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1. No sois a manera d1 introdúcelo, sino al llarg de tota la 

discussió, caldria fer un esforc, si fos possible, per precisar 

amb rigor els termes; o, si mes no, per veure si ens posem d'acord 

per saber de qué parlem. El títol és tan genéric que fóra legitim 

parlar-ne sense centrar-se ni en el cristianisme ni en el context 

cátala, i hom podria objectar-li que alió que realment preocupa és 

l'aproximació a la problemática del catolicisme a la Catalunya del 

1990. 0 a l'inrevés: es podria parlar exclusivament del catolicisme 

avui i aquí i fóra legítima l'objecció segons la qual té mes 

interés un plantejament mes global i mes teóric. Triaré la no 

necessáriament satisfactoria solució de nedar en dues algües: el 

context católic i cátala em servirán de marc de referencia, pero 

miraré de no quedar atrapat en la immediatesa deis problemes 

conjunturals, ans de plantejar unes quantes qüestions des de la 

perspectiva teórica d!una sociología de la religió. 

2. Una bona fórmula per fer veure que hom analitza el canvi 

religiós, tot condemnant-se a no entendre'l, és el recurs al mite 

de la "societat secular", i a la trampa de les enquestes 

sociológiques sobre la religiositat. 

No és segur, pero és possible, que hi hagi un ús sociológicament 

pertinent de la noció de secularització. Pero, certament, no és 

l'ús habitual, el qual tendeix a anar associat a expressions tan 

Aquest text no és una ponencia feta i acabada, sino que está pensat com a guió per provocar 
interrogants i estimular el debat. 
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profundament ambivalents com ara "increenca", "indiferencia 

religiosa", "mort de Déu", "ateisme", "irreligió", etc. 

Les enquestes sobre religiositat no son altra cosa que un exercici 

d•alló que Sorokin anomenava "the oainful elaboration of the 

obvious". Hipótesi implícita: la religió va de baixa. Discurs 

introductori legitimador: s'han prodult grans canvis en l'ámbit 

religiós. Única patética mesura concreta deis "grans canvis": el 

canvi en 1' autodef inició deis enquestats com a practicante 

católics. Construcció de tipologia (que és on cal anar a cercar 

sempre la clau del joc de mans) : persona no practicant = persona 

secularitzada; poc practicant = en via de secularització; 

practicant = encara no secularitzada. Conclusió oficial de 

l'estudi: és així que les taxes de práctica religiosa baixen, vol 

dir que la població es va secularitzant, o sigui que és menys 

religiosa. Ergo: la religió va de baixa fauod erat demor^s^ran^^) -

Conclusió real: alió que a prior i hem def init com a formes 

d'expressió de la religiositat típiques d'una societat no moderna, 
4 

comprovem que no son les formes d'expressió de la religiositat de 

la societat que hem def init com a moderna. ;I que Déu ens faci 

bons! 

3. Des de la perspectiva del cristianisme es podria parlar de 

secularització partint de l*accepció de saeculum com a dimensió 

temporal de la realitat (Panikkar), i veient quina és la percepció 

que es té del temps, i quina és la connotado (positiva o negativa) 

atorgada al saeculum. Plantejant-ho en aquests termes, hi hauria 

no sois una secularització de la nostra cultura, sino també una 

secularització del mateix cristianisme (i una probable repeticiÓ 

de la historia de l*ou i la gallina a l'hora d'esbrlnar quina de 

les dues ha estat la causant de l1altra). 
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V 

4. La noció de pluralisme em sembla una altra eina útil per 

analitzar el canvi religiós, sempre que no s'utilitzi en el sentit 

que li ha donat la sociologia nord-americana. A la nostra cultura, 

pluralisme no és denominationalism. no és la versió religiosa del 

meltina oot (i, en definitiva, de 1'American vay of life) • 

Pluralisme religiós vol dir, en el nostre context cultural, des-

monopolització. I des-monopolització significa, dit de manera 

pedant: desobjectivació deis continguts religiosos tradicionals i 

desintegrado de l1 estructura de plausibilitat d'aitals continguts. 

O bé, dit de manera no pedant i plañera: que la religió esdevé afer 

privat i materia opinable. 

5. Diria que és en aquest sentit que hom pot utilitzar les 

nocions (altrament ambivalents i polémiques), de subjectivització 

de la creenca religiosa i de privatització de la religió. La 

institució religiosa és, avui i aquí, alió que Gehlen anomena una 

"institució secundaria", carácteritzada per tres trets: referencia 

a la vida privada, associació de carácter voluntari i localització 

económica en el sector del consum. 

6. Aixó configura per a la institució religiosa, aquí i avui, 

una situació de "mercat informat": que vol dir que hom tendeix a 

comportar-se "com si" hom disposés de criteris autónoms 

d'avaluació. Amb la paradoxa que augmenta la "sensació" de trocar

se en situació de mercat informat, al mateix temps que disminueix 

la cultura religiosa deis individus. 

7. Finalment, des del punt de vista concret i local del 

catolicisme "nostrat", em sembla que en les relacions entre religió 

i cultura han predominat les estratégies d'adaptació (no dic que 

hagin estat les úniques, pero sí les dominants) . Pero sense que mai 

no s'hagi aclarit ben bé si era per raons "epistemológiques" o de 

"márqueting"; si era un problema de qualitat del producte, o de 

tecniques de venda. (NOTA: sóc conscient que aquesta és una flaca 
r 
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meva, que tendeix a irritar els mossens i a desvetllar els 

fantasmes adormits deis ex-mossens progres. En tot el procés 

d'aaaiornamento conciliar hi hagué forca dosis d*aquesta mateixa 

ambigüitat: no quedava mai ciar si es canviaven coses perqué eren 

falses o perqué no tenien ganxo. I, en qualsevol cas, 1'aplicado 

de 1'aaaiornamento conciliar queda, a Catalunya, a les mans deis 

"pastoralistes" mes que no pas deis teolegs. Incloc aquesta nota 

d'avís, perqué pensó que probablement fóra bo que el debat no se 

centres en aquest punt.) 

8. D'altra banda, i des del punt de vista igualment local i 

concret de la cultura catalana, diria que han aparegut amb forca 

dos tipies mecanismes de defensa freudians enfront del fet 

religiós: la supressió i la repressió. (Supressió, com 

arraconament i inhibició conscients; repressió, com a censura i 

enterrament cap a l'inconscient.) En la mesura que en les 

generacions mes joves hi ha potser cada vegada mes repressió, i no 

ja pura supressió, no és estrany que es produeixi un ratora d«l 

reprimit", que revesteix com sempre formes mes primitives i 

irracionals. 
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Del diáleg sobre aquest text 

Per argumentar que la religió no va de baixa, has d'apropar les 
"religions actuáis" a la religió, cosa que em sembla exagerada, 
perqué no teñen les coordenades teológiques que definirien una 
religió (Nogués). Em costa admetre que la religió vagi de baixa, 
en canvi em costa molt menys admetre que el cristianismo va de 
baixa. La pregunta de si podem o no anomenar religions aqüestes 
manifestacions actuáis arcaiques dependrá de la definido de 
religió. Pero em costa de trobar arguments per no poder anomenar 
religions aqüestes manifestacions, per arcaiques, primitives o 
pobres que siguin (Estruch). Jo preferirla parlar de religiositats, 
d'actituds. i d1aqüestes noves religiositats el que sorprén és que 
la racionalitat no les esperava (Duch). 

* * * 

¿Vpleu dir que la ciencia no és la gran religió del món actual? La 
ciencia oficial és l'autoritat, ningü no la discuteix, la gent s'ho 
creu. Les pseudo-ciéncies manifestén un rebuig enfront de la 
ciencia oficial, perd es revesteixen deis mateixos hábits. Serien 
com les sectes respecte de la religió (Riera). L'afirmació que "la 
ciencia és la religió actual" és massa confusa. En canvi es pot dir 
que la gent tendeix a adoptar actituds típicament religioses -i 
fins i tot mágiques- enfront de la ciencia (Estruch). En aquesta 
qüestió és important no oblidar els gnosticismes, el voler saber 
mes enllá del que es pot saber, mes enllá de la racionalitat. Aixó 
ha estat present sempre a Occident: a mes de la ciencia, cal teñir 
una gnosi salvadora. Les religiositats actuáis van molt en aquesta 
línia de la gnosi (Duch). 

* * * 

No acabo de saber de qué parlem: religió, religiositat,...; 
catolicisme, ciencia, música pop,... ¿No caldria delimitar qué és 
religió? ¿No hi hauria d'haver alguna característica excloent: la 
transcendencia, per exemple? Si no definim de qué parlem, totes 
les consideracions son valides (Casassas). En aquesta qüestió em 
fa por que no s'apliqui alió deis cristians anónims: com que és 
bona persona, és un cristiá anónim; com que hi ha unes actituds 
envers tal cosa, aixó és una religió (Nogués). Podem posar limits, 
pero hauríem de teñir ciar que son convencionals. 1 els limits que 
posariem dirien mes coses deis qui posem els limits que no pas de 
la religió en si (Estruch). Pero si no posem límits, un pot dir que 
la religió va de baixa i l'altra que está pujant, i no pasa res 
(Casassas). Hi ha diferents perpectives per definir el fenomen 
religiós: una, la deis continguts, i l'altra, la de les funcions. 
Aquí s'ha parlat mes aviat des de la segona perspectiva (Berrio). 
La complexitat és gran: és evident que les carnes d'en José Mari 
Baquero no son transcendents, pero de la constitució de l'átom, 
¿qué en podem dir? T1 explica com es va crear l'univers, qué va 
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passar al cap de dues décimes de segon, qué passará al final... 
M'agafen dubtes sobre la transcendencia d'aixó i reconec la 
incomoditat de la manca de definició (Riera). Hi ha centenars de 
definicions de religió. En aquesta qüestió intervé un factor 
biografió molt important. Un exemple: el grup d'escaladors de 
Montserrat poden ser una mica matussers, pero quan comencen a 
escalar es transformen. Quan es passa de la distanciado a la 
immersió vital en l'objecte, la cosa canvia profundissimament. Una 
mateixa persona fa dues definicions: una quan considera l'objecte 
i l'altra quan el tracta vitalment. Jo no m'hi posaria gaire fort 
a definir-la. En tractaria considerant el que la gent en la vida 
quotidiana creu que és religió (Duch). 

* * * 

Que la religió va de baixa també es podria deduir del fet que 
actúalment les estructures superjoiques 8'han afeblit. En la mesura 
que la creenca en Déu depengués d1aqüestes estructures seria lógic 
entendre que la religió va de baixa (Nogués). 

I encara, quan guanya en densitat una valoraoió del saeculum en el 
sentit de la historia que es desenvolupa en el temps -cosa que val 
per ella mateixa-, la referencia a la transcendencia es fa menys 
densa (Nogués). 

* * * 

La religió ha estat, en general, dins l'ámbit judeo-cristiá, una 
proposta de veritat feta per 1'autoritat. Avui la veritat ja no es 
proposa així. La generalització de la cultura -és a dir, d'un altre 
aodel de veritat, no autoritari- ha portat a l'afebliment efectlu 
de la religió (Nogués). El que si que és cert és que la veritat no 
la proposa ja l'autoritat religiosa, pero ¿i 1'Estat? No tenim dret 
a opinar sobre exércit, constitució o patria, sacralitzats per la 
nova autor itat. L'autoritat religiosa el que ha perdut és la 
legitimitat per parlar amb autor itat (Estruch). Hi ha un autor molt 
important per entendre Occident, i és Hobbes. Al Leviathan explica 
que la titularitat del discurs teológic, irrefutable, passa de 
l'Església a l'Estat (Duch). L'autoritat actual suprema l'exerceix 
la ciencia. La ciencia s'hauria de democratitzar, pero aixó hauria 
de ser fruit d'una pedagogia, d'una formació (Riera). 

* * * 

El programa de la II. lustrado en l'ámbit cultural s'ha ensorrat. 
Potser queden restes de racionalitat instrumental (negocis, 
industria), una racionalitat mes aviat pervertida. No sois ja no 
existeix el mes enllá, la divinitat, sino que gairebé no existeix 
el demá. La cultura és d'un present rabiós. La tradició 
judeocristiana no hi encaixa. Pero, per altra banda, estem en una 
gran época religiosa, están naixent noves religions -i ja no em 
refereixo a les formes religioses de les sectes, que son pur 
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primitivisme-, fenómens religiosos nous com pot ser la UFOLOGXA 
(Unidentified Flvina Obiect), en la qual es barreja ciencia amb 
religiositat, amb tota la seva parafernália. El mes enllá 
judeocristia s'ha perdut, com també el mes enllá burgés de 
treballar peí demá. El mes enllá actual s'ha convertit en un ara 
espacial. Tot aixó no lligaria amb les formes de produir cultura 
(del llibre a 1*áudio-visual, la cultura de massa, etc.) (Berrio) . 

* * * 

Donat el revifament de les actituds religioses, ¿com és que 
l'Església católica no en participa, no se'n beneficia? (Berrio). 
Perqué paradoxalment l'Església católica -que s'hi va resistir com 
una lleona- finalment es va creure les tesis de la secularització 
(Estruch). Jo, en canvi, no cree que l'Església católica hagi 
perdut clientela, potser perqué abans la clientela que anava a 
missa no tenia cap sentit religids (Casassas) . Pero ¿per quins set 
sous jo estic autoritzat a dir que aquella gent no tenia motivado 
religiosa? (Estruch) . Si el cristianisme tendeix a fer un cert 
treball de purificado, l*adscripció massiva és impensable. 1 
d'altra banda, 1'aparat eclesial ha estat molt maldestre per 
adaptar-se (Nogués). Hi ha un desfasáment entre la societat que 
tenim i l'Església que tenim, que és d'un altre temps. No podem 
establir gaire criteris ni gaire conseqüéncies perqué son dues 
magnituds incomparables (Duch). Pero moltes de les sectes encara 
son mes rudimentáries (Berrio). Per a l'Església católica prendre's 
seriosament 1'aaaiornamento era una empresa massa grossa, era una 
revolucid tan forta que el monstre adormit es va aixecar i, 
espantat del que li venia a sobre, va preferir tornar-se'n a dormir 
(Tuñí). Pero aixó no explica per qué triomfen les formes religioses 
primitives actuáis (Estruch). És que dins de l'Església també 
triomfen moviments pentecostalistes o autoritaristes (Nogués) . Pero 
és que el canvi radical de qué es par lava implica va 
institucionalment el suicidi, com hem vist ara fa poc el suicidi 
deis verds alemanys, que han quedat com uns reis amb la seva 
coherencia. I aporto la meva experiencia: d'origen protestant, en 
un moment determinat -anys de Joan XXIII- es donen les condicions 
perqué en una petita comunitat s'intenti una transformado radical 
de des-sectarització. Efectivament, durant dos anys es va deixar 
de ser sectari i després d'aixó es van tancar les portes perqué no 
hi quedava ningú. Sociológicament era lógic. I sociológicament, 
1 • involucionisme de qué es parla avui és d'una lucidesa molt mes 
gran que no pas les actituds revolucionarias deis anys 60 
(Estruch). Aixó ens hauria de portar novament a parlar d'utopia, 
del seu significat (Riera). 

* * * 

La secularització i el pluralismo, els dos aspectes que permeten 
definir amb certa correcció els canvis religiosos en el nostre 
ámbit, ¿qué han signif icat per a la cultura? ¿Un progrés, un 
retrocés? ¿Com es veu aixó? (Tuñí). Un perill del pluralisme 
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consisteix a no assumir-lo críticament com el que realment existeix 
en la nostra societat: fins a quin punt el relatiu pluralisme que 
es dona a certs nivells no amaga la subsistencia de formes 
monopolístiques de definició de la realitat, que son mes eficaces 
perqué es presenten embolcallades d'una aparenca de pluralisme, de 
11ibertat d'expressió, etc.: novament, darrere d•aixó trobem 
l'Estat (Estruch). 
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