jurídic [...] allunyat de tota polèmica antireligiosa». «Stato e Chiesa (A pro-

posito dell’Art. 7)». Dins: croce, Benedetto. Scritti e discorsi politici (19431947). Vol. II, p. 357 i 

següents.
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18 croce, Benedetto. «La concezione liberale come concezione della vita». Dins: íd., Etica e 

política. Laterza, Bari, 1931, p. 288.

19 Cf. lönne, Karl-Egon. Benedetto Croce als Kritiker seiner Zeit. Max Niemeyer, Tübingen, 1967, 

p. 333.

20 croce, Benedetto. Taccuini di lavoro VI. Napoli, Arte Tipografica, 1987, p. 116 (9 d’octubre de 

1946).

21 Vegeu l’exhaustiu article del Professor Genovese en les pàgines següents, i també Benedet-

to Croce & Giuseppe de Luca, Carteggio 19221951 (a cura de Gianluca Genovese). Edizioni di 

Storia e Letteratura, Roma, 2010, especialment: p. 171-180 i 181-184. Altament informativa resulta 

la introducció al mateix llibre d’Emma Giammattei, p. vii-xxxviii.

22 croce, Benedetto. Storia di Europa nel secolo decimonono. Laterza, Bari, 1932, p. 27.
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Còpia de la primera pàgina del manuscrit de B. Croce, Perché non possiamo non dirci
cristiani I conservat, juntament amb el dactiloscrit i els primers esborranys amb
correccions autògrafes de Croce, a la Biblioteca de l’Istituto Italiano per gli Studi
Storici a Nàpols (donació de Giovanni Ferrara).
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Benedetto Croce
Per què no ens podem  
no dir «cristians»*

La reivindicació per a un mateix del

nom de cristians no sol estar exemp-

ta d’una certa sospita de piadosa un-

ció i d’hipocresia, perquè moltes ve-

gades l’adopció d’aquest nom ha

estat al servei de l’autocomplaença i

per amagar coses molt diferents de

l’esperit cristià, com es podria com-

provar amb referències que aquí dei-

xem de banda per no oferir espai a

judicis i contestacions que ens dis-

traurien de l’objecte d’aquest dis-

curs, enelqualnomésesvolafirmar,

tot apel·lant a la història, que no po-

dem no reconèixer-nos i no dir-nos

cristians, i queaquestadenominació

és simple observança de la veritat.

El cristianisme ha estat la revolu-

ció més gran realitzada per la hu-

manitat: tan gran, tan comprensiva i

profunda, tan prenyada de conse-

qüències, tan inesperada i irresisti-

ble en la seva actualització, que no

meravellaquehagiaparegutopugui

encara aparèixer un miracle, una re-

velació des de dalt, una intervenció

directa de Déu en les coses humanes,

que han rebut d’ell una llei i una di-

recció completament noves.

Totes les altres revolucions, tots

els altres grans descobriments que

marquen èpoques en la història hu-

mana,nosuporten lescomparacions

amb el cristianisme, i semblen par-

* Traducció catalana del text Perché non possiamo non dirci «cristiani», publicat a La Critica 

l’any 1942. Traducció de Daniel Gamper.
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ticulars i limitades quan s’hi com-

paren. Totes, sense excloure’n les

que féu Grècia amb la poesia, l’art,

la filosofia, la llibertat política, i

Roma, amb el dret: per no parlar de

les més remotes, la de l’escriptura,

la matemàtica, la ciència astronò-

mica, la medicina i totes les altres

coses que devem a l’Orient i Egipte.

I les revolucions i els descobriments

subsegüents en els temps moderns,

tot i que no eren particulars i limi-

tats com ho van ser llurs precedents

antics, sinó que van concernir l’ho-

me en la seva totalitat, la pròpia àni-

ma de l’home, no es poden pensar

sense la revolució cristiana, en de-

penen. A ella li correspon la prima-

cia perquè l’impuls originari fou i

roman el seu.

La raó d’això és que la revolució

cristiana va actuar en el centre de

l’ànima, en la consciència moral, i

en accentuar la intimitat i la parti-

cularitat d’aquesta consciència, gai-

rebé semblava que li afegís una nova

virtut, una nova qualitat espiritual

que fins aleshores havia mancat a la

humanitat. Els homes, els genis, els

herois que precediren el cristia-

nisme, van realitzar accions estu-

pendes, obres bellíssimes, i ens van

transmetre un tresor riquíssim de

formes, de pensaments i d’experièn-

cies; però en tots ells es desitja la veu

particular que ens mancomuna i

ens agermana, i que sols el cristia-

nisme ha donat a la vida humana.

I no obstant això, no va ser un

miracle que va irrompre en el curs

de la història i es va inserir com a

força transcendent i estrangera; i

no va ser tampoc el miracle metafí-

sic que alguns filòsofs (i més que

tots Hegel) van construir quan es

van inclinar per pensar la història

com un procés al llarg del qual l’es-

perit adquireix una rere l’altra les

parts constitutives de si, les seves

categories (en cert moment el conei-

xement científic o l’Estat o la lliber-

tat, i, amb el cristianisme, la intimi-

tat moral), perquè l’esperit és

sempre plenitud de si, i la seva his-

tòria són les seves creacions, con-

tínues i infinites, amb les quals ce-

lebra l’etern si mateix. I, d’igual

manera que ni els grecs, ni els ro-

mans, ni el orientals van introduir

en el món les formes universals de

les quals, exagerant, se’ls considera

creadors, però en virtut de les quals

només van produir les obres i les ac-

cions amb què van arribar més

amunt que mai abans i van marcar

crisis solemnes de la història huma-

na; també la revolució cristiana va

ser un procés històric que en el pro-

cés històric general representa la

més solemne de les seves crisis.
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Constatem temptatives, anticipa-

cions i preparacions del cristianis-

me, com ho fem amb qualsevol obra

humana (un poema o una acció po-

lítica), però la llum que aquells fets

semblen transmetre la reben reflec-

tida, de l’obra que va ser realitzada

amb posterioritat, i no la tenien en

si, perquè cap obra pot néixer de

l’agregació o participació de les que

no són ella, sinó sempre i única-

ment per un acte original i creatiu:

cap obra preexisteix en els seus an-

tecedents.

La consciència moral, quan apa-

reix el cristianisme, va reviure,

exultar, i es va angoixar de maneres

noves, tota ella fervent i confiada,

amb el sentit del pecat sempre insi-

diós i amb la possessió de la força

que sempre s’hi oposa i sempre el

venç, humil i altiva, retrobant en la

humilitat la seva exaltació i l’ale-

gria en el servei al Senyor. I es man-

té incontaminada i pura, intransi-

gent davant qualsevol seducció que

la tragués fora de si o que la contra-

posés amb si, cautelosa fins i tot da-

vant l’estima, la lloança i la lluentor

social; i la seva llei atén només la

veu interior, no les ordres i els pre-

ceptes externs, tots incapaços de

desfer el nus que de tant en tant cal

desnuar, a la fi moral que cal asso-

lir, i tots, per una via o per una altra

ens empenyen vers la baixesa sen-

sual i utilitària. I el seu afecte va ser

d’amor, amor vers tots els homes,

sense distinció de gents i de classes,

de lliures i esclaus, vers totes les

criatures, vers el món que és obra de

Déu i Déu que és Déu d’amor, i no

està separat de l’home, i descendeix

vers l’home, i en el qual tots hi som,

vivim i ens movem.

D’aquesta experiència, que era al

mateix temps sentiment, acció i

pensament, sorgia una nova visió

i una nova interpretació de la reali-

tat, ja no cercada en l’objecte, sepa-

rat del subjecte, i posat al lloc del

subjecte, sinó l’etern creador de les

coses i l’únic principi explicatiu; i

s’instaurava el concepte de l’esperit,

i el propi Déu ja no va ser concebut

com a unitat indiferenciada i abs-

tracta, i per tant immòbil i inert,

sinó un i distint alhora, car viu i font

de tota vida, un i tri.

Aquest nou capteniment moral i

aquest nou concepte es van presen-

tar parcialment abillats de mites

(regnedeDéu,resurrecciódelsmorts,

baptisme per preparar-se, expiació i

redempció que treu els pecats dels

triats pel nou regne, gràcia i predes-

tinació, etcètera), van passar de ma-

nera laboriosa de mites més corpu-

lents a d’altres més fins i de veritat

transparent; es van enredar en pen-
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saments no sempre harmònics i van

topar amb contradiccions davant

les quals van aturar-se, incertes i

perplexes; però no per això van

deixar de ser substancialment els

que hem enunciat breument i que

tothom sent ressonar dintre de si

quan s’atribueix el nom de «cristià».

Una nova acció, un concepte nou,

una nova creació de poesia no és i

no ha de ser concebuda, com si es

configurés en l’abstracció i en la

imaginació, com quelcom objectiva-

ment clos i circumscrit, sinó com

una força que es fa camí entre les

altres forces, i de vegades s’encalla,

a voltes s’extravia, i a voltes avança

lenta i fatigant, o fins i tot es deixa

superar aquí i allà de les altres for-

ces que no pot vèncer del tot, i sot-

metre i resoldre en si, i de les derro-

tes s’enforteix i de les derrotes es

torna a alçar pugnaç. I qui la vulgui

entendre en el seu caràcter propi i

original l’ha de distingir d’aquests

fets estranys, superar aquest acci-

dents, veure-la no només en els seus

obstacles i aturades, en les seves

apories i contradiccions, en el seu

errar i desviar-se, sinó en el seu ím-

petu primer i en la seva tensió domi-

nant, igual que una obra poètica val

pel que té de poesia i no per l’impo-

ètic que s’hi mescla o l’acompanya,

per les maculae que es troben també

a Homer i Dant. Se sol oposar, amb

un sentiment de desconfiança i

amb mots de crítica i reprovació,

que d’aquesta manera «s’idealit-

zen» les doctrines i els fets, i no se’ls

respecta en la seva íntegra realitat;

però aquest «idealitzar-los» (que no

tanca els ulls als elements estranys i

als accidents, i que per tant no els

nega) no és res més, com ja hem dit,

que la «intel·ligència» que els entén.

Fem la prova pel camí contrari, i po-

sem en el mateix pla els relats i els

mites, les coherències i incoherèn-

cies, les certeses i incerteses d’un

pensador; i la conclusió serà neces-

sàriament que aquesta obra no era

realment una obra, sinó un no-res,

contradictòria, viciada i corrompu-

da de dalt a baix pels errors: la qual

cosa solen fer de bon grat no pocs

crítics i historiadors, complaguts,

pel que sembla, de retrobar en els

fets i en les idees i en les grans obres

del passat la mateixa dispersió men-

tal i la mateixa inèrcia moral que hi

ha en ells.1

Va ser també natural i necessari

que el procés de formació de la ve-

ritat, que el cristianisme havia in-

tensificat i accelerat de manera tan

extraordinària, s’aturés en algun

punt, provisionalment, i que la re-

volució cristiana tingués un inter-

val de repòs (interval que en la his-
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tòria pot, cronològicament, durar

segles) i que adoptés una forma es-

table. També en això ha estat acusa-

da i lamentada, i encara avui es la-

menta, la caiguda de les altures on

es movia l’entusiasme cristià, i la fi-

xació, la pragmatització, la poli-

tització del pensament religiós, la

interrupció del seu fluir, la solidifi-

cació que és la mort. Però la polèmi-

ca contra la formació i l’existència

de l’església o de les esglésies és tan

poc raonable com ho seria la que

acusés la universitat i les altres es-

coles perquè en elles la ciència, que

és crítica i autocrítica continuades,

deixa de ser-ho i és fixada en cate-

quismes i manuals, i s’aprèn ja lles-

ta i preparada, ja sigui per utilitzar-

la amb finalitats pràctiques, ja sigui

que els enginys més vius la pren-

guin com a matèria a considerar en

la realització i l’assaig de nous pro-

gressos científics. No es pot elimi-

nar de la vida de l’esperit aquest

element en el qual el procés cogni-

tiu de la recerca es clou amb la fe

adquirida i s’obre el de l’acció pràc-

tica, en què es transfon la fe. I si

aquesta cloenda, d’un banda, sem-

bla, i, en cert sentit, és, la mort (en-

cara que sigui l’eutanàsia, la bona

mort) de la veritat, car la veritat ge-

nuïna es troba únicament en el pro-

cés pel qual es fa, d’altra banda,

aquest procés clos és també la con-

servació de la veritat per a la seva

nova vida i per reprendre el procés

anterior, com una llavor que germi-

narà i donarà nous brots. Així va for-

jar l’església cristiana catòlica els

seus dogmes, sense por de formular

a voltes el no pensable perquè no es-

tava encara plenament resolt en la

unitat del pensament, el seu culte,

el seu sistema sacramental, la jerar-

quia, la disciplina, el patrimoni ter-

renal, l’economia, les finances, la

jurisprudència i els seus tribunals, i

la corresponent casuística legal, i va

estudiar i va acomodar-se i va fer

transaccions amb necessitats que

no podia extingir o reprimir, ni dei-

xar lliures i desenfrenades; i va ser

benèfica la seva acció, tot vencent el

politeisme pagà, i els nous adversa-

ris que van venir de l’Orient (d’on

ella mateixa provenia i que havia

superat), i també els que eren espe-

cialment perillosos perquè duien

impresos molts trets de la seva ma-

teixa fisonomia, com els gnòstics i

els maniqueus, i tot proveint per a

la reconstrucció sobre nous fona-

ments espirituals del decadent i cai-

gut imperi romà, acollint-ne i reco-

llint-ne, també de tota la cultura

antiga, la tradició. I va tenir un llarg

període de glòria conegut com

l’edat mitjana (divisió històrica i
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una denominació creada de mane-

ra aparentment casual, però efecti-

vament guiada per una intuïció se-

gura del ver), durant la qual no

només es va portar a terme la cristia-

nització i romanització i civilitza-

ció dels Germans i d’altres bàrbars,

no només va impedir les renovades

insidies i els danys causats per les

noves-velles heretgies dualistes, pes-

simistes i ascètiques, acòsmiques i

negadores de la vida, no només va

fomentar la defensa contra l’Islam

que amenaçava la civilització euro-

pea, sinó que va prendre partit per

l’exigència moral i religiosa que és

superior a la unilateralment políti-

ca i la posa al seu servei, i, com a tal,

va afirmar legítimament el seu dret

de domini sobre el món sencer, amb

independència de quines fossin de

fet les sovintejades perversions o in-

versions d’aquest dret.

Tampoc no són vàlides les altres

acusacions que se solen fer a l’esglé-

sia cristiana catòlica per la corrup-

ció que va deixar que penetrés en el

seu si i que freqüentment s’hi va es-

tendre de manera molt greu. I no ho

són, perquè totes les institucions

contenen el perill de la corrupció:

de les parts que usurpen la vida del

tot, de les raons privades i utilitaris-

tes que suplanten les raons morals,

i totes les institucions pateixen

aquestes desviacions, i contínua-

ment s’esforcen per superar-les i

per restituir les condicions de salut.

Això ha succeït també, si bé de faiçó

menys escandalosa o més mesqui-

na, en les esglésies que es van aixe-

car contra la seva primogènita catò-

lica, denunciant-ne la corruptela,

en les diverses confessions evangèli-

ques i protestants. Com és ben sa-

but, l’església cristiana catòlica,

també al llarg de l’edat mitjana, tot

aprofitant els esperits cristians que

flamejaven espontàniament en el

seu si i fora d’ella, i ajustant-los a la

seva finalitat, es va revigoritzar i re-

formar tàcitament diverses vega-

des. I quan, més tard, entre les cor-

rupteles dels seus Papes, del seu

clergat i dels seus monjos, i la can-

viant condició política general que

li havia tret el domini que exercia

en l’edat mitjana i li havia escapçat

les seves armes espirituals, i final-

ment el nou pensament crític, filo-

sòfic i científic que feia semblar an-

tiquada la seva escolàstica, va ser

prop de perdre’s, es va reformar en-

cara una vegada amb prudència i

política, salvant de si tot el que es

pot salvar amb prudència i política,

i continuant la seva obra, que va re-

portar els seus màxims triomfs en

les terres recent descobertes del

Nou Món. Una institució no mor
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pels seus errors accidentals i super-

ficials, sinó només quan ja no satis-

fà cap necessitat, o a mesura que es

redueix la quantitat i baixa la quali-

tat de les necessitats que satisfà. La

pregunta sobre quines són les con-

dicions presents de l’església catòli-

ca pel que fa a aquests assumptes és

aliena al discurs que fem aquí.

El reprenem ara en el punt en el

qual ens n’hem allunyat per fornir

els esmentats aclariments sobre la

veritat pròpia del cristianisme i so-

bre la seva relació amb l’església o

esglésies, tot havent reconegut la

necessitat que el procés formatiu i

progressiu del pensament cristià

s’hagués de concloure provisional-

ment (com es fa, en el fons, si se’ns

permet aquí de traslladar el gran en

el petit, quan s’ha escrit un llibre i

s’envia a impremta i al públic, resis-

tint a la bogeria de l’infinitum prefec-

tionis), resta, d’altra banda, que el

procés es reprengui, revisi i es porti

més lluny i més amunt. El que hem

pensat no per això ho hem mai pen-

sat fins a les seves últimes conse-

qüències: el fet no és mai un fet

àrid, marcat per l’esterilitat, sinó

que està sempre en gestació, és sem-

pre, com diu l’expressió de Leibniz,

gros de l’avenir. Els genis de l’acció

profunda, Jesús, Pau, l’autor del

quart evangeli, i els altres que van

cooperar amb ells en la primera

època cristiana, semblaven, amb el

seu mateix exemple (atès que la

seva tasca de pensament i de vida

havia estat fervent i sense pausa) de-

manar que l’ensenyament que ofe-

rien no fos només una deu d’aigua

on es pogués pouar eternament, o

semblant a la vinya els sarments de

la qual porten fruits, sinó una obra

incessant viva i plàstica per domi-

nar el decurs de la història i per sa-

tisfer les noves exigències i les no-

ves preguntes que ells no havien

sentit i que no s’havien posat, i que

s’haurien generat més tard en el si

de la realitat. I com que aquesta

continuació, que és alhora transfor-

mació i creixement, no es pot dur a

terme sense determinar millor, cor-

regir i modificar els primers con-

ceptes i afegir-ne de nous i realitzar

noves distribucions, per això no pot

ser ni una repetició ni un impossi-

ble comentari literal, ni, al cap i a la

fi, una feina mecànica (com, en ge-

neral, a l’edat mitjana, llevat d’as-

saigs aïllats i rares espurnes), sinó

una tasca genial i congenial. Cal

considerar com a continuadors efec-

tius de l’obra religiosa del cristia-

nisme els que, tot partint dels seus

conceptes i integrant-los amb la crí-

tica i la ulterior recerca, van pro-

duir avenços substantius en el pen-
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sament i en la vida. Van ser, doncs,

malgrat alguns indicis anticristians,

els homes de l’humanisme i del Re-

naixement que van entendre la vir-

tut de la poesia i de l’art i de la po-

lítica i de la vida mundana, tot

reivindicant-ne la plena humanitat

en contra del sobrenaturalisme i de

l’ascetisme medieval i, en alguns as-

pectes, com que van ampliar el sig-

nificat universal de les doctrines de

Pau, tot deslligant-les de les referèn-

cies particulars, de les esperances i

de les expectatives del seu temps,

van ser els homes de la Reforma; van

ser els severs fundadors de la cièn-

cia físico-matemàtica de la natura

amb els descobriments que van ofe-

rir nous mitjans a la civilització hu-

mana; els que van afirmar la religió

natural i el dret natural i la toleràn-

cia, pròdrom de les ulteriors concep-

cions liberals; els il·lustrats de la raó

triomfant que van reformar la vida

social i política, eliminant tot el que

restava de feudalisme medieval i de

medievals privilegis clericals, fora-

gitant les denses tenebres de les su-

persticions i dels prejudicis, que

van encendre una nova flama i un

nou entusiasme pel bé i pel ver i un

renovat esperit cristià i humanitari;

i rere d’ells, els patricis revoluciona-

ris que van estendre des de França

tota la seva eficàcia; i també els filò-

sofs que van provar de donar-li for-

ma crítica i especulativa a la idea de

l’esperit, que en el cristianisme va

ser substituïda per l’antic objecti-

visme, Vico i Kant i Fichte i Hegel,

els quals, directament o indirecta,

van inaugurar la concepció de la re-

alitat com a història, contribuint a

superar el radicalisme dels enciclo-

pedistes amb la idea del desenvolu-

pament, i l’abstracte libertarisme

dels jacobins amb el liberalisme ins-

titucional, i el seu cosmopolitisme

abstracte amb el respecte i la pro-

moció de la independència i la lli-

bertat de totes les diverses i indivi-

duals civilitzacions dels pobles o,

com van ser anomenats aleshores,

de les nacionalitats: aquests i tots

els altres com ells que l’Església de

Roma, preocupada (com no podia

ser d’una altra manera) de protegir

la seva institució i l’organització

que havia donat als seus dogmes en

el Concili de Trento, havia conse-

güentment d’ignorar i perseguir i,

en definitiva, condemnar tota l’edat

moderna en el seu syllabus, sense es-

tar en condicions de contraposar a

la ciència, a la cultura i a la civilitza-

ció moderna dels laics unes ciència,

cultura i civilitzacions pròpies i vi-

goroses. I havia de i ha de rebutjar

amb horror, com a blasfèmia, el

nom de cristians que els correspon
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justament, d’obrers en la vinya del

Senyor, que han fet fructificar amb

els seus esforços, sacrificis i la seva

sang la veritat anunciada primer

per Jesús i elaborada pels primers

pensadors cristians, però com qual-

sevol altra obra del pensament, que

és sempre un esborrany al qual

s’han d’afegir perpètuament nous

retocs i noves línies. L’Església de

Roma no pot tampoc de cap manera

acceptar el fet que hi hagi cristians

fora de tota església, no menys ge-

nuïns que els que hi pertanyen, i

molt més intensament cristians,

atès que són lliures. Però nosaltres

(que no escrivim ni per agradar ni

per desagradar els homes de les es-

glésies i que comprenem, amb el

respecte degut a la veritat, la lògica

de la seva posició intel·lectual i mo-

ral i la llei del seu comportament)

hem de confirmar l’ús del nom que

la història demostra com a legítim i

necessari.

Una bona prova d’aquesta inter-

pretació rau en el fet que la contí-

nua i violenta polèmica anticlerical

que recorre els segles de l’edat mo-

derna, s’ha detingut i ha callat amb

reverència davant el record de la

persona de Jesús, sentint que ofen-

dre’l hauria estat ofendre’s a si, a les

raons dels seu ideal, al cor del seu

cor. Fins i tot algun poeta, que, per

la llicència que es concedeix als poe-

tes d’expressar fantàsticament amb

símbols i metàfores els ideals i con-

traideals tot seguint els motius de

les seves passions, va creure veure

en Jesús (el Jesús que va estimar i

que volia l’alegria) un negador de la

joia i un propagador de la tristesa,

va acabar retractant-se de les seves

afirmacions, com li va succeir a

Goethe i a l’italià Carducci. També

van ser les impressions i fantasies

dels poetes les que van suscitar les

nostàlgies pel serè paganisme an-

tic, contradites sovint per les im-

pressions i fantasies oposades dels

que les havien sostingut per poc

temps.2 La despreocupada alegria i

les bromes que semblaven inno-

cents en totes les ocasions en què

s’adreçaven, fos quin fos el fet o el

personatge gloriós de la història i

de la poesia, no ha semblat mai in-

nocent ni ha estat mai permesa en

relació amb la figura de Jesús, que

sempre s’ha refusat de portar als es-

cenaris teatrals, tret de la ingenuï-

tat de les representacions medie-

vals sagrades i de les seves seqüeles

populars, les quals han estat vistes

amb indulgència per l’Església o

que ella mateixa ha promogut. Se’n

pot veure una altra prova tal vegada

en els comportaments i en les sim-

bologies de color cristià, amb què
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amb freqüència es revesteixen les

revoltes polítiques i socials de l’edat

moderna, fins i tot les que tenen

un caràcter més marcadament anti-

eclesial, de manera que s’ha pogut

parlar de la «ciutat celeste» que els

racionalistes del segle xviii, els vol-

terians, havien edificat, del «jardí

de l’Edèn» que van transferir a l’an-

tiga Roma o a la felicitat arcàdica,

de la «Raó» o de la «Natura», que per

a ells ocupava el lloc de la Bíblia i de

l’Església, i altres coses similars;3 i

les revolucions dels temps moderns

es refereixen als seus «reveladors»,

envien els seus «apòstols» i glorifi-

quen els seus «màrtirs».

Si bé tota la història passada con-

flueix en nosaltres i som fills de tota

la història, l’ètica i les religions an-

tigues van ser superades i resoltes

en la idea cristiana de la conscièn-

cia i de la inspiració moral, i en la

nova idea del Déu en el qual som,

vivim i ens movem, i que no pot ser

ni Zeus ni Jahvè, ni tampoc (malgrat

les adulacions de què se l’ha volgut

fer objecte en els nostres dies) el

Wotan germànic; i per això nosal-

tres, específicament, en la vida mo-

ral i en el pensament, ens sentim

directament fills del cristianisme.

Ningú no pot saber si una altra reve-

lació o religió, semblant o superior

a aquesta que Hegel definia com la

«religió absoluta», succeirà en el gè-

nere humà en un avenir del qual

avui no s’albira res; però es veu bé

que en el nostre present, no ens tro-

bem fora dels termes posats pel cris-

tianisme, i que nosaltres, com els

primers cristians, ens angoixem per

conciliar els contrastos sempre re-

currents i aspres i feroços entre im-

manència i transcendència, entre

la moral de la consciència i la del co-

mandament i la llei, entre l’eticitat

i la utilitat, entre la llibertat i l’auto-

ritat, entre el celeste i el terrestre

que són en l’home, i de l’èxit en con-

ciliar-los en una o altra forma singu-

lar sorgeix en nosaltres la joia i la

tranquil·litat interior, i de la cons-

ciència de no poder conciliar-los

plenament i exhaurir-los, sorgeix el

sentiment viril del perpetu comba-

tent o del treballador perpetu, als

quals i als fills dels seus fills no man-

carà mai la matèria del treball, és a

dir, de la vida. I conservar i inflamar

i alimentar el sentiment cristià és la

nostra necessitat recorrent, avui

més punyent i turmentós que mai

abans, entre dolor i esperança. I el

Déu cristià és encara el nostre, i les

nostres perfeccionades filosofies

l’anomenen l’Esperit, que sempre

se supera i que sempre és nosaltres

mateixos; i si no l’adorem més com

a misteri és perquè sabem que sem-
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pre serà misteri a ulls de la lògica

abstracta i intel·lectualista, que és

immerescudament creguda i digni-

ficada com a «lògica humana», però

que és límpida veritat a ulls de la lò-

gica concreta, que podria ben dir-se

«divina», entenent-la en el sentit

cristià com aquella vers la qual l’ho-

me contínuament s’alça i que, con-

tínuament unint-lo a Déu, el fa ve-

rament home.

NOTES

1 Em permeto de destacar que l’actual litera-

tura italiana posseeix en els llibres d’Omodeo 

sobre els orígens cristians una obra en la qual 

el vigilant sentit històric de les transicions i 

dels matisos s’alia, cosa rara, amb el robust 

pensament filosòfic, i la percepció dels esde-

veniments en la seva determinació ho fa amb 

una semblant percepció dels nexes que els 

vinculen al seu passat i al seu esdevenidor.

2 El que els adoradors del neopaganisme no 

van prendre en consideració pot expressar-se 

amb les paraules que Jakob Burkhardt posà 

en boca de l’Hermes del Vaticà, quan imaginà 

que meditava de la següent manera: «Ho teníem 

tot: el fulgor dels déus celestes, bellesa, eter-

na joventut, alegria indestructible; però no 

érem feliços perquè no érem bons». Que és 

com dir: «No érem cristians».

3 Vegeu el llibre de Carl L. Becker, The Hea

venly City of the eighteenth century philosop

hers, New Hale, 1932.
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Indagant tot això i considerant-ho, faria al cas desesperar,

si desesperar fos una sortida, que no ho és.

Benedetto Croce

Croce redactà el Per què no ens podem no dir «cristians» durant els anys de 

l’atac nazifeixista a Europa. Per entendre la gestació del text cal parar atenció a 

la resta de la producció crociana durant aquests anys. Croce hi combinà la crítica 

a la política il·liberal de l’Església amb la reivindicació de la força alliberadora i 

subversiva de Crist. Tot resseguint la seva producció filosòfica, s’il·lumina la im-

portància d’aquest text en la totalitat de la seva obra, tant pel que fa al contin-

gut, com a la seva forma literària.

És força singular, també per la raresa de l’enquadrament, el relat que

Croce confia als seus blocs de treball, els Taccuini di lavoro, sobre l’origen

improvisat i gairebé necessari, en una nit d’insomni, de l’assaig Perché non

possiamo non dirci «cristiani», com a reflexió que li va venir al pensament

amb imperiosa autonomia en forma de pregunta des d’aleshores ineludi-

Catedràtica de Literatura italiana a la Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa de Nàpols

Emma Giammattei
Entre història i 
interrogació: «Per què no 
podem no anomenar-nos 
cristians?»*

* Nota a la traducció: per tal de reflectir les matisos en l’original, en la traducció s’ha optat per 

traduir «chiamarci cristiani» per «anomenar-nos cristians» i «dirci cristiani» per «dir-nos cris-

tians». Cal tenir present aquesta diferència en la lectura del text, car en la major part dels casos 

es mantindrà l’original italià.
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ble: «Per què no podem no anomenar-nos cristians?». Localitat de Pollone,

agost del 1942: el filòsof treballa desenvolupant seccions de múltiples estu-

dis, classificant assaigs en els volums ja configurats –Scrittori del pieno e

tardo Rinascimento, Conversazioni di varia letteratura–, escrivint el prefaci per

al llibre sobre Eleonora Pimentel Fonseca, corregint galerades de volums ja

compostos i de reedicions. També en els otia literaria de l’estiueig, a la resi-

dència que l’acull cada estiu des del 1938, els Taccuini di lavoro registren el

ritme inevitable de la seva amplíssima jornada laboral, com a full de ruta

amb les pàgines per escriure i les ja escrites. Rep la visita dels intel·lectuals

antifeixistes piemontesos, des de Gioele Solari fins a Carlo Dionisotti, que

restitueixen el sentit del clima polític, entre neguit i presagi, d’un dels

moments més foscos de la història italiana. L’acompanya la filla Lidia, que

prepara la tesi que li ha assignat Adolfo Omodeo sobre un tema triat en

contra del consell patern: la figura de Sant Pere en el Nou Testament i

en els apòcrifs. Al filòsof li agrada consignar a l’espai autobiogràfic el dis-

sentiment que s’ha subratllat i el petit desacord familiar (en realitat, amb

Omodeo, el gran historiador del cristianisme i del Risorgimento, deixeble i

reactiu interlocutor de Croce). El 15 d’agost Croce resumeix la jornada la-

boral i finalment afegeix: «Després he llegit llibres de po-

esia i llibres d’història. Al vespre, caient de son, m’he

adormit a la poltrona». El 16 continua prenent notes:

«M’he despertat després de la mitjanit i he anat al llit,

però no m’he pogut tornar a dormir de seguida, i no he

trobat res millor a fer que meditar sobre Perché non possia-

mo non chiamarci cristiani? Al matí he fet l’esbós d’un petit

escrit sobre aquest tema i després la ressenya d’un llibre

recent de Cassirer. Lectures històriques durant el dia».

Després de dies de «lectures i apunts», el 26 d’agost

redacta l’assaig: «Per desfer-me de la malenconia he me-

ditat i escrit l’assaig sobre el perché non possiamo non chiamarci cristiani». I

serà aquest el títol, ara ja sense interrogant, del text que reapareix als dia-

ris, mecanografiat per la filla i l’estreta col·laboradora Alda, amb la variant

chiamarci > dirci (‘anomenar-nos’ > ‘dir-nos’) i l’afegitó de les cometes a

cristiani, i més tard indicat simplement com «Article sobre el cristianisme».1

L’assaig, que passa de pregunta apressant i turmentosa –la urgència de

M’he despertat després 

de la mitjanit i he anat 

al llit, però no m’he 

pogut tornar a dormir de 

seguida, i no he trobat 

res millor a fer que 

meditar sobre Perché non 

possiamo non chiamarci 

cristiani?
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la qual Croce veu clarament la nit del 15 d’agost del 1942– a qüestió arti-

culada històricament amb una evidència indiscutible –«aquesta denomi-

nació és simple acatament de la veritat»–,2 es publicarà com a obertura

del número de novembre del 1942 de la revista La Critica. S’inclou en el

context d’una xarxa de textos homogenis escrits entre finals dels anys

trenta i principis dels quaranta i en la seqüència sempre significativa dels

fascicles de la revista, durant els anys foscos de l’atac nazifeixista a

Europa, de l’antisemitisme i de la qüestió hebrea en el món,3 de la qual Croce

esdevé acusador oportú i coratjós ja des del 1934. El 1938, en resposta a

Federica Artom, una jueva torinesa que li agraeix la batalla contra les lleis

racials duta a terme des de La Critica, escriurà amb sorprenent entonació

bíblica: «La paraula de Déu es complirà; la veritat és la veritat».4 Com es

dedueix precisament dels Taccuini di lavoro, aquests són

els anys més melancòlics, els anys en què el vell Croce

desitja morir.5 La mateixa poderosa màquina de l’escrip-

tura de Croce s’atura de vegades per escoltar els símpto-

mes, indistints però tremends, del Mal, de la gran nit

que plana sobre Occident. La reflexió del 1942, si d’una

banda posseeix una peculiar imprevisibilitat i, segons al-

guns, un caràcter de punt d’inflexió, d’una altra pot re-

conduir-se dins d’una plantilla intertextual molt extensa, que comprèn

intervencions sobre el cristianisme publicades a principis del segle xx,

com Cristianesimo, socialismo e metodo storico, ressenya d’un llibre de Sorel

sobre Renan apareguda a La Critica el 1907,6 on el filòsof hegelià havia

definit l’adveniment del cristianisme com un «començament» en la histò-

ria d’Occident. Són igualment fonamentals, en aquesta línea, els Studi su-

lla vita religiosa a Napoli nel Settecento, publicats a La Critica del 1926 en dos

fascicles que l’any següent van confluir en Uomini e cose della vecchia Italia.

Per tant, no s’ha de subestimar l’extraordinària capacitat del vell Croce de

recuperar amb una nova perspectiva, i de desenvolupar fins i tot les seves

idees més remotes, el futur no explícit que totes i cadascuna de les se-

ves pàgines precedents contenien. I una anàlisi diacrònica de la freqüèn-

cia de paraules clau com fe, religió o religiositat evidenciaria la polarització,

en l’obra de Croce entre la dècada dels anys vint i la dels quaranta, entre

l’atac a la cultura clerical i neotomista i a la política il·liberal de l’Església

Com es dedueix 

precisament dels Taccuini 

di lavoro, aquests són els 

anys més melancòlics,  

els anys en què el vell 

Croce desitja morir.
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del Concordat, d’una banda, i, de l’altra, la reivindicació de la força allibe-

radora i subversiva, cada cop més incisiva, de la imatge de Crist. Ja el

1923, a propòsit de l’ensenyament religiós en l’escola primària, Croce ha-

via recordat, votant-hi a favor, que «tota educació (també

la que l’ateu i el materialista dissenyen de conformitat

amb els seus pressupòsits lògics) és sempre educació reli-

giosa».7 No es pot oblidar, en aquesta batalla per arrencar

als catòlics els emblemes de la consciència cristiana, co-

mençant per Manzoni, el valor de la col·laboració amb

Adolfo Omodeo, que publica a La Critica, entre altres co-

ses, la sèrie d’estudis Cattolicismo e civiltà moderna nel secolo

xix i els estudis que va fer sobre la Cultura francese nell’età

della restaurazione. I a la revista, treballant conjuntament, al llarg de tota la

dècada dels anys trenta es va anar desenvolupant, a través d’assaigs, notes

i ressenyes, una història sencera, oberta, bastant abans del Perché non pos-

siamo non dirci «cristiani», amb la visió laica d’una Europa cristiana.

Des del punt de vista reticular d’una estructura filosòfica que tendeix

constantment a reconsiderar-se en situació, sempre per una renovada

unitat simfònica dels temes que estan en circulació, l’assaig Perché non

possiamo non dirci «cristiani» es revela, per tant, com a punt de convergència

i de síntesi d’un nucli determinat de textos, pertanyents al període com-

près entre el 1939 i el 1943, amb referències particulars a pàgines no més

antigues del 1930. Gennaro Sasso8 ha escrit exhaustivament sobre l’elabo-

ració i la recepció de l’assaig, sobre el lloc que ocupa en la dinàmica de

l’obra de Croce i sobre el complex viatge textual –encara no acabat– d’un

text que sovint s’extrapola i reactiva d’una manera més o menys legítima.

Pel que fa al rerefons, s’han de tenir en consideració, com a mínim, la

memòria llegida al Congrés de Filosofia d’Oxford del setembre del 1930,

«Antistoricismo», i, de forma complementària, la memòria del 1931 «Con-

siderazioni sulla Storia d’Europa dal 1871 al 1914», posteriorment part

conclusiva de la Storia d’Europa nel secolo decimonono,9 on s’indicava el nai-

xement d’un món efectivament nou en el cristianisme, «de nous concep-

tes, nous sentiments i noves configuracions socials i noves institucions».

També s’hi connectava el liberalisme, la idea d’Europa, l’historicisme i,

en línia amb l’educació i la vida cristiana, «la religió de la llibertat».

Ja el 1923, a propòsit de 

l’ensenyament religiós 

en l’escola primària, 

Croce havia recordat, 
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Aquesta connexió semàntica, aquesta inclusió estratègica del concepte de

religió aplicat a un principi immanent (la llibertat de la consciència mo-

ral, però també la llibertat de i en la Història) és un dels motius de la vio-

lenta reacció de l’Església i de la inclusió a l’Índex, l’any 1934, de tota

l’obra de Croce. De fet, Croce hauria argumentat, per la seva banda, que

justament l’odi irremissible de l’Església de Roma posava de manifest «el

caràcter religiós, de religiosa rivalitat, del liberalisme». En el Perché non

possiamo non dirci «cristiani» s’afirma, en conseqüència, el caràcter de revo-

lució duta a terme pel cristianisme «en el centre de l’ànima, en la cons-

ciència moral» i, per aquesta centralitat de la intimitat de l’home, «una

nova qualitat espiritual, que la humanitat no havia tingut fins aleshores».

Croce, com ha posat de manifest Sasso, reconeix l’acció de la «veritat (filo-

sòfica) del cristianisme» fora del cristianisme, fins i tot en el centre del

pensament modern, des del moment que «la revolució cristiana va ser un

procés històric, que se situa en el procés general històric com la més solemne de les

seves crisis».10 A La Critica el filòsof havia preparat aquestes postures per

configurar un front, minoritari però prestigiós i resistent, valent-se tam-

bé de cites d’escriptors i pensadors contemporanis. Rellegiu aquest pas-

satge de Thomas Mann, el més present (amb pàgines traduïdes i simple-

ment ofertes pel director de la revista, sense comentari, al lector italià):

«Digueu el que vulgueu: el cristianisme, aquest floriment del judaisme,

resta un dels suports fonamentals sobre els quals reposa la civilització

occidental, i l’altre és l’antiguitat mediterrània. Si un grup qualsevol de la

societat occidental renegués un d’aquests dos fonaments de la nostra mo-

ralitat i cultura, o tots dos, provocaria una sortida d’aquesta civilització i

una arrencada violenta (que, pel que fa a la resta, gràcies a Déu, no és rea-

litzable) de la condició humana envers no se sap què…».11

En aquesta visió dramàtica d’anys, a La Critica s’ha de registrar, junta-

ment amb els temes propis del pensament laic, l’atenció constant per

l’imaginari literari del cristianisme, pel valor poètic dels textos cristians:

l’episodi de «Gesù e l’adultera», una de les interpretacions més genials del

Croce lector, es recull a Poesia antica e moderna,12 el llibre de crítica més

lliure i menys programàtic de Croce, destinat només a il·luminar, des de

Terenci fins a Hopkins, les gradacions i les variacions de la «poesia eter-

na»; en el mateix fascicle del 1939, l’anàlisi de l’himne «Dies irae» es resol
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en una refinada lectura del «text en el text», és a dir, de l’ús que Goethe en

fa a Faust. També fa al cas la interpretació, que va sonar com a antífona,

de l’himne llatí medieval Quid tiranne, quid minaris?, en l’assaig també re-

collit a Poesia antica e moderna. És una invasió victoriosa dels territoris so-

vint freqüentats, amb «pia unció» i molta cautela política, pels literats

catòlics. Concretament, la situació poètica absoluta –explicada amb movi-

ments, paraules, aspectes «definitius», en opinió de Croce– de l’episodi de

la vida de Jesús «ha influït durant segles en les ànimes i hi influeix encara

avui, amb el màgic poder de la poesia que alliçona sense alliçonar, que

ensenya sense ensenyar, que descobreix a l’home els racons més profunds

i les fibres més delicades de la humanitat».

A La Critica del març del 1940 trobem, finalment, l’assaig «Il beneficio di

Cristo», que representa, en molts aspectes, el més plausible antecedent del

text del 1942. El Trattato utilissimo del beneficio di Cristo crocifisso verso i cristia-

ni és, de fet, un petit tractat del segle xvi, condemnat com a herètic per

l’Església catòlica en el moment en què va començar a llegir-se tenint en

compte la reforma luterana. En aquell «quadern escrit amb el cor» s’afir-

mava la veritat cristiana de la salvació de l’ànima a través de la fe i l’«actuar

bé», que és, segons Croce, veritat filosòfica que «no perd aquesta naturale-

sa perquè es presenti envoltada del mite del déu redemptor, de Crist fill de

Déu».13 L’observació sobre com llegir, en els temps il·liberals, textos proble-

màtics i per si mateixos dobles, en el límit entre dos models oposats, entre

ortodòxia i heretgia, resultava una prova de l’agudesa i perspicàcia de la

lectura de Croce, que mai no en perdia de vista la recepció contemporània:

cal parar esment, observava Croce, «no només a allò que aquests llibres

afirmen, sinó també a tot allò de què no es parla i que, per tant, es nega tà-

citament, es tracta com si no tingués consistència ni realitat». Podria ser

profitós, doncs, aplicar precisament a l’assaig Perché non possiamo... un mè-

tode de sondeig com aquest, adequat potser per fer-nos comprendre l’efec-

te, en sincronia –de desconcert i de sorpresa–, i la llarga sèrie de reapari-

cions i redescobriments de l’assaig amb el pas del temps, com d’un text

obert. Quina part falta? Què no es diu? Afrontar aquesta qüestió no és fàcil.

Certament, se suggeriria que Croce, en comptes de com estava aquell any

i aquell estiu, acompanyat i estimat, hi apareix sol, in più spirabil aere, en

l’apassionant cos a cos amb la imatge de Crist, irresistible i irreversible,
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possessió segura de qualsevol que us anheli, lliurement. I hi és, sobretot, la

Història gran, de llarga durada, hi són els segles («el Déu cristià encara és

el nostre, i les nostres filosofies perfeccionades l’anomenen l’Esperit»), en

un espai on el feixisme no existeix, on ja és un passat breu. Per considerar

l’estratègia de la reticència, el mateix desplaçament del contenciós polític

sobre la taula del cristianisme fora del catolicisme reïficat restitueix profè-

ticament un clima pòstum, després de la massacre, molt avançat respecte

del present real i de la guerra que aquí es revela com a ja perduda. Doncs

bé, si tenim present la curvatura interrogativa de la primera formulació,

com a pregunta que el turmenta –«Per què no podem no anomenar-nos

cristians?»–, ens posem rere la pista de l’altra pregunta, la que es constitueix

el revés: «Podem (encara) anomenar-nos cristians?».14 A més, qui tingui

coneixement textual i formal de l’escriptura de Croce sap que la discussió

de la denominació –en aquest cas, el dir-se i el ser dit cristià– sempre pre-

cedeix la impugnació del sentit antic i la reformulació d’un nou significat.

En el front oposat trobàvem els «presumptes cristians», suposats «homes de

fe» que no s’oposaven a «acceptar aliances de bandits i

de coses pitjors».15 I, en canvi, va correspondre a esperits

religiosos com el de Croce de combatre, per exemple, el

«Neopaganisme de la joventut hitleriana».16 D’aquí proce-

deixen les cometes baixes («»), des del primer text me-

canografiat, el caràcter interrogatiu original, i d’interro-

gació no retòrica, del text que conserva, de fet, la feliç

ambigüitat del perché.17 En el número anterior de La

Critica, del setembre del 1942, el filòsof havia escrit una

nota, «Sulla parola e sul concetto di fede», reveladora: fe és un

terme que només és oportú en la discussió dels testimo-

nis i de la major o menor autoritat d’aquests; fora d’aquest camp, avui di-

ríem que només té valor com a performatiu, per indicar el pas de pensa-

ment a acció. I els «genis de l’acció profunda», portadors del VERB com a

δυναμις, es defineixen en el text del 1942: Jesús i Sant Pau.

Un cop llegit l’assaig, l’amic Vossler, en una de les cada cop més excep-

cionals cartes permeses per la situació bèl·lica i per la censura militar, li

escrivia des d’Alemanya: «Aquest nom que ara reivindiques, en el meu cor

sempre te l’he donat»,18 demostrant haver entès bé la substància de la
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qüestió del nom. Però és el literat Pietro Pancrazi qui ens ofereix, en la

carta d’agraïment a Croce, una important clau de lectura de l’assaig:

«Estupend, revela, aclareix i aprofundeix un sentiment que tots nosaltres

dúiem dins. I deu contenir un nucli poètic, un nucli líric, perquè jo, des-

prés, he anat a rellegir la Pentecosta».19 En efecte, l’assaig posseeix una quo-

ta de literarietat conspícua que ha de fer reflexionar, al-

menys com la que caracteritzarà el diàleg imaginari amb

Hegel del 1949, que també se li va ocórrer com a somni,

en l’entreson d’una nit inquieta, al voltant de Hegel, el

seu «etern amor i turment».20 On no arriba l’argumenta-

ció lògica, a les zones que encara no s’han conceptualit-

zat plenament, arriba la poesia, la metàfora, també en

un escriptor sobri i contrari a les imatges com Croce. Es

vol suggerir que l’estetització del cristianisme, claríssi-

ma a les pàgines de «Gesù e l’adultera», actua com un

aprofundiment narratiu, textual, i, per tant, per aquesta via, capaç d’atreu-

re l’element que per la seva naturalesa apareix refractari a la història, és a

dir, el Misteri, a la dimensió històrica concreta. És significatiu que, per

mostrar la plenitud d’existència del cristianisme, Croce recorri a un tema

que sovint empra en les crítiques per a les grans obres d’art, per a Dante i

per a Shakespeare, és a dir, que ha inventat una nova qualitat, una nova

tonalitat espiritual, que abans no existia, en aquest cas la interioritat. Entre

altres coses, a l’esdeveniment del cristianisme s’atribueix, precisament

com a la poesia, una temporalitat més profunda, juntament amb el temps

històric, la capacitat de fundar el que Croce defineix com «el supra-món».21

Finalment, en aquest punt és interessant comprovar com Croce, sem-

pre ocupat reunint els seus assaigs, recombinant-los i, per tant, refent-los,

va reprendre aquest assaig, que de seguida va esdevenir conegudíssim. El

reunirà en els Discorsi di varia filosofia, el 1943, en segona posició, junta-

ment amb pàgines escrites «en els tres darrers anys», per tal d’«arrelar

molt més», segons escriu en l’apartat «Avvertenza» citant Vittorio Alfieri.

S’inclou a l’antologia anglesa My Philosophy and other Essays on the moral and

political Problems of our Time, publicada a Londres el 1949;22 no forma part de

l’autoantologia que el 1951 inaugura la col·lecció dels clàssics de Ricciar-

di, Filosofia. Poesia. Storia. A la primera secció d’aquesta obra, Logica della
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Filosofia, sí que s’hi va incorporar un text homogeni, «L’ombra del miste-

ro», esplèndid i amb un plantejament més ampli (per simplificar el tema:

no és l’home qui es troba dins del con d’ombra del misteri, sinó que és el

misteri, com a exigència que activa la llum progressiva, qui està dins la

consciència turmentada de l’home, realitzant al seu torn les diferents pro-

gressions de l’Esperit). La secció es tancava amb un assaig aparegut a La

Critica el setembre del 1941, un reflex del Perché non possiamo..., dedicat a

una imatge de la Lògica, «La “Loica” nei tarocchi detti del Mantegna», que

ja s’havia posat com a obertura i, per tant, en relleu en els Discorsi di varia

filosofia. Elogi de la filosofia com a recerca de la veritat i lluita contra l’er-

ror, la «divagació» resulta marcada per una ironia que va poder semblar

dessacralitzadora. En citem aquí el passatge conclusiu, per recordar al lec-

tor contemporani en quin horitzó intel·lectual –laic i sense escrúpols, però

revestit d’una religiositat íntima i viva– van néixer aquelles altres pàgines:

«Jo, per la meva part, que he esdevingut particularment devot d’ella,

he emmarcat i penjat en una paret de la meva cambra d’estudi la figura

que la Lògica té en aquest “tarot de Mantegna”, com la imatge d’una san-

ta, a la qual mentalment m’encomano perquè vulgui tenir-me sempre en

la seva severa i bona guarda».23

NOTES

1 Taccuini di lavoro (6 volums). Vol. 4: «1937-1943». Nàpols: Arte Tipografica, 1987 (en realitat, 

1992), p. 367-370.

2 «Perché non possiamo non dirci ‘cristiani’», a Discorsi di varia filosofia (2 volums). A càrrec 

d’A. Penna i de G. Giannini, amb una nota al text de G. Sasso. Nàpols: Bibliopolis, 2011, p. 18-29, a 

la p. 18. (Edizione Nazionale delle Opere di Benedetto Croce) 

3 B. CroCe, a Pagine sparse. Vol. 2. Nàpols: Ricciardi, 1943, p. 409-410. Per reconstruir la postu-

ra i les actuacions de Croce quant a les lleis racials, també amb materials inèdits, cf. E. Giammat-

tei. «“Sopra un ponte mentre soffia il vento”. A proposito di Croce e gli Ebrei», a L’Acropoli, 

any XI (2010), núm. 3.

4 Id., p. 225. La minuta de la carta esmentada es troba a l’arxiu de la biblioteca de la Fondazio-

ne Benedetto Croce.

5 Per il·luminar aquest passatge, cf. G. SaSSo. Per invigilare me stesso. I Taccuini di lavoro di 

Benedetto Croce. Bolonya: Il Mulino, 1989.

6 «Cristianesimo, socialismo e metodo storico (a proposito di un libro di G. Sorel)», a La Critica, 

fasc. V, 20 de setembre de 1907; després a Conversazioni critiche, sèrie II. Bari: Laterza, 1924, p. 

306-322.



105

VIA18 04/2012 REVISTA DEL CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

7 B. CroCe. «Sull’insegnamento religioso», a La Critica, any XXI, fasc. IV, juliol del 1923, p. 255; 

després a Cultura e vita morale. Bari: Laterza, 1926.

8 G. SaSSo. Filosofia e idealismo. V. Secondi paralipomeni. Nàpols: Bibliopolis, 2007, en els cap. 

6 («Perché Croce scrisse il ‘Perché non possiamo non dirci cristiani’») i 7 («Buonaiuti e De Luca 

su Croce e il Cristianesimo»), p. 411-512.

9 B. CroCe. “Antistoricismo”, a La Critica, any XXVIII (1930), fasc. VI, posteriorment a Punti di 

orientamento della filosofia moderna. Bari: Laterza, 1931; i Storia d’Europa nel secolo decimono-

no [1932], a càrrec de G. Galasso. Milà: Adelphi, 1991; sobre les qüestions que hem suscitat, ve-

geu l’important epíleg del coordinador.

10 «Perché non possiamo non dirci ‘cristiani’», a Discorsi di varia filosofia, op. cit., p. 19.

11 «Da un nuovo libro di Thomas Mann», La Critica, any XXXIV (1936), fasc. I, p. 76. El passatge 

s’ha extret de T. Mann. “Meerfahrt mit Don Quijote”, a Leiden und Grösse der Meister. Berlín, 1935.

12 Poesia antica e moderna. Interpretazioni. Bari: Laterza, 1941.

13 B. CroCe. «Il ‘Beneficio di Cristo’», a La Critica, any XXXVIII (1940), fasc. II, p. 115-125, p. 122; 

posteriorment a Poeti e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento, vol. I i II. Bari: Laterza, 1945.

14 El mateix Croce, com a organitzador cultural i atent col·laborador de l’editor Laterza, ens indica 

en aquesta direcció. De fet, el juliol de 1933, quan aconsellava la publicació del llibre de Piero Mar-

tinetti sobre Jesús, va assenyalar que es tractava d’un «treball molt seriós, informat i polit», i no 

només de naturalesa històrica. I va afegir: «I té una clara finalitat actual, expressada en la pregun-

ta: Podem avui ser cristians? Jo el titularia: Jesucrist, i com a subtítol Podem avui ser cristians? En 

la resposta de Laterza es recollia bé el risc de l’actualitat d’aquest subtítol que podia «fàcilment 

prestar-se a judicis a priori en diversos sentits», o sigui, contra el cato-feixisme (B. Croce - G. La-

terza, Carteggio IV, 1931-1943, tomo I, A. Pompilio (ed.), Bari, Laterza, 2009 p. 241-243.

15 B. CroCe. «Professioni di fede», La Critica, any XL (1942), fasc. V, p. 286. És només un exemple 

extret de la densa i polèmica secció dedicada a la Gente di chiesa (‘Gent d’església’), posterior-

ment denominada així a Pagine sparse, volum 3. Nàpols: Ricciardi, 1943.

16 Cf. la nota «Neopaganesimo», a La Critica, any XXXIV (1936), fasc. I, p. 78.

17 En italià pot tenir un sentit causal i interrogatiu. (N. del T.)

18 B. CroCe. Carteggio Croce-Vossler 1899-1949 [1951], a càrrec d’E. Cutinelli rendina. Nàpols: 

Bibliopolis, 1991, carta de l’1 de desembre de 1942, p. 402-403. (Edizione Nazionale delle Opere 

di Benedetto Croce)

19 B. CroCe i P. PanCrazi. Caro senatore. Epistolario 1913-1952, amb pròleg d’E. CroCe. Florència: 

Passigli, 1989, carta del 30 de novembre de 1942, p. 149.

20 B. CroCe. «Una pagina sconosciuta degli ultimi mesi della vita di Hegel», Quaderni della Critica, 

1949, núm. 13; posteriorment obrirà Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici. Bari: Laterza, 1952.

21 Per a aquesta observació, vegeu el persuasiu epíleg de G. GalaSSo, a La mia filosofia. Milà: 

Adelphi, 1993, p. 354-355.

22 Vegeu l’edició italiana, La mia filosofia, a càrrec de G. GalaSSo, op. cit.

23 «La ‘Loica’ nei tarocchi detti del Mantegna», a Filosofia. Poesia. Storia. Pagine tratte da tutte 

le opere a cura dell’autore. Milà-Nàpols: Ricciardi, 1951; ara en l’edició d’Adelphi, 1996, a càrrec de 

G. GalaSSo. 



106

VIA18 04/2012 REVISTA DEL CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

Giuseppe de Luca, l’editor i intel·lectual italià, va tenir una llarga relació episto-

lar amb Benedetto Croce. També va escriure sovint sobre l’obra crociana, si bé 

ho féu en termes ambivalents: mentre que, d’una banda, atacà durament i sota 

pseudònim algunes de les seves obres, de l’altra li palesava el seu reconeixe-

ment, afecte i admiració en la correspondència privada. Les seves dues resse-

nyes, de signe oposat, a Per què no ens podem no dir «cristians» ens il·lustren no 

només la seva peculiar actitud intel·lectual, sinó també l’ambigüitat amb què el 

text va ser rebut en el context italià i europeu dels anys quaranta.

«Sincer home d’Església, brillant escriptor, promotor de l’alta cultura in-

ternacional i editor intereuropeu», animador d’«admirables empreses edi-

torials»: amb aquestes paraules recordava la figura de

Giuseppe De Luca, en un volum commemoratiu,1 un dels

principals protagonistes de la cultura catalana del se-

gle xx, el jesuïta i historiador Miquel Batllori, conegut

entre els erudits italians sobretot pels fonamentals estu-

dis que va dur a terme sobre el lul·lisme a Itàlia.2 En el

seu «Amical Record de don Giuseppe De Luca», Batllori

elogiava també la previsora obertura al català de «don Giuseppe»: «Recordo

el seu particular interès perquè, el 1949, any encara de represió [sic] polí-

tico-lingüística a Espanya, li preparés en català el meu estudi sobre les

Professor de literatura italiana a la Università degli Studi Suor Orsola 
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versions italianes medievals del mestre Arnau de Vilanova». Aquest «estu-

di» es va publicar més tard «en el seu predilecte Archivio italiano per la storia

della pietà», l’autoritzada revista ideada per De Luca i activa des del 1951.

Serà aleshores De Luca qui recollirà, el 1958, un dels llibres més impor-

tants de Batllori, Gracián y el Barroco, a Edizioni di storia e letteratura,

editorial única en el seu gènere a Itàlia que es va fundar el 1941 per donar

una oportunitat a les obres «àrdues» que el capellà i editor apreciava per

damunt de les altres, és a dir, les de caràcter històric, filològic i erudit. El

catàleg d’aquesta editorial aviat faria gala de la presència d’estudiosos de

prestigi europeu, com ara, juntament amb Batllori, Paul Oskar Kristeller,

Arnaldo Momigliano, Luigi Einaudi, André Wilmart o Werner Jaeger. La

seu de l’editorial, el Palazzo Lancellotti, de seguida va esdevenir punt de

trobada de la intel·lectualitat catòlica romana, en un clima de vivacitat cul-

tural que Batllori evocava amb una certa nostàlgia: «Era molt més que un

despatx o una oficina d’editor. Era un centre on es parlava primàriament

dels llibres i de les obres en curs d’impressió o en immediat projecte; però

igualment de la cultura històrico-literària, en aquells moments de ràpida

represa a Itàlia un cop acabada la segona guerra mundial, i també de la

vida eclesial del moment –a les vigílies del Concili Vaticà II, no em plau

d’emprar l’epítet «eclesiàstica».

En un article necrològic del novembre del 1952, el «capellà romà» ori-

ginari de la regió de la Basilicata intentava aclarir, en primer lloc a si

mateix, el sentit de la relació tricennal, i sovint ambiva-

lent, que havia mantingut amb Benedetto Croce: «Jo, en

la meva opinió, només sé una cosa: d’una fe ben allunya-

da de la seva, amb un concepte més aviat diferent dels

estudis en general, i dels estudis històrics en particular,

gairebé insensible a més a més al corrent de pensament

filosòfic que ell prosseguia, malgrat això sentia per ell

una veneració i un afecte enormes, de tal manera que

una paraula seva tenia la virtut de fer-me sentir content

o descontent amb mi mateix».3 La conjunció adversativa –malgrat això–

equival, com es veurà, a un revelador indicador lingüístic. De Luca l’havia

emprada amb la mateixa inflexió escrivint precisament a Croce el febrer

del 1937: «I no odieu aquest estrany capellà que, tan capellà com es pot ser
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i més, i que només vol ser-ho bé, malgrat tot té sentiments de grandíssima

estima i afecte per vós». D’altra banda, el jove sacerdot havia començat

molt aviat a preguntar-se per les raons i la legitimitat de la seva «venera-

ció» pel reconegut paladí de la cultura laica. En una carta del gener del

1929 a Giovanni Papini, l’escriptor florentí que s’havia convertit clamoro-

sament al catolicisme, De Luca la justificava traslladant la valoració del

pla de la filosofia (inadmissible per a un catòlic) al d’un ric i polifacètic

humanisme, al qual ell mateix aspirava amb l’activitat d’erudit: «Per a mi

Croce ha estat [...] l’home que ha sortit del marc positiu de les diferents

ciències i disciplines, i s’ha nodrit de tot el que servís per enriquir la seva

humanitat. En el fons (semblarà una heretgia) una nova forma i encarna-

ció d’humanista, no en el sentit ximple de retòric, sinó en el que sempre

s’hauria volgut donar a aquesta paraula i que, de fet, poques vegades s’hi

ha aconseguit donar, d’home».4

Aquesta autèntica ànsia justificadora ressorgeix també quan l’opera

omnia de Croce s’inclou a l’Índex de llibres prohibits, el juny del 1934. Per

a l’ocasió, De Luca es va apressar a escriure una carta al crític i filòsof en

la qual reafirmava la seva «ànima realment i enormement afectuosa»,

però també «les raons que, en privat i personalment, em justifiquen l’acte

de l’Església». En l’íncipit d’aquesta carta torna a aflorar l’indicador lin-

güístic –l’adversatiu malgrat això– ja assenyalat: «Jo no sóc res d’oficial ni

d’oficiós, a l’Església; més aviat, em posaria en un compromís amb algú si

digués tota l’estima i tot l’afecte que sento per Vostra Excel·lència; malgrat

això, sincer capellà i home honest, em permeto dirigir-vos una paraula». A

les cartes que De Luca, mediador durant molt de temps entre els vèrtexs

de la Cúria romana i el món polític, dirigeix al laic Croce, el malgrat això

ressona com un leitmotiv per marcar la distinció entre el pla de la fe reli-

giosa i el de la passió per l’erudició. Encara l’abril del 1950, quan, des-

prés d’una llarguíssima gestació, estava a punt de cloure el primer volum

de l’Archivio italiano per la storia della pietà, De Luca el feia servir per aïllar

el component de la mestria de Croce amb el qual considerava haver estat

marcat: «Vós sabeu que sóc capellà-capellà, en el vell sentit de la paraula,

és a dir, completament creient i, en la batalla quotidiana del pensament

i dels enfrontaments, realment fidel, que és el millor de mi que puc dir; i

malgrat això puc dir-vos que us dec a vós i al vostre exemple, estimat
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Senador, aquesta fidelitat meva de cada dia i de totes les hores de cada dia

a un treball sense aturades i, molt sovint, sense descansos». Es va exposar

una distinció de plans anàloga quan es van reproduir les impressions sus-

citades per les pàgines de Croce al voltant de L’ombra del mistero, publica-

des el 1939 a La Critica: «Però cristià i capellà, fidel a Crist i a l’Església,

malgrat això he sentit la profunditat, la força, la dolçor humana d’aquelles

pàgines, que ja no són (si no us molesta) filosofia, sinó (com dir-ho?) hu-

manitat plena, pura, i (deixeu-me dir-ho) en l’aura de Déu».

Aquesta mobilitat de plans i perspectives permet entendre millor al-

guns episodis crucials, a partir dels duríssims atacs que De Luca va dirigir

el 1932, sota pseudònim, a la Storia d’Europa nel secolo decimonono (seguits

immediatament per la «necessitat imperiosa de repetir» a Croce, per car-

ta, el seu «afecte»), per arribar –que és el que més interessa aquí– al seu

paper en el debat suscitat pel «Perché non possiamo non dirci cristiani».

La reacció dels catòlics a l’escrit de Croce va ser instantània, però amb

un tenor diferent. Mentre que a Itàlia la major part de les opinions van ser

desfavorables, a la premsa europea es va difondre fins i tot la notícia de la

conversió de Croce al catolicisme. Des de Zuric, Piero Pizzo relatava que

un dels principals diaris clericals suïssos, el Vaterland de

Lucerna, havia anunciat el 22 de gener de 1943 la conver-

sió del «filòsof de la llibertat».5 Per mitjà de la seva densa

xarxa de corresponsals, Croce observava des de Nàpols,

entre divertit i enutjat, l’evolució d’aquest misunderstan-

ding. Just a sota de l’article de l’abat i professor Giuseppe

Ricciotti «Perché cristiani», aparegut a Il Popolo d’Italia el

2 de febrer, que Croce havia retallat del diari, hi va afegir

un Enfin!, i tot seguit hi va transciure un passatge d’una

carta rebuda aquell mateix mes: «A l’estranger s’ha publicat la notícia: “El

Vaticà ens autoritza a desmentir que B. Croce s’hagi convertit al catolicis-

me”». L’equívoc devia persistir, però, perquè va caldre un comunicat ofi-

cial, atestat per un entrefilet de mitjan agost –«Benedetto Croce non si è

convertito» (‘Benedetto Croce no s’ha convertit’)– que el filòsof va retallar

i conservar a la Miscellanea di scritti concernenti Benedetto Croce: «Un recent

article del filòsof italià Benedetto Croce, publicat a la revista La Critica de

Bari, ha fet circular per alguns diaris de diferents països la notícia de la
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conversió de Benedetto Croce al catolicisme. Sobre això, l’interessat co-

munica que el seu article “Perché non possiamo dirci [sic] cristiani” ex-

pressa una sèrie d’idees que s’inclouen a totes les seves obres filosòfiques

i històriques precedents; i és nou només en el següent: que Benedetto

Croce ha cregut oportú compendiar avui aquelles idees en una breu expo-

sició per al gran públic, sentint la urgència de contribuir a despertar sen-

timents que són fonamentals de la nostra civilització. No hi ha cap con-

versió, per tant, ni cap homenatge a l’Església catòlica».

Si més no al principi, la premsa catòlica italiana no s’hi va mostrar

unànimement hostil. En el setmanari L’Araldo di Volterra, el 3 de gener,

l’editorial Agra es preguntava si el «Perché non possiamo non dirci cristia-

ni» s’havia de llegir com a senyal d’una «palingenèsia de Croce». Destaca,

sobretot, la intervenció del filòsof del dret Guido Gonella, nomenat tres

anys després ministre d’Educació Pública de la naixent República Italiana.

El 15 de gener, des de les columnes del diari oficial de la

Santa Seu, L’osservatore romano, Gonella jutjava l’escrit de

Croce com «un dels documents més significatius de la

incomoditat espiritual de la nostra època, un informe

històric sobre la religiositat d’aquest temps, sobre la va-

loració que el pensament modern fa del cristianisme,

sobre els motius de veritat que el cristianisme pot fer fer-

mentar fins i tot en l’àmbit de filosofies no cristianes».

Ben diferent van ser el to de la major part dels catò-

lics, les crítiques dels quals es movien entre el recel i el

sarcasme. Al Corriere padano del 12 de desembre de 1942,

Ernesto Buonaiuti, el major exponent del modernisme

catòlic italià, acusava Croce d’haver amagat sota la captatio benevolentiae

les «insídies» d’un missatge fundat en «sofismes» i «ignorantia elenchi». El

mateix Buonaiuti tornaria a parlar de l’«instintiu rampell de rebel·lió»

que li havia suscitat la lectura de les pàgines de Croce a l’article «Arcades

ambo», editat a la revista Religio el 1943. Des dels fulls de La civiltà cattolica

(20 de febrer de 1943), el jesuïta Domenico Mondrone denunciava una

«irritació» anàloga, entreveient immutades «totes les acusacions dirigides

per Croce a l’Església» amb el pas del temps, velades ara «sota l’equívoc de

l’expressió respectuosa i d’algun reconeixement parcial». I al Corriere del
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Tirreno del 16 d’abril, el periodista feixista Gioacchino Contri es burlava

de l’article de Croce reduint-lo a un dels molts «sil·logismes cristal·lins»

possibles que es poden deduir de la filosofia de l’esperit: «Un dia Croce ens

demostrarà que el joc de cartes del tressette forma part de la història mo-

derna, que, per tant, la història moderna absorbeix en el seu si i refracta

adamantinament també el tressette, etcètera, etcètera, i llavors potser ens

divertirem encara més!». Papini de seguida va advertir com a arriscada la

previsible polarització de les lectures catòliques, i va refusar la petició

que li havia adreçat el director de la Nuova Antologia, Luigi Federzoni, d’es-

criure un comentari: «No puc: si l’ataco, diran que per la decisió que he

pres rebutjo Croce tot i cristià (intencionadament o simuladament); si

l’aprovo, dirien que em mouen interessos personals».6

En aquest fet, Giuseppe De Luca va tenir un paper sin-

gular: va ser l’únic que va portar fins a les conseqüències

extremes ambdues reaccions catòliques, tant l’obertura

com la polèmica burlesca. Sobre el «Perché non possiamo

non dirci cristiani» va elaborar, de fet, no un sinó dos ar-

ticles. El primer havia estat un encàrrec del dirigent fei-

xista Giuseppe Bottai, ministre d’Educació Nacional des

de feia set anys, que, preocupat sobretot per la possibili-

tat d’una lectura en clau política, pretenia desarmar immediatament l’as-

saig de Croce. Com apunta Gennaro Sasso, en els arguments que De Luca

va oferir a Bottai, publicats per aquest amb el títol «Croce rincristianito

per dispetto» a Critica fascista (1 de gener de 1943), es componen amb «ta-

lent», «en un únic esbós, els loci communes d’un quarantenni»:7 Croce es

presenta com un «agitador» i divulgador «d’idees d’altres», un improvisa-

dor de filosofia, temperamental i inconstant, que havia triat l’historicis-

me perquè li permetia «teoritzar al voltant de la seva inconstància».

Però De Luca elaboraria poc després, per a la revista catòlica Il Regno,

una peça molt diferent, titulada «Per un articolo del senatore Croce». Amb

tota raó, Emma Giammattei ha situat la doble intervenció de De Luca

«dins la millor tradició de la sofística jesuítica, segons la qual el punt de

vista pot determinar diferents opinions i consegüents preses de posició».8

A la carta a Bottai, De Luca precisava que els arguments que s’hi incloïen

eren els que hauria emprat si s’hagués trobat «en el lloc» del ministre. Des
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d’aquest punt de vista, es va valer del «costat negatiu» de les seves «impres-

sions»: un «costat negatiu» tot i que ben arrelat, com atesta la recuperació

del tòpics denigradors que ja havia explotat al principi dels anys trenta, en

relació amb els recordats atacs a la Storia d’Europa de Croce. Però al final

de la carta, De Luca n’esmentava també un «costat» positiu, sobre el qual

hauria construït en breu el seu article: el «Perché non possiamo non dirci

cristiani», a part d’«un episodi estupend», és «una prova d’intel·ligència

més aviat rara a Itàlia», un «senyal» d’«energia moral». El desdoblament

del punt de vista és tan radical que De Luca, que havia confessat a Croce

que havia llegit l’assaig «no sense llàgrimes autèntiques i freqüents», a les

pàgines per a Bottai pot concedir un «cameo» al seu doble: «Deixem a un

costat els capellans, que potser ens llagrimejaran al damunt per l’alegria».

I el «doble»9 treu el cap també a l’article concebut per a Il Regno, en la refe-

rència a «aquells que (també recentment) s’han aferrat a la ira del seu

temperament per ofendre’l»: havia estat, de fet, el mateix De Luca, a les

pàgines per a Bottai, que s’havien editat mentrestant, qui havia pintat

Croce com «l’home del menyspreu», avesat a «denigrar, agredir, ferir».

No obstant això, en la reflexió lliurada a Il Regno i enviada de seguida

a Croce, encara en forma de galerada, De Luca va esdevenir el portaveu

més lúcid del sector catòlic –tot i que minoritari– que considerava l’assaig

«fonamental», capaç de fer que a Itàlia es reprengués un «profitós debat

religiós», d’estimular una investigació, «que necessita tota una vida i un

estudi immens», «sobre la fortuna de Crist i del cristianisme en el pensa-

ment crític del segle xix». Sobretot, oposant-se tant a l’error de la conver-

sió com a una lectura política, identificava immediatament la «gènesi»

autèntica del «Perché non possiamo non dirci cristiani» en la «història del

pensament de Croce», convidant els estudiosos –de totes les faccions– a

una reconsideració «general» i profunda, sense «l’ajuda de les formule-

tes». Aquest De Luca suggeria, doncs, no liquidar com «quelcom lleuger»

«un article de gran intel·ligència, de gran cultura, de gran cor», elaborat

per qui «ha passat una gran part de la seva vida estudiant el concepte

d’història humana». D’altra banda, malgrat les ambigüitats de la seva re-

lació amb Croce, que cal inserir en el context delineat fins ara, el filòsof

sempre hauria restat per a ell «la muntanya més alta del país (intel·lectual)

on hem nascut i crescut».10
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NOTES

1 Don Giuseppe De Luca a cento anni dalla nascita. Nuove testimonianze e riflessioni, a càrrec 

de P. Vian. Roma: 1998. Per a una descripció exhaustiva de De Luca, vegeu L. Mangoni. In parti-

bus infidelium. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultura italiana del Novecento. 

Torí: 1989.

2 L’article «El lul·lisme a Itàlia. Esbós de síntesi», de mitjan dècada dels quaranta, ha estat recu-

perat recentment, amb la traducció italiana de F. José Díaz Marcilla, per l’editorial Antonianum 

(Roma, 2004) en un volum titulat Il lullismo in Italia. Tentativo di sintesi.

3 G. De Luca. «Dopo la morte di Croce apriamo il processo al suo secolo», a B. Croce – G. De 

Luca. Carteggio 1922-1951, a càrrec de G. Genovese, amb introducció d’E. Giammattei. Roma: 

2010, p. 188. D’aquesta edició deriven totes les cites de les cartes de De Luca a Croce.

4 G. De Luca – G. Papini, Carteggio. I: 1922-1929, a càrrec de M. Picchi. Roma: 1985, p. 221.

5 P. Pizzo a B. Croce, carta del 22 de febrer de 1943 (arxiu de la biblioteca de la Fondazione 

Benedetto Croce).

6 G. Papini. Scritti postumi, II, Pagine di diario e appunti. Milà: 1966, p. 113.

7 G. Sasso. «Buonaiuti e De Luca su Croce e il cristianesimo», a Filosofia e idealismo. V. Secondi 

paralipomeni. Nàpols: 2007, p. 477-512.

8 E. Giammattei. «Introduzione», a B. Croce – G. De Luca, Carteggio, op. cit., p. xxiii.

9 Sobre el «Doble» com a característica del recorregut biogràfic de De Luca, cf. E. Giammattei, 

op. cit., p. xii.

10 «Dopo la morte di Croce apriamo il processo al suo secolo», op. cit., p. 186.
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Cal reivindicar el gran esforç de l’Església amb el Concili Vaticà II per entendre 

els signes dels temps, l’humanisme i la Il·lustració hereus de la modernitat, però 

això no ha de suposar que es menystinguin els valors centrals de la tradició cris-

tiana. Tenim tres motius per encara dir-nos cristians: perquè creiem que la civi-

lització basada en l’amor és millor que la de la violència, el materialisme i l’auto-

ritarisme; perquè aquesta civilització ens ofereix unes claus bàsiques per a la 

nostra identitat; i perquè volem oferir aquest llegat a les generacions futures.

La lectura d’aquest text m’ha impressionat. M’he imaginat Benedetto

Croce, sota vigilància domiciliària, l’any 1942, redactant el manuscrit

quan encara les tropes nazis i feixistes continuaven aplegant victòries ar-

reu d’Europa. En una de les hores més fosques de la història europea, i

també del cristianisme, quan la violència, l’odi, l’autoritarisme i la justi-

ficació de la superioritat racial semblaven imposar-se arreu del continent,

Croce, veu inequívocament antifeixista, referent del pensament liberal,

consciència moral de la Itàlia humanista i civilitzada, proposa una refle-

xió sobre l’herència cristiana d’Europa i de l’occident cristià. Una reflexió

precisament sobre les seves arrels més sòlides, per trobar un signe d’espe-

rança en aquelles hores de destrucció i desfeta. Ara, quan el nostre conti-

nent sembla empetitit, perdut i desorientat en un món global i alhora

fragmentat, en ruptura amb les nostres tradicions, la nostra memòria i la
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nostra herència, allunyat, també, de tota actitud crítica, la seva lectura és

del tot necessària.

El relat de Croce és una reivindicació del cristianisme, dels seus orí-

gens, de la seva continuïtat i la seva petjada, de vegades contradictòria, en

la nostra història. És una interpretació –des de la seva filosofia de la histò-

ria– de la Revelació de Déu –«l’Esperit»– en la Humanitat, del seu contin-

gut –l’Amor que venç el pecat i la mort– i de la seva contribució al llarg

d’aquests dos mil anys. Un text que en molts sentits

s’avança al Concili Vaticà II pel fet d’intentar el necessari

aggiornamento entre la Il·lustració, la modernitat i el cris-

tianisme.

La veu de Croce emergeix diàfanament. El segrest de

Trento –que es podria entendre des de la lògica institu-

cional– no pot afeblir el gruix de la centralitat del mis-

satge cristià i la seva vigència. Fixem-nos com el mateix

Croce insisteix que malgrat la mateixa Església, «amb els

seus dogmes en el Concili de Trento, havia consegüent-

ment d’ignorar i perseguir i, en definitiva, condemnar tota l’edat moder-

na en el seu síl·labus», i malgrat rebutjar amb «horror» la feina feta per

molts cristians, la modernitat i la feina de tots aquells que va perseguir va

ser decisiva per actualitzar la veritat anunciada per Jesús. La força revolu-

cionària del cristianisme al voltant de la figura de Jesús manté tota la seva

força. Ara, cinquanta anys després de la convocatòria del Concili Vaticà II,

i quan diverses forces eclesials voldrien un replegament del catolicisme a

les seves posicions precedents, crec que cal, precisament, reivindicar el

gran esforç que va fer l’Església, i en general el cristianisme, per entendre

els signes dels temps, la sòlida cultura humanista i il·lustrada hereva del

pensament modern. Aquesta actualització, en opinió meva, vindria con-

firmada en el Concili Vaticà II i conforma avui en dia la manera majorità-

ria d’entendre i viure el cristianisme en la societat, tot i que certs sectors

eclesials voldrien retornar a èpoques de Trento.

De tota manera, però, crec que els cristians, empesos honestament per

l’aggiornamento amb la modernitat i el diàleg en l’interior d’una societat

plural, no podem ni dissoldre ni menystenir els valors centrals de la nos-

tra herència en la nostra acció i projecció pública. Molt probablement, un
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dels errors –possiblement necessari, vistes èpoques anteriors– hagi estat

el fet de reduir l’experiència cristiana a l’àmbit estrictament privat i una

certa deserció eclesial per la manca de continuïtat en l’esperit renovador

del Concili. Ambdós fets, però, no ens han de fer perdre l’horitzó exem-

plar de l’herència rebuda que nodreix de sentit i que s’alça, com magis-

tralment ens recorda Croce, «per conciliar els contrastos sempre recur-

rents i aspres i feroços entre immanència i transcendència, entre la moral

de la consciència i la del comandament i la llei, entre l’eticitat i la utilitat,

entre la llibertat i l’autoritat». Comparteixo amb Croce que «nosaltres,

específicament, en la vida moral i en el pensament, ens sentim directa-

ment fills del cristianisme». I precisament perquè el cristianisme afecta

dos àmbits constitutius de la condició i acció humana –vida moral i pen-

sament–, la seva petjada configura un aspecte identitari clau en aquelles

societats i cultures en què s’ha inculturalitzat de manera sostinguda i

continuada. Aquest és el cas d’Europa i d’altres indrets del món colonit-

zats pels europeus i, de manera molt especial, el continent americà.

¿Podem encara, però, subscriure l’afirmació de la centralitat del cristia-

nisme en la definició de la nostra identitat europea? Podem encara dir-

nos cristians? O, dit altrament, per què encara cal dir-nos

cristians? Voldria presentar, a continuació, tres afirma-

cions que justificarien una resposta positiva a les pregun-

tes formulades. Les presento entenent el cristianisme

més enllà de l’estricta pràctica i creença religiosa, reco-

neixent el fet del nombre cada dia més ingent dels ano-

menats «cristians no practicants» o «allunyats». Entenc

per cristianisme, alhora, la matriu central d’una herèn-

cia religiosa, moral, cultural i política que ha impregnat

la nostra civilització i, alhora, una pràctica religiosa.

Primera afirmació: podem encara dir-nos cristians

perquè creiem que una civilització assentada en l’Amor –la caritat, la jus-

tícia i la dignitat humana– és molt millor i més sòlida que una societat

assentada en la violència, l’odi, el racisme, el materialisme, l’autoritaris-

me o la lògica del mercat lliure econòmic.

Croce apunta a la centralitat de l’Amor en la identitat del cristianis-

me: «I el seu afecte va ser l’amor, l’amor vers tots els homes... Vers el món
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que és obra de Déu i Déu que és Déu d’amor, i no està separat de l’home i

descendeix vers l’home i en el qual tots hi som, vivim i ens hi movem». Si

durant les dècades dels anys trenta i quaranta, les ideologies totalitàries

–el nazisme, defensant la centralitat de la superioritat racial, el comunis-

me i el marxisme, assentat en el seu materialisme dialèctic i la dictadura

del proletariat– havien implicat les veritables amenaces al cristianisme,

avui ens trobem amb un panorama ben diferent. Malgrat l’augment de

l’extrema dreta i la reivindicació teòrica del comunisme en algunes naci-

ons –el cas de la Xina–, les nostres societats han girat l’esquena, almenys

per ara, als totalitarismes i a les seves ideologies més sagnants. No obstant

això, crec que podem afirmar que les nostres societats s’han sotmès a la

lògica de les regles del mercat, la competència i el consum. Vivim en una

cultura mercantilitzada, on les virtuts cristianes han estat substituïdes

pels valors del mercat, del capitalisme i del benestar material. D’altra

banda, l’individualisme de matriu nihilista sembla arrasar una mica per

arreu. Reivindicar avui la centralitat del cristianisme en la nostra societat

implica un canvi de lògica en molts sentits contracultural i minoritari,

vist l’horitzó hegemònic en què vivim.

Segona afirmació: podem encara dir-nos cristians per-

què, malgrat totes les limitacions, el cristianisme, que

ha sabut sintetitzar el millor de la nostra herència cultu-

ral, ens ofereix unes coordenades bàsiques d’identitat.

La nostra identitat s’ha construït a partir del Déu d’Is-

rael, el logos grec i el dret romà. Un cristianisme que tam-

bé ha viscut –com ens recorda molt bé Croce– la irrupció

del Renaixement i la modernitat i que reconeix –malgrat

l’oposició de l’Església– com a «continuadors efectius de

l’obra religiosa del cristianisme» els «homes de l’huma-

nisme i el Renaixement», «els homes de la Reforma» i en general tots

aquells que van impulsar un «renovat esperit cristià i humanitari». Ara,

quan altres relats culturals i religiosos ens arriben poderosament d’altres

contrades del món i semblen penetrar en les societats tot qüestionant les

bases de la nostra civilització, crec que cal reivindicar el camí fet pel cris-

tianisme, que continua essent una oferta de sentit i d’ordenació de la vida

que manté tota la seva significació i projecció. Una identitat assentada

Europa ha de tornar a 

intentar ser una àgora 

en la qual les grans 

preguntes sobre la 

condició humana, el sentit 

de la vida i de l’univers 

es puguin debatre en 

profunditat.
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Per què encara ara cal dir-nos cristians 

en una intuïció de recerca de la veritat. Europa ha de tornar a intentar ser

una àgora en la qual les grans preguntes sobre la condició humana, el

sentit de la vida i de l’univers es puguin debatre en profunditat. No po-

dem renunciar a la recerca de la Veritat, en majúscula. La tolerància, el

respecte per l’altre i per les seves conviccions i el diàleg interreligiós són

actituds indispensables –herència indefugible de la nostra tradició cris-

tiana– en les nostres societats cada vegada més plurals. Ara bé, aquestes

actituds no poden ser obstacles per mantenir amb fermesa i coherència

les nostres conviccions més fondes i per expressar-les. El malestar més

profund de la nostra cultura es troba, molt probablement, en el fet que

tots plegats hem renunciat a tenir una vida plena a la recerca de la veritat.

Comparteixo el text de Croce quan reivindica que «el cristianisme ha

estat la revolució més gran realitzada per la Humanitat», «una revolució

que es va centrar en la consciència moral, retrobant en la humilitat la

seva exaltació i l’alegria en el servei del Senyor». Croce reconeixia la con-

tribució del cristianisme durant l’edat mitjana tot i que en el «procés de

formació de veritat [...] s’aturés en algun punt, provisionalment, i que la

revolució cristiana tingués un interval de repòs [...] i que adoptés una for-

ma estable» (en referència a les esglésies cristianes). I malgrat les limita-

cions, aquesta «forma estable», l’herència –«l’Esperit», la veritat– va per-

viure, renovant-se, prenent noves formes, perquè «els genis de l’acció

profunda, Jesús, Pau, l’autor del quart evangeli» semblaven «demanar que

l’ensenyament que oferiren no fos només una deu d’aigua on es pogués

pouar eternament, sinó una obra incessant viva i plàstica per dominar el

decurs de la història». La força de l’herència és capaç de superar les limi-

tacions de tot procés d’institucionalització sacsejant-lo i cercant vies d’in-

culturació en cada context històric.

La irrupció de la modernitat en el cristianisme ha su-

posat un procés de secularització de les societats occi-

dentals que en molts sentits ha estat positiu. Aquesta se-

cularització representa una oportunitat perquè el gruix

de l’herència cristiana, desproveïda de la llosa del poder

polític, aparegui de maneres diferents. Les esglésies cris-

tianes o la mateixa Església catòlica poden aparèixer com una minoria

creativa, «més interessada en la influència que en el poder».1

Ens pertoca a la nostra 

generació propiciar 

l’actualitat del missatge 

cristià així com la seva 

transmissió.

013-103692-Via 18.indb   118013-103692-Via 18.indb   118 30/04/12   16:5630/04/12   16:56



119

VIA18 04/2012 REVISTA DEL CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

Tercera afirmació: volem encara dir-nos cristians perquè voldríem ofe-

rir-ho a les generacions futures.

La nostra responsabilitat és precisament fer possible –des de la nostra

acció i el nostre pensament– que l’acció de l’Esperit sigui una obra viva

incessant, significativa per a les nostres generació, per al present i futur

de totes les persones. Ens pertoca a la nostra generació, malgrat un con-

text condicionat pel materialisme benestant, el cientisme com a ideolo-

gia i el nihilisme metodològic, propiciar l’actualitat del missatge cristià

així com la seva transmissió. És una tasca difícil: reivindicar un sentit de

la vida més enllà de la recerca de la possessió de béns materials; endinsar-

nos en el més profund de la nostra condició i consciència humana i el re-

coneixement del pecat «sempre insidiós»; qüestionar la racionalitat cien-

tificotècnica que ha dominat l’imaginari col·lectiu occidental durant més

de cent anys i que ha esdevingut, tot i els seus fracassos i contradiccions

evidents, la veritat més sòlida, combatre les actituds intel·lectuals que

defugen metodològicament i vitalment la impossibilitat d’accedir al bé i

la veritat, són els aspectes indefugibles que avui el cristianisme ha de

respondre. Com ens recorda el Cardenal Ratzinger, «hem d’abandonar el

somni il·lusori de l’absolta autonomia de la raó i que aquesta es basti a si

mateixa. La raó humana necessita recolzar-se en les grans tradicions reli-

gioses de la humanitat». Per concloure, «on es nega Déu, no s’edifica la

llibertat, sinó que se la priva del seu fonament i d’aques-

ta manera se la distorsiona».2

Però no només ens trobem davant del repte del cien-

tisme i el relativisme. Apareixen novament religions di-

ferents en les nostres societats oferint nous relats de

sentit i transcendència des de matrius culturals ben dife-

rents. En primer lloc i de manera preferent, l’islam, que

ja s’ha assentat de manera estable en alguns països euro-

peus gràcies als moviments migratoris dels darrers cinquanta anys. En

segon lloc, apareixen tot i que de manera més feble, les religions orien-

tals. El desenvolupament de l’islam en les societats europees i occidentals

representarà un desafiament per al cristianisme i la seva capacitat de vi-

vificar-se en el segle xxi.

Pels que creiem, com Croce, que el Déu cristià és encara el nostre i que

Els que creiem, com 

Croce, que el Déu cristià 

és encara el nostre 

no podem renunciar a 

oferir-lo també a les 

generacions més joves.
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Per què encara ara cal dir-nos cristians 

aixeca una lògica «vers la qual l’home contínuament s’alça i que, contínua-

ment unint-lo a Déu, el fa verament home», no podem renunciar a oferir-

lo també a les generacions més joves. El que està en joc és la nostra iden-

titat més fonda, també com a comunitat. El que està en joc és precisament

continuar en el difícil camí d’humanització moral de la humanitat, que

ens permeti vèncer les dificultats d’ara i del futur.

NOTES

1 The Times (14.09.2010). Article de Jonathan Sacks, Gran Rabí de la Unió de Congregacions 

Hebraiques de la Commonwealth. En aquest article, l’autor reflexiona sobre el concepte «Mino-

ria creativa» proposat per Benet XVI.

2 ratzinGer, J. Fe, verdad y tolerancia. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2003. P. 221-222.
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La reflexió sobre les arrels cristianes d’Europa topa amb les dificultats pròpies 

d’una modernitat caracteritzada pel pluralisme de les interpretacions i que no ha 

sabut aprofitar el bagatge normatiu aportat pel cristianisme. Cal evitar de pen-

sar la secularització com a oposició a la religiositat i reconèixer les maneres amb 

què el cristianisme ha contribuït als processos d’alliberament humà. La laïcitat 

ha de permetre un diàleg públic perquè creients de diversos signes puguin com-

partir les seves visions de la realitat.

Reflexionar sobre les arrels cristianes de la modernitat vol dir entrar en

un conflicte interpretatiu amb múltiples nivells de significat, sobretot si

la modernitat es considera un paradigma teòric i ètic caracteritzat per un

pluralisme hermenèutic. És difícil establir si aquest pluralisme ha estat

fruit d’un traspàs de funcions d’una època històrica (l’edat mitjana) a una

altra (l’edat moderna). Certament, és insuficient per justificar l’abast i la

resolució d’aquest traspàs. D’això es desprèn que cal cercar el sentit de la

modernitat en una altra direcció, és a dir, en aquells conceptes dinàmics

que indiquen un canvi sociocultural i que han donat forma a teories, pro-

grames i comportaments nous en relació amb els cànons tradicionals. Des

d’aquesta perspectiva, la força propositiva del concepte de modernitat es

troba en la indicació d’un temps nou la identitat del qual es perfila en opo-

sició amb el temps precedent. Tanmateix, aquest és el moll de la qüestió:

Professor de Teologia de les Religions a la Pontifícia Università 
Urbaniana

Carmelo Dotolo
Les arrels cristianes  
de la modernitat
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per què el temps nou s’anuncia en la lògica de la ruptura amb el passat?

És encara viable la hipòtesi que les causes d’aquesta fractura es troben en

la crítica al procés de cristianització de la societat i la cultura típica de la

cristiandat medieval?

1. El dilema d’una identitat: modernitat i/o cristianisme?

Amb aquestes premisses seria obvi concloure que la modernitat s’ha pro-

posat com un procés de descristianització de la societat, fins als límits

d’una clara contraposició amb el cristianisme mateix. El resultat és, pro-El resultat és, pro-El resultat és, pro-

bablement, l’atribució de responsabilitat sense atenuants al cristianis-

me i, en particular, al catolicisme, interpretat com a metàfora de l’ordre

establert i de la defensa dels valors tradicionals. Com posa en evidència

l’historiador francès R. Rémond, «subjecció a l’autoritat, culte a la tradi-

ció, respecte a la jerarquia, acceptació sense discussió de les desigual-

tats»1 representaven una herència pesada que la religió havia deixat en

l’organització d’allò viscut. Si la ruptura ha estat gairebé obligada, la

interpretació de la seva intencionalitat, en canvi, resulta viciada per una

lectura que considera aquest procés homogeni i idèntic a si mateix, iden-

tificant en el cristianisme el motiu determinant per do-

nar suport a la ruptura iniciadora de la modernitat.

L’exemple més evident és la crítica al monoteisme cris-

tià com a font de violència ideològica i de poder, que

aspira a justificar l’organització política i ètica de la so-

cietat. La modernitat que vol emancipar-se d’una con-

cepció sacra de la vida ja no tolera cap forma de pre-

sumpta religió civil. De fet, justament una visió com

aquesta crea les condicions d’un desencant envers la reli-

gió mateixa, la gàbia d’acer de la qual refrena el lliure

desplegament del procedir humà. Relegada a un fet privat, la religió

perd importància i esdevé progressivament irrellevant quant a les pre-

guntes fonamentals de l’existència i del sentit de la realitat. L’autoafir-

mació de l’home, doncs, i del seu programa històric no manté cap deute

amb el cristianisme i la seva concepció de la història de la salvació.

D’aquesta manera s’inicia una llegibilitat del món diferent que desplaça

el baricentre de la recerca humana: de la concentració en el més enllà a

Relegada a un fet 

privat, la religió perd 

importància i esdevé 

progressivament 

irrellevant quant a les 

preguntes fonamentals de 

l’existència i del sentit de 

la realitat.

013-103692-Via 18.indb   122013-103692-Via 18.indb   122 30/04/12   16:5630/04/12   16:56



123

VIA18 04/2012 REVISTA DEL CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

la passió per l’aquí i ara; d’una concepció de veritat que reflecteix l’ordre

de la naturalesa i de la realitat a una figura de veritat que s’ha de fer,

segons el dinamisme de la raó pràctica; d’una dependència del Déu crea-

dor a l’autonomia històrica amb l’esprit de géométrie.

Si hi parem més atenció, però, surt a la llum una incomoditat propor-

cional a l’orientació inculcada pel principi de l’autoafirmació. Si bé és

cert que el mòbil fonamental de la modernitat es troba en l’opressió dels

drets de la raó i de la natura per part d’un cert fideisme, sostenir que els

espais de la fe s’han de limitar perquè l’home pugui sortir de la minoria

d’edat sembla, d’altra banda, un pretext. Des d’aquest punt de vista, s’en-

tén que el límit de la modernitat està en no haver sabut entreveure en el

cristianisme el soci d’un projecte preocupat per l’home; o, almenys, la in-

dicació d’un possible itinerari expressat en la metàfora de la secularització,

que «intenta dir quelcom sobre la relació existent entre modernitat i reli-

gió i, com a tal, per imperfecta que sigui, manté oberta una perspectiva

que altres conceptes tanquen».2

2. El no-dit de la secularització

L’itinerari traçat, tot i que de manera essencial, suggereix l’oportunitat

de revisar aquesta lectura, considerant la contribució del cristianisme al

creixement de la naturalesa humana i de la seva recerca. Aquesta contri-

bució es configura com a adveniment d’una forma de

religió diferent expressada pel teorema de la secularització,

que postula una lectura més adequada a l’esdeveniment

de la modernitat.3 Des d’aquesta òptica, la religió cristia-

na interpreta la secularització com un fenomen antropo-

lògic i cultural que provoca un canvi en la valoració de

l’experiència religiosa, però també en la forma d’un ethos

que incideix en la qualitat de la cultura. Quedar-se no-

més en la dimensió de la desacralització pot ser insufici-

ent, ja que el cristianisme (i l’hebraisme) han introduït una visió de la

religió preocupada pel valor de l’àmbit social i polític. Els resultats nihi-

listes no invaliden aquesta intencionalitat que s’origina en la categoria

bíblica d’aliança, per la qual l’home ha d’esdevenir coresponsable de la

història, adoptant la llei de l’amor com a estil de vida.

La religió cristiana 

interpreta la 

secularització com un 

fenomen antropològic i 

cultural que provoca un 

canvi en la valoració de 

l’experiència religiosa.
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En aquest sentit, no hi ha cap desencant del món com a totalitat man-

cada de sentit, deixat al seu destí per una creació que distancia Déu i el

cosmos, sinó que s’intueix una relació que convoca l’home a la seva com-

petència de criatura: a disposar l’existència al floriment del bé i de la impor-

tància de les relacions entre les persones, les cultures, les tradicions reli-

gioses, les societats. El cristianisme rep aquesta funció particular en

relació amb la projecció del món i de la vida del fet fundador que el con-

nota: l’encarnació, justament en la discreta prerrogativa de ser element

d’humanització i d’inauguració d’una ètica preocupada per l’alteritat i la

compassió.4 Com no entendre, doncs, una convergència més que ocasio-

nal envers el programa emancipatiu de la modernitat? No es tracta, al cap

i a la fi, d’un projecte que aspira al triomf d’una vida més digna i al naixe-

ment d’un món marcat per relacions més justes? Al mateix temps, però,

no s’oblida el fet que el cristianisme produeix una crisi de l’imaginari

teista i metafísic5 mostrant la concreció d’un Déu que, tot i desconegut,

surt de si mateix envers l’home, en vista d’una solidaritat que ajuda a in-

terpretar l’enigma de l’existència. Per tant, ja no una sacralitat anònima

i ambigua, sinó un company de viatge que tendeix a donar valor a l’auto-

nomia de l’home i a les seves tries. És propi del missatge

cristià ser una «religió que, en nom de la seva missió,

cerca llibertat i justícia per a tots», entenent-se com la reli-

gió que «desenvolupa en si mateixa una cultura particu-

lar, és a dir, la cultura del reconeixement de l’altre en tant que

altre».6

3. Una copertinença diferent

Des d’aquesta perspectiva, l’esdeveniment-origen de

l’encarnació assenyala la possibilitat de superar l’apa-

rent oposició entre religiositat i secularització, dues vessants d’una ma-

teixa realitat històrica i antropològica, en el compromís de la construcció

de la ciutat dels homes i de les dones. L’herència del cristianisme, de fet,

consisteix a contribuir a una modernitat menys presumptuosa i segura

de la inutilitat de la religió per a la vida, de la mateixa manera com la

modernitat, en el seu desafiament de projecció, incita la religió i el cristi-

anisme a no tancar-se en un exercici privat de la fe, protegint-se de la

Malgrat algunes miopies 

interpretatives, el 

cristianisme ha intentat 

col·laborar en la recerca 

d’una societat més 

democràtica i d’una 

cultura preocupada pels 

drets humans.
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responsabilitat històrica en vista d’un bé comú. Continuar pensant en la

religió com a espai d’apatia, violència, alienació humana és, si més no, un

pretext. Malgrat algunes miopies interpretatives, el cristianisme ha inten-

tat col·laborar en la recerca d’una societat més democràtica i d’una cultu-

ra preocupada pels drets humans, per bé que amb fracassos i retards,7

avalant el fet que l’experiència religiosa no pot restar aliena a allò inèdit

que avança en els fragments d’alliberament humà i en els processos de

lluita contra la resignació històrica. De fet, se li demana lluitar per una

qualitat diferent de l’existència i del seu enigma, i poder assolir l’estil in-

troduït per Jesucrist en l’elaboració de la cultura. En l’ésser per a l’altre, fins

a la donació total d’un mateix, el cristianisme assenyala un valor que

configura la història, una dimensió que sosté una mira-

da teorètica menys ideologitzada i que alimenta una con-

vivialitat de les diferències, també en la crisi radical que la

globalització ha causat en el reconeixement de l’altre.

Però introdueix, a la vegada, una reserva crítica contra

els processos deshumanitzadors que priven els homes i

les dones dels drets fonamentals i de les necessitats pri-

màries per poder viure amb dignitat. Per tant, en la rela-

ció entre religió i modernitat, allà on es pot identificar la

contribució única del cristianisme és en la lluita per una

humanitat oberta al diàleg capaç d’actuar amb fantasia

social crítica i inventiva, en la resistència productiva

contra el cansament de la subjecció, en la recuperació de la solidaritat

hospitalària més enllà de tota discriminació.

4. Memòria per al futur

Reflexionar sobre la qüestió de la identitat europea vol dir prendre cons-

ciència del fet que atendre a una herència implica també reprendre i per-

seguir els valors i continguts heretats. No hi ha cap dubte sobre la comple-

xitat estructural de la història cultural europea: el triomf de la democràcia,

de la proclamació dels drets humans, les idees «cristianes» de la revolució

francesa, es complementen amb el conflicte de les guerres de religió i els

antagonismes culturals i polítics. Amb tot, justament l’entrellaçament

entre cristianisme i modernitat ha donat vida al pla il·luminat d’un pro-

Des del punt de vista del 

concepte de persona com 

a element cohesiu dins i 

més enllà de la diversitat, 

i a partir dels valors de 

l’altre com a portador de 

necessitat, el cristianisme 

ha contribuït a reforçar 

les condicions per fer 

possible la laïcitat.
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gressiu alliberament de l’home com a símbol d’una autonomia responsa-

ble i en virtut de la dignitat del gènere humà al qual tots pertanyem. Des

del punt de vista del concepte de persona com a element cohesiu dins i

més enllà de la diversitat, i a partir dels valors de l’altre com a portador de

necessitat, el cristianisme ha contribuït a reforçar les condicions per fer

possible la laïcitat. Aquest aspecte essencial de la seva identitat i herència

permet recuperar el deure universalista d’Occident, en la mesura que,

superant mires colonials i eurocèntriques, pot incre-

mentar la lògica de l’hospitalitat i la paradoxal fundació

de la laïcitat de la societat, de les institucions i de la ma-

teixa experiència religiosa.8 El no podem no considerar-nos

cristians convida, al cap i a la fi, a la recuperació sàvia del

significat de la modernitat com a senyal del valor histò-

ric del cristianisme per a la societat. El motiu rau en el

fet que, segons Benedetto Croce, la proposta cristiana

constitueix «la més gran revolució de la humanitat»,9

que, a través de categories com consciència íntima, Déu

com a esperit viu o el caràcter universal de l’amor, ha contribuït a donar

forma a la gramàtica conceptual i cultural de la modernitat. Però també

és vàlida com a crida per recuperar la responsabilitat d’un deure: el de

col·laborar en la construcció d’una convivència amplia i plural, en la qual,

com diu el text del Tractat de la Unió Europea, es respectin els valors de

la dignitat humana, de la llibertat, de la democràcia i de la igualtat.10

Només d’aquesta manera es configura la laïcitat com a lloc públic d’escol-

ta i confrontació recíproca, en el qual creients d’una i altra mena poden

compartir idees diferents de la realitat. L’objectiu? Posar en marxa ener-

gies i tries perquè el bé comú pugui conjugar-se amb les expectatives

d’una vida feliç i realitzada.

De fet, el futur d’Europa potser es decideix per la capacitat que tindrà

de reconèixer-se en el seu propi passat, sense restar presonera dels itine-

raris ja recorreguts. La polaritat no s’elimina tornant a proposar unidi-

mensionalment una Europa cristiana o una Europa secularitzada; tam-

poc no es compon reduint un extrem a un moment dialècticament

superat (l’horitzó religiós com a marc en el qual també el laic no pot no

reconèixer-se; la situació crítica de la raó laica com a moment instrumen-
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tal de la confirmació del principi teològic); es manté i aprofundeix, com a

indicador d’una copertinença que es revela, però, en la figura –típica-

ment occidental i moderna– del conflicte i de la laceració.11

NOTES

1 Cf. R. rémonD, La secolarizzazione. Religione e società nell’Europa contemporanea. Roma-Bari: 

Laterza, 1999, p. 37.

2 P. valaDier. La Chiesa chiamata in giudizio. Cattolicesimo e società moderna. Brescia: Queri-

niana, 1989, p. 23.

3 Pot resultar útil la tipologia sintetitzada per G. marramao. Cielo e terra. Genealogia della seco

larizzazione. Roma-Bari: Laterza, 1994, p. 141-142: «1) secularització com a decadència de la reli-

gió; 2) secularització com a conformitat amb el món; 3) secularització com a desacralització del 

món; 4) secularització com a “deslligament” de la societat respecte de la religió; 5) secularitza-

ció com a “transposició” de creences i models de comportament de l’esfera religiosa a la se-

cular».

4 Cf. C. taylor i C. Dotolo. Una religione «disincantata». Il cristianesimo oltre la modernità. Pà-

dua: EMP, 2012.

5 Cf. S. zabala. «Una religione senza teisti e ateisti», a R. rorty i G. vattimo, Il futuro della religio

ne. Solidarietà, carità, ironia, a càrrec de S. zabala, Milà: Garzanti, 2005, p. 9-30.

6 J. B. metz. «Differenziazioni nella comprensione del policentrismo», a F. X. kauFmann i J. B. 

metz. Capacità di futuro. Movimenti di ricerca nel cristianesimo. Brescia: Queriniana, 1988, p. 116.

7 Cf. E. W. bockenFörDe. Cristianesimo, libertà, democrazia e interculturalità. Brescia: Morcellia-

na, 2007.

8 Cf. G. vattimo. Nichilismo ed emancipazione. Etica, politica, diritto. Milà: Garzanti, 2003, p. 33-

48. Cf. també el diàleg entre G. vattimo i D. Gamper, «Addio alla verità. Ma Quale?», a Micromega. 

Almanacco di Filosofia 5 (2011) p. 77-89.

9 B. croce. «Perché non possiamo non dirci cristiani», a íd., Discorsi di varia filosofia I. Bari: La-

terza, 1945, p. 13.

10 Cf. R. Fisichella. Identità dissolta. Il cristianesimo, lingua madre dell’Europa. Milà: Mondadori, 

2009.

11 U. perone. Per l’Europa, a Filosofia e Teologia 4 (1990), p. 411.
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El text de Croce ens incita de nou a regirar la història i el nostre present per bus-

car una identitat europea, malgrat que potser sigui l’hora d’acceptar que ja no és 

possible definir-la. Tanmateix, el Per què no ens podem no dir «cristians» no es 

refereix al que som, sinó a com hem de dir-nos. D’aquí que no ens correspongui 

parlar d’identitats, car aquestes són estàtiques. Croce parla des d’un humanisme 

cristià que a nosaltres ens és aliè, però el vigor del seu pensament encara ens 

apel·la en els nostres temps de desolació nihilista.

La publicació d’aquest text de Benedetto Croce podria ser suspecta d’opor-

tunisme: en un moment en què es reivindica de diverses maneres el passat 

cristià d’Europa i amb ell, més que no el passat, la perennitat d’una mena 

d’essència o de naturalesa cristiana que se li hauria de reconèixer a Europa, 

ni que fos distingint entre aquest reconeixement i la fidelitat a una o a altra 

de les Esglésies, en aquest moment, doncs, es podria con-

siderar oportú d’afirmar amb un gran nom del pensa-

ment europeu que «no ens podem no dir cris tians».

Però no es tracta d’això. És més aviat el contrari.

Se’ns diu avui que hem o que hauríem d’afirmar que 

Professor de Filosofia a la Universitat d’Estrasburg

Jean-Luc Nancy
«De no fa gaire a demà»*

Des de fa més de vint 

anys, tenim la penosa 

experiència de la manca 

d’identitat d’Europa.

*  Traducció al català de la introducció de Jean-Luc Nancy al text de Benedetto Croce: Pourquoi 

nous ne pouvons pas ne pas nous dire «chrétiens». Ed. Payot & Rivages, Paris: 2010.
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som cristians – per exemple, en el text d’una Constitució Europea– per la 

suma de dues raons. La primera és que, des de fa més de vint anys, tenim 

la penosa experiència de la manca d’identitat d’Europa. Com més es cons-

trueix com a «Unió», menys trets distintius ofereix que permetin de co-

mençar a enfocar-la com una vertadera entitat política i com un lloc amb 

personalitat pròpia. Alguns hi esperen donar o insuflar una identitat ba-

tejada (i mai tan ben dit) de «cristiana» –com si, al capdavall, la identitat 

o la personalitat es poguessin conferir a través d’operacions voluntàries.

La segona raó afegeix a la primera que la manca d’identitat d’Europa és 

especialment sensible en la seva relació amb aquest món mediterrani on l’is-

lam ha agafat tanta importància; una importància vinculada, precisament, a 

l’afirmació identitària. Afirmació religiosa contra afirmació religiosa; però, 

quan una religió s’oposa a una altra, es torna en realitat política. Hom reco-

bra així un esperit de croada que crèiem oblidat. D’aquesta manera, a més, 

ens lliurem a maniobres voluntaristes, i d’una mena més perillosa.1

En general, si la identitat cristiana d’Europa fos tan marcada com se’ns 

vol fer entendre, ens hauria de persuadir per ella mateixa a declarar-la. O 

més aviat, de fet, es declararia ella mateixa, a la manera en què, en un altre 

temps, podia ser evident per a un francès el fet de declarar-se súbdit del «rei 

molt cristià».2 Si no ho fa, si la natura o la identitat cristiana d’Europa és, al 

contrari, objecte de debat, o si aquells a qui importa se senten amb l’obliga-

ció de reclamar-ne la declaració, vol dir que no és manifesta.

En realitat, potser és massa tard perquè Europa trobi una identitat en 

un món les realitats geopolítiques del qual no és que l’hagin deixada de 

banda, sinó que la tenen ja inscrita en una posició necessàriament subal-

terna respecte a uns moviments tectònics que travessen i desplacen tots 

els continents –tots aquells continents enfront dels quals Europa només 

és un petit cap, com en deia Valéry. Reprenent aquest mot, Derrida propo-

sava no fa gaire –aviat farà ja vint anys!– de pensar un «altre cap [a]», és a 

dir, pensar altrament aquest caràcter restringit, limitat, relatiu, sense per 

això reformular la pretensió d’excel·lència d’Europa que Valéry hi desitja-

va veure i salvar. Ara, estem lluny de poder prendre el relleu d’un pensa-

ment semblant, així com dels pensaments que han caracteritzat Europa 

per la seva capacitat de transmissió i de passatge o per la seva manera 

d’excedir totes les assignacions d’identitat (els llibres de Brague, Cacciari, 
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Guénoun i d’altres). Estem més lluny, molt lluny, ni endavant ni enrere,

sinó a gran distància d’allò que perfilaria una Idea d’Europa i molt més,

és clar, una Idea cristiana.

Europa ha estat cristiana, qui ho voldria negar? La qüestió no és tam-

poc que no estigui innervada per aquesta procedència: però, com? Vet

aquí el punt crucial, i en aquest punt ens colpeix el text de Croce.

En efecte, aquest text no diu pas «som cristians», encara menys «hem

d’afirmar-nos com a cristians» –i, per descomptat, no parla des de la pers-

pectiva d’una Constitució Europea, però sí molt clarament, el 1942, des

d’una perspectiva europea: n’hi ha prou de recordar quin

aspecte mostrava llavors Europa, d’Itàlia fins a Alemanya,

França i Espanya. De fet, el nom «Europa» apareix un cop,

així com l’adjectiu «europeu», en aquest text les referèn-

cies del qual, d’altra banda, són totes europees.

Per si sola aquesta determinació europea, amb els re-

cords històrics que l’acompanyen, té un significat polí-

tic precís: contraposa Europa tal com la rep la memòria

que ultrapassa la de l’historiador que era Croce, que és

en realitat la memòria viva d’algú que manté dins seu la vida d’un «espe-

rit» –a l’imperi que s’hi vol desplegar i que de fet s’hi desplega (és l’any en

què Noruega i Hongria passen a estar expressament sota un govern pro-

alemany, en què Laval a França declara la voluntat d’unir França amb

Alemanya en la construcció d’una nova Europa, i l’any en què Itàlia co-

mença a sentir malestar davant les dificultats amb què l’enfronta el com-

promís de Mussolini en la guerra).3

La referència al cristianisme és central en aquesta contraposició per-

què Croce és perfectament conscient de l’enorme distància que separa el

feixisme del cristianisme, fins i tot del mateix catolicisme. No puc abor-

dar aquí una anàlisi d’aquesta distància, però és imprescindible recordar

que, en el fons, el feixisme pretén ser una religió (Mussolini en parlava

així) i en aquest sentit només pot oposar-se, almenys, al cristianisme. Que

el pes mundial de l’Església, les seves pors i les seves complaences indig-

nes hagin fet possible una convivència aparentment feliç –segellada pels

acords del Laterà de 1929–4 no ha d’amagar la contradicció íntima entre

tots dos esperits.
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Aquesta contradicció, Croce la percep molt bé. No la designa –l’únic

esment, tanmateix molt indirecte, és el que apunta al nazisme quan evo-

ca «l’adulació» que s’ha volgut crear cap al «Wotan germànic». Però és

evident que hi rumia. Ni una paraula del text no permet de desplaçar-se

del cristianisme al feixisme, ben al contrari.

La fórmula que utilitza Croce és «no ens podem no dir “cristians”». Una

fórmula tan recargolada no permet d’ignorar que deriva de raons curosa-

ment sospesades. No hi posa «hem de», sinó la doble negació «no ens po-

dem no», que significa que hi ha una necessitat absoluta, la demostració

de la qual ocupa tot el text. «Dir-nos cristians» és una conseqüència estric-

ta de tota la història d’Europa. Trairia aquesta història la pretensió de

sostreure-se’n.

Per això, si és molt possible que Croce volgués respondre a Russell, qui

havia publicat Why I am not a Christian el 1927, també és cert que el que vol

dir no consisteix a oposar una afirmació a la negació del filòsof anglès

(d’altra banda, ja de quinze anys enrere), sinó més aviat a fer entendre

que no es tracta de dir que «som» cristians.

No es tracta de «ser» sinó de «dir». No es tracta simplement de «dir»,

sinó de «no poder no dir». En fi, el mot «cristians» entre cometes és allò

que no és possible de no dir. Aquestes cometes resulten

decisives. Totes soles desmunten d’entrada, en el ma-

teix títol, qualsevol professió de fe i qualsevol afirmació

d’ésser.

Els cristians entre cometes són els cristians «fora

d’una Església» i «més intensament cristians com més

lliures», dels quals parlarà el text. En certa manera, Croce

en parla com si conegués quelcom del treball de Bultmann, llavors en

curs, sobre la «desmitologització»5 i com si, fins a un cert punt, anticipés

la percepció que després ha tingut Michel Gauchet del cristianisme com a

«religió de la sortida de la religió».

La procedència i la configuració cristianes d’Europa no són per a Croce

el simple establiment d’una identitat (com si mai hi hagués identitats

simples). Es tracta d’un moviment i d’una «revolució» que, d’alguna ma-

nera, han portat la identitat i la institució cristianes més enllà d’elles

mateixes. Així és possible –i inevitable– «dir-se cristià» fora de l’Església i
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sense ni tan sols referir-se al nom de l’Home-Déu, amb què es va formar el

mot «cristià». Quan parla de «Jesús» com de la «persona» davant la qual

callen les crítiques més virulentes al cristianisme, tot obeint així a un gest

cent cops renovat en la història del cristianisme –la de-

signació d’un origen pur, exempt de les faltes de l’Esglé-

sia o de les confessions cristianes en general–, Croce tam-

bé dóna a entendre que no anomena el «Crist» i que

tampoc no el divinitza (com suggereix el nom de «per-

sona»).

Croce vol pensar que «el Déu cristià encara és el nos-

tre» en la seva realitat transformada d’«Esperit» –terme

òbviament manllevat a Hegel– que ja no és la de cap figu-

ra mitològica del déu, sinó el nom d’aquell ésser o aquell

alè «que sempre ens depassa i que sempre som nosaltres

mateixos». El 1942, novament, això no és poca cosa: sen-

se cap mostra de debilitat enfront de cap de les formes imperants, a l’Oest

i a l’Est, en què es pensa llavors en una destinació d’Europa. Sense gaire

visibilitat ni soroll, en esmentar aquesta dialèctica consistent a «depassar-

nos i continuar sent nosaltres mateixos», Croce manté resoltament a dis-

tància tota afirmació d’una necessitat de sotmetre’s a un destí superior i

als capitostos sobrehumans que l’encarnarien.

Ara bé, no pretenc donar així una interpretació exhaustiva de tot el

text, ni en el pla moral ni en el polític ni en el filosòfic. No pretenc tam-

poc que en siguem contemporanis. Ben lluny d’això. L’humanisme espiri-

tual de Croce està en certa manera tan lluny de nosaltres com l’Europa

d’avui ho està de la de 1942 i lluny, en fi, d’ella mateixa. Avui ens espera

una altra tasca, la de pensar remuntant el curs del mateix humanisme i

de la seva indubtable procedència cristiana: remuntant, és a dir, no pas

retornant a algun món antic, sinó interrogant allò que encara ens passa

desapercebut de la mutació que –entre Grècia, Roma i el judaisme– va

engendrar el cristianisme i el món modern, la història i el pensament que

ens suporten i que també van portar aquella dehiscència interna del món

cristià en gestació que va ser el naixement de l’islam.

Ens passa desapercebut probablement allò que queda colgat o amagat

rere la «mort de Déu»: aquesta, que per a Croce només podia tenir, com a
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molt, el sentit cristiano-hegelià de la vida de l’Esperit en la seva plena

potència dialèctica, designa, ben al contrari, la impossibilitat de reme-

tre’s a res semblant a un «esperit» o, més en general, a la

relació amb si mateix d’un subjecte de sentit –diguem-ne

home, història, vida, ciència o art. Per consegüent, en

aquesta tomba, en aquesta cripta d’accés tancat, està col-

gat allò que és més profund que la relació amb un ma-

teix i la realització de sentit: alguna cosa que té a veure

amb una alteració i alteritat radical del «si mateix» així

com del «sentit».

Aquí estem ara, incerts. Però, en allò que encara ens

passa desapercebut i que s’amaga encara més a mesura que l’humanisme

cristià, jueu o islàmic es buiden ells mateixos de la seva substància en la

desolació nihilista, un tret, si més no, ens pot continuar lligant al text de

Croce: el tret de la superació en el si de l’ésser un mateix. Al seu torn,

aquestes paraules –«superació», «ésser un mateix»– resulten insuficients i

resten presoneres d’una matriu dialèctica també buidada de substància

i de força. Però si considerem no tant els significats i els contextos intel-

lectuals com els signes, els senyals, els indicis o les espurnes que deixa

escapar tot pensament vigorós, exigent, sigui quin sigui el seu moment,

la seva situació, aleshores encara estem a prop, en una proximitat discre-

ta, delicada i suggestiva, del Croce de 1942.

NOTES

1 S’observarà, i segurament amb indignació, que Croce invoca d’una manera positiva «la defen-

sa contra l’islam», en altres temps preconitzada per l’Església, i que hi veu una protecció llavors 

necessària de «la civilització europea». El 1942, no venia gaire al cas de preocupar-se de la rela-

ció d’Europa amb un món islàmic que quasi no es manifestava com a tal. Encara que els «Ger-

mans Musulmans» es van fundar el 1928, no eren massa perceptibles per a algú com Croce que, 

d’altra banda, si els hagués conegut, no hauria apreciat l’admiració que professaven pel feixisme 

i el nazisme. Aquí m’és impossible d’entrar en l’anàlisi i encara menys en el procés que es podria 

obrir. Sempre cal circumspecció per argumentar d’una manera retrospectiva.

2 És curiós i interessant remarcar de passada que a l’Europa de la cristiandat diversos estats 

competien per atribuir-se l’excel·lència en matèria de cristianisme...

3 Cal precisar-ho per als lectors francesos que estiguin poc al corrent de la vida de Croce: sent 

des de sempre un dels grans oponents al feixisme, va viure retirat durant la guerra, vigilat pel 

règim. Fins i tot hi va haver un projecte per agafar-lo i segrestar-lo, però no va tirar endavant.
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4 A més, aquests acords són especialment ambigus i, en realitat, posen sota tutela l’Església a 

Itàlia.

5 Em falten els coneixements històrics que caldrien per establir l’existència de relacions entre 

l’historiador i el teòleg. El segon, de ben segur, va conèixer el pensament del primer, i és possible 

–però no ho puc assegurar– que el contrari sigui igualment veritat. Si no ho és, ho hauria pogut 

ser. El professor Galasso, especialista en Croce, no en veu cap indici.
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En el text de Croce s’afirma que amb el cristianisme es produeix el despertar de 

la consciència moral, quelcom inexistent abans de l’aparició del Déu cristià. 

D’aquesta manera es recorda el valor suprem de l’autonomia de la persona com 

a característica del pensament ètic occidental. Tanmateix, en la seva història el 

cristianisme ha estat associat a fenòmens que per a alguns europeus l’han des-

prestigiat. Si el que cerquem és una identitat comuna que ens permeti adherir-

nos a una moral universal, aleshores hem de mirar de traduir el cristianisme a un 

llenguatge laic.

Hi ha dues maneres d’abordar el text de Croce. La més senzilla és analit-

zar què diu Croce, contextualitzar-ho i mirar d’entendre-ho. Però és més

engrescador, al menys per a mi, donar unes quantes voltes a la pregunta:

«Per què no ens podem no dir cristians», i plantejar-nos si estaríem en

condicions de subscriure-la. Òbviament, els dos enfocaments són comple-

mentaris. No es pot fer un comentari «actual» a l’aposta de Croce pel cris-

tianisme sense haver fet abans l’esforç de copsar el que ell va voler expres-

sar. A la primera lectura, el «per què no podem...» se’ns presenta com una

adhesió a la fe cristiana anacrònica i fora de lloc. Bertrand Russell, pocs

anys abans que Croce publiqués l’article, havia defensat sense embuts tot

el contrari en el celebèrrim text: «Per què no sóc cristià». Qui és més lúcid,

Croce o Russell? Qui s’apropa més al que demanen els temps? Qui defensa

Catedràtica Emèrita de Filosofia Moral i Política de la UAB
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una posició més perdurable? El text de Russell és de 1927; el de Croce, de

1942. Ho diu molt clar Jean-Luc Nancy al pròleg: Croce s’està referint als

feixismes i, amb la doble negació del «no ens podem no dir cristians»,

sembla reclamar amb intensitat una identitat europea absolutament ne-

cessària per fer front a l’enemic i preservar valors irrenunciables. D’acord,

però és imprescindible qualificar-la de «cristiana»? Quan

ho llegim, ens ve immediatament al cap el fracàs del pro-

jecte de Constitució Europea tan recent. Les discrepàn-

cies existents entre l’oportunitat o la necessitat de reco-

nèixer la tradició cristiana va ser precisament una de les

raons fonamentals de la fallida. En plena globalització,

sense saber com sortir del relativisme postmodern, pro-

clamada una i altra vegada la mort de Déu, ¿no és si més no intempestiu

agafar-se a la veritat del cristianisme? ¿No ho és encara més si tenim en

compte la irrupció de l’islam amb tot el que representa de cara a la secu-

larització europea?

Què va voler dir Croce i com ho diríem avui? Aquesta és la pregunta

que em vull plantejar. No hi ha cap dubte, a tenor de la seva trajectòria

política i del seu pensament, que les reflexions de Croce són les d’un libe-

ral polític i moral que defuig qualsevol mena de dogmatisme i d’interfe-

rència en la llibertat de pensament. És curiós, però, que ho faci apel·lant a

«la veritat del cristianisme». No ens equivoquem. El que vol destriar és

l’essència de la religió cristiana de tot allò que l’ha acompanyat gairebé

sempre per desvirtuar-la: mites diversos com la resurrecció dels morts, la

gràcia, la redempció, doctrines que han estat institucionalitzades per l’Es-

glésia i les esglésies. A la vista de tot això, no ens han de confondre les

moltes acusacions contra la instauració del cristianisme i contra les cor-

rupcions que la seva difusió va generar. Tot és susceptible de pervertir-se

i empitjorar, i el cristianisme no ha estat precisament una excepció a

aquesta màxima. No interessa la complaença en les equivocacions del

cristianisme per declarar-lo difunt i acabat. Hi ha quelcom aprofitable i

que encara conserva la frescor de l’origen. La «veritat del cristianisme»,

se’ns diu, rau en la realitat indiscutible d’una revolució que «va actuar en

el centre de l’ànima, en la consciència moral». Dit d’una altra manera, el

nucli poderós del cristianisme es troba en el procés històric d’instauració

Croce sembla reclamar 

una identitat europea. 

D’acrod, però és 

imprescindible qualificar-

la de «cristiana»?
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de «l’esperit», per emprar el llenguatge hegelià que Croce no defuig. En la

dialèctica de negació i superació de les etapes pretèrites, irromp el Déu

cristià, que és «el nostre», i es converteix en la culminació de tots els esde-

veniments passats: «Si bé tota la història passada conflueix en nosaltres i

som fills de tota la història, l’ètica i les religions antigues van ser supera-

des i resoltes en la idea cristiana de la consciència i de la inspiració moral,

i en la nova idea del Déu en el qual som, vivim i ens movem, i que no pot

ser ni Zeus ni Jahvè, ni tampoc (malgrat les adulacions de què se l’ha vol-

gut fer objecte en els nostres dies) el Wotan germànic; i per això nosaltres,

específicament, en la vida moral i en el pensament, ens sentim directa-

ment fills del cristianisme».

No és comparable la visió que del cristianisme dóna Croce amb la

que donà Russell vint anys abans, que pot ser més «progressista», però

no cal dir que és més simple. Per a Russell, ésser cristià

es redueix a creure en els «mites», als quals Croce resta

importància: la immortalitat, la figura de Jesucrist,

l’existència de Déu. Sens dubte, tots aquests són ele-

ments del cristianisme, elements segurament indestria-

bles de la fe cristiana. Però la novetat, i fins i tot la gran-

desa que veu Croce, no radica en els elements que

basteixen una fe monoteista, sinó en el canvi operat en

l’autocomprensió de l’home, el procés pel qual la cons-

ciència, anomenada per Croce «esperit», es converteix en subjecte de la

història. Podríem dir que amb el cristianisme es produeix el despertar

de la consciència moral, una realitat inexistent abans de l’aparició del

Déu cristià. És l’essència del cristianisme allò que Croce reivindica, no

la cristiandat, per evocar Kierkegaard. En aquesta essència hi troba

no un episodi històric més o menys extraordinari de la tradició europea,

sinó la constitució d’un criteri individual de moralitat que ha de servir

per lluitar contra les possibles i futures perversions de la història. Hem

de dir-nos cristians perquè gràcies al cristianisme estem dotats d’una

consciència moral que no hauríem de perdre. Per a Croce, reclamar-se

cristià no significa en absolut acceptar la dogmàtica ortodoxa de les es-

glésies, ni tan sols implica pertànyer realment a alguna església. La fe,

en el sentit més religiós del terme, és per a ell insignificant davant del

No és comparable la 

visió que del cristianisme 

dóna Croce amb la que 

donà Russell vint ants 

abans, que pot ser més 
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que representa l’assumpció de la individualitat de la consciència, la pre-

sència en nosaltres de l’esperit com a veu interior que dicta el que hem

de fer.

Si això és així i la meva lectura no és del tot equivocada, la reivindica-

ció del nom de cristians no és altra cosa que el recorda-

tori del valor suprem de l’autonomia de la persona com

a característica del pensament ètic occidental. Una idea

inherent al pensament liberal. L’esperit del cristianis-

me, tal com l’entén Croce, és l’esperit de la Il·lustració

que representa, sobretot, Kant quan explica que la mo-

ral es dóna a priori de tota experiència perquè la llei

moral està inscrita en la raó. L’esperit del cristianisme

és el del sapere aude que, també segons Kant, és l’expres-

sió de la majoria d’edat de les persones que assumeixen

el deure i la responsabilitat de pensar per si mateixes. Croce ho diu: els

fundadors del cristianisme –Jesús, Pau, Joan– només van establir els fo-

naments del que havia de continuar i s’havia de desenvolupar concep-

tualmental llargdels segles.Elshomesde l’humanismeidelRenaixement,

els reformadors protestants, el científics moderns, els creadors de la llei

natural i de la tolerància van depurar la religió cristiana de tot el que

quedava del tenebrós feudalisme medieval. Després van venir els il-

lustrats i els revolucionaris, la concepció de la realitat com a història,

tots ells ignorats per l’Església de Roma, temorosa de no poder preservar

incòlumes els seus dogmes. L’Església ha rebutjat moltes idees i ha recla-

mat en exclusiva el nom de cristiana. Però, nosaltres –és Croce qui parla–

«hem de confirmar l’ús del nom que la història demostra com a legítim i

necessari».

Conservar el nom, d’acord, per tot el que significa. Però, ¿és legítim

identificar tot el que Croce interpreta només amb el cristianisme? La con-

cepció de l’ésser humà que, certament, va néixer vinculada al cristianis-

me, ha rebut des d’aleshores molts altres suports desvinculats ja de la

religió cristiana. Estic convençuda que sense el cristianisme la filosofia

occidental hauria estat diferent. Vico, Kant, Hegel, Kierkegaard escriuen

des del –i contra el– mateix cristianisme que Croce critica sense embuts.

Els grans valors de la modernitat (llibertat, igualtat, fraternitat) són va-

La reivindicació del nom 

de cristians no és altra 
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lors cristians. La individualitat de la consciència, la igualtat de tots el

homes (davant Déu, això sí, però igualtat en darrer terme) i el manament

de l’amor universal són les arrels del que més tard seran la llibertat, la

igualtat i la fraternitat. L’autonomia de la persona, tan preuada en els

darrers anys, amb l’extensió dels drets civils, amb els nous principis bio-

ètics que donen prioritat gairebé absoluta a les decisions de cada perso-

na, troba el seu sentit en la vida interior que rau en la consciència. Ésser

autònom avui és precisament saber distanciar-se de la realitat més prope-

ra i també d’un mateix, dubtar de les pròpies creences i conviccions, es-

tablir comparacions entre el jo i els altres. És el que Hannah Arendt en-

tén per «pensament» i «judici», com les facultats més essencialment

humanes, en el seu darrer llibre, titulat precisament La vida de l’esperit.

Pensar és l’esforç individual per distanciar-se de la realitat i deixar de

donar per descomptat, sense reflexionar-hi, el que sem-

blava vàlid. Pensar és dialogar amb un mateix i contras-

tar el pensament propi amb l’opinió col·lectiva. El pensa-

ment que realitza aquest moviment es torna fàcilment

subversiu i perillós perquè qüestiona la realitat imme-

diata i la jutja amb la voluntat de ser imparcial i no con-

descendir amb cap principi ni consigna, vingui d’on vin-

gui. Només fent aquest esforç no abdiquem de la nostra

responsabilitat.

Però tornem a l’interrogant de Croce. Cal reivindicar

la identitat cristiana per defensar l’autonomia de la consciència? Per què

no hem de poder deixar caure el terme «cristià»? Què perdem si en pres-

cindim, i en comptes de reclamar-nos del cristianisme ens reclamem, per

exemple, de l’ètica? Quina ètica? La que deriva d’allò més autèntic i irre-

nunciable de la religió cristiana, però també de tota la història que li

dóna continuïtat o que, al contrari, se’n distancia quan les perversions

del cristianisme es fan indestriables de la immoralitat. No acabo de com-

partir la defensa de Croce d’una revolució cristiana impol·luta fent abs-

tracció de totes les corrupcions a què ha estat sotmesa. Es fa difícil man-

tenir com a valuós un terme que tants cops ha estat associat a la violència,

a les guerres, a la dominació. Si el que volem fer valer és l’autonomia de

la consciència, la irrenunciabilitat de l’esperit, el que estem salvant és

Per què no hem de poder 
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una integritat moral incorruptible que no perd de vista l’objectiu de

construir un món millor.

Podem no dir-nos cristians? Sí, podem no dir-nos cristians i seguir

reivindicant la identitat que Croce reclamava. Diria més: per a reclamar

aquesta identitat, és millor deixar d’esmentar el cristianisme que, com

tota religió, avui és més un motiu de desunió que d’unió. Potser per a

alguns europeus, la memòria del cristianisme depurat de tot allò que el

deshonora és justa i necessària. Però no ho és per a tothom. Si la identi-

tat que cerquem aspira a la mateixa universalitat a què aspiren els

grans valors ètics, la religió –qualsevol religió– vinculada a ella servirà

de ben poc.

La darrera afirmació em porta a una altra pregunta fonamental en una

societat com la nostra, que creu haver culminat satisfactòriament el pro-

cés de secularització. Què afegeix la fe religiosa a les creences morals?

Perquè parteixo del supòsit que la moral, o l’ètica, s’assenta finalment en

unes creences: la creença en els valors de la llibertat, la igualtat i la digni-

tat com els valors suprems i imprescindibles per bastir un món autèntica-

ment humà. Són unes creences que les morals religioses comparteixen,

sens dubte la cristiana ho fa, ja que acabem de dir que

l’origen, però tan sols l’origen, d’aquests valors és cristià.

És cert que la fe religiosa afegeix a la creença en uns va-

lors ètics que haurien de poder realitzar-se en aquest

món una esperança: si aquest món no és capaç de corre-

gir les injustícies, d’assolir la llibertat i dignitat de tots

els homes, la vida eterna ho farà. La fe religiosa dóna,

d’aquesta manera, un sentit definitiu a les obligacions

morals. Però Croce no està pensant en la immortalitat i la compensació

eterna. Hi estem més a prop quan afirmem que si la consciència moral és

el revulsiu necessari per no caure en les temptacions totalitàries, contra

les quals sí que parla Croce, aquesta funció la realitza la consciència si és

forta i íntegra, amb independència que esperi o no que s’acabin complint

les seves expectatives. Dit d’una manera més planera, per a ser una bona

persona, amb criteri i autònoma, no cal creure en el Déu cristià o en qual-

sevol altre Déu. Cal nodrir la convicció que un món amb llibertats garanti-

des i sense dominacions és millor que el que tenim, juntament amb la

Com digué Bonhoeffer, 

cal construir una ètica etsi 

deus non daretur, perquè 

no és necessari un Déu 

que ens digui en cada cas 

què hem de fer.
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voluntat de fer el que estigui a les nostres mans perquè la humanització

del món es produeixi. Com digué Bonhoeffer, cal construir una ètica etsi

deus non daretur, perquè no és necessari un Déu que ens digui en cada cas

què hem de fer.

Es pot adduir que la creença en uns valors universals que es consti-

tueixen en criteri de la consciència moral no és compartida per tothom.

Ho he dit abans: vivim en la postmodernitat, l’era del relativisme cultu-

ral, de la identificació fàcil de la moral amb els costums diversos de cada

poble i època històrica. És cert, però el relativisme com a punt de partida

de l’ètica és insostenible. I precisament si introduïm un atribut –cristia-

na– a la moral que pretenem universal, necessàriament la condemnem a

veure-la com una moral relativa a les creences d’una sola religió, no una

moral universal. No voldria equivocar-me, quan penso que el que hi ha

darrere de l’escrit de Croce és precisament la defensa d’una ètica univer-

sal, del valor prioritari de la consciència individual davant de qualsevol

projecte històric contingent. Ell vincula la consciència a la «religió abso-

luta». Pensa des del sistema hegelià. Però el que diu pot ser traduït a un

llenguatge laic, que no fa esment del cristianisme. Si al segle xxi volem

pensar la moral en termes religiosos, no aconseguirem

revitalitzar la confiança en els valors morals, sinó tot el

contrari.

No crec, finalment, que a Croce li preocupés massa la

disjunció entre una moral amb un Déu que la fonamenta

i garanteix la seva realització i una moral sense Déu.

Quan parla de la qualitat espiritual que el cristianisme

introdueix en la consciència de l’home no pensa en la

transcendència divina, sinó en el canvi operat en l’ànima

humana gràcies al que ell anomena «revolució cris-

tiana». És cert que avui ens manca el component espiritual. Els valors pre-

dominants són materials, no espirituals. Una mancança greu per recupe-

rar la veu interior de la consciència. Però, ¿ens ajudarà a recuperar-la el

fet de dir-nos cristians? La secularització ha estat un procés que no ha

acabat de culminar satisfactòriament per a tots aquells que voldrien veu-

re desaparèixer qualsevol ombra de símbol religiós en els estats que s’au-

toproclamen laics. La secularització no s’ha tancat i pot ser que no es

La secularització no s’ha 
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tanqui mai. Ara bé, una societat secularitzada no ha de renunciar neces-

sàriament a això que Croce anomena l’esperit. La transcendència que

acompanya les religions monoteistes no és l’única transcendència possi-

ble. No ho és si acceptem que l’ésser humà és una realitat social, que ne-

cessita els altres i es deu als altres.
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Aquest article és una anàlisi textual de l’opuscle de Croce, que el situa entre 

Hegel i Vico, sense oblidar les referències evangèliques. D’altra banda, el posa 

en relació amb la filosofia del seu temps, i també amb l’acollida que ha obtingut 

no fa gaire. L’enfocament és múltiple, i cap al final s’escau un viratge més aviat 

inusual.

No puc apreciar sinó com a intempestiva la reflexió de Per què no ens podem

no dir cristians. Per això, desestimat l’intent d’actualitzar-la, hi aplicaré

una anàlisi textual. L’abordo, doncs, a través d’una citació de l’article de

Nancy: «No es tracta de “ser” sinó de dir. No es tracta simplement de “dir”,

sinó de “no poder no dir”. En fi, el mot “cristià” entre cometes és allò que

no és possible de no dir. Aquestes cometes són decisives.» N’ha assenyalat

abans la ressonància amb el títol de Russell: Per què no sóc cristià. M’hi aga-

faré, de moment.

A primer cop d’ull, l’adjectiu «decisives» sona exagerat per a unes co-

metes que poden obeir a la normativa d’ús dels mots amb valor autorefe-

rencial. Ignoro si Nancy disposa de cap informació suplementària; a mi, la

lectura sencera del text crocià m’inclina a interpretar-lo altrament. Quant

al títol de Russell, ara no ve al cas d’elucubrar sobre el valor predicatiu del

verb ésser quan determina el jo. Suposem, tot i així, que el valor predicatiu

s’hi torni existencial. Llavors, «no sóc cristià» significarà que l’individu es
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nega a assumir com a pròpia una possibilitat que, tanmateix, no li resulta

del tot aliena. Ara bé, formalment, no hi ha cap diferència entre «no sóc

cristià» i «no sóc metàl·lic». Es tracta de negacions que deixen l’enunciat

en la indefinició. I si Russell, tan destre en aquests afers, no juga pas amb

el seu títol, això ho deduïm del «per què» que l’encapçala. Vet aquí l’essen-

cial: no el «sóc o no sóc», sinó el perquè. El lector deu recordar-se’n. Ja el

1927, les raons científiques adduïdes contra l’evolució històrica del cris-

tianisme eren de la mena de les que encara avui fan bullir l’olla entre els

evolucionistes i els creacionistes nord-americans. Quant a les raons mo-

rals, atès que Russell les portava cap a la qüestió social, hi destacaven els

anatemes eclesiàstics relatius a la procreació i la família.

En suma, o ell s’avançava molt al seu temps o nosaltres

ens hem quedat endarrerits. Menys vigència tenen, en

canvi, les seves objeccions a la puresa moral de Jesús, que

desmenteixen un punt molt sensible del text de Croce.

Després hi tornarem.

Posant-hi un xic d’humor a tall d’introducció, reco-

neixeré que li devia costar molt de negar la seva denomi-

nació cristiana a algú amb el cognom i el nom del nostre

autor. Eugeni d’Ors (per ell m’arribà, molts anys enrere,

la primera notícia de Croce)1 s’hi rabejava, en aquesta

convicció –sagramental– que el nom marca una empremta en el caràcter.

D’altra banda, l’atribució d’un poder sobrenatural a l’acte d’anomenar

forma part de les constants antropològiques. Apareix al mateix Gènesi, si

bé no se li dóna rang teològic fins a l’evangeli de Joan: Déu és Paraula. Una

distància infinita separa la paraula divina de la humana. I això no obs-

tant, ningú no és cristià per la seva pertinença a una família natural o

espiritual, sinó en la mesura que en fa professió de fe. Luter ho testimonia

amb els evangelis, i sobretot amb Pau: «Qui confessa amb els llavis, obté la

salvació» (Rm 10:10).2 Per tal d’ésser, cal dir.

L’individu és fill de Déu com a membre del gènere humà, descendent

d’Adam i Eva; però cristià en sentit propi només ho esdevindrà mitjan-

çant l’acte de la paraula: en assumir lliurement la seva condició innata.

Potser aquesta lectura del títol crocià s’excedeix tant com la de Nancy.

Doncs bé, almenys que es limitin l’una a l’altra. A més, la defensa de la

Ja el 1927, les raons 

científiques adduïdes 

contra l’evolució històrica 

del cristianisme eren 

de la mena de les que 

encara avui fan bullir l’olla 

entre els evolucionistes 

i els creacionistes nord-

americans.
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llibertat individual exercida en l’ús del llenguatge com a forma d’acció ha

estat renovada per la teoria contemporània dels «actes performatius», en

què es recolza una ètica «procedimental». Hi pot haver una llibertat supe-

rior a la del subjecte que realitza pel mer fet de dir? Pensaríem que s’as-

sembla a la divina si no es reduís a la capacitat de formalitzar contractes. I

no em desvio gens del tema per irrisòria que sigui la comparació. Ben

mirat, els autors actuals que s’ocupen de la laïcitat (o secularism) repro-

dueixen, en allò que concerneix la fe, el model legitima-

dor del consens democràtic com a relació contractual.

Per a ells, la llibertat religiosa és llibertat d’elecció en el

mercat de valors –«espirituals» o emocionals i prou.3

Ni per pensament insinua Croce que el compromís

inherent a l’adopció del nom faci cristià. I m’estranyaria

molt que la lectura de Nancy anés en aquesta direcció.

No endebades ha advertit, una mica més amunt, que el

títol crocià indica una «necessitat absoluta». Des d’Aristò-

til, «no poder no ser» ha estat la fórmula d’allò que és

necessari. Hegel la traspassà –heterodoxament– de les coses eternes a la

història humana. Heterodoxament o religiosament (sic), ja que el concep-

te d’Esperit que justificava el traspàs venia del dogma teològic cristià. La

necessitat històrica es constituïa, doncs, contradictòriament: trencant amb

el passat. Era contradictòria no només segons ho pensava Hegel (com a

lluita interna, sia política, econòmica o entre consciències), sinó perquè

vulnerava els seus propis pressupòsits de continuïtat en la mesura que els

fundava: l’aparició del cristianisme originari, que li donava legitimitat,

fou una crisi creadora, una «revolució».4 Croce ho diu així, però en descar-

ta la transcendència. No es produí en un salt cap enfora de la història mun-

dana, sinó per la purificació cap endins de l’ànima individual. La llibertat

que ensenyà als homes la vida de Jesús no s’havia de confondre amb la del

geni hegelià que «no pot no dur endavant l’esperit dels temps». Com si la

mateixa història hagués viscut una conversió, la llibertat cristiana trasbal-

sà el curs dels esdeveniments.

Refuso, per tant, l’afirmació de Nancy que la necessitat de dir-nos cris-

tians sigui «una conseqüència estricta de tota la història d’Europa». El re-

ferent comunitari –el «nosaltres»– implica la crida a tots i cadascun, a

Ben mirat, els autors 

actuals que s’ocupen de 

la laïcitat (o secularism) 

reprodueixen, en allò que 

concerneix la fe, el model 
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cada individu un per un; sense imposar-li cap deure (això Nancy ho ha vist

bé), però en nom del que «tot-hom sent ressonar dintre seu quan s’atri-

bueix el nom de “cristià”».5 Aquesta inflexió palesa el tarannà liberal de

l’autor que D. Gamper li pondera; també una distància crítica del hegelia-

nisme. Per això mateix, Croce sobreposa la figura de Jesús a les injustícies

de què la seva Església és responsable, tantes com cal témer de qualsevol

institució, ni que es consagri a la (igualment) necessària institucionalització

de la veritat: «La contínua i violenta polèmica anticlerical, que recorre els

segles de l’edat moderna, sempre s’ha aturat i ha callat amb reverència

davant el record de la persona de Jesús, sentint que ofendre’l a ell hauria

estat ofendre’s a si mateixa, a les raons del seu propi ideal, al cor del

seu cor».

Per a Croce, les úniques excepcions a un tal sentiment unànime foren

Goethe i Carducci, detractors finalment retractats. Potser volia contradir

Russell (com suposa Nancy), però res no en diu. No hi esqueia, evidentment,

d’esmentar la proverbial ironia amb què Russell havia examinat certes fa-

cetes de la personalitat moral de Jesús; titllava de «doctrina de crueltat» les

vívides imatges de les tortures eternes i, a frec del sarcasme, repassava el

lleig episodi de la maledicció de la figuera borda (Mc 11:12,20). El mateix

episodi és destacat a l’obra pòstuma de Nietzsche. No cal dir que la seva

esmena a la totalitat de la moral cristiana és la gran silenciada per Croce.

Aquest adreçava la seva apologia del cristianisme contra «el Wotan germà-

nic», i els nazis reivindicaven un pseudonietzscheanisme criminal.

Encara que Croce no hagués estat partidari de Hegel, les circumstàn-

cies no afavorien llavors cap revisió de la complexa actitud que mostrà en-

vers Jesús el qui havia signat com «l’Anticrist» el seu propi llibre d’aquest

títol. S’ho ha permès, en canvi, Massimo Cacciari, fins a

l’extrem de relacionar Jesús i l’Übermensch (Ultra-home,

en diu) com dos «impossibles» històrics que es reflectei-

xen mútuament. Segons ell, Nietzsche prengué el nom

d’Anticrist per erigir-se en advocat de Jesús enfront del

Crist, és a dir, a favor de l’«esperit lliure» (Freigeist) contra

el boc expiatori, el Crucificat o «Redemptor» en què el

van convertir els teòlegs.6 Això no dissuadeix, però, Cacciari de manifes-

tar a tort i a dret el seu entusiasme cap al simbolisme de la Creu.

Nietzsche veia en la Creu 

el símbol del triomf sobre 

el «ressentiment»: Jesús 

hi morí sense avorrir els 

seus botxins.
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Nietzsche veia en la Creu el símbol del triomf sobre el «ressentiment»:

Jesús hi morí sense avorrir els seus botxins. La tractava, doncs, de símbol

anticristià, entès el cristianisme com una forma de moral (la del ressenti-

ment), o fins i tot com la moralitat en si. Croce pensava això últim. Per a

Nietzsche, sobre «el tipus “Jesús”» requeia la sospita que la benaurança

podria ser morbidesa, la qual cosa no faria millor ni pitjor cap de les dues

(agreujant així la suspensió de judici). Però, sens dubte, a Jesús li mancava

el sentit de la realitat. Era l’Idiota de la novel·la de Dostoievski. Crec que no

es pot dir a l’inrevés (Mischkin és un Crist) perquè –segons Nietzsche– la

personalitat de Jesús està ja falsificada als evangelis. No cal engreixar un

personatge de ficció mirant de recuperar-ne la impossible autenticitat.7

El dia en què el príncep Mischkin obre portes al seu íntim recer –tan

sensible cap a l’ànima aliena– i participa en una reunió de l’alta societat

amatent a ocupar-hi el seu lloc, just a l’instant feliç en què més abrandat

expressa les seves franques idees sobre el món i sobre ell mateix, alesho-

res el fulmina l’atac epilèptic. «Eli, Eli, lemà sabactani?» (Mt 27:46). És l’ins-

tant de lucidesa com el de suprema injustícia per a l’individu, que no pot

gaudir-ne sense enfonsar-se immediatament en la pèrdua del sentit. ¿Qui

ho entendria millor que una dona, quan alguna cosa dintre seu li impe-

deix d’acomodar-se en allò de què Croce parla al capdavall –la Cultura del

Llibre–, i nota alhora que aquest impediment no és sinó la força de la seva

llibertat més absoluta? Bé, l’absolut no té graus, llevat que es tracti de

llibertat a la mesura humana. Així s’hi refereix Croce: «Nosaltres, com els

primers cristians, sempre hi maldem, a avenir els con-

trastos sempre renaixents i aspres i ferotges [...] i de la

consciència de no poder avenir-los mai del tot i exhaurir-

los, neix en nosaltres el sentiment viril del perpetu com-

batent o del perpetu treballador [...]».

«Viril», en diu? Ho escriurem entre cometes.8 Encara

bo que –segons Nietzsche– Jesús feia curt de masculini-

tat. Ara, una persona que perd el coneixement quan toca

realitat, és clar que no pot fundar sentit ni guiar la histò-

ria humana. Però, miraculosament, un altre epilèptic il-

lustre –Pau de Tars, el gran falsificador segons Nietzsche– es cuidà, no pas

de reprendre o retocar el projecte que Jesús no tenia, sinó d’encetar-ne un

Per què no ens podem 

no dir cristians no 

vessa optimisme. No 

confia l’entesa entre els 

homes, la universalitat 

que en doni garanties, 

a l’ecumenisme de 

l’Església.
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d’abast universal. Llançà pertot arreu les amonestacions (prèvies a les no-

ces) entre teologia i història, teologia i política. Doncs bé, a causa del seu

hegelianisme, les objeccions de Croce a aquest doble casament són limita-

des; i no el priven d’agermanar «aquells genis de la pregona acció, Jesús,

Pau, l’autor del quart evangeli». En suma, avesat a la lluita, difícilment

arribaria a comprendre Hilda, l’esposa del guerrer. D’ella adapto al pre-

sent una crua conclusió: a hores d’ara, no creiem en la Història. Ningú no

nega la seva existència (això és les «conseqüències»), ningú tampoc no se’n

refia gaire. Sovint n’esperem més mal que bé.9

Per què no ens podem no dir cristians no vessa optimisme. No confia l’ente-

sa entre els homes, la universalitat que en doni garanties, a l’ecumenisme

de l’Església. Més que no catòlic, l’autor s’hi proclamà cristià. Admirador

del Crist com a personificació de la bondat moral, en Ell emparava la lli-

bertat de consciència sense immolació del sentit, ans al contrari. El perill

que aquest es retragués just a l’instant de constituir-se decantà el seu

pensament cap a Hegel: la realitat –racional– posseïa «sentit històric».

Però la filosofia de la història no sobrevisqué gaire temps al daltabaix.

Amb tot, els posthegelians que avui dia s’interessen per la religió (Ha-

bermas, Taylor, Cacciari) encara n’esperen alguna mena de contribució a

la universalitat racional, per la qual cosa emmarquen el

diàleg interreligiós dins els límits del monoteisme.10

Cacciari acut a la figura de Jesús perquè vol guanyar un

espai irreductible a la política (el de «l’impolític»). Hi de-

dica una tossuda rememoració dels segles en què eren

fonamentalment polítiques les acusacions contra els

cristians.11

«Nietzsche no en té res d’un Cels ressuscitat» –afir-

ma.12 Aquí, no en té res significa que déu n’hi do. Cels

s’esgarrifava davant la idea d’un Déu que es torna home

i, per més escàndol, es lliura a una mort ignominiosa.

Nietzsche execrava la «redempció dels pecats»; tanma-

teix li plaïa que Jesús es considerés Fill de Déu, i que no escatimés una tal

filiació als homes en general. Quant a Croce: «El Déu cristià és encara el

nostre, i les nostres refinades filosofies l’anomenen l’Esperit, que sempre

ens supera i sempre som [è] nosaltres mateixos». Val a dir que, en Hegel, la

Els posthegelians que 
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Taylor, Cacciari) encara 

n’esperen alguna mena 
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universalitat racional, per 

la qual cosa emmarquen 

el diàleg interreligiós dins 
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divinització humana es troba als antípodes de Nietzsche; d’altra banda,

les paraules de Croce es resisteixen a l’estricta immanència hegeliana. I

doncs, precisament així l’escàndol es multiplica. Per què necessiten tots

ells, sense excepcions d’època, saber-se o sentir-se divins? «Fill de l’Home»:

quina maniobra dialèctica, quin èxtasi místic, els ha permès de transfor-

mar l’Home en pare del Déu que s’hi ha encarnat? Si era fill de Déu i de

Maria, a què treu cap la intromissió «viril»? Respostes sempre ajornades.

Prego perquè no calgui esperar al dia del Judici.

NOTES

1 Ors es devia interessar en Croce més per l’herència de Vico que no pel seu hegelianisme, que 

no compartia.

2 luter, M. Del serf albir. Barcelona: Edicions 62, 1996, p. 157-158. «I Crist diu: “A tot aquell qui 

em reconegui davant dels homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare”.» (Mt 10:32). 

Ibidem.

3 rius, M. «¿Hasta cuándo la religión?»: en premsa. 

4 S’hi observa la combinació de Vico amb Hegel.

5 El guionet de «tot-hom» és meu. A les citacions de Croce, d’ara endavant, també hi he intro-

duït alguns canvis  pel que fa a la traducció.

6 cacciari, M. «Le Jésus de Nietzsche», a Esprit, octubre 2003. Anteriorment a Micromega, maig 

2000.

7 Russell dubta de la seva existència històrica, però no del seu valor simbolicocultural. Al llarg 

del text, Croce remarca la importància dels «mites» (Vico).

8 rius, M. «L’impolític i la gravidesa»: en premsa.

9 Hilda, personatge sartrià de Le diable et le bon Dieu, ho refereix a Déu. En aquest context, 

equiparable a la Història. Cf. rius, M. El Pont de la Girada. Reflexions vora mar. Palma (Mallorca): 

Lleonard Muntaner ed., 2010.

10 Això deixa a fora una part dels nous europeus.

11 cacciari, M. Anni Decisivi. Caserta: Saletta dell’Uva, 2007. És un text bellíssim. 

12 cacciari, M. «Le Jésus de Nietzsche», p. 135. Es tracta de l’autor del Discurs vertader contra 

els cristians.
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Passat i present de la «tercera via» en la relació entre Catalunya i Espanya.
Entrevista amb l’expresident Jordi Pujol sobre Narcís Feliu de la Penya

Narcís Feliu de la Penya i Farell (1646-1712) és un personatge més aviat conegut 

pels estudiosos de la història moderna catalana des que l’any 1964 Pierre Vilar, 

en l’obra Catalunya dins l’Espanya moderna, en va fer el símbol de la represa 

econòmica del Principat a la segona meitat del segle xvii.

Nascut a Barcelona el 1646 en una família originària de Mataró, fou l’hereu 

principal d’un notable patrimoni econòmic i immobiliari que el situava en la part 

alta de la societat de la capital.

Home de lletres i d’una cultura profunda, freqüentà la Universitat de Barce-

lona per esdevenir advocat, tot i que mai va exercir la professió. De fet, des de 

ben aviat l’atenció de Feliu de la Penya se sentia atreta per un altre tipus de pro-

jectes.

A partir del 1679 a la Cort de Madrid s’havia creat una Junta de Comercio 

amb l’objectiu de realçar la monarquia espanyola de la crisi econòmica en la qual 

havia caigut inspirant-se en les teories mercantilistes (desenvolupament d’una 

indústria nacional i augment del volum dels tràfics).

Feliu de la Penya intuí que es trobava en una posició privilegiada per poder 

participar en aquests projectes. A la segona meitat de 1600 l’economia catalana 

estava vivint un notable període d’expansió, cosa que li hauria permès participar 

amb plena causa en els projectes de la Junta.

Aquesta participació, però, havia d’afrontar alguns obstacles. El primer de 

tots, l’organització imperial de la monarquia espanyola, que havia crescut sobre 

la base de la voluntat de «castellanitzar» els seus territoris, i de l’exclusió subs-

tancial del Principat dels seus projectes.

Narcís Feliu de la Penya fou conscient que es trobava en una posició enveja-

ble per canviar aquesta situació: la recuperació econòmica catalana unida al seu 

domini de la llengua castellana i als seus contactes podrien ser aprofitats per fer 

participar el Principat als projectes de la Junta de Comercio. 

D’aquesta manera, entrà a formar part oficialment de la Junta el 1683, tot i 

que ja el 1679 hi havia començat a col·laborar finançant alguns projectes com les 

missions d’espionatge industrial a l’estranger per descobrir les noves tecnolo-

gies en el sector tèxtil.

En aquest període fou també autor de dues obres molt significatives: Político 

discurso (1681) i el Fénix de Cataluña (1683). 
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La primera era una defensa de les corporacions de Barcelona, en crisi per la 

competència dels productes estrangers; la segona, un projecte d’una gran com-

panyia comercial a l’estil de la Companyia de les Índies Orientals holandesa.

En aquestes dues obres sorgeix una operació cultural interessant: conscient 

que una participació catalana en els projectes de la Junta hauria pogut tenir al-

guns detractors, Feliu inserí un compendi d’història del Principat, on s’exaltaven 

aquelles característiques que haurien pogut ser fàcilment acceptades a la Cort 

de Madrid: el catolicisme i l’esperit guerrer.

Tots aquests projectes, una vegada duts a terme, passaven a crear una rela-

ció diferent del Principat de Catalunya amb la monarquia espanyola, particular-

ment crítica després de l’episodi de la guerra dels Segadors.

Les guerres de la monarquia espanyola amb la francesa (en concret l’episodi 

del setge de Barcelona de 1697) i la mort de Carles II esvaïren tots els seus pro-

jectes, però obriren una nova etapa en la vida de Feliu de la Penya, la de la polí-

tica.

Una vegada iniciada la guerra de Successió (1701) esdevingué un incansable 

partidari austriacista, veient en l’Arxiduc Carles l’única esperança de realitzar els 

seus projectes.

Posà a disposició de la causa austriacista les seves dots com a escriptor, pu-

blicant el 1709 els Anales de Cataluña, una història del Principat en tres volums 

que, de fet, era una llarga propaganda de guerra que afermava que la dinastia 

austríaca fos l’única amb el dret de governar a Espanya i al Principat.

Narcís Feliu morí el 1712 a Barcelona, per tant no va viure la derrota del 1714 

i l’intent de desnacionalització catalana del decret de Nova Planta (1716).

Tot i que la figura de Narcís Feliu de la Penya és coneguda al món acadèmic 

català, encara avui és pràcticament desconeguda per al gran públic.

La persona que ha esmerçat més esforços per fer conèixer Feliu de la Penya 

ha estat l’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i Soley, que hi 

va veure el primer català que representava aquella que després hauria estat la 

seva política: la recerca d’una relació igualitària entre Catalunya i Espanya en 

la qual la diversitat catalana fos sempre respectada.

En aquesta breu entrevista que l’expresident ens ha concedit, volem apro-

fundir els motius pels quals Narcís Feliu de la Penya ha estat durant tants anys un 

personatge de referència per a Jordi Pujol.
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President Pujol, vostè és l’únic polític català que cita sovint Narcís Feliu

de la Penya i Farell, un personatge bastant desconegut de la història

catalana. D’on prové aquest interès?

Jo sóc un historiador frustrat. M’interessa la història catalana, però

també l’espanyola i l’europea. D’aquí la meva recerca d’exemples del pas-

sat que puguin inspirar l’acció en el present. En la formació d’un pensa-

ment polític hi entren generalment molts factors –lectures de llibres,

converses amb la gent– però sobretot la història. I haig de dir que en

aquest sentit Feliu de la Penya ha estat molt útil per a mi.

Com ha conegut el personatge de Feliu de la Penya?

He llegit molt Vicens Vives i Pierre Vilar, i per a aquests autors Feliu de

la Penya destaca com el primer representant d’una Catalunya que se sent

bastant forta per contribuir al projecte espanyol, en el respecte de la seva

identitat i de la seva vocació europea. Ja ha passat altres vegades que

grans personalitats catalanes han tingut aquesta vocació: parlo d’en

Francesc Cambó i també d’en Francesc Macià. Però Feliu ha estat el pri-

mer d’intentar un diàleg més equilibrat dins del projecte espanyol, del

qual jo sempre me n’he declarat continuador.

Però per què tanta atenció per un personatge que, respecte de Cambó o

Macià, podria ser percebut com a menor o, si més no, que no està al ma-

teix nivell?

Feliu de la Penya no ha estat un personatge de menor importància, en

tot cas menys conegut que els altres. El meu interès per la història no és

de tipus anecdòtic. Personalment Feliu de la Penya m’ha ajudat molt –i

això sorprèn algunes persones– a l’hora de configurar el meu pensament

polític. Més d’una vegada també he dit: «Si voleu entendre quin és el meu

pensament personal o el programa polític del Govern de la Generalitat

llegiu en Feliu de la Penya».

En quina mesura ha influït en la seva activitat política?

Primer de tot ha influït en el sentit que m’ha fet entendre que en l’ac-

ció i en el pensament polític i econòmic català hi ha una continuïtat que

dura des de fa temps. Feliu de la Penya ha estat el símbol de la Catalunya
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del període posterior a la guerra dels Segadors, el moment en què s’inicia

un creixement econòmic sobre el qual, a finals del segle xvii, Feliu cons-

trueix un model de país, una nova manera de pensar Catalunya dins la

monarquia espanyola. Feliu representa aquella part del Principat que

pensa que s’ha de dialogar amb Madrid, que cal ser més presents i exercir

un major pes allí on es prenen les decisions que tenen repercussions a

nivell general espanyol, però sobretot a nivell català. En tot això sempre

he trobat un exemple, un horitzó i una guia per a la política catalana

dintre del context espanyol, amb la condició que no es posi en risc la iden-

titat catalana. Sempre he dit: «Jo abans que res sóc català i vull ser català.

Amb el que comporta d’identitat i capacitat, sentiment i projecte col·lec-

tius. Crec que això és compatible amb ser espanyol, i participar racional-

ment i sentimentalment a fons i lleialment en un projecte espanyol que

ho respectés. Si arribés el cas que Espanya rebutgés el ser català tal com

he dit, jo deixaria de sentir-me espanyol». Llavors, a la pregunta de com Fe-

liu de la Penya ha influït en la meva política, la primera resposta seria

donant-me el primer exemple d’una tercera via entre l’absolutisme cen-

tralitzador i l’independentisme.

És a dir, vostè entén Feliu com el primer que teoritza i intenta aplicar

una idea d’Espanya alternativa al centralisme. L’origen d’un projecte

que no mor amb ell.

Exactament. Les idees treballen més que nosaltres i les idees de Feliu

eren tan vàlides que fins i tot tornaran després del 1714. Penso que, com

a país, sempre hem tingut, des del segle xvii, una constant que ha estat la

de la defensa de la nació catalana en el marc de la monarquia o de l’Estat

espanyol. Una defensa que ha estat al mateix temps la de l’Estat espanyol

com una realitat plurinacional.

Sembla clar, doncs, que si en la relació entre Catalunya i Espanya exis-

teixen constants històriques en els últims tres-cents anys, hi ha d’haver

unes maneres concretes per pensar aquesta relació.

Jo crec que Catalunya ha tingut i té tres maneres per relacionar-se amb

la resta d’Espanya. Una és el centralisme, l’intent d’eliminar els elements

específics de la catalanitat que s’ha intentat després del 1714 i durant la
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dictadura franquista. La segona és la independència, tallar qualsevol lli-

gam amb la resta de les nacions històriques de la península ibèrica. Això

ha passat, per exemple, durant la guerra dels Segadors. Després hi ha la

tercera via, que és aquella que busca una relació amb la resta de les reali-

tats hispàniques que sigui satisfactòria per a tots i no només per a algú,

que és la que emprèn Feliu de la Penya.

Vostè ha estat sempre partidari d’aquesta tercera via. Però, dit en

aquests termes, pot resultar un concepte molt genèric. Quins són els

punts que identifiquen aquesta opció?

En la meva visió d’Espanya hi ha tres elements fonamentals. El primer

és assumir que Catalunya és una nació específica en la seva unicitat, amb

la seva llengua, la seva cultura, la seva història i la seva voluntat. El segon

és el fet històric d’Espanya, que cadascú pot fer començar quan vulgui,

amb els romans, els visigots, els Reis Catòlics, és igual. Però és un fet que

no es pot no tenir en compte perquè té fortíssimes repercussions sobre

Catalunya. El tercer, que és el resultat dels dos anteriors, és la consciència

per part catalana que Espanya no és un país homogeni sinó, per dir-ho

amb una expressió moderna, un país plurinacional. El reconeixement i

l’acceptació d’aquests tres elements són el marc dintre del qual han estat

formulades per part catalana una sèrie de propostes i plantejaments, dife-

rents entre ells mateixos, per a contribuir a la creació d’un Estat espanyol

més respectuós en la seva diversitat. En això consisteix aquesta tercera via.

I quines han estat aquestes propostes?

Una ha estat la de l’iberisme, és a dir la idea que ha durat setanta o

vuitanta anys que refeia la unitat de la península integrant també

Portugal. Una altra és l’interès que hem tingut sempre pel desenvolupa-

ment econòmic, un fet que durant molt temps ha estat excepcional a

Espanya. Sobretot al segle xix, aquesta atenció al desenvolupament ha

estat una de les contribucions principals per part catalana al projecte es-

panyol. Després, diria la demanda d’una major democràcia. Que no és un

element que hagi de ser identificat per força amb l’esquerra. Recordo, per

exemple, que la primera gran lluita contra el caciquisme a Espanya es va

produir a Catalunya per part de posicions conservadores.
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Tots aquests elements que podem retrobar en Feliu de la Penya...

Així és. Ell ha estat el primer a fer aquest tipus de propostes catalanes

en clau espanyola. Abans d’ell a Catalunya no s’havia dut mai a terme un

plantejament en funció de la seva possibilitat d’aplicar-lo al conjunt d’Es-

panya i de fer-hi una aportació positiva. En les seves obres trobem tots

aquests elements que acabo de recordar, i fins i tot d’altres.

Quins són aquests altres aspectes de Feliu de la Penya que podem retro-

bar també en altres moments de la història catalana?

Diria que sobretot l’optimisme. Tot i que en molts aspectes la seva vida

ha estat dramàtica i marcada per fracassos, Feliu de la Penya era un home

molt optimista, tenia l’optimisme per poder imaginar, no només una

Catalunya, sinó també una Espanya més modernes, sobre el model holan-

dès que a l’època era el més avançat. Aquesta capacitat que tenia de por-

tar entusiasme al projecte espanyol és la mateixa a la qual feia referència

Vicens Vives quan remarcava la contraposició entre l’optimisme burgès

català i el pessimisme professoral castellà. De la resta, només cal compa-

rar l’actitud de la Generación del 98 de Castella, que produeix un Cánovas

que diu que Espanya és «un país sin pulso» amb aquella de l’any 1901 a

Catalunya en la qual Maragall deia «visca Espanya». I és la mateixa actitud

que tenia Francesc Cambó. Ho explicava en dos articles, «El pesimismo

español» i «El optimismo español», on naturalment es decantava pel se-

gon. En el catalanisme i en l’acció política, social i intel·lectual catalanes

aquest esperit generador de propostes, que de vegades és també esperit de

grandesa, en referència al que Catalunya és capaç de fer per si mateixa i

per Espanya, ha estat sempre present, fins al punt que de vegades ens ha

fet també cometre errors, perquè hem fet uns plantejaments que no po-

dien ser assumits, com durant la Primera República i, en part, durant la

Segona República.

I després?

El fet que els projectes i la idea de país que promovia estaven basats en

la societat civil. Quan Feliu de la Penya participa a la Junta de Comercio

de Madrid ho fa per secundar els moviments i aspiracions de millora i

desenvolupament que estaven presents en la societat catalana. Dic això
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perquè precisament al segle xviii hi ha aquesta idea de despotisme il-

lustrat, sobretot amb Carles III, en base a la qual les indústries havien de

ser finançades des de dalt, per l’estat. Feliu no tenia aquestes idees, pen-

sava que era la societat civil la que s’havia de moure i que, en tot cas, se

l’havia d’ajudar. Per això el 1691 fa publicar aquest llibre, Remallet de tin-

turas, en el qual intenta explicar noves tècniques de tintura. Després tam-

bé l’europeisme, el fet de voler-se inspirar en els models de països més

avançats. Al segle xvii Holanda era el país econòmicament més fort i Feliu

l’agafa com a model per al seu projecte i envia gent a Holanda i a altres

països europeus per aprendre les tècniques industrials més avançades.

També en aquesta voluntat d’aprendre de qui en sap més veig un element

de continuïtat en la societat catalana. Hi ha una anècdota que ho explica

bé. El 1843 Jaume Balmes va a Anglaterra perquè es vol entrevistar amb el

cardenal Newman. Mentre és a Anglaterra, ja que el seu germà era adober

a Vic, troba el temps per anar a veure quines eren les últimes tècniques en

la tintura de la pell i envia una, carta a ell i als seus amics de Vic, expli-

cant-los com feien les coses allí; a l’època, aquesta era la indústria més

avançada del món. Aquest europeisme ha estat una constant absoluta de

totes les propostes polítiques catalanes en clau espanyola. Tots aquests

elements, la concepció d’un país plurinacional, la importància de la so-

cietat civil, la iniciativa, el desenvolupament econòmic, la innovació, l’eu-

ropeisme han fet de Feliu un model per a mi, extremament vàlid durant

molt de temps.

En quins moments històrics ha ressorgit aquesta «tercera via» de Feliu?

En el decurs dels anys he repetit moltes vegades que el nostre país

l’hem d’explicar a partir de l’Onze de Setembre, però també del dotze. La

veritable renaixença catalana comença just després de la derrota, quan hi

ha una mena de consigna a tornar obrir les botigues, a continuar la vida

diària. Crec que el mateix Duc de Berwick es va sorprendre d’aquesta acti-

tud. El que vull dir és que Catalunya ha estat sempre una barreja de Rafael

Casanova, la defensa heroica de la pròpia identitat, però també de Feliu

de la Penya, la capacitat de treballar, fer projectes, creure en el futur. Això

ha permès que ressorgissin les idees de Feliu, també en un context com el

del segle xviii, en el qual l’espai per a una maniobra política era reduït.
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Però a partir de 1759, amb l’arribada de Carles III, es manifesta una nova

voluntat d’incidir. Durant el segle xviii la societat civil ha treballat, ha fet

créixer el país econòmicament i culturalment. Penso en les aportacions

de Jaume Caresmar, Romà i Rossell i molts altres de la mateixa Universitat

de Cervera, que han traçat línies a seguir, naturalment sense entrar en

l’àmbit polític. Hem de citar Capmany, que tot i que no va ser mai catala-

nista, va ser un esperit molt modern i féu un treball extraordinari per a

recuperar la història medieval catalana, una de les principals fonts de la

Renaixença. Catalunya, que no té cap veu política, aconsegueix trobar

de manera natural un espai propi en la política de desenvolupament de

Carles III. És a dir, un desenvolupament dirigit des de dalt segons els prin-

cipis del despotisme il·lustrat, mentre que a casa nostra era la societat ci-

vil la que portava endavant la recuperació. Aquesta diferència entre refor-

misme des de dalt i des de baix l’explica bé Godoy a les seves memòries

quan diu que entre el segle xviii i el xix a Andalusia s’introdueix el con-

reu del cotó i els catalans el conrearen de manera espontània, perquè hi

veien la possibilitat de fer negocis, sense la necessitat de cap decret reial.

Aquesta oposició al despotisme il·lustrat per part catalana es representa

contínuament, per exemple durant les Corts de Cadis, quan s’enfronta

repetidament amb el jacobinisme constitucional per a defensar el plura-

lisme hispànic. A poc a poc aquest esperit de la societat catalana s’obre

espai fins que els temps són novament madurs per a formular una propos-

ta política: primer amb el que ha estat definit com a provincialisme, des-

prés amb el juntisme (sobretot la Junta de 1843), el federalisme republicà,

el regionalisme i, al segle xx, el nacionalisme.

Després, Prim, un català que era evidentment molt espanyolista, faria

un discurs a part. Un home que no era absolutament catalanista, però que

sí tenia un fort sentiment català, que el portà a dir al Parlament de Madrid

que era necessari escollir entre reconèixer als catalans l’estatus d’espa-

nyols com tots els altres o tractar-los com a esclaus. A més, Prim era un

autèntic liberal europeu, havia voltat món, era l’impulsor del desenvolu-

pament econòmic, els seus amics eren els industrials de Barcelona i Reus.

Tractà d’impulsar el desenvolupament industrial a través del proteccio-

nisme, també ell amb un esperit optimista i propositiu com Feliu de la

Penya. Un altre intent abans del segle xx en el qual Catalunya fa propostes
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a nivell espanyol el trobem amb Polavieja. Però és clar que les propos-

tes de major pes, Catalunya les fa al segle xx. Vicens Vives diu que després

del 1998 són els perifèrics aquells que avancen propostes optimistes, cons-

tructives, burgeses i historicistes. Jo hi afegeixo europeistes. Abans de la

mort de Franco en tenim com a mínim tres. La primera, amb el catalanis-

me d’inici de segle, un fenomen més ampli que la Lliga Regionalista però

que amb la Lliga i en Cambó s’arriba a identificar molt. Una segona pro-

posta, breu, prové sempre de Cambó quan, a la fi de la dictadura, escriu

Per la concòrdia. I després, naturalment, tenim la Segona República.

Quan comença a entendre que aquest projecte no estava funcionant?

Cap a l’any 2000 era ja evident que un projecte de diàleg, un esforç

recíproc d’acceptar Catalunya en l’àmbit espanyol va a menys. Durant el

segon mandat del govern Aznar triomfa la visió de l’Espanya centralista.

En totes les qüestions que tenen a veure amb l’autogovern s’iniciaren no-

tables passes enrere per part espanyola. Però el problema no era només el

PP. També el PSOE, amb allò que ha estat definit com el «Manifest de

Santillana» anava també cap a la mateixa direcció, al igual que bona part

del món mediàtic i intel·lectual. Totes les meves perplexitats al respecte

les vaig fer públiques en el discurs de setembre de 2003 al Col·legi d’Advo-

cats de Madrid. La sentència del Tribunal Constitucional, sota pressió del

PP, ha estat des d’aquest punt de vista claríssima de com la relació entre

Espanya i Catalunya, no per voluntat nostra, s’havia deteriorat. La sentèn-

cia torna a aplicar la filosofia de la LOAPA, limitant les competències en-

cara més que l’Estatut de 1979, sense millorar el tema del finançament

(que a més el Govern central desatén quan li va bé) i portant una ofensiva

molt forta contra la identitat catalana, en particular contra el seu princi-

pal element, la llengua. Repeteixo que aquest esperit anticatalà no és un

element únicament del PP, que evidentment va quedar molt satisfet amb

la sentència, sinó també del PSOE: no per casualitat el president Zapatero

ha comentat la notícia dient misión cumplida, sense comptar la satisfacció

de moltes personalitats importants del partit com Bono, Guerra o Chaves.

També el tema del percentatge que cada any paga Catalunya en concepte

de solidaritat sobre el seu PIB il·lustra molt bé la manca de disponibilitat

al diàleg. Catalunya ha pagat fins ara prop del 9%, i a vegades fins i tot
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més, quan en països com Alemanya, per llei, aquest percentatge no pot

superar el 4%. No hi ha hagut manera de fer entendre a la resta d’Espanya

que això no era solidaritat sinó un veritable espoli que perjudicava els

serveis i la qualitat de la vida catalanes.

Després de la conferència a la Universitat Pompeu Fabra del 29 de març

del 2011, vostè ha mantingut que no té més arguments contra la inde-

pendència. Que si existeix una tercera via al centralisme i a la indepen-

dència en aquest moment, vostè no la coneix. No hi ha més lloc en l’Es-

panya d’avui per a la idea de Feliu de la Penya?

Fa poc que ha sortit aquest llibre, ¿Aún podemos entendernos?, una entre-

vista en la qual Felipe González i Miquel Roca i Junyent intenten trobar

aquella que podríem definir com una nova via Feliu de la Penya. Al final

de les tres-centes pàgines del llibre em sembla que cap dels dos no ha tro-

bat una resposta a la pregunta del títol. El segle xx per a Catalunya ha es-

tat un segle d’or, com deia Joan Triadú. La nostra acció col·lectiva, en par-

ticular en els últims quaranta anys, ha estat molt positiva, té grans mèrits.

Però aquests èxits no ens han d’impedir veure la realitat com és realment

i preguntar-nos si el camí que hem triat en els últims anys ara pot ser

utilitzat en contra nostra. Pot ser que una vegada més aquest projecte

d’intervenir en la política espanyola hagi pecat, com en el passat, d’una

certa ingenuïtat.

Llavors, avui dia Feliu de la Penya ja no és un punt de referència per a

vostè?

Després de l’Onze de Setembre de 1714, si encara hagués estat viu,

Feliu hauria tingut alguna cosa a dir? Oi que no? Avui, per aquella opció

que semblava practicable després de la guerra dels Segadors, al segle xix,

durant la Segona República i que durant cinquanta anys he intentat por-

tar endavant, em sembla que ja no hi ha més lloc. No excloc que no en

tindrà en un futur però, com he dit a la UPF, ara mateix no tinc propostes

alternatives a la independència, tot i les dificultats evidents per a aconse-

guir-la. El fet és que avui la relació entre Catalunya i Espanya és pitjor que

en els temps de la dictadura. El franquisme era molt anticatalà però no hi

havia a la societat espanyola el nivell d’anticatalanisme que hi ha avui. Si
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Espanya ha de ser aquella dissenyada pel Tribunal Constitucional sota la

pressió del PP, la possibilitat per a un diàleg es redueix dràsticament.

Potser els fruits d’aquesta política centralista no els veurem demà, però

potser sí en poques dècades. Estic parlant d’una política que vol deixar

Catalunya de banda, eliminant gradualment la seva llengua, la seva cul-

tura, la seva consciència col·lectiva. I per difícil que sigui oposar-nos-hi, ho

hem de fer.

Barcelona, 20-IV-2011
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Jordi Pujol a Fuster
Jordi Amat

Presentació
Les circumstàncies que van motivar l’es-
criptura d’aquesta carta no són difícils
de reconstruir. El mes de desembre de
1956 Joan Fuster es va estar uns dies a
Barcelona, un viatge motivat segura-
ment perquè el 13 de desembre s’organit-
zava a l’Hotel Colón el sopar durant el
qual es concedien els premis literaris de
la Nit de Santa Llúcia. Aquella nit l’assaig
Figures de temps, de Fuster, va guanyar el
Premi Josep Yxart. Al cap de dos dies,
l’editor Cruzet –impulsor dels guar-
dons– en parlava per carta a Josep Pla.
«Què li va semblar la festa dels premis?
Crec que va representar un triomf de
Catalunya i de València, vist que Joan
Fuster –rodejat d’un grup de joves valen-
cians que van restar literalment enlluer-
nats– se’n va emportar el primer premi
Yxart». L’obtenció d’aquell premi va re-
forçar la importància creixent que Fus-
ter anava adquirint dins dels reduïts cer-
cles del catalanisme cultural.

Durant aquells dies de novembre s’ha-
via allotjat a casa d’un dels seus amfi-
trions a Barcelona, Joaquim Maluquer.
Fou allà que Jordi Pujol el va conèixer.
L’introductor va ser Albert Manent, amic
de Pujol i corresponsal habitual de Fus-
ter. Al cap de pocs mesos, concretament

el 14 de maig, Pujol escrivia una carta a
Fuster anunciant que passaria per Valèn-
cia i que voldria parlar amb ell.

Aprofitant que he d’anar a Madrid i
amb l’excusa –només veritat a mitges–
quevullveureelmeurepresentantaVa-
lència, vull començar a corregir un de-
fecte meu –meu i de molts catalans del
Principat: el poc coneixement que tinc
de València [...]. De moment el que més
em plauria fóra poder continuar amb
vostè la conversa que vàrem iniciar a
Barcelona, i que de fet va consistir [...].

L’endemà, el 15, era Manent qui anun-
ciava a Fuster que Pujol el volia visitar.

Un dia d’aquests passarà per Valèn-
cia un metge jove, company de pug-
nes universitàries, lector de Maritain i
molt preocupat per una pila de pro-
blemes del país que ens interessen a
tots. Suposo que ja t’haurà escrit, però
jo et poso en antecedents perquè l’aju-
dis en tot allò que et sigui fàcil. És un
gran treballador i propagandista, i vol
conèixer els joves amics teus.

Com explicita la carta de Pujol a Fus-
ter que reprodueixo a continuació, la tro-
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bada, efectivament, es devia celebrar.
Feia poques setmanes, per cert, que Figu-
res del temps havia arribat a les llibreries.
Les impressions de lectura de Pujol van
ser les que motivaren l’escriptura d’a-
questa carta memorable.

Abans de reproduir-la, però, una prè-
via. La sintètica caracterització que Ma-
nent va fer de Pujol és interessant. A ban-
da de l’amistat i capacitat de treball,
destacava del metge Pujol el seu compro-
mís amb el país i la seva activa filiació
catòlica, el seu apostolat. Aquells són, de
fet, els anys de militància més activa
de Pujol en l’òrbita del CC, l’etapa durant
la qual la influència de Raimon Galí sobre
ell va ser més intensa. «Durant els anys
que van de 1957 a 1959», ha escrit Galí,
«la nostra relació era quotidiana». No ens
hauria d’estranyar, doncs, que Manent el
caracteritzés com a propagandista.1 Allò
que potser podria haver perfilat millor,
perquè Fuster anés més ben orientat,
eren les lectures essencials del jove Pujol.
Perquè si bé es cert que llegia Maritain, la
lectura que més l’havia marcat i el conti-
nuaria marcant –moralment i estilística-
ment– era Charles Péguy. Qui li va fer
llegir Péguy va ser Galí, i el testimoni de
Galí és, en aquest sentit, de nou revela-
dor. «Estudiàrem –feina que jo realitzava
simultàniament amb alguns escoltes–
les tendències de Mounier i Jacques Mari-
tain, que, naturalment, refusàrem, tot
acceptant allò que de bo tenien. Però anà-
rem a la font: Charles Péguy». L’esperit de
la carta de Pujol, de fet, transpira la influ-
ència profunda, determinant, que Galí i
Péguy exercien damunt d’ell aquells dies.
No és pas casual que a les Memòries, Pujol,
mig segle després, entrelligui aquests
dos noms i afirmi que «no he fet res més

que seguir-los tan bé com he sabut». No és
una confessió buida de sentit ni de cara a
la galeria. Avui ben poca gent sap qui van
ser, però Galí i Péguy estaven inflamant2

la consciència d’un jove que seguint-los
amb devoció estava descobrint el seu au-
tèntic projecte vital.

Aquesta carta ens descobreix, potser
com cap altre document publicat fins
ara, els seus fonaments.

Barcelona, 13 de juny de 1957

Amic Fuster:

M’he retrassat una mica a escriure’t. Et
volia escriure de seguida després d’arri-
bar a Barcelona per donar-te les gràcies
per la teva cordialitat. Però al tornar em
vaig trobar amb uns quants problemes
plantejats –més aviat desagradables–
que m’han abassegat bastant. De totes
maneresaquestsproblemesencaram’han
permès anar a explicar coses –ja et pots
imaginar quines– a un parell de pobles
del Principat –a un d’ells hi vaig anar
amb en Manent– i escriure unes quantes
cartes. Per cert que una d’aquestes cartes
la vaig escriure a en Casp. I d’això et volia
parlar.

La cosa va venir de que jo, seguint una
suggerència teva, vaig anar a veure en Puig
Quintana i parlant del llibre que està pre-
parant sobre els darrers cent anys de vida
catalana, li vaig preguntar si es parlava
gaire de València i de Mallorca. Em digué
que literàriament estaven ben ateses (li-
teràriament rai!), però que pel demés no
se’n parlava. Aleshores jo vaig deixar
anar el discurset que duia preparat, al fi-
nal del qual ell em va preguntar si conei-
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xia algú capaç de donar una informació
completa sobre qüestions econòmiques
valencianes. Vaig amollar els noms d’en
Casp i de l’Adlert sense pensar-hi gens,
fiat només del que tu m’havies dit dels
estudis sobre aquest tema i el que ells
confirmaren. He complert ja el teu encàr-
rec; ara falta només que en Casp i l’Adlert
s’hi llueixin.3

No he escrit al Sr. Cano Marqués. Em
sembla que ha passat el moment. Ja tin-
dré ocasió de veure’l algun altre cop que
vingui a València.

Aquests dies he rellegit dos dels teus
articles de Figures de temps, concretament
els dos que més em varen interessar quan
vaig llegir el llibre per primera vegada: el
primer de tots –sobre la novel·la del risc– i
elquedediquesaTirant loBlanch.D’aquest
darrer m’interessa sobretot la segona
part, aquella en què parles del Tirant
com a reflex de la frustració nacional de
Catalunya.

Jo no sé gran cosa de literatura i igno-
ro totalment qui són Xolokhov i Istrati,
però tot i això em sembla que alguns dels
noms que esmentes –concretament Silo-
ne, Malraux i sobretot Saint-Exupéry– te-
nen una importància extraordinària. La
literatura no m’ha interessat mai en ella
mateixa; sempre m’he sorprès buscant-
hi un reflex de la vida, de la vida social i
encara més una orientació, un missatge,
per a la vida. En aquest sentit aquests tres
noms són d’una importància gran. Cita-
delle, de Saint-Exupéry, és per exemple,
un llibre extraordinari.

Em sembla, en canvi, que no tens raó
quan dius que la literatura del risc és in-
dividualista. Sovint ho és, és cert, però no
sempre. No ho és, per exemple, en Silone
ni tampoc en Saint-Exúpery, que exalta

constantment l’esperit d’equip, l’esperit
de cordada. De fet em sembla que aquests
homes han estat personalitats fortíssi-
mes que han marcat llurs obres amb un
to personal acusat, però que en canvi han
acabat, molts d’ells, per descobrir que
sols en la comunitat els homes arriben a
la plenitud. Una mica això és el que
abans va passar a Barrés.

Em sembla –dic tan sovint «em sem-
bla» perquè sé que la meva formació lite-
rària és molt insuficient– que alguns
d’aquests autors, quan menys en algunes
de les seves obres, s’insereixen en el que
podríem dir-ne una «literatura comuni-
tària». Una literatura d’amor, que neix –i
això li dóna força– en una profunda inti-
mitat, però que va més enllà d’un ma-
teix. Més enllà en el sentit de que assoleix
els altres i se’n fa solidària. I més enllà
també, perquè se li fa clar com el dia que
hi ha quelcom que està per damunt de
nosaltres i al qual ens devem. «Force-les de
bâtir ensemble une tour et tu les changeras en
frères. Mais si tu veux qu’ils se haïssent, jette-
leur du grain». «Tu es, Seigneur, la commune
mesure de l’un et de l’autre. Tu es le nœud es-
sentiel d’actes divers».

Aquesta literatura comunitària feta
d’amor i de sentit de misteri i d’intimitat
té un home principal, que és Péguy. Can-
tor de la petita i humil Esperança, i de la
Caritat; cantor també –vols una cosa més
personal, més pròpia– del sentit de l’ho-
nor; cantor –vols una cosa més de tots–
del vell tronc que ens ha donat la vida, la
mentalitat i l’ànima. Llegeix això: «Il faut
se sauver ensemble. Il faut arriver ensemble
chez le bon Dieu. Il faut se présenter ensemble.
Il ne faut pas arriver trouver le bon Dieu les
uns sans les autres. Il faudra revenir tous en-
semble clans la maison de notre père. Il faut
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aussi penser un peu aux autres; il faut travai-
ller un peu (les uns) pour les autres. Qu’est-ce
qu’il nous dirait si nous arrivions, si nous reve-
nions les uns sans les autres?».4 És això.

Després de tot això no t’estranyarà
que et digui que Valéry no m’interessa.
Tu mateix, en l’article que li dediques,
expresses el perquè no em pot agradar:
jugava, contemplava el món i els homes,
practicava l’enginy. I era un gran literat,
és clar que ho era! Però la seva literatura
no ens diu res, perquè està mancada
d’amor.

Tot això no és un problema literari,
tot això és una qüestió de gran transcen-
dència humana. L’enginy, l’habilitat: no
és això! I en un altre aspecte, la personali-
tat, la intel·ligència: tampoc és això! És
d’una altra zona d’on arrenquen els ac-
tes verament humans.

Tot això repercuteix en la vida dels ho-
mes, en la vida de cada dia. Existeix una
actitud mental, l’intel·lectualisme, que
es mira les coses des de la barrera, i que
no pateix ni estima ni sobretot es juga
res. L’intel·lectualisme es busca a ell ma-
teix. Per això, en darrer terme, practica si
cal el que en dius el torrebuonisme.

Aquest fet no es dóna només, repetei-
xo, en la literatura. Si jo, sense pensar-
m‘ho i inicialment pretendre-ho, em tro-
bo que en una carta que en principi havia
d’ésser curta i concreta, estic escrivint a
dojo sobre literatura és perquè tots
aquests fets influeixen fortament i cons-
tant en la vida dels homes i en la vida dels
pobles.

Suara et deia que també m’havia inte-
ressat molt l’article que dediques al Ti-
rant lo Blanch. Sobretot m’interessa l’acti-
tud que tu atribueixes a Martorell i Galba
enfront de la frustració nacional.

No és una casualitat que m’hagin inte-
ressat especialment aquests dos articles.
Els catalans, tots els catalans, estem en-
frontats a un problema d’actitud. La nos-
tra salvació depèn molt de quina sigui la
nostra actitud davant de la vida i dels
problemes que el temps i la Història ens
plantegen com a individualitats i com a
pobles. Era difícil salvar res del naufragi
a base d’enyorança corcada, d’aferra-
ment a virtuts sofisticades que, per tant,
ja no servien, d’humorisme innocent, de
somieig confortable, etc. Tot això donava
lloc a una actitud esquifida, incapaç de
salvar res d’important.

Jo no puc parlar gaire de València, par-
lo del Principat. Aquí, contra una situa-
ció i un futur que no tenen res de fàcil,
molts volen lluitar amb armes i virtuts
estrafetes, i a més no es volen desprendre
d’unes quantes coses que fan nosa: el co-
foisme, l’intel·lectualisme, el personalis-
me, la petita enveja, la petita ambició, la
poca volada, l’anhel de seguretats. És per
això que parlo de Péguy, i de Saint-Exú-
pery (sobretot d’aquests dos, que són els
que conec més). Ells ens fan redescobrir
les virtuts i el sentit de la vida que ens
calen per a no sucumbir a la temptació
de la resignació i de la mediocritat, que
ens fan fer les coses sense esperar-ne la
paga –ni per nosaltres ni pel nostre po-
ble–, que ens poden redonar una enèrgi-
ca voluntat d’ésser i de construir.

És una mica ridícul –repeteixo– que
m’hagi estès tan sobre un tema literari
parlant precisament amb tu. Tinc fama
de que la literatura no m’interessa. I és
veritat que segons quina literatura no
m’interessa. Gens. Però en canvi hi ha ho-
mes capaços amb una sola línia de salvar
una vida.
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Benvolgut Fuster, res més. Molt cor-
dialment.

Jordi Pujol

Quan t’escric aquestes ratlles –25 de
juny– en Casp i l’Adlert segueixen sense
contestar-me.

T’adjunto un exemplar del formulari
que utilitzem en la nostra enquesta so-
bre immigració.5

NOTES

1 Segons un document conservat a l’Arxiu 

del Bisbat de Barcelona, era dirigent d’un cur-

set de militants de la Joventut d’Acció Catòli-

ca que ja tenia a mossèn Batlles com a consi-

liari i a mossèn Bardés com a viceconsiliari. A 

l’organigrama Pujol apareixia com a dirigent 

de centre i Galí com a col·laborador del con-

sell diocesà.

2 Uso la imatge de la flama seguint l’excel·lent 

assaig Els Misteris, de Charles Péguy, que 

Narcís Comadira ha inclòs a Les paraules ala

des. Papers sobre el sentit de la lletra. Un Co-

madira que va començar a llegir Péguy, com 

explica a l’article, precisament el 1957. 

3 El 14 de novembre de 1956 Manent havia 

escrit a Fuster proposant-li que col·laborés en 

el projecte d’Un segle de vida catalana, que 

dirigia Ferran Soldevila i coordinava Pere Puig 

Quintana

4 Fragment de Le Mystère de la charité de 

Jeanne d’Arc, de Charles Péguy. 

5 Val la pena assenyalar que el 12 de gener de 

1956 Pujol havia impartit un curset sobre 

«Problemes generals d’emigració i immigra-

ció» a la sala de conferència de les Congrega-

cions Marianes, institució capital en el desvet-

llament del catalanisme de postguerra tota 

vegada que va ser l’empara de la renovada 

Acadèmia de la Llengua Catalana. El 1958, per 

cert, va ser l’any que la revista La Jirafa va pu-

blicar l’article «Los otros catalanes», de Fran-

cesc Candel, en un número extraordinari so-

bre Catalunya, que també incloïa un text del 

pujolista Jaume Casajoana. L’article de Can-

del, com és sabut, va impactar tant Pujol com 

Josep Benet, que poc després de l’empreso-

nament de Pujol havien decidit encarregar a 

Candel un llibre sencer sobre el fenomen im-

migratori.
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Memòries. De la bonança a un repte 
nou (1993-2011)
Jordi Pujol
Proa, 330 pàgines

Per Jordi Amat

Fa uns dies llegia Entre la memòria i l’oblit,

un breu i interessant assaig de Francesc-

Marc Álvaro que reflexiona sobre la

complexitat de la memòria i el pes que la

gestió institucional de les memòries

col·lectives adquireixen en la configuració

present de les identitats. És un llibre, el

d’Álvaro, que formula més preguntes que

respostes, segurament perquè en assumptes

de memòria, no hi ha respostes definitives

possibles: la memòria, quan prova de

reconstruir el passat, és imprecisa, parcial i

subjectiva per se. La memòria, que és suma

alhora de record i oblit, s’orienta cap al

passat, però l’exercici de rememoració es fa

des del present i aquest present, que

sempre és canviant, condiciona, modifica i

desfigura allò que recordem. És la

diferència que el psiquiatre Carlos Castilla

del Pino –excel·lent memorialista, per

cert– establia entre allò que ha ocorregut i

allò que ha transcorregut. Allò que ha

ocorregut ja no canvia, però allò que ha

transcorregut està en procés de canvi

constant perquè la nostra consciència és

sempre present. Aquesta distinció em

sembla útil per entendre per què explica

Jordi Pujol uns fets i no uns altres al seu

darrer llibre de memòries, tercer volum

d’una trilogia que ara es clou amb aquest

De la bonança a un repte nou.

En aquest volum Pujol, bàsicament, explica

els seus deu últims anys a la Presidència de

la Generalitat. Però el subtítol del llibre

especifica que el període relatat abraça des

de l’any 1993 fins al 2011. I és que aquest

2011 pesa molt en la mirada que Pujol ens

ofereix dels seus darrers anys a la primera

fila de la política catalana. I és probable

que, d’aquí un temps, l’any 2011 i els

immediatament anteriors nosaltres els

historiem com un període tens marcat per

una doble crisi: la crisi econòmica i la crisi

política de les relacions de poder i

vertebració del poder entre l’autonomia

catalana i el Govern central espanyol. Si

perdem de vista aquesta tessitura

dramàtica, jo crec que no entendrem del

tot la intencionalitat amb la qual Pujol ha

dictat els seus records al fi Eckermann en

el qual s’ha convertit el periodista Manuel

Cuyàs. De la bonança a un repte nou és un

llibre marcat per la crisi i per l’esperança

patriòtica de Pujol que cal sortir-ne

reforçats des d’una perspectiva política,

nacional i sobretot moral, predicant per als

catalans un model de ciutadania exigent

–Raimon Galí, ara i sempre– que contrasta

amb la frivolitat, la cultura del no i el

nouriquisme que va ser dominant a

Espanya durant els anys de l’aznarisme i

els primers del zapaterisme.

La dialèctica que Pujol proposa entre

passat i present es pot resseguir llegint en
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paral·lel aquesta darrera entrega de les

memòries amb Sembrar, treballar, collir.

Escrits de reflexió i agitació (2005-2011), recull

de tots els editorials que Pujol ha escrit per

al butlletí electrònic que setmanalment

edita el Centre d’Estudis que porta el seu

nom i que edita també aquesta revista. Des

d’aquesta tribuna, en un teòric segon pla,

Pujol s’hauria proposat de nou sacsejar

consciències i animar a l’acció per reforçar

les bases morals de la societat catalana.

Aquest és el motor d’un llibre important, el

mateix motor que fa bategar la

rememoració a les memòries. Des del

pedestal dels patriarques, ja sigui parlant

del seu passat o analitzant el present, als

editorials o als records, repetint les

mateixes idees amb les mateixes

expressions (educació, immigració,

família), ha predicat valors que són una

reactualització dels que ha anat proposant

al llarg de la seva vida: esforç, seriositat,

rigor, patriotisme, la necessitat de

l’autocrítica i bona política... Valors que

avui haurien de guarir-nos d’una «anquilosi

política i ideològica», una mena d’infecció

de progressisme frívol i individualisme

postmodern.

Aparentment, doncs, res de nou. Però com

deia abans, Sembrar, treballar, collir és

singular per la coincidència d’aquest

«combat de les idees» amb una doble crisi

que s’entrelliga diabòlicament. La crisi que

va llimant el model d’estat social que

l’Europa democràtica va construir durant

les dècades posteriors a la Segona Guerra

Mundial. I la crisi de les relacions entre

Catalunya i Espanya covades pels

nacionalismes, la segona legislatura

d’Aznar, els jocs de mans de Zapatero i

l’infaust procés de reforma de l’estatut que

des del minut zero l’expresident no va

veure clara. Aquestes crisis van impregnant

la reflexió d’un Pujol que al final del seu

trajecte proposa «tornar a fer país» i

replantejar les relacions entre Catalunya i

Espanya. És el moment d’«El fracàs

d’Espriu» –text clau per a Joan B. Culla,

autor d’un pròleg notable–, inici de

l’evolució que el març del 2011 culminaria

amb la conferència reproduïda a Residuals o

independents? Quan es trenquen els ponts.

Repàs d’algunes fites del seu compromís

amb la consolidació democràtica

espanyola, el text és la confessió entristida

d’un nacionalista que veu definitivament

torpedinada la possibilitat que Catalunya

com a subjecte polític pugui desenvolupar

la seva singularitat dins d’una Espanya

cada vegada més desagraïda i agressiva

amb la diferència.

És des d’aquest punt de vista condicionat

per la doble crisi que Pujol, insisteixo, ha

dictat a Cuyàs la tercera entrega de les

seves memòries. De les tres, com a

memòries, aquesta sospito que pot ser la

més fluixa. Segurament, però, entès com a

assaig d’intervenció pública, és a dir, com

a obra de combat, és el més apassionat,

meditat i bel·ligerant.

El llibre comença en el moment en què

Convergència Democràtica esdevé força

decisiva per sostenir el govern de Felipe

González i es tanca el dia que Pujol va

traspassar la Presidència de la Generalitat a

Pasqual Maragall (i a la tarda va agafar la

línia 11 del metro amb la seva dona). El

primer capítol, quan explica els acords

amb González i Aznar, és el més

substancial. Els documents que dóna a

conèixer –cartes i reflexions de l’època–

són un material de primera per conèixer

les tripes de l’alta política espanyola de

l’última dècada del segle xx. És impagable

el relat d’alguna reunió secretíssima amb
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Aznar a cases particulars o finques de

l’Estat. I també ho és la caracterització del

president del PP com un castellano viejo amb

tot el que això implica. Sembla, en algun

moment, que al líder que sempre ha estat

Pujol la política catalana se li fes petita i

que la seva enorme potencialitat com a

gran estadista es fes autèntica realitat en el

moment en què va poder exercir

d’eminència gris de la política espanyola

en tant que nacionalista català que

pretenia la transformació espanyola. Com

Cambó, doncs, però a l’ombra i exercint

autènticament poder decisori, com

reivindica quan vol fer constar el seu pes a

l’hora de determinar polítiques

econòmiques estatals o el seu paper com a

interlocutor amb Europa.

La resta del volum és irregular, fet a

pedaços, invertebrat. L’elecció a dit d’Artur

Mas com a successor està explicada de

pressa i corrents (caldria escriure un

manual sobre l’astúcia de Pujol), però les

pàgines sobre Pere Esteve inclouen algun

paràgraf de valor per l’aspra

confessionalitat. El llarg capítol sobre

l’obra de govern és reiteratiu pel que fa a la

defensa de la recerca (el conseller Mas-

Colell potser és qui surt més ben valorat) i

una economia productiva de qualitat

encarada al món, però tot allò que explica

sobre el transvasament de l’Ebre és valent i

trenca amb alguns estereotips fàcils.

L’única aparició de l’alcalde Joan Clos,

penosa, revela la incoherència ètica que

massa vegades tenalla la convivència

política. Com ja vaig assenyalar ressenyant

el segon volum, Pujol (de nou l’astúcia)

l’encerta explicant el passat des de dos

nivells diferents. Un nivell és el de l’alta

política i els valors. L’altre, el de la

concreció d’aquesta alta política amb

anècdotes d’una quotidianitat a vegades

pintoresca. Un exemple. Per deslegitimar la

sistemàtica cultura del no, Pujol no només

diu que l’ecologisme naïve va paralitzar

obres importants durant els seus anys de

govern. Per demostrar la seva

inconsistència explica que un dia va visitar

uns terrenys on es volia construir un

aeroport, una obra de reforçament

d’infraestructures aturada perquè els

ecologistes defensaven unes plantes que

creixien justament allà. Pujol, amb la seva

dona, un dia de festa, s’hi acosta i

caminant descobreix que només hi

creixien quatre herbotes irrellevants. La

impostura ha quedat demostrada. I, a

banda d’apuntalar la seva posició, Pujol, en

aquests passatges, en aquestes

experiències, aconsegueix establir una

sintonia perfecta amb el català mitjà. Els

estrategues mediàtics haurien de prendre

bona nota, ara que la coherència és un

valor tan necessari per justificar l’acció

política.

Llibre de combat, d’intervenció en el

present. Les memòries es tanquen amb un

nou diagnòstic sobre el país que afronta la

crisi. Pujol acaba reproduint la seva

intervenció al míting final de campanya de

les darreres eleccions autonòmiques. Un

comiat. «No tingueu por perquè tenim

país». Va fer, com sempre, una intensa

afirmació de catalanitat. No va oblidar

mencionar Espriu.
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Cambó
Heribert Barrera
Dèria Editors, 2011, 972 pàgines

Per Josep Lluís Martín i Berbois. Historiador

i Doctor en Història Contemporània

Fa uns quants mesos l’amic i mestre Albert

Manent em va comentar que era a punt de

publicar-se una biografia de Francesc

Cambó escrita pel malaurat polític

Heribert Barrera. El fet que hagués estat

escrit per un polític amb un paper tan

rellevant al capdavant d’Esquerra

Republicana de Catalunya (ERC) em suscità

un especial interès per aquest llibre, a

cavall de l’assaig polític i la biografia, de

l’advocat, economista, polític i mecenes de

la Lliga Regionalista.

Els estudiosos de Cambó i de la formació

política on militava i els interessats en la

història de Catalunya hem d’estar del tot

satisfets per la publicació d’aquest extens

llibre, de gairebé un miler de pàgines, atès

que –i ho dic amb tristesa– la figura de

Francesc Cambó és pràcticament

desconeguda per la societat catalana en

general. Un silenci, tot i les monografies

existents, que en moltes ocasions ha estat

clarament intencionat per força sectors.

Sovint només s’ha recordat Cambó per

«estigmatitzar-lo» per la seva actitud

política, en especial un cop s’inicià la

Guerra Civil.

El llibre es divideix en dues parts: una

dedicada a l’estudi de la ideologia, i l’altra,

a l’activitat política de Cambó. Hi podem

observar, doncs, un Barrera «historiador» i

un altre «polític». Respecte al primer, tot i

no ser un professional de la matèria –el

mateix Barrera ho explicita a la nota

preliminar–, cal felicitar l’autor perquè

l’estudi és un magnífic i minuciós resum

de la vida política del biografiat, atès que

no obvia cap dels aspectes cabdals de la

història de Catalunya i del paper que hi

tingué Francesc Cambó.

Heribert Barrera demostra amb aquest

llibre que té un extens coneixement de tot

allò que escrigué o digué Francesc Cambó, i

també de la bibliografia coetània i actual

que s’ha escrit sobre ell. Això no obstant,

crec que en algun moment li ha mancat

utilitzar alguns llibres més, malgrat que

els ha citat a les notes a peu de pàgina per

tal d’esclarir alguns aspectes com ara per

què Cambó no participà en el govern de la

«dictatova». És sabut que, tot i que el càncer

de gola fou un element per a la seva

inhibició del govern militar, foren els

mateixos generals els qui no l’acceptaren.

Una consulta aprofundida de la

bibliografia hauria ajudat Barrera a l’hora

de tractar algunes qüestions sobre la figura

del biografiat. A pesar d’aquesta apreciació

puntual, el llibre compleix amb escreix la

seva finalitat.

Tanmateix, quan apareix l’Heribert polític

i barreja les seves creences ideològiques
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amb les de Francesc Cambó, discrepo amb

les opinions de l’autor. Com acostuma a

succeir en els llibres on l’autor expressa el

seu parer o crítica les actituds del

biografiat, sorgeixen opinions, favorables i

contràries, per part dels lectors o dels

especialistes en la matèria.

Probablement el fet que el llibre no sigui

exclusivament una biografia –com acabem

d’apuntar, l’autor sovint opina i crítica les

actuacions polítiques de Cambó– i el fet

que Barrera visqués alguns dels

esdeveniments que ell mateix esgrimeix al

llarg del text, són un motiu de pes perquè

critiqui diverses actituds polítiques del

biografiat. Crec que l’autor –cosa que

també pot succeir a alguns historiadors i

polítics– es deixa emportar pels seus ideals

polítics, cosa que al meu parer és un error.

Penso que algunes de les manifestacions i

crítiques que s’hi fan de vegades no són

justes amb Cambó ni s’ajusten a la realitat.

A la nota preliminar del llibre, Barrera ja es

pregunta per què «un home amb tantes

qualitats i amb tan profunda vocació, arribà,

en el camp de la política, a resultats tan

minsos?». Malgrat que aquí no ho expressi

amb claredat –però ho farà posteriorment–

l’autor retreu que Cambó no dugués a terme

una obra de govern, i alhora deixa ben clar

que no estigué a l’alçada política d’Enric

Prat de la Riba, Francesc Macià i Lluís

Companys, sobre els possibles errors polítics

dels quals, curiosament, Heribert Barrera no

fa cap comentari negatiu. Tampoc no en fa

sobre l’actitud política de Companys en els

fets del 6 d’octubre de 1934, que comportà

la paralització del govern català durant

gairebé un any i mig.

És cert que Francesc Cambó no realitzà una

obra de govern, però de fet no en tingué

l’oportunitat. En canvi, sí tingué un

destacat èxit a nivell polític, ja que fou

regidor de l’Ajuntament de Barcelona,

diputat a Corts abans de la dictadura de

Primo de Rivera i durant la Segona

República, i, amb major o menor fortuna,

ministre de Foment (1918) i de Finances

(1921). I a nivell de partit, Cambó tingué

rellevància a la política estatal i cultural

durant el període del govern de la

Mancomunitat i el Noucentisme. El període

de la «dictatova» és tot un altre tema: el

càncer de gola, la negativa dels militars que

formés part del govern transitori a la

República i, sobretot, la victòria de les forces

polítiques d’esquerres impediren un major

protagonisme polític de Francesc Cambó.

L’autor del llibre també retreu al «seu»

biografiat el joc polític que desenvolupà

entre Catalunya i Espanya. Segons Barrera,

«Cambó va ser essencialment bifront:

catalanista sincer per sentiment, però

espanyol lleialíssim per reflexió». I afegeix,

durament: «Però així com Prat, Macià i

Companys, deixaren una empremta forta i

durable, Cambó –vistes les coses amb

perspectiva històrica– no va deixar cap

herència política clarament aprofitable, ni

cap camí definitivament obert, i no ha

tingut continuadors encara que hagi tingut

imitadors». Per a l’autor, atesa la seva

rellevància en el si d’ERC, enemic polític de

Francesc Cambó, un polític català només

podia pensar i actuar políticament sense

que la política espanyola interferís en els

anteriors postulats; per això posa com a

exemples de polítics catalanistes purs Prat

de la Riba, Francesc Macià i Lluís

Companys. Aquí rau la meva primera

discrepància amb l’autor del llibre.

Com ja he apuntat anteriorment crec que

és erroni comparar Cambó amb el
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president de la Mancomunitat i els

presidents de la Generalitat de Catalunya

perquè el líder de la Lliga mai no tingué

com a finalitat –ni crec que ho volgués–

obtenir la autonomia catalana. La seva

comesa residí en l’intent d’establir ponts

d’entesa entre Catalunya i Espanya, tot i

que fracassà en diverses ocasions, ja que

des de ben jove va entendre que les

veritables decisions polítiques, ens agradi o

no, les prenia i les pren l’estat central.

Francesc Cambó creia, malgrat que després

no es complís, que calia acostar-se als

polítics espanyols per tal de treure el

màxim rendiment polític per a Catalunya;

una actitud que després han repetit

nombrosos polítics provinents de totes les

formacions polítiques.

Llàstima que Barrera no tingués temps de

prosseguir amb la biografia de Cambó a

partir de 1936. L’esclat de la Guerra ens

hauria mostrat un nou personatge, que es

trobà, com tants milers de persones més,

davant la cruïlla de donar o no suport al

bàndol sollevat. Al contrari del que

acostuma a pensar i dir molta gent,

Francesc Cambó no donà suport econòmic i

material a l’il·legítim bàndol nacional fins

a l’octubre de 1936, un cop certs elements

republicans com la Confederación Nacional

del Trabajo i la Federación Anarquista

Ibérica o elements locals afiliats o afins a

aquests grups es dedicaren a prendre’s la

llei per la seva mà i començaren a

assassinar milers d’innocents –entre ells,

més de quatre-cents membres de la Lliga

Catalana– i a assaltar els seus domicilis i

les seves propietats a la rereguarda

republicana.

Aquest factor –que sovint és «oblidat»–,

juntament amb el fet que no era gens

partidari dels ideals republicans, fou

determinat a l’hora que Francesc Cambó

prengués aquesta actitud. La seva decisió

política d’anar en contra dels republicans

es mantingué intacta amb el pas dels anys,

però cal dir que mantes ocasions lamentà

profundament la seva candidesa política

davant dels sollevats i del consegüent i

tràgic esdevenidor de Catalunya i dels

catalans. Això no obstant, ja no hi havia

marxa enrere.

Malgrat les puntualitzacions que he fet

com a historiador i especialista en la Lliga

Regionalista i Francesc Cambó, crec que el

llibre d’Heribert Barrera és un magnífic

treball per donar a conèixer la figura

d’aquest personatge tan rellevant de la

història de Catalunya en camps com el de

la política, la cultura (mecenatge) i

l’economia –aquests dos darrers, encara

poc estudiats–, que han quedat força

relegats del coneixement de la ciutadania

catalana. Crec que amb aquest llibre

l’autor supera la biografia del crític d’art,

assagista i historiador Enric Jardí.

Tanmateix, encara resta superar la

biografia en tres volums, tot i que no s’hi

tracten certs aspectes de l’àmbit econòmic,

que escrigué el polític, periodista i

historiador Jesús Pabón ja fa més de quatre

dècades. Cambó, d’Heribert Barrera, és,

doncs, un llibre per a totes aquelles

persones interessades en la història de

Catalunya, siguin o no especialistes en la

matèria.
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La paradoja de la globalización
Dani Rodrik
Barcelona: Antoni Bosch Ed. 2012

Per David Murillo Bonvehí. Professor del

Departament de Ciències Socials d’ESADE

Amb un cert retard respecte la versió

original ha arribat a les llibreries uns dels

assajos més potents i vigorosos sobre la

globalització econòmica i els seus efectes

dels que s’han publicat darrerament. Un

llibre intel·lectualment provocador, a voltes

apassionant i en certs moments, en funció

de com llegim els capítols finals, perillós.

Un text a mig camí del llibre d’economista

erudit i del divulgador. Ben documentat,

sòlidament redactat i subtil a l’hora de dur

l’aigua al molí del seu discurs.

El llibre de Rodrik obre amb un suggeridor

marc per definir la globalització en les

seves diferents etapes. Una globalització

–un eufemisme com qualsevol altre per

dir capitalisme– tipus 1.0 que arriba fins

a la Segona Guerra Mundial i que es

caracteritza per la manca d’institucions

reguladores globals. I una globalització 2.0

caracteritzada per una mínima

arquitectura reguladora global que

s’origina amb els Acords de Bretton Woods

de 1944. Un capitalisme, aquest nostre,

consecutivament sotmès als tombs de la

crisi del petroli dels setantesm al

naixement de la reforçada Organització

Mundial del Comerç, el 1995, i a la

posterior consagració del gir neoliberal. Al

llarg d’aquesta darrera fase, ens dirà

Rodrik, canviem el Consens de Bretton

Woods pel de Washington. L’exemple

avançat d’aquest nou gir, Argentina, és

l’exemple d’un país que a finals dels

noranta decideix lligar-se al pal de la

globalització –de la mateixa manera que

ho farà l’Estat espanyol amb la reforma

exprés de la constitució l’any passat. Serà

la seva caiguda, a la primeria del 2000, la

que ens avançarà la fi d’aquest capitalisme

2.0 i la necessitat de pensar un nou model

alternatiu. Aquest és el punt on ens

trobem.

L’eix central del seu discurs és un cant

d’enyor al model de governança de Bretton

Woods. Un temps en el qual hi havia una

globalització compatible amb la

diferència, respectuosa amb la sobirania

dels estats i les seves diferents polítiques

econòmiques. Tot això, ens dirà, acaba

amb l’entrada al galop de la ideologia

neoliberal. Un conjunt de tesis més o

menys febles però embolcallades d’un

vestit aparentment benèfic, que tindrà la

seva màxima expressió en la liberalització

dels mercats financers. El resultat

d’aquesta darrera liberalització ha estat

decebedor. Allà on la ideologia imperant

parlava del l’eficient moviment de capitals

a la recerca d’oportunitats d’inversió i de

generació de riquesa, Rodrik, com Keynes,

ens dirà que cal llegir-hi economia de

casino, especulació i risc sistèmic. Un

procés d’obertura, en definitiva, que ens
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ha dut d’una crisi a l’altra fins al moment

present.

En aquest punt Rodrik és incisiu per acabar

de tombar l’arbre neoliberal a cop de

destral. On dèiem que el lliure comerç es

tradueix en progrés econòmic i polític ell

dirà «depèn», i ens en mostrarà dades. On

dèiem que tot proteccionisme és

endarreriment i declivi ell hi posarà

contraexemples: la Xina, per començar. On

fèiem el paral·lelisme entre lliure comerç i

progrés tecnològic –qui pot estar-hi en

contra?– ell ens dirà que hi ha grans

masses de població que queden al marge

de l’impacte d’aquest comerç. Finalment,

on defensàvem que el comerç és sempre

beneficiós, ell sostindrà que no sempre és

així. Que depèn de sectors i països.

La conclusió a què arriba és el

desenvolupament ordenat del seu discurs:

calen institucions que regulin l’economia.

El problema no és més o menys comerç o

més o menys globalització sinó quines

estructures globals, i estatals, podem crear

per fer compatible democràcia i mercats

globals. El problema, en definitiva, és com

bastir aquesta nova arquitectura

econòmica global un cop fracassat el

Consens de Bretton Woods. En aquest punt

arriba la discussió del seu suggeridor

trilema de la globalització. Per ell mateix,

la major contribució de Rodrik a la

reflexió sobre els límits de la globalització.

La idea troncal del trilema és simple: en el

nostre món capitalista, globalitzat i

interconnectat, és impossible atènyer tres

objectius alhora: no podem tenir una

elevada integració econòmica amb el món,

amb sobirania estatal i amb democràcia.

La qüestió, la paradoxa, es troba a l’hora

de triar una de les tres alternatives

possibles.

Una: hiperglobalització econòmica i

estat-nació. Un equilibri que ens duu

precisament allà on es troben països com el

nostre: a la cotilla pressupostària global, a

renunciar a cap altra política econòmica

que no sigui la que ens imposen els

mercats. Dues: democràcia i

hiperglobalització. Una combinació que

demana la constitució d’una mena de

federalisme global, un acord col·lectiu per

tal posar les regnes al món pla i

interconnectat de la globalització

econòmica sense pilot. Rodrik defensa la

tercera opció: la conjunció entre estat-

nació i democràcia, el retorn a l’esperit de

Bretton Woods amb una globalització

econòmica limitada, democràcia i

estat-nació. Una economia que respecti la

diferència i on els estats puguin defensar el

seu particular model social i econòmic. Tot

plegat, encara que el cost sigui menys

globalització.

Com és costum, és en la part prescriptiva

que aquestes obres demostren les seves

debilitats. Comprendre el que no funciona

no significa necessàriament resoldre el

problema. Assenyalem algunes dificultats

ben aparents.

Rodrik fa una dubtosa defensa del retorn a

la sobirania dels estats. La UE, ens dirà, és

una excepció a la regla, tot i així només

parcialment reeixida, gràcies a la seva

cohesió cultural. Un experiment, admet,

que compta amb importants problemes de

dèficit democràtic. El problema que no

resol Rodrik és el de situar què vol dir avui

en dia recuperar sobirania en un món

hiperglobalitzat i interdependent; on la

marxa enrere no és clara i l’alternativa més

aviat semblaria passar pel populisme, pel

tancament de fronteres i per mirar de

resoldre a casa nostre el que, per bé o per
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mal, ja només pot ser resolt per mitjà del

diàleg amb els altres. La interdependència

econòmica és la que ens duu pau i

necessitat de trobar acords per avançar cap

a una arquitectura única. La mirada enrere

recorda de manera preocupant el camí que

la humanitat va recórrer al llarg dels anys

trenta.

En la mateixa línia, Rodrik tanca la porta a

aixecar grans esperances en els avenços

que es puguin produir en el terreny de la

governança global. Ell considera que el

globalisme ben intencionat és poc realista i

menys realitzable. Sosté que voler bastir un

model de governança global i democràtic,

que deixi enrere l’estat-nació i, valgui

l’exemple, converteixi les Nacions Unides i

la resta d’organismes internacionals en

veritables seus de govern d’una hipotètica

ciutadania global és pot factible. Aquesta

pretensió, diu, filla del voluntarisme i de

les bones intencions, topa amb les

diferències culturals i d’interessos, així

com amb la manca de voluntat real de la

comunitat internacional per progressar en

aquest camí. Tot i essent certa la seva

argumentació, Rodrik no aporta una

alternativa a com avançar en la resolució

dels problemes dels béns comuns. La

proliferació d’armes de destrucció massiva,

el canvi climàtic, el lliure trànsit de

mercaderies, els desequilibris comercials o

a la regulació financera demanen més

govern global compartit, no pas menys.

Som en un atzucac.

Finalment, sorprèn el tractament que

Rodrik fa dels estats no democràtics, una

mena de ciutadans de classe B en

l’imaginari de l’autor. Rodrik dibuixa un

doble nivell de ciutadania global. El primer

nivell format per països democràtics; el

segon nivell, pels no democràtics. Els únics

països legitimats per posar el llistó de la

globalització màxima permesa, o en altres

paraules, on hauria de situar-se la fina línia

que separa el lliure mercat del

proteccionisme, serien els països

democràtics. Els no-democràtics, per

contra, haurien de ser sotmesos a un

especial escrutini a l’hora d’assegurar que

els beneficis del lliure comerç no quedin

capturats per països que alhora es

beneficien de mesures proteccionistes en

els seus mercats interns –per al cas, la

discussió sobre el model d’obertura parcial

de la Xina als mercats globals. Una mesura

que al lector li sembla tan poc realitzable

com difícil de justificar. Rodrik parteix de

la idea que el llindar de legitimitat dels

països el marca el seu tipus de govern. Una

idea que topa amb la realitat política,

geoeconòmica i cultural en un món on la

demografia, els recursos energètics i el

poder econòmic compten tant o més que el

caràcter democràtic dels estats.
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The Future of Power
Joseph S. Nye, Jr.
Nova York: PublicAffairs (2011),

300 pàgines

Per Marc Guerrero. Doctor en Ciències

Socials

Joseph S. Nye, Jr. és un prestigiós professor

de Ciències Polítiques de la Universitat de

Harvard i exdegà de la Kennedy School of

Government d’aquesta mateixa universitat.

Fou Assistant Secretary of Defense for

International Security Affairs a

l’Administració Clinton.

L’autor va encunyar, a final dels anys

vuitanta, el mundialment citat concepte de

«Soft power», reintroduint-lo en els debats

sobre política exterior nord-americana

arran dels atemptats de l’onze de setembre

de l’any 2001, amb la publicació del seu

llibre: Soft Power: The Means to Success in

World Politics. Ara, en un context de crisi

econòmica, l’emergència de nous països i

la percepció que els Estats Units d’Amèrica

es troben en un període de decadència,

torna a generar debat amb la publicació

del seu nou llibre: The Future of Power i la

seva proposta de «Poder intel·ligent», de la

qual l’Administració Obama ha estat

abanderada.

La frase de Nye: «El problema del poder

nord-americà és què ha de fer a la llum del

reconeixement que fins i tot el país més

gran no pot aconseguir els resultats que vol

sense l’ajuda dels altres» ens situa,

perfectament, davant del repte d’aquesta

obra.

Concretament, en aquest nou llibre, el

destacat politòleg nord-americà explora

què significa poder, analitza la geopolítica

del segle XXI, marcada fonamentalment per

canvis de poder, estableix l’estratègia per

convertir el poder en resultats reeixits i,

finalment, mostra com el lideratge americà

serà afectat pel nou poder i pel context,

caracteritzat per un món globalitzat i

interdependent amb fronteres cada cop

més poroses, on els EUA hauran de

cooperar i forjar aliances per tal d’assolir

els seus objectius. Encara que Nye se centra

principalment en els EUA, la recepta que

ens dóna pot ser aplicada a qualsevol nació

i, sense proposar una estratègia per a sortir

de la crisi, ens adreça a les diverses

dimensions del poder i els pilars en què els

EUA hauran de basar-se si volen continuar

essent poderosos en el nou context

emergent.

Contràriament al pensament d’alguns

sectors intel·lectuals, Nye conclou que els

EUA no es troben en decadència davant

l’emergència d’altres països com la Xina i

l’Índia, però si volen gestionar el

creixement d’aquests països de manera

correcta, han de saber com triar

l’estratègia de poder correcta depenent del

context. Això només serà possible per mitjà

de «Poder intel·ligent», és a dir, de la
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combinació de «Hard power» (coerció

militar i econòmica) i «Soft power»

(persuasió i atracció). El concepte de poder

és difícil de mesurar, i la seva definició,

com altres idees, no està exempta de

dificultat. Per a l’autor, la formulació

política de poder sempre té en compte qui

aconsegueix què, com, quan i on ho fa. Els

recursos compten, però per si sols no

garanteixen l’èxit. Atès que els resultats

tenen prioritat sobre els recursos, Nye

considera que s’ha de prestar més atenció

al context i a l’estratègia.

Cal, doncs, analitzar quin és el context

actual en què es mouen els actors

internacionals. El món d’avui es distribueix

en un patró que s’assembla a un joc

d’escacs de tres dimensions. Al tauler

superior, el poder militar és bàsicament

unipolar i probablement ho continuarà

sent durant un temps. Al tauler intermedi,

corresponent a la potència econòmica, els

canvis de poder estan portant a terme un

estat dominant en un o més estats, amb els

EUA, Europa, el Japó i la Xina, entre altres

actors claus. El tauler inferior és l’àmbit de

les relacions transnacionals, que es troba

fora del control governamental i està

protagonitzat per actors tan diversos com

empreses, organitzacions no

governamentals i organitzacions

terroristes. Aquest àmbit inclou els nous

reptes globals com, per exemple, el canvi

climàtic. El tauler inferior és tan difús que

no té sentit parlar d’unipolaritat, de

multipolaritat o d’hegemonia.

La transició del poder, d’un estat a un

altre, és un esdeveniment recorrent en la

nostra història, i menys complex d’assolir

que la difusió del poder. No és impensable

que el creixement de la Xina i l’Índia i la

disminució relativa dels EUA generin

inestabilitat, però és un problema amb

precedents, i es poden extreure lliçons de

la història. Per la seva banda, la difusió del

poder és un procés que, segons l’autor, és

més nou i difícil de gestionar. L’estat-nació

és probable que sigui la institució

dominant durant un temps més, però l’era

de la informació i de la globalització està

alterant l’escenari geopolític de tal manera

que als estats els és cada vegada més difícil

garantir la seva viabilitat. No n’hi ha prou

de pensar en termes de poder sobre els

altres. També cal pensar en termes de

poder amb els altres per tal d’assolir els

objectius.

Per a Nye, en l’actual món tridimensional

–unipolar, multipolar i apolar alhora–, cal

una àmplia estratègia intel·ligent que sigui

capaç de gestionar les diferents

distribucions de poder en cada àmbit i

comprendre els pros i els contres de cada

tipus de poder. En l’era de la informació i

de la globalització l’estat guanyador

(o l’actor no estatal guanyador) serà qui

tingui la millor història. El poder es

defineix per la innovació, la tecnologia i les

noves relacions. En un joc de tres nivells, el

jugador que se centri en un sol nivell

acabarà perdent.

La intel·ligència contextual serà fonamental

per entendre que el problema de la pèrdua

de poder dels EUA és relatiu, no absolut, i

per tant hauran de desenvolupar

estratègies d’acord amb aquesta realitat. És

cert que països com la Xina, l’Índia i el

Brasil estan augmentant la seva quota de

poder mundial i transformant l’escenari

geopolític, i això, sens dubte, significarà un

canvi per als EUA, però no la seva

decadència. Tot i suposant que la Xina

superi l’economia nord-americana, els dos

països seran iguals en grandària, però no
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en la seva composició interior. La

corrupció, la pobresa, la creixent

desigualtat, la migració internacional

massiva, etc., són seriosos desafiaments als

quals la Xina ha de fer front per tal de ser

capaç de convertir aquests recursos en

poder. Fins i tot si la Xina no pateix

obstacles interns, aquestes projeccions se

centren exclusivament en el creixement

del PIB, i no podem ignorar altres

dimensions importants de poder, com ara

els avantatges dels EUA en poder militar i

en «Soft power». Segons l’autor no és gaire

probable que la Xina pugui superar el

poder dels EUA, almenys en la primera

meitat del segle.

Pel que fa a la darrera possibilitat, el llibre

adverteix contra la complaença. Els EUA

s’enfronten avui, com Europa, amb un

endeutament excessiu. A més, l’educació i

els problemes polítics, entre altres

qüestions, afecten el futur de la gran nació.

Si vol continuar sent el país més poderós

del planeta, ha d’aprendre a distingir entre

les situacions que tenen solució i les que

no en tenen, i començar a fer-se preguntes

per tal de combinar diferents tipus de

poder per produir estratègies intel·ligents amb

d’altres països, en lloc de fer-ho sobre altres

països.
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La cierta gloria de Joan Sales
Xavier Pla

Este año se conmemora el centenario del
nacimiento de Joan Sales y parece que su
figura y la potencia de su obra ocuparán el
espacio central en la cultura catalana del
siglo xx que hasta ahora se le ha negado.
Sería necesario que el reconocimiento
institucional viniera acompañado del
tratamiento riguroso por parte de la historia
literaria, tal como se propone el profesor
Xavier Pla en estas páginas. Repasando su
trayectoria biográfica, Pla ubica al escritor
en la literatura europea de postguerra y
ofrece las claves para valorar Incierta gloria:
nuestra gran novela sobre la guerra civil.
Como descubre Pla, grandes autores
–Rodoreda, Fuster, Villalonga...– la situaron
en el centro de la cultura catalana de
postguerra.

La espiritualidad en tiempos 
postmodernos
Josep Otón

El proceso secularizador de las últimas
décadas hizo creer que en Occidente la
religiosidad acabaría tarde o temprano por
desaparecer. Pero la sociedad postmoderna
se caracteriza por unos individuos que
muestran un renovado interés por la
dimensión espiritual y por nuevas maneras
de vivir y sentir la religión, al margen de
dogmatismos y del discurso unívoco de las
autoridades eclesiásticas. En esta
emancipación religiosa, en la cual el
individuo construye su propia conciencia
espiritual, parece que la globalización y el
nuevo marco socioeconómico habrían sido
determinantes. A pesar de que la

supervivencia de lo sagrado parece un hecho
incontestable, el autor se hace eco de las
voces que interpretan esta nueva
religiosidad como un signo de su
decadencia, a la vez que advierte de los
riesgos de caer en una espiritualidad
superficial, desarraigada, ajena a la suerte
de los demás o mercantilizada. Por último,
el autor esboza diferentes escenarios a
través de los cuales podrían discurrir las
espiritualidades postmodernas.

¿Qué es eso de la gobernanza?
Daniel Innerarity

Es una sociedad cada vez más compleja y
llena de interdependencias, de cambios
sociales y tecnológicos vertiginosos, de
múltiples niveles de gobierno y en la cual
ningún actor –ni tan siquiera el gobierno o
la administración– dispone del
conocimiento y de la información suficiente
para afrontar los retos actuales, conviene
preguntarnos acerca de cómo debemos
tomar las mejores decisiones. En este
contexto, Innerarity reivindica el paradigma
de la gobernanza, una nueva manera de
regular los problemas colectivos y de proveer
bienes públicos a partir de liderazgos
compartidos y de marcos institucionales
que, lejos de promover una manera de hacer
política jerárquica y unilateral, sea capaz de
articular relaciones horizontales, más
cooperativas, y de garantizar el pluralismo y
la coordinación entre los distintos agentes
políticos y sociales.

El poder de la economía y la economía 
del poder
Salvador Giner

En este ensayo el profesor Giner argumenta
que el poder no solo proviene de la
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economía, sino también de muchas otras
fuentes como, por ejemplo, la industria
artística, la ciencia o la política misma. Es
más, Giner huye del debate actual, a su
entender enojoso y de tintes marxistas,
sobre si, entre economía y política, una
determina la otra. En clave interna, el autor
sostiene que la base del poder en Cataluña
tendrá que ser, cada vez más, la voluntad
firme y decidida de los ciudadanos de
poseerlo. En caso contrario, se corre el
riesgo de que las fuentes del poder dejen de
ser propias y provengan de otro lugar.

Donantes emergentes y su encaje en la 
arquitectura de la ayuda: ¿la 
cuadratura del círculo? 
Marc Navarro

El sistema internacional de la ayuda se
encuentra inmerso en una profunda
transformación. Junto a los donantes
tradicionales –representados en el Comité
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE–, los
países emergentes adquieren cada vez más
protagonismo en el ámbito de la
cooperación al desarrollo. El objetivo de este
artículo es analizar cómo la presencia de
estos nuevos donantes (principalmente, los
países árabes, India y China), con distintos
objetivos y modos de hacer, tensa el sistema
de la ayuda internacional hasta el punto de
que se precisa una reforma seria de las
estructuras de representación y decisión que
han funcionado hasta la actualidad.

¿Por qué, de nuevo, el cristianismo?
Daniel Gamper

Esta primera traducción al catalán de «¿Por
qué no podemos no llamarnos cristianos?»
nos ofrece la oportunidad de reflexionar no
solo sobre la importancia de la obra de
Benedetto Croce, y sobre el lugar que en ella
ocupa este texto, sino también sobre la
actualidad de la religión, la identidad de
Europa o el reconocimiento político de las
religiones. Siguiendo esta última clave, el

texto de Croce puede ser leído como una
crítica al auge italiano y europeo de los
fascismos. Esta lectura debe compaginarse
con el liberalismo crociano, que en 1929
movió al filósofo a oponerse a los Pactos
Lateranenses y, en 1947, a la redacción del
artículo 5 de la Constitución italiana.

Entre historia e interrogación:  
«¿Por qué no podemos no llamarnos 
cristianos?» 
De no hace mucho a mañana
Emma Giammatei

Croce redactó el «¿Por qué no podemos no
llamarnos cristianos?» durante los años del
ataque nazi-fascista en Europa. Para
entender la gestación del texto hay que
prestar atención al resto de la producción
crociana durante estos años. En este
periodo, Croce combinó la crítica a la
política iliberal de la Iglesia con la
reivindicación de la fuerza liberadora y
subversiva de Cristo. Repasando su
producción filosófica, el artículo ilumina la
importancia de este texto en la totalidad de
su obra, en lo que respecta tanto al
contenido como a la forma literaria.

Giuseppe De Luca y el «Perché non 
possiamo non dirci cristiani»
Gianluca Genovese

Giuseppe De Luca, el editor e intelectual
italiano, tuvo una larga relación epistolar
con Benedetto Croce. También escribió a
menudo sobre la obra crociana, si bien lo
hizo en términos ambivalentes: mientras
que, por una parte, atacó duramente y bajo
seudónimo algunas de sus obras, por otra
hacía patente su reconocimiento, afecto y
admiración en la correspondencia privada.
Sus dos reseñas, de signo opuesto, sobre «¿Por
qué no podemos no llamarnos cristianos?»
nos ilustran no solo su peculiar actitud
intelectual, sino también la ambigüedad con
la que el texto fue recibido en el contexto
italiano y europeo de los años cuarenta.
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Por qué aún ahora tenemos que 
llamarnos cristianos
Josep Maria Carbonell

Es preciso reivindicar el gran esfuerzo de la
Iglesia en el Concilio Vaticano II para
entender los signos de los tiempos, el
humanismo y la Ilustración herederos de la
modernidad, pero eso no ha de suponer que
se menosprecien los valores centrales de la
tradición cristiana. Tenemos tres motivos
para llamarnos todavía cristianos: porque
creemos que la civilización basada en el
amor es mejor que la de la violencia, el
materialismo y el autoritarismo; porque
esta civilización nos ofrece unas claves
básicas para nuestra identidad; y porque
queremos ofrecer este legado a las
generaciones futuras.

Las raíces cristianas de la modernidad
Carmelo Dotolo

La reflexión sobre las raíces cristianas de
Europa tropieza con las dificultades propias
de una modernidad caracterizada por el
pluralismo de las interpretaciones y que no
ha sabido aprovechar el bagaje normativo
aportado por el cristianismo. Hay que evitar
la secularización como oposición a la
religiosidad y reconocer las maneras con las
que el cristianismo ha contribuido a los
procesos de liberación humana. La laicidad
ha de permitir un diálogo público para que
creyentes de diversos signos puedan
compartir sus visiones de la realidad.

De no hace mucho a mañana
Jean Luc-Nancy

El texto de Croce nos incita de nuevo a
hurgar en la historia y en nuestro presente
para buscar una identidad europea, a pesar
de que quizá ha llegado la hora de aceptar
que ya no es posible definirla. De todos
modos, el «Por qué no podemos no
llamarnos cristianos» no se refiere a lo que
somos, sino a cómo hemos de llamarnos. De

ahí que no nos corresponda hablar de
identidades, puesto que estas son estáticas.
Croce habla des de un humanismo cristiano
que nos es ajeno, pero el vigor de su
pensamiento aún nos apela en nuestros
tiempos de desolación nihilista.

¿Solamente valores cristianos?
Victoria Camps

En el texto de Croce se afirma que con el
cristianismo se produce el despertar de la
conciencia moral, algo inexistente antes de
la aparición del Dios cristiano. De esta
manera se recuerda el valor supremo de la
autonomía de la persona como
característica del pensamiento ético
occidental. De todos modos, en su historia el
cristianismo ha estado asociado a
fenómenos que para algunos europeos lo
han desprestigiado. Si lo que buscamos es
una identidad común que nos permita
adherirnos a una moral universal, entonces
tenemos que intentar traducir el
cristianismo a un lenguaje laico.

El regusto de las comillas
Mercè Rius

Este artículo es un análisis textual del
opúsculo de Croce, que lo sitúa entre Hegel
y Vico, sin olvidar las referencias
evangélicas. Por otra parte, lo pone en
relación con la filosofía de su tiempo, y
también con la acogida que no hace mucho
ha obtenido. El enfoque es múltiple, y hacia
el final se da un giro más bien inusual.
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The Certain Glory of Joan Sales 
Xavier Pla

This year sees the commemoration of Joan
Sales’ birth, and it seems that both his
person and the power of his work will
continue to occupy the key place in 20th

century Catalan culture that they have been
denied until now. This institutional
recognition should be accompanied by a
thorough treatment on behalf of literary
history, as proposed by Professor Xavier Pla
in these pages. Reviewing his life and career,
Pla places the writer within the European
literature of the post-war era and provides
the keys for an evaluation of Incerta glòria
[Uncertain Glory]: our great Civil War novel.
As Pla discovers, a number of great authors,
such as Rodoreda, Fuster, Villalonga, placed
it at the centre of post-war Catalan culture.

Spirituality in Post-Modern Times
Josep Otón

The secularising process of the last few
decades suggested that, in the West, the
religious spirit would, sooner or later, end
up disappearing. Yet post-modern society is
characterised by individuals that have
shown a renewed interest in the spiritual
dimension and new ways of living and
feeling their religion, divorced from
dogmatism and the univocal discourse of
ecclesiastical authorities. Globalisation and
the new socio-economic framework must
surely have been decisive in this religious
emancipation, in which the individual
constructs his or her own spiritual
conscience. While the survival of what is
sacred seems an undeniable fact, the author
echoes the opinion of those who interpret
this new religiousness as a sign of its
decline, as well as warning of the risks of
falling into a superficial and rootless
spirituality, unrelated to the fate of others
or commercialised. In conclusion, the

author outlines different scenarios through
which post-modern spiritualities might
flow.

What is Governance?
Daniel Innerarity

In an increasingly complex society full of
interdependent relations, dizzying social
and technological changes and many
different levels of government, in which no
participant (not even the government or
administration) has enough knowledge or
information to tackle today’s challenges, we
should ask ourselves how the best decisions
can be taken. Within this context, Innerarity
reclaims the paradigm of governance, a new
way of regulating collective problems and of
providing public goods based on shared
leadership and institutional frameworks
that, far from promoting a hierarchical,
unilateral way of doing politics, is capable
of creating horizontal, more cooperative
relations and of ensuring pluralism and
coordination between the different political
and social agents.

The Power of the Economy  
and the Economy of Power
Salvador Giner

In this essay, Professor Giner argues that
power does not only come from the
economy but also from many other sources
such as religion, art industry, science or
even politics itself. Moreover, Giner avoids
the current debate, which he sees as
irritating and with shades of Marxism,
about whether the economy determines
politics or vice versa. From an internal
perspective, the author claims that
Catalonia’s power base should increasingly
be the firm, decisive desire of its citizens to
possess such power. Otherwise, there is the
risk that the sources of power will not come
from Catalonia but from outside.
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Emerging Donors and How They Fit 
with the Architecture of Aid: Squaring 
the Circle?
Marc Navarro 

The international aid system is currently
undergoing a far-reaching transformation.
In addition to the traditional donors
(represented on the OECD Development
Assistance Committee), emerging countries
are becoming increasingly important in the
area of development aid. The aim of this
article is to examine how the presence of
these new donors (principally Arab
countries, India and China), with different
aims and approaches, are straining the
international aid system to the point that a
serious reform is required of the
representation and decision-making
structures in operation to date.

Why Christianity, Again?
Daniel Gamper

This first translation into Catalan of «Why
we can’t not call ourselves Christian» gives
us the chance to reflect not only on the
importance of Benedetto Croce’s work and
on the place that this text occupies within
it, but also on the current state of religion,
the identity of Europe and the political
recognition of religions. Following this last
line, Croce’s text could be read as a criticism
of the rise in Italy and Europe of Fascism.
However, this interpretation needs to be
reconciled with Croce’s liberalism which led
the philosopher to oppose the Lateran
Treaties in 1929 and, in 1947, to the drafting
of article 5 of the Italian Constitution.

Between History and Interrogation: 
«Why We Can’t Not Call Ourselves 
Christian».  
From Not Long Ago to Tomorrow
Emma Giammattei

Croce wrote «Why we can’t not call
ourselves Christian» during the years of the

Nazi/Fascist assault on Europe. To
understand how the text came about, we
need to pay attention to the rest of Croce’s
work during these years. In this period,
Croce combined criticism of the Church’s
illiberal policy with a call for the liberating,
subversive force of Christ. While looking at
his philosophical works, the article reveals
the importance of this text for his work as a
whole with regard to both content and
literary form.

Giuseppe De Luca and «Perché non 
possiamo non dirci cristiani»
Gianluca Genovese

Giuseppe de Luca, Italian publisher and
intellectual, maintained a long epistolary
relationship with Benedetto Croce. He also
often wrote about Croce’s work, albeit in
ambivalent terms: while on the one hand he
severely attacked some of his works, using a
pseudonym, on the other, in private
correspondence, he declared his
acknowledgement, affection and
admiration. His two reviews, of opposing
views, for «Why we can’t not call ourselves
Christian» illustrate not only his own
particular intellectual attitude but also the
ambiguity with which the text was received
within the Italian and European context of
the 1940s.

Why We Must Still Call Ourselves 
Christian
Josep Maria Carbonell

We must stress the great effort made by the
Church through the Second Vatican Council
to understand the signs of the times, the
inherited humanism and enlightenment of
modernity, although this does not mean
that we should underestimate the core
values of the Christian tradition. We have
three reasons to still call ourselves
Christian: because we believe that
civilisation is better based on love than on
violence, materialism and authoritarianism;
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because this civilisation provides us with
the fundamental keys to our identity; and
because we want to pass on this legacy to
future generations.

The Christian Roots of Modernity 
Carmelo Dotolo

A reflection on the Christian roots of Europe
comes up against the precise difficulties of a
modernity, characterised by a pluralism of
interpretations, which has not been able to
take advantage of the normative baggage
provided by Christianity. We should avoid
thinking of secularisation as opposed to
religiousness and recognise the ways in
which Christianity has contributed towards
human liberation. Secularity must permit a
public dialogue so that believers of different
faiths can share their views of reality.

From Not So Long Ago to Tomorrow
Jean-Luc Nancy

Croce’s text encourages us once again to
rummage through history and our present
in search of a European identity, although
perhaps it is time to accept that this can no
longer be defined. However, «Why we can’t
not call ourselves Christian» does not refer
to what we are but what we should call
ourselves. So we should not talk of identities
insofar as these are static. Croce speaks from
the perspective of a Christian humanism
that is alien to us but the vitality of his
thought still calls to us in our times of
nihilistic desolation.

Only Christian Values?
Victoria Camps

Croce’s text states that Christianity awakens
the moral conscience, something that was
inexistent before the appearance of the
Christian God. In this way we are reminded
of the supreme value of a person’s
autonomy as a characteristic of western
ethical thought. However, through its

history Christianity has been associated
with phenomena that, in the eyes of some
Europeans, have led to its devaluation. If
what we want is a common identity that
allows us to belong to a universal morality,
then we must attempt to translate
Christianity into a secular language.

The Aftertaste of Inverted Commas
Mercè Rius

This article is a textual analysis of the tract
by Croce, placing it between Hegel and Vico
but without ignoring the evangelical
references. On the other hand, it relates it to
the philosophy of its time and also to the
welcome that it received not so long ago.
There are many different focuses and,
towards the end, a rather unusual about-
turn.
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FRANÇAIS

La gloire certaine de Joan Sales 
Xavier Pla

Cette année, dans le cadre de la
commémoration du centenaire de la
naissance de Joan Sales, tout semble
indiquer que sa figure et la puissance de son
œuvre occuperont le devant de la scène
culturelle catalane du xxe siècle, une place
qui lui a été refusée jusqu’ici. Mais, comme
le suggère le professeur Xavier Pla dans ces
pages, cette reconnaissance institutionnelle
devrait aller de pair avec un traitement
rigoureux de la part des auteurs de l’histoire
littéraire. Passant en revue le parcours
biographique de J. Sales, le professeur situe
l’écrivain dans la littérature européenne de
l’après-guerre et met en avant les clés
permettant d’évaluer Incerta glòria (« Gloire
incertaine »), le grand roman sur la guerre
civile espagnole. Comme le montre X. Pla, de
grands auteurs tels que M. Rodorera, J. Fuster
et L. Villalonga, entre autres, l’ont placé au
cœur de la culture catalane d’après-guerre.

La spiritualité en contexte de 
postmodernité
Josep Otón

À en juger d’après le processus de
sécularisation de ces dernières décennies, la
religiosité serait amenée à disparaître tôt ou
tard en Occident. Pourtant la société
postmoderne se caractérise par des
individus qui montrent un intérêt
renouvelé pour la dimension spirituelle et
de nouvelles façons de vivre et de sentir la
religion, au-delà des dogmatismes et du
discours univoque des autorités
ecclésiastiques. Dans cette émancipation
religieuse, où l’individu construit sa propre
conscience spirituelle, la globalisation et le
nouveau cadre socioéconomique
sembleraient avoir été déterminants. Bien
que la survivance du sacré semble un fait
incontestable, l’auteur se fait l’écho des voix

qui interprètent cette nouvelle religiosité
comme un signe de sa décadence, tout en
signalant les risques de sombrer dans une
spiritualité superficielle, déracinée,
indifférente au sort des autres ou
mercantilisée. Enfin, l’auteur ébauche
différents scénarios susceptibles de
mobiliser les spiritualités postmodernes.

La gouvernance, c’est quoi ?
Daniel Innerarity

Dans une société de plus en plus complexe,
marquée par des changements sociaux et
technologiques vertigineux, et de multiples
niveaux de gouvernement où aucun acteur
– ni même le gouvernement ou
l’Administration – ne dispose de la
connaissance et des informations suffisantes
pour relever les défis actuels, et avec
lesquels des liens d’interdépendance sont
noués, la question est de savoir comment
prendre les meilleures décisions. Dans ce
contexte, D. Innerarity revendique le
paradigme de la gouvernance, une nouvelle
approche des problèmes collectifs et de
gestion des biens publics fondée sur des
leaderships partagés et des cadres
institutionnels qui, loin de promouvoir une
démarche politique hiérarchique et
unilatérale, soit capable d’établir des
relations horizontales, plus coopératives, et
de garantir le pluralisme et la coordination
entre les différents agents politiques et
sociaux.

Le pouvoir de l’économie et 
l’économie du pouvoir 
Salvador Giner

Dans le présent essai, le professeur Giner
défend l’idée que le pouvoir ne provient pas
uniquement de l’économie, mais encore de
nombreuses autres sources telles que, par
exemple, la religion, l’industrie artistique,
la science ou la politique elle-même. S. Giner
en est même arrivé à fuir le débat actuel,
qu’il considère non seulement irritant, mais
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aussi teinté d’idées marxistes, et qui repose
sur la question de savoir, entre l’économie
et la politique, laquelle des deux détermine
l’autre. Sur le plan interne, l’auteur soutient
que le pouvoir en Catalogne devra s’appuyer
de plus en plus sur la volonté ferme et
décidée de ses citoyens de se l’approprier.
Dans le cas contraire, les sources du pouvoir
risquent d’échapper aux Catalans et de venir
d’ailleurs.

Les donneurs émergents et leur place 
dans l’architecture de l’aide : la 
quadrature du cercle ?
Marc Navarro 

Le système de l’aide internationale traverse
actuellement une phase de profonde
transformation. À côté des donneurs
traditionnels – représentés par le Comité
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE –,
les pays émergents jouent un rôle de plus en
plus important dans le domaine de la
coopération au développement. L’objectif du
présent article est d’analyser dans quelle
mesure la présence de ces nouveaux
donneurs (principalement les pays arabes,
l’Inde et la Chine), avec des objectifs et des
procédés différents, met le système de l’aide
internationale sous une telle pression qu’il
est impératif de mettre en œuvre une
réforme sérieuse des structures de
représentation et de décision qui avaient
fonctionné jusqu’à présent.

Pourquoi de nouveau le christianisme ?
Daniel Gamper

Cette première traduction en catalan du
petit texte de Benedetto Croce intitulé
Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous dire
« chrétiens » nous offre l’opportunité
d’engager une réflexion non seulement sur
l’importance de son œuvre et sur la place
que ce texte occupe dans sa production
écrite, mais aussi sur l’actualité de la
religion, l’identité de l’Europe ou la
reconnaissance politique des religions. À

partir de cette dernière perspective, le texte
de B. Croce peut être lu comme une critique
à l’essor des fascismes italien et européen.
Cette lecture doit aussi être envisagée à la
lumière du libéralisme crocien qui a porté
le philosophe à s’opposer aux accords du
Latran en 1929 et à la rédaction de l’article 5
de la Constitution italienne en 1947.

Entre histoire et interrogation : 
Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas 
nous dire « chrétiens » ? 
Du passé récent au futur proche
Emma Giammattei

B. Croce a écrit son texte Pourquoi nous ne
pouvons pas ne pas nous dire « chrétiens » à
l’époque où les nazis et les fascistes
attaquaient l’Europe. Pour comprendre la
gestation du texte, il faut examiner de plus
près le reste de la production crocienne de
ces années-là. Durant cette période, B. Croce
a conjugué sa critique à la politique
illibérale de l’Église avec la revendication de
la force libératrice et subversive du Christ.
L’article passe en revue sa production
philosophique et met en valeur l’importance
de ce texte dans la totalité de son œuvre,
non seulement du point de vue du contenu,
mais aussi de sa forme littéraire.

Giuseppe De Luca et le « Perché non 
possiamo non dirci cristiani »
Gianluca Genovese

Giuseppe de Luca, l’éditeur et intellectuel
italien, a entretenu une longue liaison
épistolaire avec Benedetto Croce. Il a aussi
beaucoup écrit sur l’œuvre crocienne, bien
que ce soit en termes ambivalents : alors
que d’un côté, il se servait d’un pseudonyme
pour attaquer durement certaines de ses
œuvres, de l’autre, il lui manifestait sa
reconnaissance, son affection et son
admiration dans la correspondance privée.
Ses deux versions, opposées, au sujet de
Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous dire
« chrétiens » illustrent non seulement son
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attitude intellectuelle particulière, mais
aussi l’ambigüité avec laquelle le texte fut
accueilli dans le contexte italien et
européen des années 1940.

Pourquoi nous devons aujourd’hui 
encore nous dire chrétiens
Josep Maria Carbonell

Il faut revendiquer le grand effort de l’Église
avec le Vatican II pour comprendre les
signes des temps, l’humanisme et
l’Illustration, héritiers de la modernité, sans
pour autant mépriser les valeurs centrales
de la tradition chrétienne. Nous pouvons
encore nous dire chrétiens pour trois
raisons : parce que nous croyons que la
civilisation fondée sur l’Amour est
meilleure que celle de la violence, du
matérialisme et de l’autoritarisme ; parce
que cette civilisation nous donne des clés
essentielles pour mieux comprendre notre
identité ; et parce que nous voulons léguer
ce patrimoine aux générations futures.

Les racines chrétiennes de la modernité
Carmelo Dotolo

La réflexion sur les racines chrétiennes de
l’Europe se heurte aux difficultés propres à
une modernité caractérisée par le
pluralisme des interprétations et qui n’a pas
su tirer profit du bagage normatif apporté
par le christianisme. Il faut éviter
d’envisager la sécularisation sous le prisme
d’une opposition à la religiosité et
reconnaître la façon dont le christianisme a
contribué aux processus de libération
humaine. La laïcité doit permettre un
dialogue public pour que les personnes de
diverses croyances puissent partager leurs
visions de la réalité.

Du passé récent au futur proche
Jean-Luc Nancy

Le texte de B. Croce nous incite une fois
encore à fouiller notre histoire et notre

présent pour y chercher une identité
européenne, bien qu’il soit peut-être temps
d’accepter qu’il n’est plus possible de la
définir. Or, ce texte – Pourquoi nous ne pouvons
pas ne pas nous dire « chrétiens » – ne fait pas
référence à ce que nous sommes, mais à
comment nous devons nous dire. Ce ne sont
donc pas les identités qui sont mises en
question, car celles-ci sont statiques.
L’humanisme chrétien qui sous-tend le
discours de B. Croce nous est étranger, mais
la vigueur de sa pensée nous mobilise
aujourd’hui encore, à notre époque de
désolation nihiliste.

Seulement des valeurs chrétiennes ?
Victoria Camps

Dans son texte, B. Croce affirme que le
christianisme a éveillé la conscience morale
– une chose qui n’existait pas avant
l’apparition du Dieu chrétien –, rappelant
ainsi la valeur suprême de l’autonomie de la
personne en tant que caractéristique de la
pensée éthique occidentale. Pourtant, au
cours de son histoire, le christianisme a été
associé à des phénomènes qui, aux yeux de
certains européens, lui ont fait perdre de
son prestige. Si nous aspirons à une identité
commune qui nous permette d’adhérer à
une morale universelle, nous devons alors
essayer de traduire le christianisme dans un
langage laïc.

Un arrière-goût de guillemets 
Mercè Rius

Le présent article est une analyse textuelle
de l’opuscule de B. Croce, qui le situe entre
Hegel et Vico, en passant par les références
évangéliques. D’autre part, M. Rius le met
en relation avec la philosophie de son
temps, ainsi qu’avec l’accueil qui lui a été
réservé récemment. Cette analyse, qui se
prête à une approche multiple, prend un
tournant pour le moins inusuel vers la fin.
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SEMINARI

Del 12 d’abril 
al 25 d’octubre de 2012

Conviure 
amb la 
cultura del NO

Lloc: Auditori del Centre d’Estudis Jordi Pujol
Adreça: Passeig de Gràcia, 88 1r 2a  Barcelona
Hora: 19.00 h
Entrada lliure. Es prega confirmació: Tel. 93 342 85 35 
info@jordipujol.cat

12 d’abril 
Molt Hble. Sr. Jordi Pujol
Expresident de la Generalitat de Catalunya
Conferència inaugural: «Conviure amb la 
cultura del no»
 
3 de maig 
Sr. José María Fluxá
President del Foro del Agua
«Entre el no y el sí, el pacto para el agua»
 
24 de maig 
Sr. Antonio Bartolomé
Director del Laboratori de Mitjans Interactius 
- Universitat de Barcelona
«El no a las tecnologías en el ámbito 
educativo: ¿miedo o desconocimiento?»

14 de juny 
Sr. Javier Dies
Catedràtic d'Enginyeria Nuclear - Universitat 
Politècnica de Catalunya
«Reptes de l'energia nuclear per al 2012»
 
5 de juliol
Sr. Lluís Berga
President honorari de la Comissió 
Internacional de Grans Preses
«Infraestructures i gestió de l’aigua»
 
13 de setembre
Sr. Joan Vallvé
Degà del Col·legi Oficial d'Enginyers 
Industrials de Catalunya
«Sí, però no. Foc sense fum, electricitat 
sense línies elèctriques...?»
 
4 d’octubre
Sr. Antón Costas
Catedràtic de Política Econòmica - 
Universitat de Barcelona
«Energía, política y sociedad. ¿A quién 
hablan los expertos?»
 
25 d’octubre
Sr. Pere Torres
Exdirector adjunt de l'Institut Internacional 
de Governabilitat
«Entre la reivindicació legítima i la 
irresponsabilitat social»
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NOM:
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NIF / CIF:
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