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PRòLEG

Fa temps que em burxava la dèria d’escriure un llibre que no fos una història de 
l’Església, ni una història del cristianisme, ni una història de la teologia, sinó una 
història del pensament cristià. De textos que parlen de la història de l’Església, n’hi 
ha molts i de molt bons; de textos que parlen de la història del cristianisme, potser 
no n’hi ha tants, tot i que els que hi ha són igualment bons; de textos sobre la història 
de la teologia, també n’hi ha i, sense anar més lluny, en tenim un, de text, excel·lent i 
molt proper a nosaltres: els tres volums de la Història de la teologia cristiana, del pare 
Evangelista Vilanova, al cel sigui, editats per la Facultat de Teologia de Catalunya.

De textos que parlin del pensament cristià, també n’hi ha, però no n’havia trobat 
cap que respongués a la meva idea. Hi ha el volum Història del pensament cristià. 
Quaranta figures, de Pere Lluís Font (coord.), editat per la Fundació Maragall l’any 
2002, però més que la història del pensament és la història d’uns pensadors cristians, 
uns pensadors que s’han proposat com a objectiu primari pensar la fe cristiana des 
de dintre; un text valuós, molt valuós, que sens dubte cal consultar. Hi ha també la 
coneguda obra de Hans Küng, El cristianismo. Esencia e historia, editada per Trotta 
(Madrid) l’any 1997, un text convincent, que cal tenir en compte, però que, pel que 
fa al pensament, es queda en la presentació d’uns «paradigmes», certament indispen-
sables, però que no reprodueixen el que, al meu entendre, hauria de ser una història 
del pensament cristià.

El llibre ja el tenia pràcticament enllestit. Era i és un volum de dos mil cinc-cents 
folis, amb títol inclòs: El pensament cristià. Aproximació a la seva essència i a la seva 
història. El llibre, només començar, tenia i té una introducció: «Justificació de l’autor 
i presentació de l’obra». Allà deia i dic que, sobre aquesta matèria de la història del 
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pensament cristià, vaig tenir l’oportunitat de dictar uns cursos a l’Institut Superior 
de Ciències Religioses Sant Fructuós, de Tarragona, i a l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses de Barcelona (Iscreb), cursos que em varen servir per a prendre po-
sicions davant d’una obra d’aquesta categoria i em donaren l’oportunitat d’escriure 
uns primers folis ad usum dels alumnes. I vull dir que, en confeccionar el programa 
d’aquests cursos, vaig adonar-me que calia no oblidar un tema, previ al de la història 
del pensament cristià, que és el de l’essència d’aquest pensament.

De textos, sobre l’essència del pensament cristià, tampoc no n’hi ha o, si més no, 
no n’hi ha cap, que jo sàpiga, amb la finalitat que jo volia. Sobre l’essència del cristia-
nisme, n’hi ha i de molt importants, començant per l’obra que l’any 1841 publicava, 
amb aquest títol, Ludwig Feuerbach. Amb el mateix títol publicava, l’any 1900, el 
seu llibre Adolf von Harnack. D’altra banda, Romano Guardini publicava l’any 1838 
el seu Das Wesen des Christentums. Finalment, ja en els nostres dies, el teòleg napolità 
Bruno Forte ens obsequiava amb un llibre excel·lent: Essència del cristianisme, editat 
per Cruïlla a casa nostra l’any 2002.1 

D’obres més o menys semblants a aquestes, amb el títol d’introducció al cristia-
nisme, també n’hi ha i, al meu entendre, la més interessant i completa és la de Karl 
Rahner Grundkurs des Glaubens.2 Confesso, sense reserves, la meva admiració pel 
teò leg nostrat Josep M. Rovira i Belloso, en molts escrits del qual el tema de l’essència 
del cristianisme apareix amb insistència i amb competència.

Jo, d’historiador, no en sóc. Al llarg de la meva, diguem-ne, carrera de teòleg siste-
màtic, he mirat de contemplar la diversitat dels temes teològics des de la perspectiva de 
l’escatologia; a més, he manifestat a bastament la meva preferència pel tractament de 
la teologia des de la història i, més en concret, des de la història de la mateixa  teologia.3 
D’altra banda, confesso que, des de fa temps, em preocupa el tema de la religió i de les 
religions, i fruit d’aquest interès ha estat un text sobre teologia de la religió, que, com 
és natural, m’ha servit, i molt, a l’hora de posar-me a escriure aquest llibre.4

D’historiador, no en sóc. ara bé, partint del pressupòsit que el pensament, també 
el cristià, té, en gran part, el seu origen en la història —la «història» genera «cultu-
ra» i aquesta genera «pensament»—, no podia evitar la referència als esdeveniments 
d’ordre polític, econòmic, social i cultural que serveixen de marc a la història del 
pensament cristià, començant, com és obvi, pels esdeveniments d’ordre eclesiàstic. 
Calia, doncs, que accedís a les dades més significatives i més fiables de la història, en 

1 L’obra és una iniciativa de la Fundació Joan Maragall. El llibre es correspon amb el text de les lliçons que l’autor 
va dictar a Barcelona l’any 2002.

2 Vegeu Rahner (1984). 
3 Vegeu Gil i Ribas (1997), pp. 51-62. 
4 Vegeu Gil i Ribas (1992). 
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general, i de la història de l’Església i de la història del cristianisme i que fes meves les 
anàlisis dels historiadors, al meu entendre, més competents.

• Pel que fa als esdeveniments d’ordre general, m’han servit de base els deu volums, editats 
per Edicions 62, amb el títol de Gran història universal, a càrrec  d’excel·lents coordinadors. 
al meu entendre, el conjunt de l’obra és suficient per a la finalitat del meu llibre; amb tot, 
he consultat diverses monografies, que citaré oportunament, i he demanat l’assessorament 
d’historiadors prestigiosos, que agraeixo de cor.

• Pel que fa a la història de la cultura, a més de textos relacionats amb la filosofia pròpia-
ment dita, que també citaré oportunament, he tingut en compte les dades de l’obra Historia 
del pensamiento filosófico y científico, tres volums, sota la direcció de Giovanni Reale i Dario 
Antiseri, editada per Herder, Barcelona, 1988.

• Pel que fa a la història de l’Església, he consultat les obres més clàssiques, com ara 
Historia de la Iglesia Catòlica, de Llorca, García Villoslada i Laboa, editada a Madrid per la 
Biblioteca de autores Cristianos: Edad Antigua (1-750), 7a ed., 3a reimpressió, 2005; Edad 
Media (800-1303), 6a ed., 2a reimpressió, 2003; Edad Nueva (1303-1648), 5a reimpressió, 
2005; Edad Moderna (1648-1814), 2004 (reimpressió); Edad Contemporánea, 2a ed., 2000; 
Historia de la Iglesia Católica (sota la direcció de J. Leuzenweger, P. Stockmeier, K. Amon i R. 
Zinnhobler), Barcelona, Herder, 1977 (reimpressió); Historia de la Iglesia, de Laboa, Pierini 
i Zagheni, Madrid, San Pablo, 2005; Historia de la Iglesia: I Antigüedad y Edad Media, de 
Joseph Lortz, Madrid, Ediciones Cristiandad, 2003.

• Pel que fa a casa nostra, he tingut present la petita obra d’Antoni Pladevall, Història de 
l’Església a Catalunya (Barcelona, Editorial Claret, 1989), i he consultat els set volums de la 
Historia de la Iglesia en España, dirigida per García Villoslada, (Madrid, Biblioteca de Auto-
res Cristianos Maior, 1979). atesa la particularitat del pensament de la mateixa Església, he 
tingut molt en compte l’obra d’Y. Congar, Eclesiología. De san Agustín hasta nuestros días, dins 
l’obra Historia de los dogmas (de Michael Schmaus, Alois Grillmeier, Leo Scheffczyk), tom III, 
quadern 3c-d (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos. Enciclopedias, 1976).

• Pel que fa a la història del cristianisme, a part de diverses monografies, he consultat les 
obres majors: P. Johnson, Historia del cristianianismo (Barcelona, Vergara, 2004); J. D. Cros-
san, El nacimiento del cristianismo (Santander, Sal Terrae, 2002); G. Alberigo, La Chiesa nella 
storia (Brescia, Paideia, 1988); G. Martina, Storia della Chiesa (Brescia, Morcelliana, 1995), i 
els volums d’Histoire du christianisme des origines à nos jours, a cura de Marc Vernard (edició 
italiana de Luigi Mezzadri, Roma, Edizioni Borla, 2001). He tingut present, també, Historia 
del cristianismo: I. El mundo antiguo, de Manuel Sotomayor (Madrid, Trotta, 2005 [3a ed.]) i 
II. El mundo medieval, d’Emilio Mitre (Madrid, Trotta, 2004).

• Pel que fa a casa nostra, he tingut en compte, entre d’altres, Joan Bada, Història del cris-
tianisme a Catalunya (Vic/Lleida, Eumo Editorial i Pagès Editors, 2005). També he utilitzat, 
del mateix autor, Història del cristianisme (Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, col·lecció 
Emaús 39, 2000). 

Pròleg
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