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5-6 Gamper, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona)
 Presentació. Religió en l’espai públic. Enrahonar, 2014, núm. 52,  

p. 5-6.

Articles

9-25 Lluís Font, Pere (Institut d’Estudis Catalans)
 La raonabilitat dels enunciats religiosos. Enrahonar, 2014, núm. 52, 

p. 9-25.
Aquest article sosté: a) que hi ha enunciats religiosos pròpiament dits, que poden 
ser considerats un cas particular d’enunciats metafísics; b) que és la categoria de 
«raonabilitat» (i no la de «racionalitat» ni la d’«irracionalitat») la que permet fer 
una aproximació al seu estatut epistemològic, i c) que, en la mesura que són 
objecte de creença, la pregunta sobre la seva raonabilitat és també, al capdavall, la 
pregunta sobre la naturalesa de la creença i sobre la relació entre creure i pensar.

Paraules clau: enunciats religiosos; raonabilitat; racionalisme; fideisme; creure. 

27-41 Habermas, Jürgen (Goethe Universität Frankfurt)
 La revitalització de les grans religions: un repte per a l’autocompren-

sió secular de la modernitat? Enrahonar, 2014, núm. 52, p. 27-41.
La vitalitat de la religió ha conduït a qüestionar la tesi que vincula la modernització 
i la secularització. Cal, doncs, repensar el mateix significat de la «modernitat», per tal 
d’adaptar-la a l’escala mundial. A l’hora de dur a terme un diàleg intercultural ja no 
es pot confiar en un suposat universalisme de la raó. La raó secular no pot pretendre 
establir els criteris de la racionalitat sense prendre en consideració també altres tradi-
cions, com les que beuen de la religió. Es planteja, doncs, la pregunta de si el pensa-
ment postmetafísic pot aprendre alguna cosa de les tradicions religioses i si, per fer-ho, 
cal que s’hi relacioni de manera agnòstica. 

Paraules clau: secularització; religió; modernitat; democràcia; raó.
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43-65 Griera, Mar (Equip de recerca ISOR. Universitat Autònoma de 
Barcelona)

 Més enllà del «mite de la secularització»: efervescència espiritual, 
identitats religioses i experiències transcendents. Enrahonar, 2014, 
núm. 52, p. 43-65.
L’article pren com a punt de partida el text de Joan Estruch publicat en aquesta 
mateixa revista l’any 1981, on el sociòleg advertia sobre la necessitat d’abandonar el 
paradigma de la secularització. En aquesta mateixa línia, el present article té la fina-
litat d’examinar críticament les transformacions més rellevants que s’han produït en 
matèria de religió en els darrers trenta anys i aprofundir en les causes i les conseqüèn-
cies d’aquests canvis. L’article és fruit del diàleg i l’intercanvi entre el treball de camp 
realitzat en el marc de diversos projectes de recerca empírics fets a Catalunya i les 
aportacions teòriques de la comunitat —cada vegada més nombrosa— de científics 
socials que investiguen sobre qüestions relacionades amb la religió.

Paraules clau: secularització; diversitat religiosa; minories religioses; experiència 
religiosa; transcendència; islam; cristianisme; pentecostalisme; identitat religiosa.

67-81 Llevadot, Laura (Universitat de Barcelona)
 Violència divina? Sobre violència, política i religió a partir de Žižek 

i Derrida. Enrahonar, 2014, núm. 52, p. 67-81.
L’objectiu d’aquest article és qüestionar el lligam que, sovint, s’estableix entre violència 
i religió, per tal d’oposar-les a la racionalitat política com a condició de la democràcia. 
Amb l’objectiu de mostrar les dificultats que sotgen aquest tipus d’arguments, analit-
zaré alguns aspectes del pensament eticopolític de Žižek i Derrida, així com la referèn-
cia dels dos pensadors al cèlebre text de Walter Benjamin sobre la violència. D’aquesta 
manera, es tractarà d’evidenciar que un pensament que esborra les fronteres metafísi-
ques clàssiques entre política i religió no ha de caure pas en posicions conservadores, 
sinó que, ben al contrari, és capaç d’articular un concepte de democràcia molt més 
exigent i rigorós. 

Paraules clau: violència; violència divina; política; religió; Žižek; Derrida;  
Benjamin.

83-102 Valdivieso Navarro, Joaquín (Universitat de les Illes Balears)
 L’argument fonamentalista catòlic contra l’assignatura d’educació per 

a la ciutadania. El problema del consens moral en una societat demo-
cràtica. Enrahonar, 2014, núm. 52, p. 83-102.
Amb la reforma legislativa en marxa (LOMQE), s’ha tornat a obrir el debat sobre 
l’assignatura d’educació per a la ciutadania en el sistema educatiu espanyol. Es tracta 
d’una qüestió especialment rellevant per a la filosofia, ja que els titulats en aquesta 
disciplina solen ser els responsables de l’ensenyament de la dita matèria. No obstant 
això, explicita també la disputa per definir el consens bàsic normatiu de la nostra 
societat. Per recórrer aquest debat, en primer lloc, es presenta el context en què va 
sorgir l’oposició a la matèria. Després, s’identifica l’argument més utilitzat en contra 
seva per part del conservadorisme confessional. Finalment, s’analitza el potencial del 
mateix discurs ciutadanista per respondre l’argument crític. A títol de conclusió, 
s’avancen raons per desconfiar tant de l’argumentari contraciutadanista com de la 
forma en què el consens bàsic cívic és assumit en educació per a la ciutadania.

Paraules clau: educació per a la ciutadania; valor cívic; fonamentalisme; laïcisme; 
fundacionisme; consens.
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