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Josep Cobo és llicenciat en 
Filosofia per la Universitat de Bar-
celona. Desenvolupa la seva car-
rera docent al Col·legi de Sant Ig-
nasi-Sarrià, on imparteix classes 
d’Història de la filosofia. És autor 
de Déu sense Déu (Fragmenta, 
2015), escrit juntament amb Javi-
er Melloni, i d’Incapaces de Dios. 
Contra la divinidad oceánica (Frag-
menta, 2019). Acaba de publicar 
La paradójica realidad de Dios, de 
Fragmenta Editorial. Parlem amb 
ell del seu nou treball literari.

Quines reflexions trobarà el 
lector a La paradójica realidad 
de Dios?

Precisament, aquelles que res-
ponen a la pregunta sobre la rea-
litat de Déu. En quin sentit encara 
podem parlar avui dia de Déu sense 
fer de Déu un fantasma bo? De què 
parlem, en definitiva, quan parlem 
de Déu? Tothom parteix d’una de-
terminada idea de Déu. Però el Déu 
que es revela al poble d’Israel —i 

Josep Cobo publica «La paradójica 
realidad de Dios», de Fragmenta Editorial

«No hi ha cap altre Déu 
sinó l’encarnat»

MAC

en darrera instància, al peu d’una 
creu— és un Déu que no es fa pre-
sent com el déu que imaginem, 
al capdavall, un déu segons l’ús o 
tapaforats. Com deia Bonhoe�er, 
el cristià ha d’aprendre a situar-se 
davant de Déu, sense Déu. De fet, 
aquesta és la situació en què ens 
trobem davant de Déu. Com ho 
va ser la de Jesús a Getsemaní. El 
problema és que, actualment, Déu 
no es dona per descomptat. D’aquí 
que a Incapaces de Dios dediqués 
unes quantes pàgines a desmuntar 
els pressupòsits de la individualitat 
moderna que impedeixen, precisa-
ment, que puguem parlar legítima-
ment de Déu. Perquè la convicció 
que travessa aquesta trilogia és 
que la Revelació transcendeix les 
èpoques. Només que cal saber del 
que es parla. I més avui dia.

El Déu bíblic és encara avui un 
desconegut per a la majoria?

Sens dubte. Si més no, perquè 
el punt de partida, com dèiem 
abans, continua sent una imatge 
de Déu que, més que respondre a 
la seva realitat, obeeix a la nostra 
necessitat d’empara o de sentit. Po-
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dríem dir que el que no solem tenir 
en compte és que Déu respon a la 
invocació de l’home invocant l’home 
a la fraternitat. És la crida que escol-
tem en el crit dels Abel de la història. 
En aquest sentit, no és casual que la 
primera intervenció de Déu després 
de la caiguda sigui la interpel·lació 
que li adreça a Caín —on és el teu 
germà?—, una interpel·lació que, si 
ens enxampa, ens fa perdre el seny. 
D’aquí que preferim un Déu a mida, 
l’ídol que ens asseguri un lloc al món.

Vostè el defineix com un Déu «ab-
sent», «estrany»… Per què?

Perquè és així. M’explico. Una de 
les tesis del llibre és que el relat de 
la caiguda constitueix com una clau 
de lectura del conjunt de la Bíblia. Si 
no ho tenim en compte, difícilment 
comprendrem la història com la his-
tòria de la redempció de Déu, en el 
doble sentit del genitiu. I és que, des-
prés de la caiguda, Déu va ser despla-
çat a un temps anterior a la història. I 
desplaçat com el Déu que clama per 
reconèixer-se de nou en l’home amb 
el propòsit de tornar a ser el que va 
ser. I és que en ser privat de la seva 
imatge, Déu va quedar ferit de mort, 

per dir-ho d’alguna manera. Per ai-
xò diem que, fins al Gòlgota, Déu va 
ser el Déu que encara no era ningú, 
el Déu absent o que ha de venir, 
aquell que es va revelar a Moisès 
com la veu que invoca l’home. És 
el que té un Déu que no vol ser —i 
per tant, no pot ser— sense el fiat 
de l’home. L’Encarnació no s’entén 
si no és des de la perspectiva de la 
caiguda. I és que al Gòlgota no va 
ser penjat simplement un home de 
Déu, sinó el qui de Déu, aquell en el 
qual Déu arriba a ser el que és en el 
centre de la història. I això per l’en-
trega incondicional del crucificat 
a un Pare que va guardar silenci a 
Getsemaní. En aquest sentit, no hi 
ha una cosa així com una experi-
ència directa de Déu, sinó del que 
es deu a Déu: d’una banda, el do 
de la vida —en definitiva, de la se-
va Paraula— i, de l’altra, el mandat 
de preservar-la de la nostra indi-
ferència o impietat. Al capdavall, 
el que confessem cristianament 
és que Déu no té altre rostre que 
el d’un crucificat-ressuscitat en el 
seu nom. Per això mateix, la sensi-
bilitat espontàniament religiosa es 
resisteix a acceptar l’estranyesa o 
escàndol d’un Déu que penja d’una 
creu.

També assegura que «no exi-
geix culte» i que la veu de Déu és 
«la veu dels exclosos». Aquí radica 
la paradoxa del títol?

En bona part, sí. I és que l’ex-
clusió dels que no compten —dels 
sobrants— troba el seu correlat en 
l’exclusió de Déu per part del món. 
Un Déu que exigeix el culte o el 
sacrifici no deixa de ser un déu dis-
ponible, un déu amb el qual es pot 
negociar. Però la voluntat de Déu 
és innegociable. De fet, com llegim 
a Isaïes, Déu veritablement és un 
Déu que no vol ser Déu sense la fe 
de l’home, sense la nostra entrega 
incondicional a la seva crida. I això 
passa per respondre al plor dels 
qui, sense Déu, clamen per Déu. 
Per al creient, el seu clam és el 
clam de Déu. El tarannà paradoxal 
de Déu rau en el fet que es tracta 
d’un Déu que es posa en mans dels 
homes per arribar a ser el que és. 
De fet, el sacrifici que ens recon-
cilia amb Déu no és el de l’home, 
sinó el de Déu. I això no és el que 
espontàniament diríem de Déu.

El volum forma part d’una trilo-
gia que es va iniciar amb Incapa-

«El que confessem 
cristianament és que 
Déu no té altre 
rostre que el d’un 
crucificat-ressuscitat 
en el seu nom»
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ces de Dios (2019) i que culminarà 
aquest any. Es tracta, tot plegat, 
d’una nova actualització de la teo-
logia de l’alliberament?

Sens dubte, la teologia de l’allibe-
rament n’és una de les fonts. Perquè 
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el leitmotiv dels tres llibres és el 
sofriment injust de tants homes i 
dones. Només des del seu clam 
cal parlar del Déu que clama per 
l’home. Com deia Òscar Romero, 
parafrasejant Ireneu, la voluntat de 
Déu és que el pobre visqui. Això no 
obstant, la trilogia va més enllà de 
les tesis de la teologia de l’allibera-
ment, almenys perquè es planteja 
la qüestió, més pròpia de les teolo-
gies europees, de la legitimitat ac-
tual d’un discurs sobre Déu, i evita 
caure, de passada, en la deriva de 
les espiritualitats aconfessionals, 
tan de moda avui dia. La nostra 
convicció és que el Déu cristià no 
és homologable al de la resta de les 
religions. Déu no és el denomina-
dor comú de les diferents sensibi-
litats religioses. Si més no, perquè 
confessar que Jesús és el qui de 
Déu —la seva manera de ser— no 
és el mateix que afirmar que Déu és 
l’oceà en què les ànimes s’acabaran 
dissolent com ninotets de sal. En 
veritat, no hi ha cap altre Déu sinó 
l’encarnat. Tot i que l’Esperit de 
Déu bufa, certament, on vol. Però 
aquesta és una altra qüestió.

«El tarannà paradoxal 
de Déu rau en el fet 
que es tracta d’un Déu 
que es posa en mans 
dels homes per arribar 
a ser el que és»




