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La batalla portada per part dels
estamentsdel’Església,elsintel∙lec
tuals i alguns mitjans de comuni
cacióperadvertirioposarsealare
lativització dels valors i ensenya
ments del cristianisme en la nostra
societatésconstant; iperamoltsre
ligiosos ihomesde feresultadecisi
va per al futur del catolicisme. La
força d’aquest impuls crític del ca
tolicisme ha vingut motivat com a
resposta per evitar conseqüències
majors derivades de la pèrdua de la
fe i el descrèdit de la religió i per re
cuperar el respecte a les tradicions
entèsnocomatornadaalpassat, si
nó com a camí recorregut per en
tendre el present i avançar en el fu
tur. Aquesta batalla es va accentuar
alsanysvuitantaambel triomfde la
postmodernitat,onelsubjectivisme
deixava sense espai de resposta so
cial a l’objectivismemoral del cato
licisme;unabatallaentre laciència i
Déu,entrelaraói lafe,entreelcato
licisme i l’espiritualitat transcon
fessional.
Aquesta dialèctica fal∙laç, sense

pretendreho, va lliscant en la con
tesaintel∙lectualenlamesuraquees
va pronunciant la distància entre
ciència iDéu.L’escriptor italiàGui
doCeronettienelseuassaigElsilen
ciodelcuerpoensdonaunaideaníti
dairadicalsobreeltempsqueestem
vivint,enrelacióamblacapacitatde
la societat per continuar creient en

alguna cosa, quanescriu: “ASalern,
el 25de febrer del 1972, una vaca va
parir una vedella de sis potes, amb
unsolullalcentredelcap ielmorro
de rinoceront. Vint segles enrere
hauria pogut significar quemoriria
el Cèsar. Avui, encara que una vaca
parís al Leviatanmateix, no signifi
cariares (però janohihaCèsar)”.
Dosassajospermetenreconèixer

el camp de batalla on s’està situant
aquesta lluita per tornar a posar en
el centredel debat social lanecessi
tat deDéu a l’inici del segleXXI. El
rotund i precís assaig del filòsof Jo
séCobo (Lleida, 1962) Incapaces de
Dios ens mostra en un apassionant
primer capítol titulat La pérdida de
legitimidad del cristianismo com es
creu en Déu. En un passatge asse
nyala: “El nostre horitzó no és el de
la redempció sinó, enqualsevol cas,
eldelajoiaespiritual”.Ésunapreci
sa revisió sobre la diferència que hi
haentrecreure icreurequeescreu.
Cobo es pregunta “fins a quin punt
avui és possible ser creient”. Les
emboscadesdiàriesenformaderei
vindicació social del relativisme
moral,delconsumcomamesurade
totes les coses o la simple falta de
temps per resar i per lliurarse a la
causa deDéu són aspectes que difi
culten l’experiència del que creu i
aparten aquells que estarien endis
posiciódecreure.Cobobuscasi en
cara és possible ser honestament

cristià, si es pot donar resposta des
del cristianisme a aquest dubte per
proclamar com un emissari (kerig
ma) la paraula i ensenyament de
Déu. La lectura d’aquest assaig és
unapropostaexcel∙lentperadvertir
quejanosomcapaçosdesentirnos
tàlgiadeDéu.
El periodista Richard Bastien

(Quebec, 1944), un dels fundadors
de la revista conservadora Égards,
en el seu assaigCinco defensores de
la fey larazónproposaundiàlegen
tre notables intel∙lectuals anglosa
xons que van passar del protestan
tismeoanglicanismealcatolicisme,
perdestacar la forçadels seusargu
ments. Intel∙lectuals com J.H.
Newman, Chesterton, C.S. Lewis,
Peter Kreeft i Alasdair Macintyre,
afirmen,enunasocietatdescreguda
de tot, que la religió catòlica conti
nuasentunllochabitable inecessa
ripera lasocietat.
Totsellsarribenalafecatòlicade

la mà de la raó, a partir de l’anàlisi
d’arguments i contínues refuta
cions contra aquells que busquen
allunyarlagentdelcatolicisme.Ma
cintyre adverteix sobre la impor
tància de recuperar virtuts catòli
ques que no són contràries a la lli
bertat. Lewis, autor de Les
cròniques de Nàrnia i El peso de la
gloria, critica l’home modern que,
enel seuafanyper substituir religió
per ideologia, “veu certament tots
els fets,perònoelseusignificat”.
Chesterton, autor de referència

entre els liberals conservadors del
món, combat el materialisme re
duccionista i planteja tornar al que
és capaçdeproduir “l’encantament
del món”. Defensa la importància
del pecat original, fundador d’una
moral objectiva ja que des de petits
somcapaçosdedistingirentreelbéi
elmal; defensa la família, la tradició
i lluitacontra laciènciaperquècon
sidera que s’aparta de la veritat al
pretendreexplicarho tot.El filòsof
Peter Kreeft defensa el lliure albir.
És interessant l’aportació de New
mansobre laconsciència,comunaa
tots, queconcepcomlaveudeDéu.
Bastien indaga en la veu de cinc in
tel∙lectuals que s’erigeixen com a
defensorsde la fepartintde laraó.
Els dos assajos mostren fins a

quinpuntlareligió,elcristianismei,
enlasevaformamésconcreta,elca
tolicisme són més determinants
que mai, en un moment en què tot
val i resnoassoleixelseuvalorveri
table.Ésun tempsenquèelmónha
deixatdecreure.Totiaixò,buscaen
altres ensenyaments, com els del
budisme,queAgustínPániker(Bar
celona, 1959) posa en pràctica en el
seu assaigLas tres joyas, unmanual
precíspertornaramostrarelsbene
ficis que representa per portar una
vidaespiritual. |
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pensaments i altres ocurrències

Assajos contra el relativismemoral: JoséCobo es pregunta per la possibilitat
de creure avui enDéu, RichardBastien presenta la fe coma fruit de la raó i
Agustín Pániker explora els beneficis d’una vida espiritual

Incapaços deDéu

Detall de l’obra ‘La creació d’Adam’
de Miquel Àngel, pintat el 1511
a la Capella Sixtina de Roma
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