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prefaci

la religió és, sens dubte, una de les grans dimensions men-
tals i culturals dels humans. Avui és també, en la nostra cultura 
occidental, una de les dimensions més controvertides. L’extensió 
universal del fet religiós és evident: hi ha poquíssimes societats 
al món que, preguntades sobre les seves opinions religioses, no 
exhibeixin una majoria d’individus, sovint amplíssima, que afir-
ma creure en Déu. Què vol dir això, o en quins fets concrets es 
tradueix, és el que suscita controvèrsia. Aquesta situació aconsella 
aproximar-se al fet religiós no solament des de l’òptica creient, 
sinó també des d’observacions externes al fet de creure. Aquest 
tipus d’aproximació ja el va fer la filosofia d’una manera tradi-
cional i esplèndida a partir de la Il·lustració europea (amb un to 
creixentment crític); també ho van fer la psicologia (en el cas 
de Freud, per exemple, amb un to molt negatiu) i la sociologia 
(amb una actitud més observacional).

Actualment el torn ha arribat a les ciències de la vida, espe-
cialment a l’antropologia evolutiva, la genètica i la neurologia. 
Es tracta de tres plataformes d’observació recents però en 
desenvolupament ràpid i brillant. També es tracta de recursos 
de coneixement més «durs» que no pas la filosofia o les ciències 
humanes. Les seves conclusions comencen a cridar l’atenció pel 
fet de ser sovint més positives envers la religió que no pas les 
velles deduccions de grans sectors de la filosofia o les ciències 
humanes. Dic més positives envers la religió —i no dic res de 
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Déu— perquè, a diferència de la situació anterior, les conclusions 
de les ciències de la vida no opinen sobre Déu (tal com pertoca 
a tota ciència). En l’Antic Règim, l’acusació o desautorització 
de la religió era seguida per la negació de Déu. En la nova sen-
sibilitat observadora, en l’estil del que correspon a les ciències 
experimentals, de les conclusions sobre la religió no es dedueix 
res respecte de Déu. És un tema massa solemne per intentar 
debatre’l o solucionar-lo des d’observacions experimentals ben 
acotades en l’àmbit de l’experimentació.

Molts dels autors que opinen avui sobre la religió i els seus 
avantatges són no creients. De fet, per a una bona observació 
científica és irrellevant ser creient o no ser-ho, tot i que no hi ha 
cap activitat mental amb neutralitat garantida. Qui escriu aquest 
llibre és personalment creient, però té la confiança que aquesta 
condició no afecta de manera gaire notable el text. Aspiro a fer 
un recorregut sobre la dimensió religiosa fonamentalment des 
de l’òptica de les ciències de la vida, i amb la intenció de ser 
més aviat neutral. També, però, voldria unir a aquesta pretensió 
la d’intentar expressar la possibilitat de ser creient —dins de 
l’àmplia varietat de les confessions religioses personals— en 
l’interior d’una cultura crítica que ha fet confiança a la ciència, 
i de ser-ho sense gaire complexos. Avui, ser religiós pot ser una 
manifestació tranquil·la, lliure i alliberadora, i fins i tot un punt 
provocativa (en el sentit més original del terme, és a dir, com a 
crida cap a un objectiu interessant).

En el rerefons d’una confessió religiosa sempre hi ha una viva 
sospita o suggeriment encarat a Déu. Però aquí d’aquest tema en 
parlaré poc. Millor, perquè és més fàcil parlar de religió que no 
pas parlar de Déu. Presento, doncs, una sèrie de consideracions 
religioses que poden ajudar creients i no creients a precisar els 
respectius punts de vista. Aquestes pàgines no són de neuroteo-
logia, ni d’antropoteologia, ni de teogenètica; en tot cas, són 

simplement un conjunt d’assaigs que poden ser referits a la 
neuroreligió o l’antroporeligió.

Prendre’s seriosament el tema religiós, se sigui o no religiós, 
és un signe de respecte a la realitat. Més que més perquè la 
religió, com totes les més grans experiències humanes (l’art, la 
política, l’economia, etc.), és capaç del més eminent i del més 
deficient. M’agradaria que aquest llibre fos un homenatge a la 
religió ben constituïda i un antídot envers la religió degradada. 
Una manifestació religiosa digna, culturalment compatible i 
intel·lectualment qualificada, pot ser un referent interessant i 
suggerent de l’eterna i difícil besllum de Déu.


