
PANORAMA DE LA 
UTERAIURA RELIGIOSA 

per Joan Llopis

AUTORS «HETERODOXOS»
Dins la producció literària de 
tema religiós, hom adverteix els 
darrers mesos la presència de 
força obres que, per entendre'ns, 
podríem qualificar d'«heterodo 
xes»: llurs autors se situen de-
liberadament al marge de la 
doctrina oficial catòlica i expo-
sen, amb una llibertat total, 
punts de vista personalíssims 
sobre qüestions que afecten as-
pectes essencials de la fe cris-
tiana. En d'altres èpoques, més 
inquisitorials, aquests llibres i 
llurs autors haurien estat irre-
meiablement condemnats: cal 
advertir que alguns dels escrits 
al·ludits surten a la llum pública 
després d'haver romàs mesos o 
anys retinguts per la censura, 
i que uns altres han provocat 
una reprovació formal per part 
de la jerarquia. Intentaré de 
presentar-los amb la màxima 
objectivitat possible, bo i adver-
tint d’entrada que, si bé no en 
comparteixo molts dels punts 
de vista, tots, sense cap excep-
ció, m'han ofert l’ocasió de re-
pensar amb profunditat una 
bona colla de punts clau del 
cristianisme, la qual cosa els 
agraeixo sincerament.
Comencem pel_ que ostenta el 
títol més provocatiu: Anàlisi 
destructiva de la religió, de Joan 
Leita (Edicions 62, Barcelona, 
1976). Leita ja ens ha acostu-
mat a això de posar títols cri-
daners a les seves obres: El 
-fonament irreligiös de l’Esglé-
sia, L'antievangeli, El sentit 
evangèlic del divorci, El sexe 
fantàstic. Però, a l'obra que co-
mento, no es tracta solament 
del títol: la intenció i el contin-
gut del breu opuscle són allò 
que conté una veritable provo-
cació, ja que l’autor vol dur a 
terme una crítica «definitiva» 
de la religió. Deixant de banda 
la ingenuïtat que hi pugui haver 
en aquesta pretensió tan «abso-
luta», mirem de copsar el fil 
conductor del seu pensament, 
■que, d'altra banda, segueix una 
línia perfectament lògica, sobre-
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tot als vint darrers paràgrafs 
del llibre, presentats com a re-
sum de tota l’exposició anterior. 
Leita comença afirmant que «la 
crítica de la religió, malgrat to-
ta la seva veritat i tot el seu 
dret, mai no ha aconseguit de 
ferir mortalment ni de destruir 
¡'essència de la religiositat per-
què sempre ha atacat només 
formes degradades o excrescèn- 
cies secundàries». Ell, en canvi, 
vol establir una crítica radical 
d'allò que constitueix precisa-
ment l’essència de la religió, 
definida —seguint Schleierma- 
cher— com «el sentiment de 
dependència absoluta», o bé 
—d’acord amb Tillich— com «la 
preocupació última per allò que 
constitueix el fons i el sentit 
del nostre ésser». Aquesta «de-
pendència absoluta» i aquesta 
«preocupació última» porten, 

com a conseqüència necessària, 
a la «relativització radical de 
l’individu humà», la qual, per 
la seva banda, «comporta neces-
sàriament la consciència que les 
individualitats poden ésser eli 
minades o destruïdes, precisa 
ment perquè no són realitats 
absolutes i incondicionades o 
precisament perquè suri i s'im-
posi la incondicionalitat a la 
qual es tendeix». La mort de 
Jesús a la creu és el paradigma 
irrefutable d’aquesta necessària 
destrucció de l’individu en ares 
de la religió. Després d’aquesta 
crítica de la religiositat, no són 
possibles una contracrítica i 
una supervivència legítima del 
fenomen religiós. Cal atacar la 
religió i substituir-la per una 
«valoració absoluta i final de 
la individualitat humana, com 
a centre i terme únics de qual-
sevol preocupació»: aquest fou, 
al capdavall, el missatge essen-
cial de Jesús, que, per tant, és 
un missatge radicalment anti-
religiös. Leita cuita a dir que 
l’atac contra la religió també 
pot adreçar-se contra qualsevol 
altra realitat —sistema polític 
o social— que comporti una de-
pendència absoluta de l’individu 
humà. D’aquesta manera, «l’anà- 
lisi destructiva de la religió és 
veritablement el pressupòsit de 
qualsevol crítica, ja que revela 
l’arrel i l’essència de qualsevol 
destrucció dels individus».

Sense pretendre de fer una crí-
tica exhaustiva de Targumenta- 
ció de Joan Leita, crec que cal 
tenir en compte tres grans 
qüestions que la podrien fer 
trontollar. En primer lloc, sem-
bla que la religió, més que el 
«sentiment de la dependència 
absoluta», és l’acceptació de la 
dependència de l’Absolut. I, ales-
hores, tot depèn de quin sigui 
aquest «Absolut»: n'hi pot ha-
ver un, la dependència del qual 
no comporti la destrucció de 
l’individu, sinó que sigui, al con-
trari, la condició de la seva rea-
lització plena. I aquest és el 
cas del Déu revelat per Jesu-
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crist. En segon lloc, si allò que 
és veritablement absolut, segons 
Leita, és la valoració de la in- 
dividualitat humana, cal pregun-
tar: ¿De quina individualitat? 
¿De la meva? ¿De la dels al-
tres? No hi ha manera de sor-
tir del dilema: o bé es cau en 
l’egoisme absolut, o bé en la 
dependència —i la corresponent 
tirania— d’uns homes respecte 
d’uns altres. I, finalment, cal-
dria no oblidar que moltes per-
sones estan trobant el camí de 
superar un tipus de religiositat 
repressiva i alienant per desco-
brir una fe que, sense deixar 
d’ésser religiosa, és profunda-
ment alliberadora.
La recerca d'aquesta fe allibera, 
dora és justament el leitmotiv 
d’algunes de les obres que he 
qualificat d'«heterodoxes». Així, 
per exemple, Humans tanma-
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teix, de Jordi Llimona (Pòrtic, 
Barcelona, amb copyright de 
1973, però posat a la venda 
l'any 1976), que conté tot un 
seguit de suggeriments per a 
un concepte nou de la moral 
cristiana, dels quals, al meu en-
tendre, són molt vàlids els que 
afecten l’esfera sexual, però no 
pas els que es refereixen a les 
qüestions sobre la vida i la mort 
(atesa la interpretació de caire 
«feixista» que, a desgrat de la 
intenció de l’autor, alguns fàcil-
ment en poden fer). Futur d’Es-
glésia, de Lluís M. Xirinacs (No-
va Terra, Barcelona, 1976), cons-
titueix una lúcida i valenta pro-
fessió de fe en la vitalitat de 
l’Església, però no pas entesa 
com a institució —la qual ha de 
desaparèixer—, sinó com a con-
junt de comunitats cristianes de 
base, totalment immerses dins 
el món dels homes per a ésser- 
ne el ferment profètic. I, final-
ment, Evangeli de Jesús de Nat- 
zaret segons Jaume Rodri (Pòr-
tic, Barcelona, 1973), curiós i 
alliçonador exercici sobre l'e- 
vangeli de Marc, que cerca d’ex- 
pressar-ne el missatge essencial 
en un llenguatge accessible a 
l’home d’avui i despullat de qual-
sevol residu mitològic. A més 
d’uns dibuixos de l’autor ma-
teix, l’obra conté un pròleg 
de Josep Dalmau, unes notes de 
Lluís M. Xirinacs i un epíleg 
de Joan Leita que acaben de 
situar l’intent de Rodri dins el 
marc d’allò que algú ha anome-
nat «la teologia salvatge».

NOVETATS DE LA «SAURÍ»
Dins la mateixa línia d’una obra 
publicada l'any 1969 (Falseja-
ments i veritats cristianes), pe-
rò certament amb força més 
audàcia, el canonge valencià 
Josep Espasa ha publicat un vo-
lum, a la col·lecció «Saurí» (Què 
cal creure, Publicacions de l’A-
badia, Montserrat, 1976), amb 
el propòsit d’«aclarir les veri-
tats fonamentals de la fe i as-
senyalar el possible camí per 
ajudar a esbrinar totes les al-
tres». Les veritats fonamentals 
directament tractades són: Déu, 
Jesucrist i l’Església; de cadas-
cuna, l’autor n’estudia sense por 
aquells aspectes que ofereixen

Lluís Duch.

més conflictivitat en relació amb 
la mentalitat de Thome modern. 
El millor elogi que en podem 
fer és afirmar que es tracta d’un 
reeixit intent de purificació de 
la fe —de desmitificació, di-
ríem—, sense destruir-ne cap va-
lor essencial.
Lluís Duch, després de 'a publi-
cació de Mort i esperança, in-
sisteix en una temàtica semblant 
a l’obra Esperança cristiana i 
esforç humà (Publicacions de 
l’Abadia, Montserrat, 1976). Hi 
aplega un conjunt de reflexions 
més o menys vinculades elles 
amb elles, però unificades en 
profunditat pel desig de mostrar 
els motius fonamentals de l’es-
perança cristiana. Després d'ex-
posar, en un primer capítol, la 
problemàtica moderna entorn 
de l’esperança, ens presenta una 
penetrant anàlisi del pensament 
d’Ernst Bloch, cl representant 
més significatiu de la filosofia 
actual sobre l’esperança. Un ter-
cer capítol és dedicat a subrat-
llar l’ambigüitat de la religió 
pel que fa a l’esperança, que 
pot ésser sosteniment de la si-
tuació establerta (religió del 
statu quo) o finestra de cara al 
futur (religió de l’esperança). 
Els dos darrers capítols refle-
xionen teològicament sobre l’es-
perança típicament cristiana, 
centrada en la funció mitjan-
cera de Jesucrist, la qual és in-
terpretada erròniament per les 
teologies polítiques reaccionà-
ries, i també, en alguns casos, 
per les progressistes. És aquí, 
com també en un parell d’apèn-
dixs dedicats a «Integrisme i 
esperança» i «Tecnocràcia i es-
perança», on Lluís Duch mostra 
la tremenda càrrega pràctica 
que comporta tota veritable re-
flexió teològica, i on, evident-
ment, els seus punts de vista 
poden ésser més discutits.

Esmentem, finalment, una obra 
que ja feia temps que esperà-
vem : El coratge de creure, d’E-
vangelista Vilanova (Publica-
cions de l’Abadia, Montserrat, 
1976). En efecte, ja fa molts 
anys que el pare Vilanova im-
parteix classes i conferències 
sobre el tema de la fe cristiana, 
i érem molts els qui li demanà-
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Evangelista Vilanova. Miquel Estrade.

vern que exposés d'una manera 
sintètica i sistemàtica tot el seu 
pensament. El llibre esmentat 
respon plenament a les expecta-
tives: en un estil senzill i pro-
fund alhora, passa revista a les 
principals qüestions que afecten 
avui la fe dels cristians, des de 
la crisi actual de la fe fins a les 
seves implicacions polítiques, 
passant per la renovació de les 
fórmules dogmàtiques i dels sig-
nes litúrgics amb què s'expres-
sa. Ara bé, això no vol dir que 
sigui una mena de «manual» 
escolàstic sobre el tema. No ho 
és, perquè, com diu Josep M. 
Rovira Belloso al pròleg, «està 
edificat a base de petites unitats 
temàtiques en les quals el lec-
tor atent trobarà allò que és 
essencial al tema, però ho tro-
barà expressat més en la forma 
"impressionista” francesa, que 
no pas en la forma arquitectò-
nica o musical germànica». Tan-
mateix, conserva tots els avan-
tatges d'un bon manual, en el 
sentit que, com diu també Ro-
vira, «els temes es presenten en 
estil clar i senzill: s'ordena l’es-
tat de la qüestió i s’indiquen les 
línies precises de les solucions 
o les respostes. Però aquestes no 
s’enfarfeguen mai amb desenvo-
lupaments o repeticions que in-
tentin ésser exhaustius. Per 
això, quan el lector quedi in-
satisfet d’un plantejament o 
d’una línia de resposta, li sug-
geriria que tornés a llegir el 
text. Hi trobarà en tantes oca-
sions el que desitjava! Però ho 
trobarà en una frase simple i 
orientadora, no pas a la manera 
d’un llarg tractat».

Si bé no forma part de la col- 
lecció «Saurí», és oportú de do-
nar constància de l’aparició d’un 
altre recull d’articles del pare 
Miquel Estradé (els anteriors 
són La veu dels joves i Anar a 
fons) publicat a la «Biblioteca 
Serra d'Or» amb el títol A cop 
calent. Aplega els articles apare-
guts a «Serra d’Or» des de l’any 
1970 fins el 1975, els quals, com 
els nostres lectors ja saben, to-
quen amb vivesa i profunditat 
qüestions relacionades amb el 
camp de la fe i de la vida cris-
tiana.

«EL GRA DE BLAT»

Els darrers títols d’aquesta col- 
lecció de butxaca són: L’evan-
geli de cada dia, de José A. Mar-
tínez Puche (dos volums, Publi-
cacions de l'Abadia, Montserrat, 
1976), traducció catalana del lli-
bre Evangelio para nuestros ma- 
yores, una edició dels evangelis 
accessible a la gent d’edat, 
tant per la presentació externa 
com per la selecció adequada 
dels textos; Els salms, presen-
tats per Hilari Raguer (Publica-
cions de l’Abadia, Montserrat, 
1976), edició de la traducció li-
túrgica catalana dels salms, 
acompanyat cadascun d'una 
brevíssima introducció amb la 
intenció d’orientar la pregària 
cristiana de l'home d’avui, i 
Consells i records, de Teresa de 
Lisieux (Publicacions, de l’Aba-
dia, Montserrat, 1976), traducció 
catalana —feta per Pere Puig— 
del recull de paraules i fets re-
lacionats amb la santa de Li-
sieux efectuat per la seva ger-
mana i novícia, sor Genoveva 
(Celina).

LA FE D'UN MARXISTA

Ha aparegut en traducció cata-
lana —realitzada per Pere Co-
dina— la famosa obra de Roger 
Garaudy Paraula d’home (Cla-
ret, Barcelona, 1976), en què 
l’autor —un marxista, expulsat 
l’any 1970 del Partit Comunista 
francès— fa professió explícita 
de fe cristiana. Entre l’autobio- 
grafia i la confessió personal, el 
llibre de Garaudy —que també 
entre nosaltres ha esdevingut 
un bestseller— desplega el seu 
pensament sobre els problemes 
més profunds que anguniegen 
tota persona humana: l’amor, 
la mort, el sentit de la vida, 
el plaer, la felicitat, la lliber-
tat, el treball, el passat, el pre-
sent, el futur, la política, la fe. 
Potser el capítol més punyent 
i més captivador és el dedicat 
a mostrar com l’autor va trobar 
el ple sentit de la seva vida en 
descobrir en la fe el fonament 
de l’acció revolucionària. Garau-
dy es pregunta: «¿De quina fe 
es tracta? ¿Fe en Déu? ¿Fe en 
l’home?» I contesta amb convic-

ció: «És un fals problema: una 
fe en Déu que no impliqués 
una fe en l'home, fóra una eva-
sió i un opi; una fe en l’home 
que no s’obrís a allò que en 
l’home va més enllà de l’home, 
mutilaria l’home de la seva di-
mensió específicament humana: 
la transcendència.»

REVISTES

Diguem, per acabar aquest pa-
norama, els temes principals 
que han tractat les diverses re-
vistes de tema religiós al llarg 
dels darrers mesos.

«Qüestions de vida cristiana» 
ha consagrat números monogrà-
fics a: la crisi econòmica, el sen-
tit de les benaurances, les si-
tuacions crítiques al matrimoni, 
l’esperança i la configuració del 
present, l’autoritat i el poder 
dins l’Església, l’actitud cristia-
na davant la pràctica científica, 
i el problema ecològic.

«Quaderns d’orientació fami-
liar» ha tractat, entre d’altres, 
els temes següents: la sacramen- 
talitat del matrimoni, els con-
flictes generacionals, la família 
davant el problema universitari, 
i alguns problemes de la pas-
toral pre-matrimonial.

«Foc Nou» ha dedicat la seva 

QÜESTIONS l>i: VIDA CRISTIANA

secció Horitzons —de caire mo-
nogràfic— a aquestes qüestions: 
ecumenisme a Nairobi, movi-
ments cristians per als joves, 
els cristians i el Congrés de 
Cultura Catalana, els equips ma-
trimonials de la Mare de Déu, 
els nous fenòmens religiosos, 
pluralisme a la societat i a 
l’Església, l’Església i la políti-
ca, el matrimoni, l’Església i 
l’escola, actitud dels partits po-
lítics catalans davant les con-
fessions religioses.

«Quaderns de pastoral» i «Cor-
respondència» han parlat de te-
mes vius relacionats amb la pas-
toral, i hom ha vist augmentar 
el nombre de publicacions de 
caire semblant amb l’aparició a 
València de la revista «Saó», 
que es proposa treballar per 
una Església valenciana verita-
blement vinculada al país i a 
la llengua.

Esmentem també la publicació 
del segon número de «Revista 
catalana de teologia», òrgan 
científic de la secció de sant 
Pacià de la Facultat de Teolo-
gia de Barcelona, amb estudis 
d'investigació bíblica, litúrgica, 
patrística, històrica, filosòfica i 
teològica, escrits majoritària-
ment en llengua catalana.

JOAN LLOPIS
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