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Diuen que un psicoanalista no serà mai un bon terapeuta si, més enllà de completar els estudis pertinents, abans no ha fet ell mateix un
treball seriós d’autoanàlisi. No sé si en el cas dels sociòlegs es pot afirmar el mateix, però d’entrada té la seva lògica: hom pot comprendre
millor i parlar amb més propietat de la societat que l’envolta, si també
pot situar-hi la pròpia trajectòria personal, familiar o professional; és
a dir, si és capaç de diagnosticar amb la necessària neutralitat valorativa fins a quin punt unes circumstàncies i un entorn social específic
poden condicionar les pròpies opcions i decisions al llarg de la vida.
En aquest sentit, el professor Estruch afirma, per exemple, que el fet
de venir d’una família protestant va influir decisivament en la seva
opció per la sociologia, i més específicament per la sociologia de la
religió: «vaig anar a parar a la sociologia per poder estudiar la religió.
[I l’interès per la religió] ve del fet d’haver nascut en una societat en
la qual jo era diferent, precisament per raons religioses. La religió
no era, per a mi, un fet evident, connatural, sinó quelcom que calia
entendre i que obligava a reflexionar» (p. 175).
Hi ha una certa tradició, en la sociologia contemporània, del que
en podríem dir «introspecció sociològica». Esquisse pour une auto-analyse, el darrer llibre escrit per Pierre Bourdieu abans de morir l’any
2002, n’és un clàssic (tot i que val la pena remarcar que Bourdieu
blasmava el gènere biogràfic en general, del qual desconfiava obertament). Tampoc no ha passat desapercebut els darrers anys Retour à
Reims (2009), amb el qual el també sociòleg i filòsof francès Didier Eribon, després de la mort del seu pare, es capbussa en els seus orígens
per a reflexionar críticament com una infància en el context (l’habitus)
d’una família de classe obrera pot arribar a incidir en la construcció
de la pròpia identitat personal. I a la inversa: com la història concreta
d’un individu també pot ajudar a entendre i explicar un conjunt de
fenòmens socials i polítics.
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No es pot dir que el llibre de Joan Estruch pertanyi sense més a
aquest gènere. Crec recordar no pretén ser un exercici de comprensió
de la pròpia trajectòria intel·lectual o personal, com tampoc no es
pot dir que estiguem davant d’unes confessions o d’una autobiografia
intel·lectual stricto sensu. Diria, sense risc d’equivocar-me gaire, que
si bé es tracta d’un text que té una mica de tot plegat, el principal
objectiu d’Estruch amb aquest exercici tan personal és consignar un
conjunt de fites vitals i de memòries personals que considera rellevants
(no debades aquest darrer terme encapçala el subtítol: Memòries), tasca
per a la qual ha «consultat» sobretot els seus «records més precisos»,
conscient tanmateix que la memòria és selectiva —i infiel, com deia
Machado—, i que la tendència a reinterpretar el passat en funció de
les circumstàncies del present és una temptació difícil de mantenir a
ratlla (Peter Berger en diu alternació). Per això Estruch, quan ha calgut
confirmar o contrastar alguna dada, no ha dubtat a recórrer a les
seves agendes d’anys enrere, cosa que per altra banda confirma la
utilitat d’una eina cada vegada més en desús, sovint substituïda avui
pel calendari dels smartphones, ni de bon tros tan segurs, malgrat tot.
Hi ha, de bell antuvi, un seguit d’esdeveniments biogràfics que
marquen d’una manera especial Estruch, com deixa ben palesa la
successió de tretze capítols i un apèndix que configuren el text. Els
antecedents protestants de la família paterna ja els hem mencionat
abans, però n’hi ha d’altres igualment rellevants: l’educació rebuda i
el clima de llibertat —també de llibertat religiosa— que es respirava
al Liceu Francès en el context del nacional-catolicisme dels anys cinquanta; el treball amb l’actiu moviment ecumènic de la Barcelona
dels anys seixanta i setanta, que l’ajuda a teixir una bona xarxa de
relacions personals i amb entitats, a participar en trobades internacionals, a veure món i sobretot a conèixer la qui serà la seva esposa i
companya inseparable; el seu contacte amb un Taizé encara en construcció; Menorca, que durant una bona colla d’anys esdevindria el
seu refugi per als períodes de descans i de vacances amb la família; la
descoberta de la immigració, «dels altres catalans», i la seva implicació amb el centre social de Can Clos durant els primers anys d’universitat, on impartia classes nocturnes als joves del barri. Ben segur que
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allà hi devia experimentar ja el rol del sociòleg-filantrop, propi d’una
primera fase en el procés d’institucionalització de la sociologia, tal
com explicaria uns anys més endavant a l’assignatura d’introducció
que impartia a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de
la Universitat Autònoma de Barcelona. Unes classes que vaig tenir
la sort de cursar amb ell, de ben poc, l’any 1992, just quan tornava
d’una estada llarga a la Universitat de Boston (pp. 118-119), ja amb
el seu «estudi més ambiciós» en marxa: una recerca exhaustiva sobre
l’Opus Dei, publicada el 1993 (p. 134). M’ha entusiasmat constatar
que vam poder gaudir de la seva faceta de professor brillant en un
període que ell mateix defineix com els «anys daurats» de la seva trajectòria (p. 108), quan molts vam descobrir i llegir per primera vegada
—ja en la seva versió traduïda al català—, la Invitació a la sociologia de
Peter Berger, encara ara «la millor introducció a la sociologia que s’ha
escrit mai» (p. 145).
La seva relació intensa i progressiva amb sectors del món catòlic
més obert, sobretot amb una bona colla d’amics capellans d’aquells
que fins fa poc en dèiem conciliars, va ser un factor humà determinant
per a una «gradual transició» (no pas conversió) que farien ell i la seva
dona cap al catolicisme a partir dels anys setanta i vuitanta: «simplement, el món en el qual ens movíem era cada vegada més el món catòlic»; i van establir definitivament la seva «llar espiritual» al monestir
benedictí de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, fins avui mateix
(pp. 95-96). Tot un seguit d’esdeveniments i d’experiències personals,
en definitiva, que han anat confirmant, edificant i donant curs, d’una
manera o altra, al que s’ha manifestat com una de les vocacions més
rellevants i més fructíferes de la sociologia a Catalunya. I més enllà.
No es pot dir de cap altra manera que no sigui aquesta: en el cas
de Joan Estruch, l’ofici de sociòleg és una vocació. Una crida que es
manifesta de manera espontània i sense concessions des de ben aviat,
com quan, davant la inexistència d’estudis de sociologia en el panorama acadèmic de l’època, l’any 1961 decideix matricular-se a Filosofia
i Lletres a la Universitat de Barcelona. Una decisió presa volgudament de manera transitòria i com un tràmit inevitable, perquè per
descomptat que el fet més destacat i determinant en el seu encamina-
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ment i salt definitiu cap a la sociologia i el món acadèmic és l’etapa
de la Universitat Catòlica de Lovaina. Estruch va tenir clar des del
primer moment que per aprendre a fer de sociòleg havia d’anar a l’estranger. Un conjunt de circumstàncies favorables (entre les quals una
beca del Consell Mundial d’Esglésies) el porten a fer una estada de
tres anys a Lovaina. Allà, gràcies a professors com François Houtart
i Jean Remy, entra en contacte amb l’obra de Peter Berger i Thomas
Luckmann, que han tingut un paper decisiu i han influït molt a fons
en la seva manera de concebre i de practicar la sociologia: «Remy,
Berger i Luckmann són, juntament amb Max Weber i Alfred Schütz,
els noms que més vegades m’han sentit repetir els meus estudiants
durant més de quaranta anys» (p. 75). A Berger i Luckmann els coneixerà personalment més tard. Estruch anota precisament una darrera
entrevista en profunditat que va fer a Luckmann l’any 2007, fruit d’un
encàrrec que es va anar perfilant per al número 5 de la revista via
(avui desapareguda, malauradament), de la qual jo era director. Més
que una entrevista, vam tenir el goig de poder publicar una conversa
extraordinària entre dos grans de la sociologia contemporània (amb
fotografies, si no recordo malament, realitzades per la seva esposa
Heide).
Crec recordar és un text deliciós, amb una trama i una estructura
que conviden a llegir-lo d’una tirada. Hi ajuden un estil i una prosa
amables, acompanyades d’una finor i d’un sentit de l’humor ben característic, destil·lat oportunament amb les dosis adequades. Amb tot,
no s’estalvia una bona repassada, severa però coherent amb la seva
trajectòria d’honestedat intel·lectual i acadèmica, a la progressiva funcionarització del professorat universitari: «el procés de burocratització
de la universitat avança a marxes forçades i triomfa de ple aquella
tecnocràcia il·liberal que denunciava Mills ara fa cinquanta anys a La
imaginació sociològica. Els pedagogs s’han apoderat de la universitat i en
tenen el control» (p. 111).
Una de les coses més estimulants, que segurament més recordem i
agraïm del professor Estruch els milers d’alumnes que hem passat per
les seves aules, és la seva capacitat d’exposar una sociologia reflexiva i
encarnada alhora, contrastant magistralment el món conceptual amb

001-QVC 266.indd 112

30/09/20 08:59

113

la realitat més quotidiana. Dos exemples que s’expliquen en el llibre
posen de manifest aquesta habilitat. El primer: dos Divendres Sant
transcorreguts a Àvila amb un salt d’una quinzena d’anys entre un
i altre (el primer fou l’any 1964) esdevenen la constatació pràctica i
vivencial del que ha significat l’accelerat procés de secularització a
Espanya (p. 48). I el segon: la manera com l’experiència del servei
militar esdevé una primera intuïció del que és una institució total, abans
fins i tot de llegir el memorable treball d’Erving Goffman (p. 54).
Tres temes al calaix de les coses que personalment m’hauria agradat que entrés a detallar una mica més. El primer: la raó per la qual
no va allargar l’etapa de Lovaina, quan tot feia pronosticar una estabilitat laboral imminent i un reconeixement professional accelerat, en
una institució de prestigi, al costat de referents com Houtart o Remy.
El segon: enguany celebrem els vint-i-cinc anys del Concili Provincial
Tarraconense, en el qual Estruch va tenir un paper molt actiu i compromès. Tot i el seu llibre Concili endins (1995), estic segur que a molta
gent d’Església els interessaria saber quina valoració en fa avui, un
quart de segle després. Estruch deixa entreveure un balanç més aviat
pobre i insuficient del Concili Provincial (cosa gens estranya), però
hi passa tímidament i de puntetes (p. 96). I el tercer i últim: quina
llàstima no haver prosseguit amb l’estudi de sociologia monàstica...,
més encara tenint en compte l’evolució tristament minvant del món
monàstic a casa nostra. Vistes algunes recerques recents a França en
aquest camp (Danièle Hervieu-Léger, Isabelle Jonveaux...), el d’Estruch hauria estat un estudi que hauria obert camins, sens dubte.
Finalment, he trobat extraordinari poder constatar que es pot ser
un sociòleg de primer nivell i declarar-se creient amb tota la naturalitat del món. Crec recordar acaba amb una professió de fe envejable: «He
estat un home afortunat, molt afortunat fins i tot, que ha viscut una
vida plena, rica i feliç. Desitjaria preservar aquesta felicitat fins que
m’arribi l’hora. Però sé que no depèn de mi i crec que allò que el futur
em depari és a les mans de Déu, en qui sempre he cregut i en qui, ple
de joia, sempre he confiat i esperat» (p. 167).
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