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El llibre que teniu a les mans és el darrer d’una col·lecció que, sota el títol general 
d’Història del Pensament Cristià, vol analitzar l’evolució d’aquest pensament al llarg de 
la història i, per tant, el seu progressiu «enriquiment» i les seves eventuals «perversions». 
Cal llegir-lo com a continuació del volum anterior, que porta per títol De la «mort de 
Déu» a la discreta elegància del Ressuscitat. Els fets que contempla són els que van dels 
anys setanta als noranta del segle xx.

• Rere el pensament que s’ha anat configurant al llarg del segle xx, dins i fora del reducte 
estrictament eclesial, hi ha uns fets que han capgirat radicalment la manera de fer i la manera de 
pensar dels homes i dones del nostre temps, també els homes i dones que s’anomenen cristians i 
cristianes, uns fets de tot tipus que han creat una nova cultura, marcada per la desaparició, si més 
no en teoria, del pensament únic, una desaparició que ha esdevingut traumàtica, per tal com la 
humanitat ha perdut, malgrat l’alliberament integral que sembla que ha assolit, la sensació de se-
guretat en l’orientació dels seus camins, i aquesta sensació encara es fa més evident a l’interior de 
l’Església catòlica, on el pluralisme (dins del cristianisme, en el món de les religions i fins i tot en el 
si de la mateixa confessió catòlica) ha substituït l’uniformisme fins fa poc vigent i que certes auto-
ritats religioses i certs grups catòlics voldrien conservar o recuperar. I no cal dir que la desaparició 
d’aquest pensament únic no ha aconseguit impedir una creixent globalització que afecta la vida 
de moltíssimes persones que, d’altra banda, no saben com fer-ho per conviure amb la buidor.

• Ja el segle xix s’havia caracteritzat per la desaparició progressiva del «pensament únic» 
que fins llavors havien dirigit i manipulat, en gran part, les instàncies eclesiàstiques. Si la Revo-
lució francesa, malgrat tots els sotracs antirevolucionaris, havia clausurat l’ordo rerum construït 
sobre la base de la verticalitat transcendent i havia obert el pas al fenomen, absolutament 
nou, de la laïcitat, els grans «mestres de la sospita» havien introduït en les capes de la societat 
intel·lectualment més preparades una desafecció creixent respecte al pensament religiós, en 
general, i respecte al pensament cristià «confessional», en particular. En el tombant de segle, la 
laïcitat (i fins i tot el laïcisme) i la seva seqüela, la secularitat i el secularisme, semblava, amb 
la seva empenta, que inauguraven i configuraven un món nou que, d’altra banda, els esdeveni-
ments que conduïren a la Primera Guerra Mundial enfonsaren de dalt a baix.

• Les coses vénen de lluny, i potser hauríem de subratllar el paper del protestantisme en 
l’adveniment del món modern. En el segle xix, a partir de la Modernitat, assistim al naixement 
i al creixement d’una nova cosmovisió essencialment diferent de la d’èpoques anteriors, que 
afecta el món de les idees en general, però també el món de les idees religioses, en el qual ha 
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desaparegut, entre altres coses (i molt especialment), l’ascetisme religiós com a negació del món 
i de la vida i com a propedèutica per tal d’assolir l’anomenada «vida eterna». al costat d’això, 
aquesta nova cosmovisió manifestava un optimisme, una mica ingenu, respecte al progrés, com 
si a partir dels descobriments bàsicament científics estiguessin destinats a dissipar les velles imat-
ges del món inspirades per les idees del pecat original, de la redempció i d’un judici final.

• Coneixem la gran crisi del pensament del segle xx. En acabar la Segona Guerra Mundial, la 
premsa llançava als quatre vents l’etiqueta de l’existencialisme que Gabriel Marcel havia posat en 
circulació vers l’any 1943, i ho feia impressionada per la personalitat i l’obra de Sartre i de Camus 
i llur compromís personal durant la guerra. El públic assimilà aquesta expressió, ja consagrada en 
la bohèmia de Saint-Germain des Prés, en les cançons de Juliette Greco, en la postura inconfor-
mista de la joventut de l’època (els zazous) i en el pensament d’uns quants filòsofs i literats que 
havien llegit Hegel, Kierkegaard i Heidegger. Sartre, Camus i Simone de Beauvoir centren el seu 
interès en la recerca d’un nou humanisme, conseqüència lògica dels horrors de la guerra.

• Què se n’ha fet, de tot això? a l’alçada dels darrers anys noranta del segle xx —que és el 
terminus ad quem de l’anàlisi duta a terme en aquest llibre; el terminus a quo són els esdeveni-
ments que configuren la crisi de la Primera Guerra Mundial—, què podem dir de tot això?

Pel que fa als fets eclesials, el volum anterior acabava amb la referència del concili 
Vaticà II. aquest començarà precisament amb la narració i l’anàlisi dels fets que se-
guiren l’esdeveniment del Concili i, per ampliació, els fets que han afectat la vida de 
l’Església catòlica i de les altres esglésies cristianes. I tot això ho haurem de veure tenint 
molt en compte els esdeveniments d’ordre polític, social i cultural que han marcat els 
trenta darrers anys de la centúria i del mil·lenni.

El nucli, tanmateix, d’aquest volum és l’anàlisi del pensament postcristià. Vull dir 
que, per primera vegada, el pensament cristià revesteix formes que goso qualificar de 
«postcristianes», un qualificatiu que de cap manera voldria entendre com a negatiu. 
De fet, també en els nostres dies l’Església o les esglésies cristianes han maldat per 
mantenir aquest pensament sota el seu domini, i ho han fet amb força, per bé que con-
nectant amb dificultats amb el pensament d’avui dia, que, per entendre’s, anomenarem 
«profà». a l’Església o a les esglésies cristianes els ha interessat l’«ortodòxia» d’aquest 
pensament, és a dir, la seva adequació al «missatge original», transmès per la Bíblia i la 
Tradició, una ortodòxia que la «teologia oficial» s’ha encarregat i s’encarrega de revestir 
de raonabilitat. al marge, però, d’aquest domini exercit per les esglésies cristianes, el 
pensament cristià ha fet altres camins i avui ha penetrat en els àmbits sovint difusos de 
la laïcitat i s’ha expressat de manera diferent i fins i tot sorprenent.

El títol ho diu tot, o així m’ho sembla. De fet, la laïcitat ha estat i és un desafiament 
per a les esglésies cristianes i, naturalment, per al pensament que elles pretenen controlar. 
En la introducció, caldrà veure més de prop aquest fenomen de la laïcitat. M’interessa 
remarcar, de les formes «postcristianes» del pensament cristià, el seu caràcter pròfetic. a la 
introducció caldrà veure més de prop què volem dir quan parlem de «profetisme laic».

El Catllar, maig del 2010
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La LaïCITaT PoSTMoDERNa

La laïcitat, avui, s’inscriu en el mateix discurs de la postmodernitat. No pot ser 
d’altra manera. La laïcitat postmoderna es palesa en el camp de l’ètica i en el camp 
dels valors. Dir que l’ètica postmoderna és una ètica «laica» vol dir, d’entrada, que és 
un espai «públic» regit pel principi del bé comú, a diferència de la «moral religiosa» 
que s’inspira en principis religiosos. Per això mateix, resulta difícil parlar d’ètica «cris-
tiana», en la mesura que l’adjectiu vol qualificar una creença i tot el que una creença 
comporta, més enllà d’una cultura o d’una tradició d’arrel cristiana.

No és fàcil de determinar amb precisió l’essència de la laïcitat. I, tanmateix, cal, si més 
no, intentar-ho en un llibre com aquest, que té com a objectiu veure fins a quin punt el 
fenomen de la laïcitat ha representat i representa un desafiament per a la religió, en gene-
ral, i per al cristianisme i el seu «pensament», en particular; vull dir per a l’Església i seu 
pensament, diguem-ne, «oficial», és a dir, el pensament proclamat pel Magisteri eclesiàs-
tic i formulat per la teologia que «pensa» la fe i, per tant, que no pot deixar d’estructurar 
el que pensen i viuen els homes i dones d’una determinada època, un pensament, en 
definitiva, que reflecteix l’autoconsciència de la mateixa Església i s’hi reflecteix.

• El procés de laïcització de la societat ha obligat l’Església a prendre una posició no 
gens fàcil, sobretot quan els estats, formalment aconfessionals, han deixat d’acceptar la 
pretensió eclesial de competència exclusiva en matèria, per exemple, de moral social i han 
començat a exercir el principi de l’aconfessionalitat.

En aquest llibre, vull mostrar que el pensament cristià no ha quedat fora de la 
laïcitat, sinó que hi ha trobat recer i, a més, n’ha obtingut una renovació que, pa-
radoxalment, el mena més i millor als seus orígens. aquest fenomen comença amb 
força a finals del segle xix, coincideix amb la modernitat i continua a partir dels anys 
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cinquanta del segle xx pels camins de la postmodernitat. així, el pensament cristià 
que, d’entrada, no se sentia còmode amb els paràmetres imposats per la renovació 
cultural del món modern —i que, en certa mesura, se’n havia autoexiliat— ha trobat 
noves formes d’expressió en la literatura en els tres vessants de poesia, novel·lística i 
assaig; l’art, bàsicament pictòric; la música, i, finalment, el cinema.

Voldria deixar ben clar que un dels aspectes del pensament cristià que, al meu en-
tendre, ha assumit i ha encarnat millor el pensament «laic», especialment la literatura, 
és el profetisme, que, com és sabut, constitueix l’element primordial del pensament 
religiós, especialment en el cas de les religions «revelades» monoteistes. En aquesta 
matèria, crec que fins i tot podríem parlar de relleu. Parlo de profetisme en un sentit 
molt ampli: parlo de profetisme com a «experiència» i sobretot com a «espiritualitat». 
I és en aquest sentit que parlo de pensament postcristià i, per tant, d’experiència i d’es-
piritualitat laiques i no per això menys «cristianes». Caldrà dir una paraula sobre el 
profetisme religiós per tal d’entendre millor les característiques del profetisme laic, tal 
com apareix en les formes postcristianes del nostre temps.

No sé si cal que recordi que, des d’una perspectiva estrictament teològica, és impos-
sible la dissociació entre cristianisme i Església; la justificació teològica del cristianisme 
eclesiàstic és una qüestió que pertany a l’eclesiologia, i no és aquest llibre el lloc on 
plantejar-la. L’eclesiologia afirma que l’Església és un signe històricament visible i un 
instrument històricament eficaç del misteri sobrenatural i invisible de la comunió de 
la humanitat amb Déu. aquí, quan parlo d’Església i d’autoconsciència d’Església, em 
refereixo a l’Església com a fenomen social, un fenomen que representa el grau i nivell 
més profunds de la institució i de la institucionalització religiosa. Malgrat tots els aspec-
tes «negatius» que l’home modern i postmodern percep i denuncia de l’Església, com 
a organisme i com a organització, l’Església és una realitat religiosa «positiva» i com a 
tal ha de ser oïda si hom vol captar el batec del pensament cristià «viscut», per bé que 
l’actitud «anticlerical» dominant a l’occident modern i postmodern no ho faci fàcil.

1. La SEQüèNCIa DERIVaDa DEL MoT «LaIC»

La paraula «laic» ve del grec laos, que vol dir «poble», una paraula que la traducció 
grega dels Setanta de la Bíblia fa servir per traduir l’expressió hebrea del qahal yahveh 
i que en les versions modernes de l’antic Testament figura com a «poble de Déu» i 
que en el Nou Testament s’aplica a la realitat «Església». En aquest sentit, no hi ha 
cap mena de diferència entre cristià (i catòlic) i laic, per bé que la Lumen Gentium del 
Concili Vaticà II empra el mot «laic» per qualificar «tots els fidels fora dels membres 
de l’orde sacerdotal i de la vida religiosa sancionada per l’Església» (n. 31). D’aquesta 
versió, diguem-ne, teològica n’haurem de parlar més i millor.

En el context de la política, especialment en els països llatins, la paraula «laic» s’em-
pra com a contrapunt de la paraula «catòlic», com ara per designar un partit que no 
és «confessional». Des d’aquesta perspectiva, laic o laica ho són tots aquells que volen 
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viure al marge de la influència de la religió i de l’Església, és a dir, els homes i dones 
secularitzats. En sentit ampli, doncs, la paraula «laic» fa referència a la distinció entre 
l’home de fe i l’home de raó i, per tant, laic o laica són aquells que no s’adhereixen a 
una revelació de tipus religiós, no es reconeixen membres de cap església i, no podent 
o no volent accedir a perspectives transcendents, es creuen èticament legitimats en l’ús 
de la raó humana, i tot això no ho fan, si més no, necessàriament contra una deter-
minada creença religiosa, sinó des del reconeixement d’una certa llunyania respecte a 
la religió.

Laics ho són els homes i dones que, tant si són ateus o agnòstics com si són cre-
ients, refusen de fonamentar la política, les institucions i la convivència civil sobre 
bases teològiques o fideistes. Des d’aquesta perspectiva, laïcitat no és ni suposa un 
contingut filosòfic, sinó un hàbit mental, la capacitat de distingir allò que és demos-
trable racionalment d’allò que és objecte de fe, de prescindir de l’adhesió a aquesta 
o aquella altra fe i de distingir els àmbits de les diferents competències, per exemple 
les de l’Estat, segons la dita evangèlica de «cal donar a Déu el que és de Déu i donar 
al Cèsar el que és del Cèsar»: des d’aquesta perspectiva, la distinció entre laics i ca-
tòlics no implicaria cap mena d’oposició, ni tan sols una divisió real de les persones 
en camps separats, sinó una diversitat de punts de vista que podrien coexistir en el 
mateix subjecte. La laïcitat implica el sentit del límit i el comportament d’una recerca 
honesta, que s’ha de traduir en una íntima disponibilitat a la cooperació i a escoltar.

• Davant el fet del caràcter polièdric del mot «laic», es tracta, en primer lloc, de veure 
què hi ha de comú en totes les seves versions. Segons alguns antropòlegs,1 «ser laic potser vol 
dir no tenir alguna cosa: no ser algú i no tenir coses que altres són i tenen. Hom és laic en 
relació amb aquells que disposen d’alguna cosa de més». La definició és vàlida, per bé que 
no s’adiu a l’opinió dels qui pensen que el comportament i l’esperit laic són propis d’aquells 
que intenten reivindicar la legitimitat i l’oportunitat d’un pensament i d’unes institucions 
socials i polítiques que en forma programàtica se sostrauen a la pressió d’una església o d’una 
fe religiosa. Es podria dir que la cultura laica ha reconstruït a favor seu una escala jeràrquica 
de valors reivindicant una superioritat intel·lectual (la ciència, la raó, l’esperit crític i analític) 
amb relació al món tradicional de les creences i, particularment, de les creences religioses.

• amb tot, alguna cosa queda de la definició anterior. Més enllà de les reivindicacions 
polèmiques, i en virtut d’una mena d’extensió analògica, laic ho és el qui no està revestit o no 
se sent revestit de la fe cristiana (o de qualsevol altra fe religiosa), el qui n’està privat, o 
que en vol estar privat, o intenta no fer valer —si més no en alguns ambients— els principis 
de la seva fe. Laic ho pot ser també el creient que impedeix que els principis de la seva fe 
o de la seva pertinença religiosa envaeixin el camp de l’acció pública. El no ser i el no tenir es 
refereixen primàriament a la dimensió religiosa, però es poden aplicar, per extensió analògica, 
a altres camps. De fet, hi poden haver diversos graus i diversos tipus de laïcitat d’acord amb 

1 Vegeu Remotti (2005).
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la quantitat de «carències» que configuren la nostra vida, o bé amb la quantitat de «certeses» 
a què hom està disposat a renunciar.

• Els diversos tipus de laïcitat depenen de la proporció que es vol instaurar —tant en la 
vida pública com en la privada— entre allò que és discutible i, per tant, negociable i revoca-
ble, i allò que hom considera indiscutible, no negociable, absolutament vàlid i permanent. 
En definitiva, com més espai es deixa a allò que es considera discutible, més augmenta el grau 
de laïcitat; com més creix el gruix d’allò que és indiscutible, més apareix la manera de ser i de 
pensar del fonamentalisme. Però si la laïcitat comporta una «mancança» de certeses indis-
cutibles, potser és impossible una vida del tot laica, del tot oberta i discutible, de la mateixa 
manera que és impossible una posició del tot tancada, ferma en els seus principis, que no 
deixa espai a la revisió i al canvi.

Vistes les coses des d’aquesta perspectiva, hom pot parlar fins i tot d’una certa 
«humilitat» inherent a la laïcitat, humilitat que no és la humiliació de qui es pros-
terna davant una autoritat divina o humana, sinó la humilitat de qui és conscient de 
la pobresa dels mitjans que uns i altres tenim a l’abast per cercar el que és millor. En 
l’espai alliberat dels déus, els homes es mouen en la recerca del «millor». Reconèixer 
«allò que falta» (o que falta alguna cosa) és el punt de partença d’una concepció laica. 
L’objectiu d’un laïcitat que sàpiga contrastar els fonamentalismes religiosos i culturals 
consisteix a mantenir l’espai d’aquesta «absència», i evita que allò que anem cons-
truint (déus, cultures o societat) esdevingui una presència asfixiant.

El laic, dins i fora de l’Església, és aquell que, precisament a partir d’una mancan-
ça o absència, se sent empès a sobrepassar el que és i el que té, vers allò que no és i que 
no té: vers la transcendència, vers el futur, vers les prospectives de l’altre, pel qual es 
deixa interpel·lar i amb el qual se sent amb el deure de relacionar-se precisament per 
raó dels seus propis límits. Laïcitat significa aleshores propensió a la reflexió personal, 
però també obertura a la confrontació; sentit crític, però també docilitat (del llatí do-
cibilitas, que vol dir la virtut d’aquell que es deixa ensenyar per un altre o simplement 
per la vida); desencant, però també capacitat de meravellar-se. Laïcitat és percepció 
de l’altre com «altre», disponibilitat a deixar-se inquietar per l’alteritat, renunciant a 
projectar-hi la màscara homologant que la retornaria als nostres esquemes i a les nos-
tres expectatives. Laïcitat és coratge d’establir ponts, des del terreny segur on estem 
arrelats, vers el desconegut, i d’aventurar-se sense cap mena de garantia.

Per això la laïcitat està indissolublement vinculada a la dimensió comunicativa i 
especialment al diàleg, que suposa precisament la capacitat de respectar, de part dels 
dos interlocutors, les identitats respectives i d’acceptar-se mútuament en llur diver-
sitat i fins i tot en llurs profundes divergències. És propi d’una autèntica laïcitat no 
tenir por del conflicte i saber-lo gestionar, evitant de fer-lo degenerar en una topada 
violenta, en aquell clima pervers que consisteix a deixar fora de joc l’altre, ignorant-
lo, eliminant-lo o assimilant-lo.

Fins aquí el que, al meu entendre, comporta, certament en positiu, la idea de laic i 
de laïcitat. Cal, però, que ens preguntem amb quina mesura les diverses concepcions 
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de la laicïtat que avui circulen —malgrat que totes estan caracteritzades per la «man-
cança», com s’ha dit— són coherents amb aquestes implicacions.2

2. La LaïCITaT SECuLaR

La societat, avui, es declara «laica», i ho fa, ben cert, des de la perspectiva d’una 
clara emancipació del guiatge o de la tutela de la institució religiosa. Els valors propis 
d’una societat laica mai no podran ser uns valors derivats d’una instància transcen-
dent que s’imposa per la via de la revelació, per bé que aquests valors no han de ser 
necessàriament uns valors contraris als valors «religiosos». Des de la perspectiva del 
pensament cristià, tot el que és autènticament humà té un sentit radicalment cristià.

• Si és així, i sense deixar el tema dels valors, hi ha tot un seguit de valors «laics» que, per 
tal com estan inscrits en allò que podríem anomenar naturalesa humana, caldria considerar 
com a valors cristians, els valors, vull dir, que fan niu en el cor dels homes i dones i que respo-
nen en la trilogia clàssica del verum, del bonum i del pulchrum, és a dir, la recerca de la veritat, 
de la bondat i de la bellesa.

• Com tindrem ocasió de veure, hi ha una forma laica d’apropar-se a l’absolut i de re-
lacionar-se amb el Creador, com també hi ha una mena d’esperança cristiana «laica» que es 
tradueix en el compromís en aquest món. Des de sempre l’home i la dona han cercat i han 
viscut els valors de la solidaritat, la justícia i l’amor fratern, i han desitjat la pau en el seu cor, 
en la família i en la comunitat humana. La llibertat responsable ha estat des de sempre una 
de les aspiracions més profundes, i ha trobat una font de felicitat en el saber perdonar i en la 
compassió envers els més febles i desgraciats.

En tot cas, hem de reconèixer que la laïcització de la societat ha obligat l’Església a 
prendre una posició no gens còmoda, sobretot quan els estats, formalment aconfessi-
onals, han deixat d’acceptar la pretensió eclesial de competència exclusiva en matèria, 
per exemple, de moral social i han començat a exercir el principi de l’aconfessionalitat. 
Qui sap si aquesta situació, creada pel procés de secularització, no va ser prou mesura-
da pels promotors de les anomenades teologies crítiques, en partir del convenciment, 
d’una banda, que la laïcitat és l’efecte «normal» (i positiu) del monoteisme cristià i en 
defensar, d’una altra, la laïcitat com un valor, a l’interior del qual, i a l’interior del plu-
ralisme que comporta, el cristianisme podria desenvolupar-se amb més normalitat.

D’altra banda avui no són pocs els qui pensen que la dessacralització del món, 
provocada per la laïcitat, afecta la consciència religiosa dels mateixos creients, i que 
l’actitud de les teologies crítiques, favorables a aquesta dessacralització, ha perjudicat 
l’Església i ha minat la mateixa creença monoteista. També hi ha qui pensa que la 

2 Resta el problema terminològic («laïcitat», «laïcista». «laïcisme») i el problema dels «ismes» que, sovint, suposen 
l’exaltació fins a l’absolut d’un valor determinat. En el nostre cas, la laïcitat es transforma en una «seguretat» gairebé 
dogmàtica, que no accepta, posem per cas, que el papa i els bisbes defensin llurs idees sobre el que és i el que no és 
laic, i el que és legítim o no és legítim.
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persistència o multiplicació dels falsos absoluts, apareguts amb la dessacralització, té 
altres causes no sempre alienes a la praxi de l’Església mateix. Sembla, però, que l’ho-
me d’avui ha deixat de sentir-se naturalment identificat amb una fe, que no sap d’on 
li ve, i exigeix el dret de ser i pensar com vol. Tinguin o no raó els qui denuncien, 
diguem-ne, el desencert dels qui veien o veuen en la secularització i en la laïcitat el 
millor futur del cristianisme, cal dir que la situació i el grau de laïcització d’avui, si 
més no a casa nostra, no s’identifica amb una negació militant del sentiment religiós, 
sinó amb tot un seguit de factors que més aviat podríem qualificar de ressentiment 
envers la institució religiosa cristiana, és a dir, l’Església.

3. EL DEBaT SoBRE La LaïCITaT

a l’Estat espanyol, no hi ha dubte que el govern o els governs socialistes —i parti-
cularment a Catalunya, el govern «tripartit»— han provocat un cert debat ideològic 
sobre el tema de la laïcitat. aquest debat, tanmateix, ha adquirit, per moltes raons, 
una dimensió, diguem-ne, transcendent a Itàlia, un debat que arrenca del «Manifes-
to laico», publicat el 13 de novembre de 1998 en la Repubblica i que en pocs mesos 
aconseguí l’adhesió de prop de 25.000 persones.3 Finalment, em sembla interessant 
recordar l’enfocament del debat a França. Naturalment, en aquesta introducció en 
faig una pura notificació —a la bibliografia hi trobareu la documentació específi-
ca— per tal de treure’n les conseqüències adients.

• Pel que fa al debat italià, el centre és la Constitució italiana vigent i la referència al règim 
concordatari.4 En el debat hi ha entrat Carlo augusto Viano, que, en el seu llibre Laici in 
ginocchio, lamenta que no hi hagi una actitud més militant contra les religions, que considera 
absolutament nefastes, i proposa que es garanteixi la llibertat a les creences religioses, sense 
que aquesta llibertat vulgui dir una mena de carta blanca a l’hora de divulgar les seves mitges 
veritats. Segons ell, cal promoure una cultura laica. a Viano cal afegir-hi el nom de Massimo 
Teodori, autor de Laici. L’imbroglio italiano (Venècia: Marsilio, 2006), que denuncia el perill 
de les regressions tradicionalistes i el terrorisme propagandístic dels catòlics, per exemple en el 
camp de la bioètica, i ataca també els intel·lectuals de matriu laica, propers, segons ell, a nivell 
cultural, als punts de vista dels catòlics. Tanmateix, no és aquesta l’única actitud del món 

3 El text consta de deu punts, seguits d’un breu comentari. En el primer llegim: «Sí a l’autonomia i al pluralisme de 
l’Estat»; en el segon: «No a les ingerències de la jerarquia eclesiàstica», mentre el novè diu: «Sí a la llibertat de les opcions 
morals i culturals de cada individu». Finalment, el desè: «No a una legislació que provoca desigualtats entre els ciuta-
dans», en sintonia amb el que deia el vuitè: «No als privilegis de l’Església catòlica». Estic citant Savagnone (2006).

4 Norberto Bobbio no va voler signar el document perquè, segons ell, el Manifesto empra un llenguatge bel-
ligerant i gairebé insolent, i diu: «Si la diferència entre creients i no creients consisteix, jo penso, en la distinció entre 
l’home de raó i l’home de fe, per al qual la raó està supeditada a la fe, com ha estat dit recentment i en forma autoritza-
da en l’encíclica Ratio et fides [sic], el no creient ha de donar al creient el bon exemple d’usar exclusivament arguments 
racionals. Deixem els anatemes en mans d’aquells que es consideren inspirats per Déu». Bobbio encara afegeix: «Si per 
laïcisme es vol expressar un comportament de defensa intransigent dels suposats valors laics contraposats als religiosos 
i d’intolerància envers les creences i les institucions religioses, el vostre Manifesto em sembla més laïcista que laic».
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laic vers l’Església. Gian Enrico Rusconi defensa l’actuació dels catòlics en la vida pública, 
actuació destinada a configurar l’ètica «pública». a aquesta proposta, els partidaris d’una pre-
sència pública de l’Església responen que, en realitat, Rusconi defensa un tipus de presència 
«catòlica» irrellevant, i en aquest sentit no té prou en compte que les religions, especialment 
el cristianisme, tenen una dimensió cultural, en el sentit d’una traducció de la fe, que sempre 
és interior, en els comportaments col·lectius, en la legislació i en les relacions socials. altres 
insisteixen que la neutralitat no serveix i que el respecte per les diverses tradicions religioses no 
s’ha de convertir a fer-les igualment acceptables per una comunitat que té arrels cristianes.5

• Tot i reconèixer que el pensament cristià té el mèrit d’haver «afavorit el sorgiment dels ide-
als de dignitat de la persona, d’igualtat i de solidaritat entre els homes, de separació entre l’Estat 
i l’Església» (Remo Bodei), cal assegurar la possibilitat d’una confrontació real, sense exclusions 
prèvies, amb els creients: «Els laics tenen el deure de mesurar llurs conviccions també amb les 
visions i les perspectives de la religió i de refutar la banalitat de certes formes d’ateisme, d’anti-
clericalisme o de materialisme», especialment en matèria d’ètica, una ètica compatible amb la 
democràcia, la qual, després d’haver fet l’experiència «dels valors absoluts» deixa a la privacitat de 
cadascú el fet de triar els valors ètics, polítics o religiosos que prefereixi o en els quals creu ferma-
ment, sense voler imposar-los als altres amb la violència, el suport o la complicitat de l’Estat.6

• El debat italià, encara obert, ha permès d’extreure tot un seguit de conclusions de cara 
a entendre millor els valors positius de la laïcitat. De fet, moltes de les raons de fons d’aquest 
concepte positiu de laïcitat també són vàlides i afecten el creient, que també té el deure de 
dubtar i de triar entre diverses hipòtesis. L’accés a la realitat, qualsevol realitat, és fruit de moltes 
aproximacions: només una concepció abstracta de la racionalitat pot afirmar que l’objectivitat 
coincideix amb la neutralitat. D’altra banda, el fet que en la recerca racional d’un pensador tin-
gui un legítim influx la seva visió de fe no autoritza a concloure que la seva recerca és una ficció 
(com ho demostra la història). La fe és certesa, però no és evidència. D’altra banda, la fe, tal 
com l’entén el cristianisme, és prou laica per permetre a la raó de tenir la seva competència.

• Pel que fa a la relació veritat i democràcia, s’ha de dir que entre relativisme i absolutisme hi 
ha sempre solucions intermèdies; sense la veritat no hi hauria la possibilitat de l’error. allò que fa 
impossible la democràcia no és una excessiva confiança en la veritat, sinó l’intent sistemàtic d’es-
borrar la diferència que separa la veritat de la mentida i la pretensió de conferir realitat a allò que no 
en té. Finalment, cal dir que no es pot liquidar la naturalesa humana. En contra dels qui voldrien 
que l’escepticisme teòric, el cinisme cultural i el nihilisme ètic condemnessin la metafísica per 
sempre, cal dir que no es pot pensar filosòficament sense recórrer a les categories de la metafísica. 
En qualsevol saber particular, amagar les premisses metafísiques no equival a eliminar-les.

5 Rere la presa de posicions relatives a la política i al dret hi ha concepcions diferents de la raó i del seu rol en la vida 
pública. El cardenal Ratzinger, en l’homilia de la missa Pro eligendo Pontifice, denunciava el relativisme cultural d’avui i 
el qualificava de dictadura, per bé que a favor d’aquest relativisme s’han alçat veus, com la del filòsof de la ciència Giulio 
Giorello, que recordava que el contrari del relativisme és l’absolutisme. El problema s’agreuja quan es posa en joc la idea 
d’una «naturalesa humana», que les lleis de l’Estat haurien de tenir en compte. En aquest punt Remo Bodei reconeix 
que és inútil voler combatre el relativisme ètic i les concessions hedonístiques de la llibertat amb el recurs al «paradigma 
perdut» de la «naturalesa humana», a una forma de «dret natural» que pressuposa l’existència de lleis immutables i ob-
jectives: l’Estat ha de deixar de banda les coses últimes i dedicar-se a les coses penúltimes (Bodei, 2005).

6 Vegeu Preterossi (2005).
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