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Aquest llibre, el sisè de la col·lecció, vol reflectir l’evolució del pensament cristià 
durant els cent anys llargs, els anys que van de la pau de Westfàlia (1648) a la pau 
de París (1763). Naturalment, el període no queda del tot circumscrit dins aquestes 
dates: hi ha, pel que fa a la història de l’Església catòlica, la sèrie de catorze papes itali-
ans, que s’inicia amb Gregori XV (1621-1623) i acaba amb Benet XIV (1740-1758), 
tots interessats a dur a terme la reforma tridentina centrada en la recuperació de la 
potestas papalis, que la Reforma havia ferit de mort; la majoria d’aquests papes proce-
dien de la carrera administrativa pontifícia: no oblidem que Roma era un pol d’atrac-
ció per a les grans famílies de la península italiana. D’altra banda, la durada d’alguns 
conclaus (cinc mesos per a l’elecció d’Innocenci XII, sis mesos per a la de Benet XIV) 
testimonia la duresa de la lluita entre faccions a l’interior del col·legi cardenalici. I 
hi ha, pel que fa a l’evolució del pensament, les controvèrsies intracatòliques entorn 
del jansenisme, un moviment degut a les idees de Cornelius Janssen (1558-1638), 
els excessos del qual van ser objecte de les condemnes papals d’alexandre VII en els 
anys 1665-1666, d’Innocenci XI el 1679, d’Alexandre VIII (1670) i de Climent XI 
(1715), i les «idees» del primer període de la Il·lustració.

D’altra banda, el llibre contempla el desenvolupament de les «confessions» pro-
testants. Les confessions de fe que es donaren les esglésies reformades a la segona 
meitat del segle xvi reflecteixen bé la unitat del món reformat: la inspiració calvinista 
és arreu, tot i que els accents més específics de la teologia de Calví (cristologia, doble 
predestinació, etc.) són esborrats.

Tanmateix, el que és més destacable d’aquest període és la presència, per primera 
vegada en l’àmbit del pensament, d’un corrent cada vegada més emancipat de la 
tutela religiosa, que vol pensar des dels postulats de la raó, i prou. En aquest sentit, 
el període comprèn l’evolució del pensament modern entre la Reforma i l’Enciclopè-
dia. El pensament modern pretén obrir-se pas entre les feixugues discussions «con-
fessionals» i crear les condicions que facin possible la reunificació de la cristiandat 
sobre la base d’un retorn a l’Evangeli que recuperi la força dinamitzadora de la utopia 
cristiana.

En aquest context, el pensament modern es distancia de les bases dogmàtiques del 
cristianisme i estableix, a partir dels drets irrenunciables de la ciència, les bases d’una 

PRòLEG
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cosmovisió que deixarà enrere la visió «sobrenaturalista» anterior. Per comprovar-ho 
caldrà veure l’evolució del pensament, diguem-ne, profà, des de Galileu i Descartes 
fins a la Il·lustració, el gran esdeveniment cultural del segle xviii. Naturalment, cal-
drà veure també les possibilitats d’un pensament filosòfic independent i alliberat de 
les servituds imposades per la ciència.

El punt de partença d’aquest llibre, el terminus a quo, és el volum cinquè d’aques-
ta col·lecció, que porta per títol Primera emancipació del pensament, i que contempla 
el període que va dels darrers anys del regnat de Carles V fins al de Lluís XIV. Es 
tracta, doncs, del seguit d’esdeveniments que s’inicien a la segona meitat del segle 
xvii i que culminaran amb la Pau de París de l’any 1763, on Anglaterra fou la clara 
vencedora, i es convertí en la potència hegemònica del tercer quart del segle xviii.

Els fets que aquest llibre contempla amb més interès són els que constitueixen 
l’evolució, diguem-ne, religiosa, que arrenca, pel que fa a l’Església catòlica, de la 
recepció i aplicació de la reforma del concili de Trento i, pel que fa al món del pro-
testantisme, l’aplicació i la consolidació del confessionalisme. El llibre, tanmateix, vol 
posar èmfasi en el «pensament modern», que adquireix, per primera vegada, una 
mena de majoria d’edat i li permet explorar les possibilitats de constituir-se en el 
fonament de la societat moderna.

Tot això ho haurem de veure a poc a poc. I ho haurem de fer tenint en compte 
el nou paradigma de la Modernitat. De fet, en trencar-se l’equilibri que l’ontologia 
tomista havia aconseguit, no quedaven més que dos camins: el que va seguir Duns 
Scot en formalitzar el ser com a concepte racional universal, tot atorgant a la raó un 
poder de supervisió, o el del mestre Eckhart que, en identificar (novament) el ser 
amb Déu, atorga un caràcter conceptual a la mística medieval tardana i determina la 
seva posteritat espiritual.

El pensament modern s’inscriu en la reciprocitat dialèctica entre ambdós models 
(com a dues formes d’un únic panteisme de l’esperit o de la raó), i, d’aquesta recipro-
citat, n’emergeix el primer dels tres grans impulsos de l’època: l’impuls representat 
per Ockham, d’una banda, i per Tauler i el Cusà, de l’altra, que determina la com-
prensió científica i religiosa que Europa tindrà de si mateixa (en aquesta línia pensa 
Suárez, i àdhuc Ignasi de Loiola i més tard pensa la gent de Le Grand Siècle). El segon 
impuls el va donar Luter en persona, un impuls, però, compartit per Erasme i 
Shakespeare; el tercer vingué de la Reforma, un impuls que va fer possible l’adveni-
ment del pensament modern, pròpiament dit.

El pensament, diguem-ne, profà, que m’interessa analitzar en aquest llibre, és el 
pensament filosòfic. Cal dir, però, que, a diferència d’èpoques anteriors, en el pen-
sament profà de l’era de la Modernitat ja no és possible establir una clara diferència 
entre els diversos llenguatges: sovint els pensadors que empren preferentment el llen-
guatge de la creació literària actuen i són autèntics filòsofs, i molts d’aquests s’han 
manifestat no sols com a bons literats, sinó com a creadors o renovadors de noves 
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formes o expressions literàries; els artistes plàstics o musicals no han pogut deixar de 
banda els grans corrents culturals que han envaït aquests dos darrers segles. I tampoc 
no podem oblidar l’omnipresència de la ciència, que ha modificat no sols els hàbits 
dels ciutadans, sinó que ha influït poderosament en els hàbits mentals de tots els 
pensadors de l’època.

aquest és l’objectiu que, bàsicament, em proposo dur a terme en aquest llibre, i 
ho faig conscient que cal subratllar fonamentalment dos aspectes: els valors cristians 
que aquest pensament secularitzat amaga i revela alhora i la influència d’aquest pen-
sament en la vida dels cristians.

El llibre se situa en la primera etapa de la Il·lustració, és a dir, el moviment filo-
sòfic, pedagògic i polític del segle xviii, que va seduir gradualment les classes cultes i 
l’activa burgesia en ascens en els països europeus, des d’Anglaterra fins a França, des 
d’Alemanya fins a Itàlia, parcialment a Rússia i fins i tot a Portugal, un moviment en 
la base del qual hi ha la confiança en la raó humana, el desenvolupament de la qual 
implica el progrés de la humanitat, l’alliberament de les cadenes cegues i absurdes de 
la tradició i de la trampa de la ignorància, la superstició, el mite i l’opressió.

La raó dels il·lustrats es presenta com la defensora del coneixement científic i 
tècnic en tant que instruments per a la transformació del món i per al progressiu 
millorament de les condicions espirituals i materials de la humanitat, sense deixar 
de reivindicar, tanmateix, la tolerància ètica i religiosa i els drets naturals de l’home i 
del ciutadà. La raó dels il·lustrats no és la dels grans sistemes metafísics del segle xvii 
(Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz) com a territori propi de les veritats eter-
nes, sinó la força originària de l’esperit que condueix al descobriment de la veritat i a 
la seva determinació, la raó dels empiristes i, per tant, una raó crítica. Naturalment, 
els il·lustrats, en refusar els sistemes metafísics dogmàtics, dirigeixen la seva crítica a 
les supersticions de les religions positives i es converteixen en els defensors del deisme 
(també del materialisme), i sempre amb un to de lluita contra els privilegis i la tirania.

Dir tot això, i dir-ho tan de pressa, és com no dir res. La filosofia del segle xviii 
col·loca en un mateix pla els problemes de la història i els de la naturalesa; i per tal 
d’entendre les anàlisis de les qüestions històriques des del «món de la raó», segu-
rament caldria llegir l’obra de Pierre Bayle, el Diccionari historicocrític (1697), un 
autèntic vademècum on l’autor, Bayle, mostra com un lògic de la història la manera 
de trobar i de reconstruir els fets.

A l’era de la Modernitat, a diferència de l’edat mitjana, el «pensament cristià» 
esdevé cada vegada més marginal. És a dir, malgrat que el «pensament modern» neix, 
bàsicament, d’un fons evangèlic, és un pensament que creix i es desenvolupa al mar-
ge dels esquemes que, al llarg de l’edat mitjana, es van imposar com a «pensament 
cristià».

Naturalment, en un pensament d’aquesta mena, que neix amb vocació de seculari-
tat i amb voluntat de no deixar-se dominar per les maniobres polítiques eclesiàstiques, 
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no és fàcil de veure-hi la referència a la revelació total de Déu centrada en Jesucrist. 
Això és cert. Però això no és tot. El pensament modern reflecteix la comprensió d’un 
món bàsicament fragmentat, que vol reduir-se a la unitat per la força de la raó autò-
noma; i, en aquest aspecte, el pensament modern és del tot diferent del pensament 
medieval que emergia, d’una manera gairebé espontània, de l’experiència d’un món 
absolutament global, que va emprar les categories còsmiques de la bellesa com a 
llenguatge conceptual per expressar aquesta revelació. En aquest sentit, no vull deixar 
de fer referència en aquest pròleg al punt de vista de Hans Urs von Balthasar, al meu 
entendre gairebé genial, quan, en parlar del període medieval tardà, el defineix com 
un període en què «l’esplendor de la Jerusalem celestial ja no travessa els núvols vers 
el regne de Déu a la terra», sinó que, en plena cristiandat, es produeix «una certa 
correspondència amb la situació de l’esperit grec en l’època de la tragèdia».1

*

El Catllar, maig del 2011

1

* Balthasar (1996: 17).
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EL PaRaDIGma DE La moDERNItat

En el primer volum d’aquesta col·lecció, La divinització de Jesús de Natzaret,1 
empro el mot paradigma en el sentit que li dóna thomas S. Kuhn per tal d’explicar 
l’estructura de les revolucions científiques i l’aplico a l’evolució del pensament cristià. 
un paradigma és «una constel·lació global de conviccions, valors, comportaments, 
etc., compartits pels membres d’una comunitat determinada». Hans Küng parla de 
«paradigmes del pensament cristià»: parla de la «substància permanent de la fe cristi-
ana». El «pensament cristià» té certament un centre únic i idèntic, però aquest centre 
ha estat sempre reinterpretat d’acord amb les grans i noves constel·lacions no sols de 
la història en general, sinó també de la comunitat de fe, de la proclamació de la fe i 
de la reflexió sobre la mateixa fe, que fan època.

Els paradigmes canvien, i els canvis de paradigma comporten sovint situacions 
complicades per al cristianisme, canvis que responen a desafiaments en l’àmbit de 
la història mundial i a situacions religioses noves. Ben mirat, el pensament cristià 
ha conegut tres canvis de paradigma: el de l’hel·lenisme, el de la Modernitat i el de 
la Postmodernitat. En tot cas, un canvi de paradigma comporta tot un seguit d’ele-
ments cosmovisius que, en el cas del pensament cristià —perquè d’això es tracta—, 
marquen un abans i un després significatius en l’evolució d’aquest pensament.

• Crec que és un encert situar les actuacions dels reformadors i dels teòlegs i artistes de la 
Contrareforma dins del clima espiritual de l’edat mitjana, com també s’hi ha de situar l’actua-
ció dels grans descobridors. Vull ser més precís. És cert que la incursió europea a l’altra banda 

1 Gil i Ribas, J. (2010: 203-210).
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de l’oceà va tenir repercussions globals, fins al punt que, a poc a poc, es produeix el fenomen de 
l’europeïtzació de les diverses parts del món que es configuren cada vegada més com un món 
únic; però no podem parlar, de cap manera, d’un canvi de paradigma, d’un paradigma, vull 
dir, «que fa època». El paradigma de la Modernitat només començarà a tenir vigència un cop 
superat l’impacte pròpiament dit de la Reforma. Una altra cosa és el temps de després de la 
Reforma (i de la Contrareforma) i dels descobriments americans. Les colònies ultramarines, 
si d’una banda proporcionaren a la gran potència catolicoromana que era Espanya el material 
d’or i plata que necessitava per al seu prestigi i per fer front a l’enemic protestant i, en gene-
ral, a Occident una gamma abans inimaginable d’aliments, més tard plantejaren qüestions 
d’ordre teològic i d’ordre moral que posaven en crisi les seguretats del cristianisme medieval i 
provocaren una nova cosmovisió, com a mínim en el sentit que l’œkumene (la terra totalment 
habitada) no coincidia amb la cristiandat.

• a començaments del segle xvii, l’Espanya catòlica continuava essent la potència més 
gran, més rica, més forta i més temuda a Europa, malgrat el fracàs de l’Armada Invencible 
l’any 1588 contra Anglaterra i de diverses crisis d’Estat. A tot arreu es podien trobar soldats 
espanyols, colons i vaixells espanyols. El Segle d’Or es va prolongar sobretot en matèria de 
cultura (amb Lope de Vega, Cervantes i Calderón, amb Velázquez, Zurbarán i Murillo) gaire-
bé fins a mitjan segle; encara es continuava llegint amb entusiasme a tot Europa la literatura 
espanyola, s’admirava la riquesa i cultura espanyoles. S’imitava la indumentària cortesana.

• Només a mitjan segle, amb la derrota d’Espanya contra França (1643) i la Pau dels 
Pirineus (1659), i amb la pèrdua dels Països Baixos (1648) i de Portugal (1668), es feia patent 
l’erosió del poder espanyol, i a finals de segle Espanya havia perdut el seu pes en el concert de 
les potències europees. Ni Alemanya ni Itàlia no podien ser el relleu. D’altra banda, és un fet 
que tot un seguit d’alçaments i de guerres civils feren trontollar l’època, sobretot a Catalunya, 
Portugal, Nàpols, però també a Anglaterra, França i altres parts d’Europa, la qual cosa feia 
pensar als racionalistes Spinoza i Hobbes que l’absolutisme reial era l’únic mitjà per posar fi 
al caos i garantir l’ordre.

• En aquest sentit, hem de dir que una de les característiques més clares del canvi de 
paradigma és el fet que el centre del poder es desplaci a l’Atlàntic, amb el fenomen afegit del 
colonialisme europeu. Des del punt de vista polític, la Modernitat emergent mostra tot un 
seguit de característiques que la diferencien del paradigma medieval i, de manera creixent, 
també del de la Reforma: el poder absolut reial, la supremacia de la nació i la raó d’Estat; i 
aquests elements constituiran, juntament amb les dades de la ciència i de la reflexió filosòfica, 
una de les bases del pensament de la modernitat, que analitzarem més endavant.

No hi ha, doncs, en l’àmbit del pensament cristià, una mena de «paradigma evan-
gelicoprotestant», si més no en sentit estricte, malgrat que la Reforma va comportar 
un cert retorn a l’Evangeli. Com hem vist en el volum anterior, la Reforma va establir 
el primat de l’Escriptura, el primat de Crist i el primat de la gràcia i de la fe, i seria 
un error no reconèixer la importància d’aquest impuls. Però la Reforma, si més no en 
els inicis, es va moure a l’interior del paradigma medieval.
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• No hi ha dubte que Luter té al seu darrere el Nou testament quan explica la justifica-
ció (és a dir, el pas de «pecador» a «just»), no com un procés d’origen sobrenatural, entès de 
manera biològica, en el subjecte humà, sinó com un «judici» bondadós de Déu que el declara 
vertaderament just a causa de Crist. I també té al seu darrere el Nou testament quan explica la 
gràcia, no com una força sobrenatural, una qualitat o un hàbit de l’ànima, ni com un conjunt 
d’entitats sobrenaturals quasi físiques que entren en la substància i en les facultats de l’ànima, 
sinó com la benvolença viva de Déu que determina i canvia eficaçment l’home, com es féu 
patent en Jesucrist. I també el té al darrere quan explica la fe bàsicament com el lliurament 
confiat de l’home a Déu, que el justifica per amor, un home «justificat» que, tanmateix, con-
tinua essent «pecador», en camí cap a la consumació definitiva.

• La Reforma, en afirmar la sola Scriptura, el solus Christus, la sola gratia i la sola fides, fa 
quelcom més que establir uns axiomes teològics, alhora plenament evangèlics i plenament 
renovadors: estableix les bases d’una nova cosmovisió en la qual Déu, l’home, l’Església i els 
sagraments són vistos d’una altra manera; i d’aquesta cosmovisió neixen nous impulsos que 
configuraran en gran part el pensament cristià modern.

A Luter se li pot discutir la seva visió pessimista de l’home i de la història; se li pot 
discutir i se’l pot culpar d’un pessimisme que de cap manera no podia encaixar en les 
perspectives obertes per la modernitat. amb tot, hi ha tres punts de l’antropologia 
teològica luterana que cal considerar com a eminentment positius: la seva oposició 
radical a la idolatria, la seva manera d’entendre el valor de la categoria promesa i la 
seva manera d’entendre la salvació.

• Luter se situa en la línia evangèlica de: «a Déu mai no l’ha vist ningú», que considera 
Jesús de Natzaret la revelació de Déu en la contradicció de la creu (el sub contrario). Déu és el 
semper maior. I, en la línia austera i un xic iconoclasta de l’Antic Testament, prefereix centrar 
l’atenció més en l’actuació salvadora de Déu (oikonomia) que en la persona de Déu (theolo-
gia). La «memòria de Déu», que l’Escriptura constata, és la memòria que actualitza l’acció de 
l’Spiritus creator, de tal manera que el que podem identificar com a presència de Déu entre 
nosaltres és l’alenada de l’Esperit, que tot ho fa nou, però que es resisteix a ser localitzada. 
L’ídol sí que ocupa un lloc, i la seva figura impressiona; però l’ídol té uns ulls que no hi veuen, 
i unes oïdes que no hi senten. En canvi, el Déu vertader hi veu i hi sent, sense ulls i sense 
orelles.

• L’actuació de Déu, però, en el nostre món, fins i tot després de l’acompliment de totes 
les promeses de Déu en Jesucrist, manté sempre el caràcter de promesa. L’actuació de Déu és 
real, és a dir, realitza el que anuncia: la seva paraula és eficaç i acompleix el que diu. això 
és veritat, però l’actuació de Déu ha consistit precisament en això: a desvetllar les potenciali-
tats amagades del present i a orientar-les i conduir-les poderosament vers l’acompliment en 
el seu futur, encara inèdit. És per això que la fe cristiana, segons Luter, està necessàriament 
amarada d’esperança i obliga a cercar Déu en l’espai obert, extramurs de la institució, en 
l’ambigüitat i la inseguretat de la frontera escatològica.

• És per això que Luter insisteix en un tipus de salvació que continua sotmesa a la prome-
sa i que només pot ser assolida «en esperança». Estem salvats, és veritat, però ho estem perquè 
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esperem ser-ho, salvats. tenim la garantia més gran que hi pugui haver: la paraula de Déu, 
l’acció de l’Esperit i l’experiència comunitària d’aquesta salvació; però només en tenim, de la 
salvació, la garantia, i és aquesta garantia la que revesteix un autèntic caràcter sagramental, 
perquè no es basa en el saber o en l’esforç humà, sinó en la força de Déu. En el sagrament del 
Baptisme, el creient rep de Déu la «penyora» de la vida eterna i en el sagrament de la Cena 
rep i combrega en el «cos immolat» i la «sang vessada» de Jesucrist, que són el sagrament de 
l’amor de Déu.

A partir de la Reforma, cal dir que s’instal·la en la cristiandat una forma de cris-
tianisme que tindrà una gran influència en el pensament «pensat» i en el pensament 
«viscut» de la Modernitat. En aquest aspecte, voldria assenyalar, en primer lloc, la 
manera d’entendre la persona (la de Déu i la dels homes), centrada, més que en 
l’essència d’una «naturalesa humana» abstracta, en la concreció històrica que alhora 
l’amaga i la revela. No és aquest el lloc on aprofundir aquesta «teologia» i aquesta 
«antropologia», però no és difícil de seguir el recorregut d’aquestes idees que hauran 
de competir amb les que la Contrareforma posarà també en marxa.

De la mateixa manera que seria totalment injust de carregar a les espatlles de la 
Contrareforma les culpes de tots els mals que ha sofert la humanitat de llavors ençà, 
també ho seria no voler reconèixer la culpa de la Contrareforma en la resistència als 
avenços del món modern, i això més enllà de la censura, de l’índex dels llibres pro-
hibits i de la Inquisició.

Prefereixo, però, en aquest punt referir-me a la doctrina de la Contrareforma, 
bàsicament la doctrina de trento, que ha configurat d’una manera molt important 
el pensament cristià modern. En aquest aspecte, es tracta de subratllar els aspectes 
«contraris» a la Reforma que el cristianisme catòlic ha defensat i que han rebut del 
Magisteri eclesiàstic una «garantia» que assegura el mateix caràcter de veritat que tot 
cristià està obligat a cercar en la Paraula de Déu.

• La teologia nascuda de la Contrareforma ha reforçat el concepte d’Església militant, és 
a dir, d’Església visible i jeràrquica, que s’expressa adequadament en i amb el concepte de so-
cietat visible, com la va definir Bel·larmí, i sempre sub regimine legitimorum pastorum ac prae-
cipue unius Christi in terris vicarii Romani pontificis, on la «legitimat» es mesura per criteris 
jurídics (la successió apostòlica). La fermesa d’aquesta mena de sagrament personal de Déu, 
que és el papa (i la seva cúria), necessita el reforçament d’una presència de la divinitat, de la 
persona de Déu, perfectament localitzable. I és en aquesta línia on caldria situar la compren-
sió «catòlica» del «misteri eucarístic», comprensió que convertirà les «espècies consagrades» 
(conservades i «reservades» després de la celebració eucarística) en el lloc per excel·lència de la 
presència de Déu en el món i en la història.

• També, en aquest sentit, la teologia nascuda de la Contrareforma aprofundirà en la 
realitat de la salvació que Déu ens dóna en Jesucrist —a través del «sistema dels sagraments» i 
del «sistema de la gràcia» i del «sistema dels mèrits»— en una entitat quasi física que s’insereix 
en la intimitat de l’ésser humà (sense una projecció històrica significativa) i que estructura 
l’home ontològicament. El sistema, en aquest cas, substitueix o, si més no, contribueix a 
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