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Ni Marx ni Freud no la van en-
certar. L’opi del poble, la 
il·lusió enganyosa, no estava 

condemnada a morir. L’avenç de la 
secularització no ha comportat la fi 
de les creences. Al contrari, la reli-
giositat torna a estar ben present, 
i no només en la seva forma brutal 
fonamentalista, sinó amb mil cares 
allunyades del monopoli catòlic en 
què alguns encara vam estar edu-
cats. Des d’Europa, i des de la Ca-
talunya descreguda d’avui, això 
costa de creure. Però si agafes pers-
pectiva, sobretot si n’agafes de so-
ciològica, si et despulles de prejudi-
cis ideològics i adoctrinaments 
eclesials, se t’obre una realitat rica 
i plural. 

Això és exactament el que fa el 
sociòleg Joan Estruch a l’assaig En-
tendre les religions (Ed. Mediterrà-
nia), en què, fugint de l’erudició pe-
dant, exposa amb claredat tota una 
vida de docència universitària. És 
un llibre important, honest, sugge-
rent. I sens dubte necessari. Es di-
uen i s’escriuen tantes tonteries so-
bre les religions! Va molt bé que al-
gú hi posi seny, ordre metodològic, 
coneixement i reflexió.  

Weberià confés –traductor al ca-
talà de L’ètica protestant i l’esperit 
del capitalisme– i lector de Durkhe-
im, Estruch també confessa els 
seus referents més actuals: Peter 
Berger i Thomas Luckmann. De la 
seva mà, i de bracet d’algunes intu-
ïcions poètiques machadianes, ens 
ajuda a entendre que en qüestions 
de fe sovint res no és el que sembla. 

En la seva aproximació hi trobem 
un riu d’idees en format paradoxal: hi 
ha, i segurament hi ha hagut sempre, 
“molts creients que no creuen” (que 
no són obedients a les seves esglési-
es); a l’hora d’aproximar-nos al feno-
men religiós no és tan important fi-
xar-se en què es creu com en com es 
creu (¿des del dubte i la tolerància o 

des del fanatisme?); hi ha religions 
monoteistes, politeistes i fins i tot 
sense Déu, és a dir, atees, com el bu-
disme (l’ateisme, doncs, no nega la 
religió); la religiositat, reduïda a l’es-
sència, és senzillament una recerca 
de sentit. D’on vinc? Qui sóc? Què hi 
faig al món? Cap on vaig? Hem subs-
tituït la providència (la fe en Déu) per 
la previsió (la fe en la ciència) i els tò-
tems per les banderes; la religió se-
gueix jugant un rol molt decisiu en 
moltes societats, però ja no té cap 
monopoli: les institucions religioses 
sí que estan en crisi; el fonamentalis-
me neix al món protestant a princi-
pis del segle XX i és una resposta a la 
modernitat secularitzadora, plura-
lista i privatitzadora de la religió; la 
majoria d’historiadors desmentei-
xen la idea d’una societat plenament 
cristianitzada en època medieval; el 
món d’avui es caracteritza més avi-
at per la credulitat que per la incre-
ença: som capaços de fabricar ídols 
de tota mena; el fonamentalisme pot 
ser religiós i també pot ser laic; “hi ha 
una manera alternativa d’entendre 
la religió: no com a eliminadora de 
dubtes sinó com a font de dubtes, 
precisament perquè són creences i 
no certeses”; l’Estat d’Israel el van 
crear els sionistes, d’ideologia soci-
alista i més aviat agnòstics; a l’islam 
no predomina el fonamentalisme, si-
nó el tradicionalisme... Acabem, com 
Estruch, amb un vell proverbi jueu: 
“L’home pensa, Déu riu”. O dit d’una 
altra manera: “Déu riu d’allò que 
l’home pensa quan l’home es posa a 
pensar en Déu”.✒

JOAN ESTRUCH:  
“DÉU RIU D’ALLÒ  
QUE L’HOME PENSA 
QUAN L’HOME ES POSA 
A PENSAR EN DÉU”

Atenció: la religió no 
desapareix, només 
es transforma
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La pilota és a l’aigüera 
i el més calent al terrat

Algunes frases fetes triomfen 
en els mitjans sense que ens 
plantegem d’on vénen ni com 

s’ha passat del seu sentit literal a 
l’idiomàtic. N’és un exemple força 
curiós l’expressió castellana Estar 
la pelota en el tejado. Els diccionaris 
espanyols només la recullen amb 
un significat que té molt de sentit. 
Segons la RAE, vol dir que és enca-
ra dubtós l’èxit d’un afer o negoci. 
En efecte, quan una pilota va a parar 
a una teulada és molt difícil predir 
per on caurà i si caurà (o es quedarà 
travada entre dues teules). 

El millor (però molt fluix) dicci-
onari castellà-català que tenim –el 
de l’Enciclopèdia, consultable a 
l’Optimot– fa una aportació surrea-
lista traduint-la per “El més calent 
és a l’aigüera”. (Descriu molt bé com 
està el projecte de fer un diccionari 

castellà-català decent.) Però en l’ús 
habitual –en castellà i en català– té 
un sentit equivalent a la frase feta 
anglesa The ball is in your court, que 
vol dir literalment “La pilota és al 
teu camp” i que jo traduiria per “Et 
toca (a tu) moure fitxa” o bé, dit 
d’una manera més neutra, “Et cor-
respon (a tu) fer el següent pas”. 

“La pilota és a la teulada del poble 
grec”, podíem dir fa uns dies. “La 
pilota torna a ser a la teulada de la 
troica”, podem dir ara. Un joc ben 
curiós aquest d’anar tirant la pilota 

a les teulades dels altres. ¿Un joc 
ben curiós o l’estrany híbrid que s’ha 
creat quan s’ha pretès traduir una 
frase feta anglesa recorrent a una de 
castellana que tenia un altre sentit? 

Sigui com sigui, no és excepcional 
que una nova paraula o frase feta es 
fonamenti en errors i malentesos. 
L’únic que importa, en termes co-
municatius, és que el seu sentit final 
sigui compartit pels que la fan anar. 
Resulta més dubtós que en català 
ho hàgim de calcar mimèticament. 
Però, de fet, sí que som una mica 
creatius, perquè ara ja n’hi ha que 
diuen que la pilota és al terrat (no pas 
a la teulada). El problema és que els 
terrats són gairebé plans i, esperant 
que la pilota en caigui, ens hi podem 
florir. No sorprèn gaire, doncs, que 
algunes negociacions d’aquest país 
estiguin tan empantanegades.✒ 

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ALGUNES FRASES FETES 
MOLT HABITUALS ALS 
MITJANS NEIXEN  DE 
MALENTESOS O DE 
MALES TRADUCCIONS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La noia del tren 
PPAULA HAWKINS 
La Campana 
464 pàgines i 19,50 €             1/5 

 
[ 2 ] Algú com tu 
XAVIER BOSCH 
Planeta 
350 pàgines i 21,50 €         3/20 

 
[ 3 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 
420 pàgines i 16 €             2/145 

 
[ 4 ] El capítol del Julian 
R.J. PALACIO 
La Campana 
128 pàgines i 10,50 €         4/40 

 
[ 5 ] El món blau 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 
216 pàgines i 15,90 €          9/16

[ 1 ] Destrossa aquest... 
KERI SMITH 
Columna 
224 pàgines i 9,95 €           2/36 

 
[ 2 ] La resistència íntima 
JOSEP MARIA ESQUIROL 
Quaderns Crema 
176 pàgines i 14 €                  -/17 

 
[ 3 ] Sucs verds 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 
128 pàgines i 12,90 €          1/23 

 
[ 4 ] Desclassificat: 9-N 
VICENT PARTAL 
RBA-La Magrana 
144 pàgines i 12 €              10/16 

 
[ 5 ] Les ulleres de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 
320 pàgines i 15,90 €         5/68

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat 

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La chica del tren 
PPAULA HAWKINS 
Planeta 
496 pàgines i 19,50 €             1/5 

 
[ 2 ] El amante japonés 
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
350 pàgines i 21,90 €            2/6 

 
[ 3 ] La templanza 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 
530 pàgines i 21,90 €          3/15 

 
[ 4 ] El domador de leones 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 
400 pàgines i 20 €               5/10 

 
[ 5 ] También esto pasará 
MILENA BUSQUETS 
Anagrama 
176 pàgines i 16,90 €          8/25

[ 1 ] De lo peor, lo mejor 
AURONPLAY 
Martínez Roca 
160 pàgines i 9,95 €            2/18 

 
[ 2 ] La digestión es la... 
GIULIA ENDERS 
Urano 
320 pàgines i 15 €                6/15 

 
[ 3 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 
224 pàgines i 9,95 €          1/107 

 
[ 4] Masterchef junior 
RTVE MASTERCHEF 
Temas de Hoy 
206 pàgines i 21,90 €         3/32 

 
[ 5 ] El bosque encantado 
JOHANNA BASFORD 
MTM 
20 pàgines i 9,95 €               -/21


