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Parròquia

Mirem què passa avui: quan semblava que la profunda 
secularització d’aquests últims anys conduïa a una so-
cietat sense religió, i que la descristianització creixent 
ens abocava a un món en el qual no hi havia cap més 
esperança que la raó i la ciència, resulta que apareixen 
tot tipus d’espiritualitats que vénen a omplir el buit del 
món interior. Avui el que hi ha és una immensa majoria 
de persones completament indiferents a qualsevol ti-
pus d’Absolut i uns quants militants de l’agnosticisme 
i l’ateisme. Però, tal com ens indicaven els sociòlegs 
nord-americans (per exemple, Peter L. Berger), darrere 
de la secularització no ve la manca de creença, sinó 
una etapa plena de credulitats: és creïble tot el que 
és nou.

 A casa nostra, i de la mà de la immigració, hem viscut 
l’arribada de noves religions. Són llunyanes però atrac-
tives per la seva càrrega exòtica, ja que el desconegut 
ens captiva. Però la seva arribada ens ha trobat amb el 
pas canviat. Quan començàvem a interioritzar més la 
religió i a regular-ne les expressions en l’espai públic, 
ara vénen altres religions que, com l’islam, es mouen en 
una presència i una identitat fortes, cosa que nosaltres 
ja havíem oblidat.

Al mateix temps la nostra tradició religiosa, el cris-
tianisme, que fins ara havia tingut el monopoli com a 
religió, passa per una profunda crisi institucional, com 
totes les institucions intermèdies de la nostra societat 
desenvolupada, i més si aquestes institucions es pre-
senten amb una forta aparença controladora o moralista. 
Al mateix temps, als homes i dones religiosos no els 
cal que ningú els digui què han de pensar o creure ni 
si volen saber què diu el Papa, no cal que vagin a la 
parròquia, en tenen prou de prémer el botó del televi-
sor perquè aquest els entri directament a casa. Força 
religions reaccionen davant aquest món advers aixecant 
una muralla de fonamentalisme, integrisme i fanatisme, 
mentre que la gran majoria de la població troba molt 
acceptable un liberalisme religiós o un sincretisme a la 
recerca d’una panreligió.

 Les noves espiritualitats són productes de consum 
del temps lliure i no demanen cap vinculació ni formar 
una comunitat creient. Avui es creu individualment i, 
al cap del dia, es poden haver fet quaranta actes de fe 
en tot. Creiem en els bons resultats de la medecina 
alternativa que ens demana convenciment o en unes 
tècniques de relaxació descontextualitzades del seu 
univers religiós. Parlar dels txakres interiors, de la força 
de les energies positives, del yin i del yang, resulta més 
convincent que no pas el misteri de la Santíssima Trini-
tat. Els nostres joves arriben abans a la religió a través 
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del ioga, del zen, el reiki o el tai-txi que no pas a través 
de la família o l’escola; les noves religions es viuen més 
en els centres cívics que en les esglésies.

 Vivim immersos en un supermercat de religions on 
cadascú pot entrar i fer-se el propi sistema de creences, 
elaborant una barreja de productes espirituals presos 
d’una gran varietat de religions en què poden conviure 
la telepatia amb la reencarnació, la filantropia o la vida 
eterna; una religió a la carta amb productes trets del 
seu context i trivialitzats.

 No cal dir que tot això ho viuen molt malament les 
religions tradicionals, com un autèntic desastre, mentre 
que potser ho haurien de viure com un repte o una nova 
oportunitat. Una societat profundament secularitzada, 
sense referents religiosos però amb necessitats espi-
rituals és un camp sempre preparat. Ben pensat, és 
més fàcil començar de nou que no pas voler redreçar 
el que s’ha torçat.
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