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"Com viure la fe cristiana en un món secularitzat"  
 
Introducció 
 
Agraeixo a aquesta institució que hagi tingut la iniciativa d'invitar un bisbe de l'Església 
catòlica. Ho veig com una oportunitat de diàleg entre Església i societat. Per això he 
escollit tres temes que incideixen en les relacions entre la fe i la cultura, entre l’Església i 
la societat: la secularitat, la pluralitat i la laïcitat. 
 
I m’interessa destacar la manera com aquestes tres realitats condicionen la vivència de la 
fe cristiana i la inserció i presència del cristianisme en la nostra societat. Per això, em 
referiré a aquests tres punts: 
 
  1. Realitat i límits del procés de secularització. 
  2. Com creure dins un procés de creixent secularitat. 
  3. La presència pública de l’Església en una societat laica i   
                pluralista i la missió dels laics cristians en la mateixa.  
 
 
1. Realitat i límits dels procés de secularització 
 
Els historiadors indiquen que, a partir de la pau de Westfalia (1648), el terme 
"secularització” serveix per indicar els diversos processos polítics i culturals que permeten 
que el control social i l'administració del poder passin de mans eclesiàstiques a mans 
seculars. És a dir, un procés que posa de manifest que l'administració dels afers d'aquest 
món ha de passar de l'àmbit religiós al domini de l'home. En aquest sentit, el procés de 
secularització va molt unit al procés de l'antropocentrisme, que marca profundament el 
pensament modern a Occident. Serà arribar a posar en pràctica aquelles paraules 
programàtiques de Jesús: “Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu” 
(Mt 22, 21), i que Benet XVI ho diu amb aquestes paraules: “L’ordre just de l’Estat i la 
societat no és comesa immediata de l’Església, sinó que pertany a l’esfera de la política” 
(Déu és amor, 29). 
 
Voldria remarcar la diferència del concepte de secularització amb un altre amb el que 
sovint es confon: el secularisme. La secularització i el fet de la secularitat els podem 
veure com un procés social de creixent autonomia de les instàncies seculars en relació 
amb les instàncies religioses. És un fet sociològic. El secularisme no indica un procés, sinó 
més aviat una ideologia i es proposa regular tota la vida social al marge de la vida religiosa 
i a partir de principis no religiosos, i a vegades fins i tot antireligiosos. 
 
 
La secularitat -segons molts pensadors, entre ells el sociòleg alemany Max Weber- no es 
pot dir que sigui un fenomen sorgit contra el cristianisme. La secularització té les seves 
arrels en el mateix monoteisme, que presenta un món desencantat, diferent de la divinitat 
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i confiat a les mans de l'home. Segons això, la secularitat del món ja està present en el 
mateix llibre del Gènesi, que desteologitza les realitats mundanes, ja que aquestes 
realitats no són Déu, sinó fruit de la Paraula poderosa de Déu, transcendent a elles, i que 
Déu les ha creades  amb la seva poderosa Paraula. 
 
A Espanya, des de l'any 1975, el procés de secularització s'ha accelerat profundament i 
es manifesta fins i tot -i fortament- en pobles abans profundament marcats per les 
tradicions religioses. Vivim la creixent pèrdua de la pròpia identitat, curulla de continguts 
cristians, en no conèixer-la ni valorar-la, la manca cada dia més de la transmissió de la fe 
en el si de les famílies cristianes i l’alarmant analfabetisme religiós amb les dificultats que 
viu la classe de religió, no reconeixent degudament en la LOE el dret constitucional que 
tenen els pares a escollir la formació religiosa dels seus fills d’acord amb les seves 
conviccions. 
 
Davant d'això sorgeix un fet que es pot descriure com els nous "subjectes religiosos" en el 
món secularitzat: 
 
§ la constitució del subjecte autònom 
§ la primacia d'allò econòmic en tots els sectors de la vida privada i    pública 

de les societats occidentals 
§ la fractura de la confiança (per influència dels anomenats "mestres de la sospita": 

Nietzsche, Freud i Marx) 
§ la constitució de la ciència (i més concretament de la tecnologia), com a explicació 

última i decisiva d'allò que és humà, etc. 
 
Estem en els inicis del segle XXI i mirant la nostra societat ens podem preguntar: la 
secularització ¿ha suposat la desaparició de la religió?. La resposta és negativa. Ja André 
Malraux deia que “el segle XXI serà religiós o no serà en absolut”. Avui assistim al que ja 
s'ha anomenat "el retorn de la religió", al reencantament del món, encara que sigui en una 
situació de creixent pluralisme religiós o, com s'ha dit, de "supermercat de les religions", 
en el que cadascú pot fer la seva tria. Si Heidegger definia la modernitat com un estat 
d’incertesa en referència als déus, la postmodernitat representa en canvi la tornada 
triomfal als déus. No al Déu personal que s’ha revelat en Jesucrist. I d’aquí passem a la 
màgia, a l’ocultisme i a l’augment de sectes satàniques. Umberto Eco té raó quan cita a 
Chesterton per descriure la paradoxa actual: “Quan els homes deixen de creure en Déu, 
no és que no creguin en res, creuen en qualsevol cosa” (La bustina di Minerva, Milà 2000, 
132). 
 
És aquí on creiem que hem de dir que en l'home hi ha una dimensió religiosa que la 
secularitat del món no resol i que deixa intacta.  
 
Per a l'ésser humà la "contingència" -com a concepte filosòfic -, o si es vol, la seva 
precarietat existencial és el "lloc natural" del seu pas per aquest món, com han dit 
l’arquebisbe d’Estrasburg Mons. Doré i el monjo de Montserrat Lluís Duch. Afirmar que 
l'ésser humà és un ser contingent significa afirmar que té que fer front  a qüestions com, 
per exemple, el mal, la mort, la malaltia, la bel·ligerància, per a les quals no tenen 
resposta ni les pràctiques socials ni les pràctiques mèdiques més sofisticades. Vull dir que 
són qüestions que no poden ser resoltes definitivament. 
 
Això equival a dir que la "contingència" –o, amb un terme més comprensible, la fragilitat- 
és l'estat natural de l'ésser humà i que, per això mateix, la persona humana en la seva 
profunditat resulta ser una realitat insecularitzable o, si es vol, religiosa per naturalesa, ja 
que sempre, a causa de la consciència de la seva pròpia finitud i inacabament, podrà 
sentir-se impulsat a recórrer a Quelcom o a Algú que posi remei a aquesta situació 
precària de mort, malaltia, maldat, guerra, etc. 
 
Avui és reconeix que l'ésser humà com a tal es insecularitzable, que la seva possibilitat 
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religiosa és inextingible, que el recurs a un "més enllà" de la seva pròpia humanitat sempre 
li resulta possible. Per això, creiem -i avui diversos pensadors recolzen aquest pensament- 
que l'ésser humà sempre serà un possible homo religiosus. Malgrat els innegables 
processos secularitzadors que ha experimentat la societat en la que la persona humana es 
troba ubicada, sempre pot recórrer a un "més enllà" de les seves possibilitats racionals, 
tecnològiques i experimentals que són inherents al desenvolupament tècnic, econòmic i 
cultural d'aquesta societat. 
 
En la cultura occidental, la secularització és una eina per ajudar a comprendre 
determinats processos socials, polítics, religiosos i culturals que s'han desenvolupat en el 
seu si, però no hi ha dubte de què no es apta per a donar raó del misteri de l'ésser humà 
en el seu conjunt. Pascal ho va dir en una expressió emblemàtica: "L'home supera 
infinitament l'home", que és com dir que la frontera humana és la transcendència, la 
pregunta pel sentit. La resposta autèntica sobre el sentit la trobem molt ben expressada 
en el Concili Vaticà II quan afirma que “en realitat, el misteri de l’home només s’aclareix 
veritablement en el misteri del Verb encarnat”. I afegeix: “Crist manifesta plenament 
l’home al mateix home i li descobreix la seva vocació altíssima” (Gaudium et Spes, 22). 
 
Enmig del relativisme que es viu, cal posar en relleu el valor de la raó humana, de la seva 
capacitat per conèixer la veritat i la seva necessitat per a la fe cristiana. La relació entre 
la fe i la raó s’està convertint en el tema central del pontificat de Benet XVI. Quan la fe 
cristiana és autèntica, no mortifica la llibertat ni la raó humana. Aquesta no perd res 
obrint-se als continguts de la fe, és més, aquests exigeixen la seva lliure i conscient 
adhesió. 
 
 
2. Com creure en un procés de creixent secularització 
 
 
Com creure, doncs, en un món secularitzat? 
 
Creure en un temps de fort procés de secularització demana reconèixer que la identitat 
cristiana no ve ja marcada per la geografia o pel fet de pertànyer a un país 
majoritàriament catòlic o de cultura cristiana, que donaria una identitat religiosa 
determinada, sinó per una opció personal i una praxi de pertinença confessional. En el 
rerafons d'aquesta vivència més personalitzada de la fe i de la identitat catòlica hi ha el 
principi de la llibertat religiosa i de la aconfessionalitat de l'Estat, dos principis reconeguts 
pel Concili Vaticà II. 
 
Creure suposa el do de la fe i la conjunció d’aquest do de Déu i la llibertat humana. El do 
de la fe és imprescindible com ho posà en relleu el mateix Jesús davant la confessió de fe 
de Pere a Cesarea de Filip: “Això Pere no t’ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del 
cel” (Mt 16, 17). A propòsit de creure, Benet XVI en la seva encíclica, ens diu que “no es 
comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un 
esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida” (N. 1). El trobament 
de Saule amb Jesús a la porta de Damasc, el va convertir de perseguidor en 
evangelitzador, en Sant Pau. 
 
Així mateix, creure dins un procés de creixent secularització comporta acceptar amb 
lucidesa aquells àmbits d'autonomia que el Concili Vaticà II reconeix a diversos àmbits 
humans, com les realitats terrenals. Val la pena escoltar aquest text del Vaticà II: "Molts 
dels nostres contemporanis sembla que temen que la vinculació estreta entre l'activitat 
humana i la religió sigui un impediment per a l'autonomia dels homes, de la societat i de la 
ciència. Si per autonomia de les realitats terrenes entenem que les coses creades i les 
societats mateixes tenen lleis i valors propis, que l'home ha d'anar descobrint, emprant i 
ordenant gradualment, aquesta exigència d'autonomia és absolutament legítima, i no sols 
és postulada pels homes del nostre temps, sinó que respon a la voluntat del Creador [...] 
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Però, si amb l'expressió autonomia de les realitats temporals entenem que les coses 
creades no depenen de Déu, i que l'home pot disposar-ne sense referir-les al Creador, 
ningú que admeti Déu no deixa de veure com són de falses aquestes opinions". I fa 
aquesta afirmació plena de sentit humanístic i filosòfic: "La criatura sense el Creador 
s'esvaeix. D'altra banda, tots els creients, de qualsevol religió, sempre han escoltat la veu 
i la manifestació de Déu en el llenguatge de les criatures. Més encara, l'oblit de Déu priva 
de llum la mateixa criatura" (Gaudium et Spes, 36). En llatí ho diu amb uns termes ben 
apodíctics: "Per oblivionem Dei ipsa creatura obscuratur".   
 
Recentment a París científics del món han afirmat que l’actual calentament del planeta no 
és obra de la naturalesa, sinó que és responsabilitat de l’home. Aquí també cal respectar 
aquelles lleis de la natura. L’home està sotmès no només a unes lleis biològiques, sinó 
també ètiques.  
 
Creure comporta l’agraïment a Déu per haver-nos cridat a pertànyer a la seva Església, 
que és "signe i salvaguarda de la transcendència de la persona humana" (Gaudium et 
Spes, 76). Aquesta transcendència de la persona humana té una aplicació avui molt 
important en la que es troben la filosofia personalista, l’ètica i la moral cristiana: la 
persona humana no pot ser mai reduïda a un mer mitjà, perquè té la dignitat d'un fi. És 
òbvia la importància que aquest principi té en la valoració ètica de l’avortament, de 
l’eutanàsia, l’experimentació amb embrions, i la que hauria de  tenir sempre en l’orientació i 
els continguts del nostre ordenament civil. 
 
Creure en un temps de forta secularització ens demana també tenir ferma convicció que 
amb la fe i des de la fe podem aportar quelcom específic dels cristians a aquest món tan 
secular, una aportació en favor del desenvolupament, de la justícia i de la pau, ajudant 
els germans que més sofreixen les situacions d'injustícia, de pobresa, de necessitat 
d’emigrar per motius de treball o polítics i de conflictes bèl·lics. La diaconia de la vida 
cristiana evangelitza, ja que Déu és amor i es fa present just en els moments en què no 
es fa més que estimar (Cf. Benet XVI, Déu és amor, 31, c). 
 
Si en el món secularitzat hom es pregunta pel sentit de tot, pot escoltar encara una bona 
notícia que Jesús ens ha revelat: que "Déu és amor" (1 Jn 4, 8) i que la vocació més gran 
de cada persona és l'amor, objecte de l’encíclica de Benet XVI. En el Crist podem trobar 
les raons supremes per a a fer-nos ferms defensors de la transcendència i de la dignitat 
de la persona humana. Amb la fe aportem un plus de sentit a l’home i a la dona d’avui. En 
diverses ocasions el Nou Testament ens parla de la felicitat que dóna la fe. Elisabet, plena 
de l’Esperit Sant, digué a Maria “feliç tu que has cregut” (Lc 1, 45) i Jesús ha proclamat 
les Benaurances del Regne que ens fan feliços (Cf. Mt 5, 1-13).  
 
3. La presència pública de l’Església en una societat laica i pluralista 
 
Avui és molt necessari refermar l’autèntica laïcitat de la societat i de l’Estat. Per a la 
doctrina de l’Església la laïcitat, entesa com a autonomia de l’esfera civil i política 
respecte de l’esfera religiosa i eclesiàstica –mai, però, de l’esfera moral - és un valor que 
ha aportat el cristianisme i pertany ja al patrimoni de la civilització (cf. Gaudium et Spes, 
76). La laïcitat no és sinònim de laïcisme. El laïcisme nega la rellevància política i cultural 
de la fe cristiana i margina el cristianisme reduint-lo a l’esfera del privat, perquè no valora 
la religió com un element positiu pel bé comú i no respecte degudament el dret a la 
llibertat religiosa. 
 
Avui, en la nostra societat occidental, també a casa nostra, hi ha actituds culturals i 
polítiques laïcistes que es presenten com a laïcitat o pretenen identificar-s’hi. No es pot 
privar el missatge de Jesús de la seva innegable projecció social. Tampoc no és legítim 
invocar la tolerància per impedir als cristians actuar com a cristians en l’espai públic de la 
societat. Els cristians, fruit del seu amor a tothom, han d’aportar els valors i els 
continguts de la doctrina de l’Església per tal d’il·luminar i enriquir la regulació dels 
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continguts de la convivència social, com són el respecte a la vida humana des del seu 
inici fins a la mort natural, la centralitat de la persona humana en el si de la societat amb 
la seva dignitat i drets fonamentals, la valoració i defensa del matrimoni entre un home i 
una dona fonament de la família i autèntic patrimoni de la humanitat, el valor de la justícia 
i de la solidaritat envers els pobres, etc.  
 
Aquí hi tenen un paper important els laics cristians. Aquests són Església i participen de 
l’única missió de l’Església tant en el si de la comunitat eclesial com en el món, tant en 
l’ordre espiritual com en el temporal. Però quin dels dos camps és l’específic del laïcat 
cristià? El Concili Vaticà II ha donat una resposta clara i decidida, tot afirmant que “el 
caràcter secular és el propi i peculiar dels laics” (Lumen gentium, 31). Els laics tenen com 
a vocació pròpia buscar el Regne de Déu ocupant-se de les realitats temporals i ordenant-
les segons Déu. Viuen en el món, en totes i cadascuna de les professions i en les 
condicions ordinàries de la vida familiar i social, que formen con el teixit de la seva 
existència. Els laics cristians reuneixen la doble condició de ser membres de ple dret de 
l’Església i de viure plenament inscrits en el món. D’aquesta conjunció brolla la seva 
especial aptitud i missió de ser testimonis del Déu que viu en el món. 
 
D’aquesta manera, el món es converteix en l’àmbit i el medi de la vocació cristiana dels 
laics, perquè el món està destinat a donar glòria a Déu Pare en Crist per l’Esperit. Per això, 
ser i actuar en el món són per als laics cristians no sols realitats antropològiques i socials, 
sinó també, i específicament, realitats teològiques i eclesials. 
 
Aquí voldria fer una remarca que considero important: arreu del món es constata que els 
laics cristians tenen la temptació de dedicar-se excessivament als serveis intraeclesials, 
deixant la seva tasca específica de presència cristiana enmig del món. 
 
Aquesta constatació, que es dóna també en la nostra realitat eclesial catalana, és 
preocupant i cal prendre’n bona consciència i posar-hi remei. Evidentment, es tracta 
d’estar presents en el món com a cristians, no només com a bons professionals (encara 
que no voldria fer de cap manera una dicotomia o un dualisme entre ser bons professionals 
i donar testimoni cristià: les dues coses se sumen, no es resten...) 
 
El nostre Concili Provincial Tarraconense de 1995 –que va ser un esforç de reactivar 
l’esperit i les reformes del Vaticà II a casa nostra- fa aquesta observació i petició molt 
important i ben actual: “Als fidels laics, especialment, pertoca fer que l’Església, 
mantenint-se en la seva identitat, no esdevingui culturalment o socialment irrellevant, ja 
que la fe veritable tendeix a evangelitzar totes les cultures i a enriquir-se amb els seus 
valors, purificant-los, si cal, amb un diàleg respectuós i fructuós” (Prefaci). 
 
 
Conclusió 
 
Que em sigui permès de cloure aquestes reflexions amb una cita de la meva darrera carta 
pastoral als meus diocesans de Barcelona: "Cada dia estic més convençut que la nostra 
primera missió en aquest temps de la història dels homes és proposar l'evangeli de la vida i 
de la salvació que Déu anuncia i realitza enviant el seu Fill únic. Ha vingut perquè tinguem 
vida sobreabundant i ens envia perquè els homes i les dones tinguin vida sobreabundant i 
el món sigui salvat. [...] Benet XVI, en el seu parlament als bisbes alemanys amb motiu de 
la Jornada Mundial de la Joventut (de l'estiu de 2005, a la ciutat de Colònia), ha dit que 
'segueixen progressant el secularisme i la descristianització. Cada cop és menor l'influx de 
l'ètica i de la moral catòlica. Força persones abandonen l'Església o, encara que hi restin, 
accepten només una part de l'ensenyament catòlic. Tanmateix, l'home i la dona d'avui, 
com els de sempre, només poden aconseguir la seva plenitud en el trobament amorós amb 
el Déu que és amor i en l'acolliment de la seva voluntat salvadora. Per això, quan la 
cultura moderna nega Déu i oblida la transcendència està tancant a l'ésser humà l'únic 
camí que el pot portar fins al seu últim i ple destí, que és la vida eterna".        


