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Des d'aquest regne enmig del mar hom observa amb inquietud la connexió entre la revolució, la
llibertat i l'islam en aquesta frontera continental de la Mediterrània occidental. La inestabilitat i la
recerca del futur estan relacionades amb el fet religiós i amb l'univers moral i cívic d'una població que
aspira a ser elevada a la categoria de ciutadania. Mentrestant, Europa debat, intervé i pateix les
conseqüències d'una història i una trajectòria política que també sofreix una passa de febres crítiques.
És temps per a cercadors i en aquest sentit alguna cosa es mou en el camp del pensament i de la
política, perquè aflora la consciència de reconèixer que hem col∙laborat en la construcció d'un món
que necessitam interpretar. Fragmenta Editorial ha publicat recentment una obreta de noranta pàgines
titulada Quin futur per al cristianisme? (2010), un cara a cara entre el cardenal Philippe Barbarin i el
filòsof Luc Ferry.
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Un llibret que encaixa amb l'esperit d'aquesta quaresma laica que és la denominada crisi de valors
ètics, i la quaresma religiosa, marcada, cada cop més, per l'aridesa i la sequera provocada per un
paisatge moral i intern de l'Església que, en molts casos, engega els creients i reforça els no-creients.
M'ha interessat la lucidesa interpretativa d'aquest jove cardenal de la santa mare església de mirada
realista, crítica i oberta a la realitat social. Barbarin representa la cultura cristiana moderna, un perfil
ecumènic, dialogant i observador, un antifonamentalista convençut del paper de la religió en el món,
però també un apòstol del canvi i de la renovació de la religió en l'actualitat. Ferry, per la seva banda,
es mostra com un gran coneixedor del factor cristià en la construcció i la deconstrucció de l'Europa
que coneixem i del seu paper en la idea del món que reproduïm els occidentals. Des de la seva
espiritualitat laica, Ferry s'esforça per fer entendre que la majoria de valors tradicionals no es poden
sostenir perquè les nostres societats democràtiques es fonamenten en una tendència que va en
contra dels valors tradicionals del cristianisme. Allò que no es pot mantenir és el cristianisme tradiciona
sinó per una reinterpretació dels valors religiosos de la societat actual. Una efervescència religiosa,
una solidaritat clara i una tendència ètica i de justícia que les esglésies cristianes per ventura no
saben canalitzar, ocupades en els seus afers interns i preocupats pels problemes que es deriven de la
desfeta del model religiós tradicional.
El cardenal i el filòsof tenen molts més punts en comú que no discrepàncies. Els uneix el món de
conviccions morals i espirituals i els separa el punt de vista. Comparteixen optimisme, entenen el futur
amb esperança i ambdós aposten per un futur amb més oportunitats que limitacions, perquè la societat
contemporània té unes virtuts, ha assolit un nivell d'exigència ètica i aspira a continuar conquerint
espai pels drets humans i la igualtat. Si hom vol fer un tast i degustar qüestions que fins ara li han
semblat eixutes i indigestes, val la pena que incorpori aquest himne que retorna la confiança i
l'autoestima a l'individu i l'empeny a imaginar un món diferent i possible.
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