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Albert Sáez va guanyar el premi Joan Maragall del 2000

Comunicar
la religió
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Albert Sáez, El llenguatge
cristià en la cultura de masses.
Premi Joan Maragall 2000.
Cruïlla. Barcelona, 2001.

L
a religió és comuni-
cació. Relliga l’ésser
humà amb la divini-
tat i els creients entre
ells. Però en els mit-

jans de comunicació, símbols i
instrument clau de la civilit-
zació contemporània, la reli-
gió gairebé no hi apareix.
Aquestes paraules, que encap-
çalen el pròleg que Llorenç
Gomis ha escrit per a El llen-
guatge cristià en la cultura de
masses, delimiten el repte so-
bre el qual reflexiona Albert
Sáez, subdirector de l’AVUI i
professor de la Facultat de
Comunicació de la Universitat
Ramon Llull, en el llibre amb
el qual va guanyar el premi
Joan Maragall de l’any 2000.

L’eix central que cohesiona
el volum versa, doncs, sobre
les dificultats de la comunica-
ció religiosa davant de les
transformacions del paradig-
ma cultural en aquest canvi de
segle. D’entrada, Sáez, després
de concretar el caràcter sin-
gular del discurs religiós, pre-
senta la comunicació com
l’essència de l’experiència re-
ligiosa i examina les dificul-
tats intrínseques del llenguat-
ge religiós per expressar la
transcendència.

CANVIS CULTURALS
En la primera part del llibre,
l’autor analitza els canvis cul-
turals en aquest inici de segle
caracteritzat per la importàn-
cia determinant que han pres
els mitjans de comunicació.
Així, d’una banda, descriu
l’angoixa i el desconcert de la
postmodernitat que explica,
resseguint els sociòlegs Peter
Berger i Thomas Luckmann,
per l’absència d’institucions
hegemòniques que proporcio-
nin un sentit global a la nostra
existència. En aquesta nova
situació, constata l’assagista,
el catolicisme esdevé poc més
que una altra creença dins del
que Berger ha anomenat el
supermercat religiós, on l’in-
dividu pot triar en igualtat de
condicions entre les diverses
opcions disponibles que, a
més del cristianisme, abasten
la new age, la religiositat ori-
ental i una multiplicitat crei-
xent de sectes.

D’altra banda, Sáez exami-
na la lògica mediàtica i avalua
el paper dels mitjans de co-
municació en la configuració
de la nova societat global. La

comunicació, explica, s’ha
convertit en una activitat in-
dustrial encaminada a l’ob-
tenció de la màxima audièn-
cia. Certament, l’escenari me-
diàtic delimita un llenguatge
en què tot es pensat per agra-
dar, més que no pas per bus-
car i transmetre cap mena de
veritat. Petites frases, deter-
minades entonacions, imatges
singulars i ritmes musicals
conformen un missatge disse-
nyat per atreure l’atenció de
l’espectador, però que reduei-
xen la comunicació a una
mera transmissió d’informa-
ció que no compromet ni mo-
difica l’actitud del subjecte
receptor. En opinió de l’autor,
tanmateix, el llenguatge cris-
tià i la cultura de masses no
són incompatibles. Ben al
contrari, tot i els inconveni-
ents reconeguts a una cultura
mediàtica que banalitza el que
transmet, Albert Sáez creu
que és imprescindible ade-
quar el llenguatge religiós al
nou escenari mediàtic per així
poder accedir a la consciència
dels individus. En aquest sen-
tit, l’autor constata la pèrdua
de significat dels símbols cris-
tians en les societats contem-
porànies i considera com una
necessitat recomençar a par-

lar de Déu a una societat que
ja no és essencialment cristia-
na. Cal trencar murs, ens diu,
però no per dissoldre acrítica-
ment l’Església en el món d’a-
vui, sinó per reformular la fe
en categories entenedores per
a la cultura actual. En altres
paraules, cal saber comple-
mentar la vida religiosa co-
munitària amb l’activitat me-

diàtica. Només així, destaca,
s’evitarà una Església reclosa
en si mateixa que acabi con-
vertint-se en una secta d’orto-
doxos ben avinguts però que
no entén ningú.

ESGLÉSIES ELECTRÒNIQUES
Des d’aquesta perspectiva es-
tudia la diferent experiència
mediàtica dels telepredica-

dors nord-americans i la de
Joan Pau II. Sobre els primers
assenyala la inconsistència
d’un missatge que ha usat les
estratègies persuasives pròpi-
es de la publicitat i que en la
seva última expressió ha con-
duït a la creació de veritables
esglésies electròniques, en què
tota la relació amb la comu-
nitat de creients esdevé virtu-
al. No és pas Déu o la fe, asse-
nyala Sáez, sinó el mateix
predicador i la seva secta l’ob-
jecte de promoció d’un expe-
riment que ha arribat a des-
virtuar l’experiència religiosa.
Ben diferent és la seva valora-
ció de l’estratègia mediàtica
de Joan Pau II, que considera
un èxit innegable, ateses les
quotes de pantalla i les pàgi-
nes de diaris que ha aconse-
guit omplir el papa Wojtyla.

El darrer tram del llibre se
subratlla l’activitat de l’equip
humà que, dirigit per Joaquín
Navarro-Valls, ha vehiculat la
política comunicativa de Joan
Pau II i para especial atenció
en la construcció del discurs
papal durant les seves visites a
Espanya.

És cert, sintetitza finalment
Albert Sáez, que la cultura de
masses té l’espectacularitat
com a valor suprem. També ho
és que la cultura de masses
configura una religió de mas-
ses que no és totalment la re-
ligió. Ara bé, conclou l’autor,
no és menys cert que, amb la
seva actitud, Joan Pau II ha sa-
but fer arribar el seu missatge
a més gent d’una manera en-
tenedora; en altres paraules,
ha sabut situar l’Evangeli al
bell mig dels escenaris de la
cultura popular i, en fer-ho, ha
donat testimoni de la religio-
sitat cristiana a aquells que
precisament viuen més allu-
nyats de l’Església.

Civilització o barbàrie
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Mathieu Lindon, El procés de
Jean-Marie Le Pen. Traducció

de Sergi Matarín. Empúries.

Barcelona, 2002.

G
abriel Jackson, a
l’interessant Civilit-
zació i barbàrie, fa
una reflexió sobre
els esdeveniments

dels anys trenta, que sembla-
ven consagrar la victòria dels
feixistes i van posar els polítics
democràtics davant un dilema
complex i sense fàcil solució.
Jackson es pregunta com po-
dien les societats democràti-
ques protegir-se de moviments
que utilitzaven tècniques
constitucionals per destruir la
llibertat. I diu que les demo-
cràcies van fracassar per man-
ca de comprensió i de tremp,
per la lentitud en la recupera-
ció econòmica i el rearma-
ment, per no haver sabut en-
frontar-se amb partits que re-

clamaven tots els deures de la
democràcia amb el propòsit de
destruir-la. Un problema dels
anys trenta, encara vigent avui.
I que Mathieu Lindon posa
d’actualitat a El procés de Je-
an-Marie Le Pen, una novel·la
polèmica, que obre molts in-
terrogants i convida a buscar
solucions.

CENSURA MINISTERIAL
Fill de Jerôme Lindon (factò-
tum d’Editions de Minuit, re-
centment desaparegut), perio-
dista i crític literari de Libérati-
on, sembla que el nostre autor
no vol deixar ningú indiferent:
la seva tercera novel·la, Prince et
Léonardours, sobre el tema de
l’homosexualitat, va patir un
intent de censura del ministeri
de Cultura francès, i aquest
últim títol li ha valgut una de-
manda per imputacions de
mort i violència, difamacions i
mentides sistemàtiques contra
Le Pen i el Front Nacional.

Publicada el 1998, va ser re-
tirada del mercat, i l’autor,
amb l’editor Paul Otchakovsky,

van ser condemnats a pagar
2.290 i 3.810 euros respectiva-
ment. Per sort, la mobilització
social generada per la sentèn-
cia i les protestes de molts in-
tel·lectuals van fer canviar l’o-
pinió dels jutges. I, amb retard,
però tan fresca com el primer
dia, ens arriba aquesta història
protagonitzada per Pierre Mi-
ne, un advocat de trenta anys,
jueu, homosexual, que conviu
amb un nord-saharià, és ideo-
lògicament d’esquerres i que,
imprevisiblement, s’entesta a
defensar Ronald Blistier, un
jove cap rapat, membre del
Front Nacional, acusat de la
mort d’un adolescent francès
d’origen marroquí. Mine s’en-
fronta a la incomprensió i les
agressions de l’entorn més
proper i la ciutadania benpen-
sant, amb un objectiu: impli-
car Le Pen en el crim i demos-
trar la ineficàcia dels mètodes
emprats per la societat demo-
cràtica en la lluita contra el
Front Nacional.

La novel·la vol reflectir l’estat
de la qüestió pel que fa als

moviments feixistes i racistes a
França: d’una banda, posa en
evidència la retòrica domi-
nant, buida, moralitzant i ine-
fectiva, que tranquil·litza les
consciències i frena les possi-
bilitats de solució; d’altra
banda, encara que el seu pro-
tagonista no se’n surt (ni
aconsegueix portar Le Pen als
tribunals ni troba la solidari-
tat de l’entorn), obre les portes
a la reflexió. Lindon mostra la
deixalla ideològica que no-
dreix el xovinisme del Front
Nacional (res a veure, com as-
senyala Enzensberger a Pers-
pectivas de guerra civil, amb les
pretensions i les fites del vell
nacionalisme europeu, que
creava constitucions, allibera-
va els serfs i els jueus, instau-
rava l’Estat de dret i implan-
tava el sufragi universal). Lin-
don assenyala les víctimes
(també, el jove cap rapat), i
deixa al descobert els crimi-
nals. Amb ells, ens diu, no hi
pot haver pacte ni diàleg. No-
més queda actuar. Amb totes
les conseqüències.


