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1. QUESTIONS PREVIES

a. Dificultats de presentacio

Una de les dificultats que presenta el
llibre que comentem es el de les diver-
ses Claus de lectura possibles, la del fi-
losof, la del creient i/o teoleg, la del so-
cioleg de la cultura. Aquesta mateixa di-
ficultat la planteja 1'autor en el prelimi-
nar: <<Es teologia aquest document que
sembla tenir ualcom d'informacio i
quelcom de ref^lexio a estones filosofi-
ca?» (Preliminar, p. 5). Ens estalviarem
aquest problema recordant que el ma-
teix Rovira reconeix al final que es un
estudi primordialment teologic (p. 179),
un treball d'eclesiologia pastoral amb fi-
nalitat practica.

b. Metodologia

Utilitza una metodologia rigorosa: in-
tenta assumir els fets historics situant-
los en unes coordenades teologiques que
els presten intel•Iigibilitat i sentit. D'a-
questa manera es preten aconseguir una
sintesi entre els principis eclesiologics i

els fets socials. Els primers marquen a
priori els limits del mart de comprensio,
els segons senyalen a posteriori el mate-
rial que ha de ser compres en ell mateix
i en relacio amb les dades extretes de la
revelacio cristiana. Es tracta, doncs, de
-des de la fe- mirar la realitat dels fe-
nomens fins arribar a situar-los en el seu
marc i nivell teologics. Hom s'estalvia
aixi el perill de romandre en la pura em-
piria o d'encastellar-se en els principis
eclesiologics. Sembla, doncs, com si Ro-
vira Beiloso practiques -si se'm permet
1'expressio- una mena de kantisme teo-
logic on el coneixement vol ser sintetic
sense menystenir els fets.

c. Finalitat

L'objectiu de la utilitzacio d'aquest
metode es clar: arribar a entendre teo-
logicament els fets culturals del nostre
temps. Aquests fets socio-culturals estu-
diats son: la literatura catalana i euro-
pea, la filosofia, les manifestations artis-
tiques, la premsa, el tipus de conviven-
cia real, la promocio mateixa de la cul-
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tura oficial. L'objectiu general esmentat

es pot ara desglosar en objectius tries

concrets:
Plantejar i resoldre un problema

d'eclesiologia practica, de pastoral:

quin ha de ser el mode d'estar de l'Es-

glesia en el seu mon circumdant: politi-

co-cultural? p. 177.
- Mostrar les claus culturals d'un

floc i d'una epoca que expliquen els obs-

tacles que troba la fe en el conjunt dels

individus (especialment els joves) i de les

comunitats (especialment les urbanes) p.

178.
Aquesta finalitat la torna a manifestar

en Particle El joc dialectic entre fe i cul-

tura, (Cultura, num. 15, juny 1988).

Els dos objectius que vaig proposar-me

en escriure Fe i cultura al nostre temps

van ser: Ier. comprendre la societat que

es fruit de la modernitat (una societat

tecnologica, neoindividualista i permis-

siva) i 2on. comprendre quin es i quin

ha de ser 1'estatut de la fe en la nostra

societat.

d) El titol

d. I. Fe i cultura

Possibles malinterpretacions: el pro-

blema de la <i >.

En Particle esmentat Rovira informa

que el titol primitiu posat al llibre era Si-

tuacio de la fe en el panorama de la cul-

tura actual. Crec que de la comparacio

rigorosa dels dos titols hom podria ar-

ribar a plantejaments diferents.
En el primer cas, -Fe i cultura» plan-

teja dues questions:
1. Si la copula i implica nomes un

problema de relacio, de manera que el

nucli de la fe roman invariable, exterior

i al marge de la questio, siguin quins si-

guin els canvis en I'altre pol de la rela-

cio. Aixi fora possible tractar qualsevol

relacio semblant a <<fe i...» el que hom
vulgui, pressuposant en tots els casos

que la relacio afecta nomes periferica-

ment la fe i la identitat cristiana. (Es
aquesta, en bona part, la critica plante-
jada per Josep M. Lozano a J.M. Rovi-

ra, cfr. De la condicio urbana com a con-
dicio postmoderna, Serra D'Or, maig
1988, num. 343, p. 51 i ss.; i crec que in-
directament tambe per Josep M. Terri-

cabras, cfr. De la cultura critica a la cul-

tura de la crisi, Quaderns de pastoral,

num. 108, 1988, p. 9.)

2. Si, pel contrari, la relacio entre fe i

cultura implica (tambe) una transforma-

cio interna del nucli de la fe cristiana

semblant a la que alguns defensen quan

parlen de l'hel•lenitzacio del cristianisme

(Jaeger i l'escola de Harnack), o de la ra-

cionalitzacio o il•lustracio del cristianis-

me (Lucien Goldmann i Bernard Groet-

huysen).
El titol primitiu del llibre, en canvi,

s'estalvia aquests problemes. Perque,

com diu Rovira en Particle abans esmen-

tat, la Situacio de la fe en el panorama

de la cultura actual permet concentrar

l'atencio en un objectiu: comprendre

quin es i quin ha de ser l'estatut de la fe

en la nostra societat; esbrinar quines po-

den ser les situations correctes de la co-

munitat de la fe en la nostra societat de-

mocratica, i doncs, evangelitzar i il.lu-

minar des de dintre la cultura ambient.

Tanmateix, Rovira reconeix tambe

que 1'altre tema major del seu assaig es

el de <les relations entre la fe i la cultu-

ra» i afegeix que, d'entrada, son <rela-

cions dialectiques, ja que les dues mag-

nituds vives i en proces creixent s'estan

dient en interminable dialeg el < si» de

l'acceptacio mutua i el -no. d'una criti-

ca sincera. La fe pretendria il•luminar

gratultament (no pas influir) des de din-

tre la cultura actual. Caldra preguntar
avui, doncs, a l'autor si creu tambe que

la cultura (ara postmoderna) pot il•lumi-

nar interiorment la fe.

d.2. Al nostre temps

Quin es aquest temps?
El temps de despres del desembre del

65 i el temps de despres del desencis del

maig del 68 . Un temps amb dos recor-

reguts ben diferents:
- l'un, el de l'experiencia del Con-

cili, que ( recordem la Gaudium et Spes)

vol sortir per primera vegada a l'encon-

tre de l'home modern tot i acceptant-lo
com a interlocutor (malgrat que , segons

Pere Lluis Font, el CVII no comporta
un autentic reciclatge filosofic i teologic

que permetes assumir des de positions
cristianes , el mon modern. Era, doncs,
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"un concili pastoral-paternal, que vol
dialogar amb el mon perque no esta real-
ment en el mon», vegeu P.L. Font, Pas-
sat i present de les relations entre la fe
cristiana i la cultura catalana, Questions
de vida cristiana, p. 43, n. 17).
- I l'altre, el temps de la crisi de la

cultura (temps tambe de la cultura de la
crisi, corn diu Terricabras), el temps de
1'exhauriment de les energies utopiques
de la modernitat, que deixa al cristia
conciliar sense dialogant. El temps d'un
cristianisme que, quan ha assolit la mo-
dernitat, s'ha trobat amb la postmoder-
nitat. I el temps d'una cultura esdevin-
guda postatea (en tant que es indiferent
a la questio religiosa) i postcristiana (en
tant que nega tota validesa o significa-
cio cultural actual al cristianisme). Una
cultura per primera vegada emancipada
del cristianisme que dubta que aquest
pugui aportar quelcom de significatiu.
Una cultura clue s'allunya com mes va
mes, de les mateixes previsions i direc-
trius del CV II. Potser es el temps pa-
radoxal que descriu tambe Gonzalez
Faus: «1'Esglesia que abans (en la Mo-
dernitat) deia no poder dialogar amb el
mon naixent perque la "pretensio abso-
luta" de la Modernitat amenacava l'Es-
glesia... ara, en la PM, creu que tampoc
pot dialogar, perque la negativa de I'm-
terlocutor postmodern a tota pretensio
d'absolutesa li sembla que ataca 1'essen-
cia mateixa de I'Esglesia > (vegeu La in-
terpelacion de las Iglesias latinoamerica-
nas a la Europa postmoderna y a las igle-
sias europeas, Fundacion Santa Maria,
Madrid, 1988 p. 83). Un temps, doncs,
que reclama al cristianisme no oblidar
que va ser la mateixa divinitat la que es
va despullar de les majuscules per a as-
sumir i compartir Ies minuscules dels
homes.

e) Valoracio

En aquest sentit, Fe i cultura al nostre
temps es un llibre valent i provocador,
perque preten fer teologia des d'una si-
tuacio anomenada de gran buidor. Es
provocador, perque proposa un princi-
pi d'esperanca en el bell mig d'una cul-
tura que tem el compromis (perque tot
compromis es consegiiencia d'una fe)

pero que tambe tern el nihilisme: "La
postmodernitat tem la fe perque li sem-
bla que compromet i limita l'home, tot
adherint-lo a I'Altre. Pero tern tambe el
nihilisme. La primera i principal funcio
d'un pensament creient fora ajudar a
mantenir el «principi esperanca>>: 1'ho-
ritzo que no nega sing que admet la pos-
sibilitat d'una «finalitat salvada,, per a
1'home. Aquest principi esperanca es tan
necessari i popular avui, com ho pugui
ser d'impopular 1'esmentada fe compro-
mesa. L'esperanca, Pero, no es mes que
la llarga mirada de la fe vers el futur .
50, (ara tambe inclos en Els torrents fi-
losofics actuals a Catalunya i el pensa-
ment religios, en premsa).

I es valent perque -corn diu Terrica-
bras- s'adona que la crisi de la cultura
implica no nomes saber que els concep-
tes no salven, no nomes saber que la rao
-ni que sigui debit- no salva, sing que
tampoc no ens salva el concepte de Deu.
Que la salvacio, en tot cas, cal anar a cer-
car-la a les realitats vives. Almenys en
aquest sentit, em sembla que el llibre de
Rovira Bclloso to quelcom d'autentica-
ment postmodern, perque sense renun-
ciar-ne va mes enlla dels conceptes. En
la PM -diu Gonzalez Faus- la parau-
la cristiana ja no es crelble pels seus ar-
guments ni pels seus continguts (per
molt que sigui necessari reelaborar amb-
dos constantment), sing pet tipus de vida
que genera. Un tipus de vida mes sen-
zill que prometeic, doncs, brolla del re-
coneixement del perdo i no del creure's
sant.

2. LES GRANS PARTS DEL
LLIBRE

El llibre consta de 7 grans parts i un
annex final:

1. Terminologia

2. Transicio: arees culturals i proble-
mes a tractar

3. Fets culturals significatius
A. Fets sectorials
B. Fets globals: la postmodernitat

4. L'autocomprensio de l'Esglesia en
el panorama actual

5. L'Esglesia davant el pluralisme
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cultural. El probicma de l erica

6. L'aculturacio

7. Conclusions i hipotcsi

8. Annex: Metodologia emprada

I ve precedit de quatre estudis parcials

previs, publicats amb anterioritat, que li

van servir d'ajut: d'aquests quatre escrits

voldria destacar-ne un, El Catolicisme

dins els torrents filosofics a la Catalunya

actual, publicat a Revista de Catalunya,

num. 16, febrer, 1988, p. 22-35 i poste-
riorment incrementat quantitativament i

sectorialmcnt, i tambe reelaborat i reac-
tualitzat amb el titol Els torrents filoso-

fics actuals a Catalunya i el pensament

religios que esta a punt de ser publicat

per la Eundacio ACTA.

3. COMENTARI

Voldria ara destacar nomes alguns

dels punts del Ilibre que em semblen que

podrien servir despres per al debat. No

pretenc, doncs, fer un estudi pormeno-

ritzat de tots i cadascun dels arguments

presentats per Rovira.
En el capitol primer fa diverses preci-

sions sobre els termes cultura i fe. Un
dels punts destacables fa referencia a la

caracteritzacio que Rovira fa de la fe.

Rovira subratlla la distincio entre el dis-
curs filosofic de la fe i el so autentic de

la mateixa fe. Habitualment, tots els de-
bats rao i fe, teologia i filosofia, etc. es

plantegen com a discursos ,filos6fics- o
apologetics. Ambdos discursos, el de la

filosofia i el de la teologia, dificilment

escapen a les xarxes dels conceptes, fins
i tot a la xarxa del concepte de Deu. La

fe de que vol parlar Rovira, <<allo que el
mon necessita sentir», se'ns presenta, en

canvi, com a exces de Deu sobre el nos-

tre manteniment. (En aixo, crec, encara

avui la fe continua essent pedra d'escan-

dol i bogeria pels savis). Perque aquest
discurs de la fe brolla de la presencia

amagada i alhora viva de Deu en el cor.
En el capitol segon descriu els ele-

ments que componen el panorama de la
cultura actual. En aquest cas, Rovira

aprofita els estudis sociologics de recer-

ca realitzats en cadascuna de les arees
culturals i, en una d'elles -I'estudi de la

premsa i del tractamcnt de Ies noticies

d'ambit cclesial- fa ell mateix la inves-

tigacio.
En aquest capitol ens presenta a la fi

la pcrspectiva des de la qual investiga

aquests components culturals (perspec-

tiva que nosaltres )a haviem comentat al

parlar de la metodologia). Ell l'anome-

na la divisa agustiniana: >aprofundir per

a entendre-. Aprofundir els fets, per tal

d'extreure'n la significacio teologica.

En el darrer punt d'aquest capitol

planteja la pregunta basica que emmar-

ca tot el llibre:
><>Es potser l'individualism e hedonis-

ta i tecnologic de la societat allo que fa

irnpopular la fe o es la presentac16 de la

fe la que ha de canviar?>' p. 22.

La pregunta, en forma de disjuncio no

exclusiva, planteja diverses questions.

1. -Que connecta ja amb el capitol

III- on es tractaria de veure si hi ha ha-
gut un canvi substantial en la condicio

de la cultura. Canvi que -en no ser pre-
vist pel mateix CVII- hauria agafat

descol-locada a la fe i la faria, en la nova

situacio, encara mes impermeable als
homes. En aquest cas, es tractaria en pri-

mer floc, per part de la fe, d'entendre en
profunditat les caracteristiques del can-

vi cultural. Aquest pretes canvi sembla
ser acceptat per Rovira, doncs en la pag.

35 afirma que estem davant la cultura de

la Gran Buidor, molt proxima al nihilis-
me mes teoric dels pensadors de la post-

modernitat. La cultura actual, doncs,
afavoriria la crcacio d'un buit de valors

orientats en sentit transcendent: el de-
senvolupament d'un esperit d'immanen-

cia, Val-lergia a tot tipus de fe compro-

mesa, el conreu de formes de vida cen-
trades en la positivitat immediata, la se-
cularitat que tendeix el secularisme, el
neoindividualisme, la increenca en la
utopia i doncs el descompromis.

Un cop entes el canvi cultural, es trac-
taria per part de Rovira d'intentar quc
la comunitat cristiana arribi a segregar
elements culturals per esdevenir ><matriu

d'humanitat-. Aixo implicaria alhora el
replantejament a fons del programa

d'accio eclesial i potser 1'adonar-se de la
necessitat d'un canvi urgent de mentali-
tat en els responsables i agents pastorals.
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En aquest cas, coin molt be recorda Mi-
quel Barbara, una pastoral de conjunt es
alguna cosa molt diferent d'un «conjunt
de pastorals» (Quaderns de pastoral, cit.
pag. 37).

2. On, a la inversa, la sospita recau-
ria sobre la fe. Es a dir, la questio plan-
tejada implicaria que la fe no ha sabut o
no ha volgut adaptar-se als nostres
temps, sing que mes aviat ha girat 1'es-
quena a la cultura moderna-postmoder-
na. En efecte, mes endavant (p. 64 i ss.)
dira Rovira que elpensament cristia esta
tan (luny i tan a prop de la modernitat
com de la postmodernitat.
- Esta a prop de la modernitat per-

que cl cristianisme mai no ha mcnys-
preat la rao, Pero esta [luny d'ella per-
clue el pensament cristia sempre ha tin-
gut dificultats obvies amb la dimensio
emancipatoria do la modcrnitat. El ma-
teix Rovira ens recorda la condemna del
Syllabus de la proposicio scgucnt: la rao
humana, sense cap referencia a Deu, es
Punic veritable drbitre entre el ver i el
fals, entre el be i el mal, es [lei per ella
mateixa i es suficient amb les seves for-
ces naturals per a procurar el be dels ho-
mes i dels pobles. La resposta de Rovira
sera clara. Si el Syllabus represents el
NO rotund de 1'Esglesia al mon mo-
dern, la Gaudium et Spes es ['instrument
historic per a procurar la pau tc6rica i
practica de 1'Esglesia amb la cultura li-
beral i social del mon modern i que hom
pot veure materialitzat, per exemple, en
els catolics de la mediaeio. Es tractaria,
doncs, de reconstruir la cultura cristia-
na tot passant principaimcnt per 1'ali-
ment de la fe do les persones i per 1'edi-
ficaci6 de la comunitat cristiana.

D'altra banda, el pensament cris-
tia vol estar a prop de la postmodernitat
perque el cristianisme es religi6 de sal-
vacio, i salvacio del -nihilum-. Pero esta
[luny d'ella perque la postmodernitat re-
presenta 1'apologia del nihilisme, I'ac-
centuacio del caracter superflu dels va-
lors darters. -Avui -diu Rovira en un
altre text- to el primat la rao travessa-
da pel -sentiment do Sisif» : ella enclou
el sentit de desfeta i la impossibilitat de
salvacio. I quan es privada del tot del
principi esperanca, se sent empesa a ca-

minar pcl desert del no-res. La substi-
tucio del principi esperanca pel -senti-
ment dc Sisif» fa sentir a la rao un esglai
com el que puc experimentar quan el
meu ordinador m'amenaca amb l'Oblit
absolut de les dades » (Els torrents filo-
sofics... mecanoscrit, p. 20).
En ambdos casos, la condicio de la

cultura actual planteja un repte al pen-
samcnt cristia iSeran la teologia i l'Es-
glesia capaces d'aportar un prolecte ecle-
sial que permeti viure lafe des de la con-
dicio postmoderna? 2Serem capacos de
mostrar que el domini de Deu i la ma-
teixa Tradicio, son conditions de possibi-
litat i punts de partida reals, no pas li-
mitacio, condicionament i prohibic16 de
l'aventura humana? El mateix Rovira
confessa sofrir en propia tarn el fet de
no posscir d'antuvi la sintesi d'aquests
contraris.

3. La sintesi dels dos plantejaments
antcriors ens permet, potser, compren-
dre millor l'autentic sentit de la questio
abans plantejada. Rovira convida des de
dins de la institucio eclesial el pensament
cristia a assumir plenament la dimensio
d'emancipacio implfcita a la cultura. Per
un altre canto, s'adreca a la resta d'am-
bits de la cultura tot proposant des del
cristianisme la inauguracio del principi
esperanca. La inauguracio d'aquest prin-
cipi al bell mig de la cultura passaria per
substituir una secularitat entesa com a
anticlericalisme a una secularitat respec-
tuosa i procliu vets la religi6. Si 1'Esgle-
sia, doncs, es capa4 de no posar pals a
les rodes de 1'aventura humana, i si la
cultura es fa porosa a la recerca del sen-
tit amagat i transcendent de la vida reli-
giosa i cristiana, flavors la substitucio de
la Buidor per 1'Esperanca podria signi-
ficar en aquest fl de segle la millor res-
posta a la importancia del pensament de-
bil actual.

Rovira, pero, no planteja directament
en la seva pregunta-base si la mateixa
condicio postmoderna de la cultura ha
transformat a l'ensems els comporta-
ments dels mateixos creients. La pre-
gunta, tanmateix, es parcialment respos-
ta en el cap. V. No is solament la cultu-
ra la que ha canviat. Tambe els catolics
ban canviat, diu. La constatacio d'a-
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quest fet em sembla importantissima.

Perque vol dir que encara que la post-

modernitat no hagi estat assumida pel

magisteri de l'Esglesia si que ho ha fet o

ho es-_ tent en els creients . La pregunta

de Rovira ho confirma:

davant la relativitzacio que els cato-

lies fan de les normes etiques them de

concloure que «han desaparegut els

"centres " reconeguts com a autoritats

normatives i que tot son " perife-

ries"»... ? p. 119.

Suposem per un moment que aquesta

relativitzacio no hagi afectat nomes,

corn pensa Rovira , a les normes etiques

cristianes sing alhora a altres articles de

fe (com , per exem pp le , el sagrament de la
penitencia o la infal-libilitat del papa, el

sacerdoci, etc.). Aquesta questio recla-

maria urgentment un altre plantejament

que, al meu entendre, no es tractat en el

Ilibre de Rovira . L'experiencia de la

postmodernitat , viscuda tambe pets cris-

tians, com afecta al seu nucli de la fe?

L'experiencia de Deu en la postmoder-

nitat des identica pels cristians a expe-

riencies religioses viscudes en condi-

tions culturals anteriors ? Davant del re-
lativisme de les normes etiques cristia-

nes Rovira intenta resoldre el problema

del fonament de l'etica. No caldra re-
plantejar tambe el problema del fona-

ment de la fe? Llegint el Ilibre de Rovi-
ra, m'ha semblat entendre , sobretot en

I'apartat metodologic , que mentre els

fets socio-culturals a posteriori eren

canviants , els principis eclesiologics a

priori semblaven inamobibles . Jo dema-

naria, almenys , una petita aclaracio so-

bre aquest punt.
Jose M . Mardones dedica un capitol

del seu Ilibre Posmodernidad y cristia-

nismo, al terra de la religiositat postmo-

derna , tot apuntant els indicis d'una re-

ligiositat que assumeix els suggeriments
mes importants del taranna postmo-

dern : hauriem passat , tambe en l'Esgle-
sia, d ' aquell compromis politic de les

decades anteriors al desig de romandre

i accentuar ara el vessant religios o espi-

ritual . En el desenvolupament dels nous

moviments religiosos sembla com si a la

religio se li demanes omplir el buit

deixat pel fracas de la utopia moderna.

Es questiona tambe des d'ella I'assump-

cio de valors tipics de la modernitat com

el pragmatisme, la disciplina, la raciona-

litzacio o els models de vida derivats: el

desenvolupament tecnologic, l'expansio

del consum... EAquest antimodernisme

cristia implica, per tant, un simple re-

torn a la pre-modernitat? Obviament hi

ha autors que han trobat motius per a

creure-ho. El correlat eclesiastic de la

PM seria vist, en aquest cas, com un cas

clar d'involucio eclesial. Aixi, mentre

que el CV II havia estat la intuicio d'una

Esglesia que volia ser mes senyal que

poder, mes sagrament que sacra potes-

tas, avui la involucio eclesial implicaria

el desencis d'aquella intuicio, el reco-

neixement que els homes no fan cas dels

senyals. D'aquesta manera la temptacio

postmoderna de 1'Esglesia seria la post-

vaticanitat. El balanc seria, doncs, nega-

tiu: -la premodernitat eclesiastica no

tindria cap oportunitat en la postmoder-

nitat cultural-, ans al contrari, aquesta

via morta conduiria l'Esglesia a ser no-

significativa i, en aquest sentit, in-signi-

ficant, a ser nomes una especie < d'aspi-

rina per a postmoderns deprimits >.

Quelcom que es consumeix pero que no
configura la vida.

Mires sociolegs, en canvi, no creuen

que la religiositat postmoderna impliqui

nomes aquesta involucio sing la incor-

poracio d'una nova sensibilitat homeo-
morfica amb la de la postmodernitat cul-

tural. Aixi el taranna postmodern cons-
tituiria un espai proper a les representa-

tions religioses que obriria noves possi-

bilitats a la resimbolitzacio, que esdevin-
dria un centre estimulador de sentit 1

font de significats i expectatives amb
1'emfasi posat en la subjectivitat. Els

nous trets d'aquestes comunitats emo-
cionals -la resistencia dels individus a

la uniformitzacio, el localisme i 1'arrela-

ment en petits grups, I'al-lergia als dog-
mes i les doctrines sistematitzades, in-
tel•lectualitzades, el fort lligam emocio-
nal amb un personatge carismatic, el

predomini de 1'experiencia espiritual
dels participants, la preferencia per I'au-
tenticitat entesa subjectivament, etc.-

reclamen avui ser estudiats i debatuts
des de la sociologia de la religio, pero

tambe des de la teologia. Crec que, en
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part, tot el debar sobre els cristians de
la mediacio i els cristians de la presencia
que apareix en el llibre de Rovira i Be-
iloso vol set una resposta -i una presa
clara de posicio- sobre les possibics de-
rivacions del tema. Per tal que la fe s'a-
culturi -dira Rovira- cal que la fe
prengui com a mediacio coses d'aquest
mon. Aixi el principi teologic de la me-
diacio es I'encarnacio del Verb en un
mon secular, en una humanitat concreta
a partir de projectes seculars concrets de
cada situacio historica concreta. La pre-
sencia, en canvi, sorgeix de la impacien-
cia del cristianisme respecte de la secu-
laritat, de la por a dissoldre's enmig de
la societat.

Un altre dels temes importants del Ili-

bre fa referencia a la filosofia catalana i
el pensament cristia. Rovira planteja

concretament la qqfuestio de l'immanen-

tisme de molts fiLOsofs (de vegades I'a-
nomena prometeisme).

Ell mateix ha plantejat aqucsta ques-
tio en diverses publicacions insistent-
ment. En La Humanitat de Deu, en els
seus articles L'experiencia de Deu en el
mon de la secularitat. Teologia i espiri-
tualitat i Els torrents filosofics actuals a
Catalunya i elpensament religios (inclou
]'article El catolicisme dins els torrents fi-
losofics a la Catalunya actual), i per 61-
tim Lambe en Fe i cultura al nostre
temps, pag. 45 i ss.
A mes d'aquest problema, Rovira as-

senyala altres «contrastos i refusos>' en-
tre filosofs i teolegs catalans (tambe ob-
viament senyala les coincidencies): el di-
sens en el pla de l'etica (cap. V), la por
des de I'Esglesia a que hom enlairi el dis-
curs etic de la provisionalitat -la facti-
citat- a darrer discurs de la rao racti-
ca; la indiferencia des de la filosofia vers
una fe «compromesa>>; la critica, el pa-
nic o l'al•Iergia filosofica a l'ortodoxia. I
encara, en la filosofia en particular pero
tambe en la cultura en general, 1'escam-
pament d'un cert anticlericalisme. El
matrix P.L. Font to escrit que

-en el tcrreny especificament filosofic
com en altres ambits culturals, crida
1'atenci6 1'aparici6 d'un cert tipus de
critica oberta del cristianisme -1 no
solament de 1'Esglesia- relativament

nou i sovint desconsiderat i fins
acompanyat de brots de sectarisme.
Sembla evident que hi ha una desin-
hibicio de l'ateisme i del ressentiment
envers el cristianisme per part de veils
i de nous ateus catalans. Ens trobem
en un mart cultural certament inco-
mode ... » ( op. cit ., pag. 45).

Rovira ha intentat justificar aquestes
actituds com a reactions a aquella for-
macio basada en la neoescolastica d'es-
tricta observanca . En concret, cita a E.
Trias que recorda el temps del seu adoc-
trinament , titllant-lo de tardd, excentric,
corcat i carcamal rebrot de l'esperit con-
trareformista . I Font, per la seva part, ha
atribuit al gran buit de pensament cul-
tural cristia catala una part de la seva
marginacio i regressio.

Sorpren, per ultim, ]'absentia en el Ili-
bre d ' un apartat dedicat a la questio de
les relations entre la fc i la ciencia. Dar-
rerament, sobretot en Ics planes del dia-
ri LA VANGUARDIA, diversos pensa-
dors cristians (Antonio Bcntue, Josep
M. Via, Eusebi Colomer , D. Jou, A.
Dou...) s'han plantejat la questio de Deu
a la ciencia, la questio de la racionalitat
(Jo m'estimo mes dir la raonabilitat) de
la pregunta per Deu . Davant les obres
de cientifics com S . Hawking o el cos-
moleg Ilya Prigogine sembia necessari
reiniciar un dialeg quc permeti superar
la hipotesi atea de la comprensio de I'u-
nivers i proposar alternativament una
activitat cientifica que no menystingui la
questio del sentit, que plantegi la pre-
gunta per la intel • Iigencia fundant del
proces intelligible del mon. Un dialeg
on la questio de Deu no vingui suscita-
da com a suplencia pseudocientifica de
causes naturals desconegudes o culpa-
blement ignorades sino , sobretot, per-
que la questio do Deu es fa inseparable
de la questio sobre el sentit de 1'existen-
cia mundana . Un dialeg on els cientifics
no passin del seu traditional silenci so-
bre Deu al rebuig o a la negacio, sino a
l'obertura . Albert Dou ha mostrat re-
centmcnt que les relacions entre Ciencia
i Teologia no haurien de passar)a avui
per la lluita o l'extrapolacio de compe-
tencies propies , com tampoc passa ja en-
tre cientifics i filosofs. La temptacio de
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1'extrapolaci6 del determinisme cienti-

fic, pero, no nomes va ser present a La-

place, si.no que potser es en part present

a Hawking quan aquest afirma que el

descobriment de la racionalitat global de

l'univers ens duria a descobrir el pensa-

ment de Deu.
Per altra banda, han sigut molts els

cientifics que han reclamat tambe a la re-

ligio una orientacio moral davant la ra-

pidesa dels canvis socials i tecnologics.

En la declaracio de 12 premis Nobel rea-

litzada l'any 1981 davant Joan Pau II es

deia:

La il.lustraci.o intellectual que ha

portat la ciencia ha canviat la visio que

la humanitat tenia de si mateixa i del

seu Iloc a l'univers. Es crea aixi una
tendencia que du a que els essers hu-

mans se scntin espiritualmcnt despu-

Ilats i en un buit moral.

Creiem que els cientitics han de te-

nir sensibilitat erica i estern desitjosos

de trencar la tradicional separacio -o

adhuc oposicio- entre ciencia i reli-

gio.
L'Esglesia catolica esta en una po-

sicio unica per a servir de guia moral

a cscala mundial».

Com recorda Antoni Bentue, una cul-

tura que es redueix als fets mundans cor-

re el risc d'esdevenir una «petita cultura

que pensa i fa moltes coses pero que es

incapac de pensar-se a si mateixa, es a

dir, que es incapa4 de plantejar-se serio-

samcnt el sentit o l'absurd dels fets mun-

dans. Cap gran cultura ha negat mai l'o-

bertura a la questio del sagrat ni del divi.

Es, doncs, aquest un terra de pes a con-

sidcrar.
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