Espiritualitat atea.
Una relectura viable del cristianisme?

Joan Ordi i Fernández

Un dels filòsofs francesos que en l’actualitat és bastant llegit, comentat, criticat
pels uns i lloat pels altres es diu André Comte-Sponville. Les seves obres ja
han aconseguit força traduccions a altres llengües. En castellà se n’han
publicat els següents títols:
El mito de Ícaro. 1/Tratado de la desesperanza y de la felicidad
Antonio Machado, 2001
Invitación a la filosofía
Paidós Ibérica, 2002
El amor a la soledad
Paidós Ibérica, 2003
La felicidad, desesperadamente
Paidós Ibérica, 2003
El capitalismo, ¿es moral?
Paidós Ibérica, 2004
Diccionario filosófico
Paidós Ibérica, 2005
Impromptus: entre la pasión y la reflexión
Paidós Ibérica, 2005
La historia más bella de la felicidad
Anagrama, 2005
Pequeño tratado de las grandes virtudes
Paidós Ibérica, 20052
El alma del ateísmo: introducción a una espiritualidad sin Dios
Paidós Ibérica, 2006
La vida humana
Paidós Ibérica, 2007
La feliz desesperanza
Paidós Ibérica, 2008
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Lucrecio, la miel y la absenta
Paidós Ibérica, 2009
Montaigne y la filosofía
Paidós Ibérica, 2009
Sobre el cuerpo: apuntes para una filosofía de la fragilidad
Paidós Ibérica, 2010
Vivir. 2/ Tratado de la desesperanza y la felicidad
Antonio Machado, 2010
En català només existeix una obra, tot i que prou significativa de la totalitat del
pensament de l’autor:
L’ànima de l’ateisme: introducció a una espiritualitat sense Déu
Paidós Ibérica, 2007

No és possible fer una presentació breu de la totalitat d’aquestes obres, però sí
que paga la pena de sintetitzar i comentar una obreta que recapitula, ella
mateixa, les línies de fons del pensament d’aquest autor. Ens permetrà, d’altra
banda, d’anar responent a la pregunta inicial que ens hem plantejat: és viable
una relectura del cristianisme en clau d’espiritualitat atea? L’espiritualitat està
de moda, això és obvi. També ho és que es valoren molt avui dia espiritualitats
no confessionals. I, d’altra banda, també es recorre sovint al patrimoni espiritual
del cristianisme com a font d’inspiració, però negant tot valor a les conviccions
teològiques característiques de la fe, l’amor i l’esperança cristianes. El
pensament d’André Comte-Sponville se situa en aquestes coordenades. I aquí
volem examinar simplement si és prou coherent i convincent en la seva pròpia
formulació com per considerar acceptable la proposta d’una espiritualitat atea.
No cal dir que el gran mèrit d’obres com les d’aquest autor rau a desvetllar
tantes consciències adormides que vegeten en el marc d’una vida sense
referents espirituals i que no se senten esperonades pel cristianisme oficial.
Hem de preguntar-nos, doncs, què passa amb el cristianisme institucional que,
a Europa, no sembla gaire capaç de satisfer les necessitats d’espiritualitat de
moltes persones. Advertim que la síntesi de l’obreta que presentem anirà
acompanyada en tot moment per comentaris i valoracions personals. El lector i
lectora sabrà destriar acuradament una cosa de l’altra.

André COMTE-SPONVILLE
La feliz desesperanza
Barcelona-Buenos Aires-México
Ediciones Paidós Ibérica
2008
111 pp.
trad. de Marta Bertran i Rosa Bertran
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ISNB: 978-84-493-2100-9
Original:
Le gai désepoir
Brusel·les i Liège
Alice Éditions i RTBF
1999

Origen del text
Es tracta de la transcripció de l’emissió Noms de Dieux d’Edmond Blattchen,
que va ser gravada el 21 de setembre de 1992 i emesa per la Ràdio Televisió
Belga de llengua francesa (RTBF) l’11 de febrer de 1993. La Mediateca de la
Comunitat Francesa de Bèlgica posseeix l’original de l’emissió sota la
referència F 010 SW7312.
Noms de dieux (Noms dels déus) és un magazín de la Ràdio Televisió Belga
Francesa de 55 minuts que s’articula en cinc capítols: el títol, la imatge, la
frase, el símbol i l’aposta. S’emet des de 1992 i és conduït per Edmond
Blattchen, qui ja ha entrevistat més de 150 noms importants del pensament i de
la cultura contemporanis. La carta de presentació del programa és una frase
d’André Malraux: «Penso que la tasca del proper segle, a la vista de la més
terrible amenaça que hagi conegut la humanitat, serà la de reintegrar-hi els
déus.» I aquest pensament encaixa perfectament amb la filosofia de la religió
de Comte-Sponville: es tracta de viure cristianament, o sigui, de recollir l’amor
cristià als altres, sense creure, però, en el Déu cristià, val a dir, sense referir
aquest amor a l’esperança de vida eterna. En l’enllaç següent és possible
accedir a alguns vídeos del programa Noms de dieux, entre els quals hom
gaudirà també d’una interessant entrevista al pensador creient Jean Guitton:
http://www.rtbf.be/video/recherche_noms-de-dieux?emissionId=89.
Sigui’m permès de fer tot seguit una petita reflexió sobre el títol del magazín: de
quins “déus” es tracta?, dels déus de totes les religions? S’estaria dient així que
el sentit de la frase de Malraux seria el d’una reivindicació de l’aprofitament de
la religió per evitar la barbàrie de la humanitat que se’ns tira a sobre?
Considero que aquesta és una possibilitat d’interpretació ben plausible. Si ens
fixem, però, en les persones que Blattchen ha pogut entrevistar, veurem que hi
ha figures cèlebres de tots els àmbits de la cultura. I llavors seria assenyat
pensar que els “déus” són, precisament i més aviat, els mateixos entrevistats.
Ells i elles tenen “nom de déu”, són els nous “déus” de la cultura i del
pensament que cal aprofitar expressament i integrar en la nostra manera
d’entendre la vida, per evitar que l’hecatombe de la deshumanització de la
nostra espècie sigui alguna cosa més que una amenaça terrible. Si aquesta és
la interpretació correcta, el magazín descansa en un optimisme cultural
impressionant: en el nostre propi moment cultural ja tenim a disposició les
armes poderoses que evitaran la catàstrofe de la humanitat: són les celebritats
que “sonen” en qualsevol àmbit de les grans creacions humanes. El
dramatisme amb què la carta de presentació del magazín recorda la frase
d’André Malraux seria aleshores un recurs retòric o audiovisual per fer més
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interessant el programa, però no resultaria literalment creïble, perquè els
entrevistats són ja la solució del problema. L’únic problema que ens planteja
aquesta interpretació, que d’altra banda considerem correcta, rau justament en
la frase de Malraux: segur que aquest escriptor, combatent antifeixista i polític
francès (1901-1976) pensava en uns altres déus, i aquests, els de veritat, els
qui, d’alguna manera, el van portar a escriure L’espoir (L’esperança) sobre la
guerra civil espanyola i les seves atrocitats.

Estructura del text
Com que es tracta d’una entrevista televisada, i no pas d’un llibre, no consta
dels habituals capítols i, per tant, no hi ha, com acostuma a passar en un llibre,
una progressió entre un aspecte inicial del tema tractat i el seu aspecte final i
conclusiu. I, si no hi ha una marxa expositiva que vagi avançant de la mà de
diversos capítols o aspectes del tema en qüestió i permeti obtenir la visió de
conjunt de l’autor al final, això vol dir que podem començar la lectura de
l’entrevista per qualsevol punt i sempre hi trobarem tota la filosofia de l’autor en
acte, en el seu nucli essencial. De fet, l’entrevistador va reconduint sempre
cada fragment de la conversa cap al cor de la posició de Comte-Sponville sobre
la fe religiosa. Per tant, té poca importància, en aquest cas, voler destacar una
certa estructura temàtica. O dit d’una altra manera, no és important, ni
constitueix una clau de lectura, tenir present l’estructuració que li va donar
l’entrevistador d’acord amb el format del programa televisiu, ja que en qualsevol
pàgina del llibre apareix tota sencera, sigui explícitament sigui més
pressuposada, la tesi de l’autor sobre l’esperança religiosa. Tanmateix,
destacarem l’estructura de l’entrevista perquè, en un cert sentit, sí que, en
aquest cas, mostra una lògica en el pensament de Comte-Sponville.
Després de la salutació inicial d’en Blattchen (13-16), el títol triat pel filòsof és
justament semblant al del magazín: Noms de Déu (17-31). Però és alhora ben
diferent!, perquè Comte-Sponville es refereix contínuament al Déu cristià, o
sigui, a l’antítesi més clara dels déus pagans. Això indica que la seva filosofia
de la religió, tot i ser atea, depèn directament del cristianisme i s’ha d’entendre
a partir del nucli d’aquesta religió. Com a imatge, el filòsof proposa la del fong
atòmic d’Hiroshima, sota l’epígraf Qui dominarà el domini? (35-31). És una
forma de fer visible l’amenaça terrible de què probablement parlava André
Malraux per al proper segle a partir de les barbaritats comeses en la primera
meitat del segle XX. La frase és un pensament de Michel de Montaigne, a qui
Comte-Sponville admira per la seva actitud filosòfica davant la vida, sota
l’epígraf El buit de l’absolut (53-66). Diu així: «Vull que obrem i prolonguem les
tasques de la vida tant com sigui possible, i que la mort em trobi plantant les
meves cols, despreocupat, però, d’ella i encara més del meu jardí imperfecte.»
(55) El símbol és la creu cristiana, sota l’epígraf Un home ha mort (67-84). En la
síntesi es veurà que, per a Comte-Sponville, la creu de Jesucrist no és
incompatible amb l’escepticisme de Michel de Montaigne. I l’epígraf de l’aposta
conté el nucli de l’espiritualitat que l’autor proposa: Estimar tant com puguem
(85-99). Aquí coincideixen tant l’ateisme espiritual del filòsof com el que el
cristianisme pot arribar a ser per al segle XXI si renuncia a esperar en Déu.
Una feliç desesperança, doncs, perquè fa fora l’esperança per col·locar-hi
l’amor veritable, aquell que sota l’esperança religiosa, l’esperança creient,
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resulta, paradoxalment, impossible segons l’autor. L’essència del cristianisme
és l’amor; la resta, material prescindible, i fins i tot un obstacle per a l’amor.

Síntesi i comentaris
Verifiquem la correcció d’aquesta lectura de les manifestacions de ComteSponville resseguint el text.
Salutació inicial (15-16)
Comte-Sponville diu que filosofar és pensar la pròpia vida i viure el propi
pensament (15). O sigui, no s’ha de dissociar la filosofia de la vida. I la millor
manera d’aconseguir-ho és que la filosofia pensi la vida. Si es cenyeix a la vida,
la filosofia no serà un pensament que giri en el buit de les pròpies idees.
Probablement, la mateixa biografia intel·lectual de l’autor, recordada pel
presentador del magazín, il·lustri què vol dir aquesta tesi: Comte-Sponville es
va fer marxista l’any 1968, després comunista des de 1969 fins a 1980 i
finalment ha elaborat un pensament propi que se sintetitza en el programa
d’una espiritualitat sense Déu, o sigui, d’una fidelitat espiritual a l’ésser humà,
cosa que justifica l’abandonament del marxisme i del comunisme, però sense
una esperança confessant o fe religiosa, cosa que conserva la influència del
marxisme i del comunisme. (16)
El títol: Noms de Déu (17-31)
El lema del magazín passa així del plural al singular exclusiu: de la divinitat
només es pot parlar en el sentit del monoteisme cristià. El presentador recorda
que l’existència i la inexistència de Déu han estat el tema principal de ComteSponville. El filòsof reconeix que ser creient en Déu o no, canvia la vida. (19)
Què vol dir, però, per a ell creure en Déu? Això: «Creure en Déu és creure que,
en l’essencial, els nostres desigs, els nostres desigs més profunds, seran
satisfets, o fins i tot ja ho han estat.» (20) La fe religiosa seria, doncs,
l’expressió del desig que es compleixin els nostres desigs més humans, un
desig sobre desigs. I de quins desigs es tracta? Simplement: «No morir pas,
retrobar els qui hem perdut, ser estimats...» (20) Cap referència, per tant, a
qüestions més transcendents: Déu, la vida eterna, el sentit últim de la realitat, la
plenificació de l’existència humana, el judici personal, la justícia remunerativa,
el sentit de la història, el clam dels oprimits escoltat definitivament, etc. Tot és
redueix, pel que sembla, a un interès personal i individual: jo amb la meva mort
i jo amb les persones estimades que he perdut. Cap mirada sobre el conjunt de
l’univers, cap interrogant sobre l’aventura humana en el planeta, cap
qüestionament de l’aparent victòria dels violents i prepotents en el món, cap
pregunta per la possible o impossible plenificació de la vida humana. Aquí, la
mirada topa amb l’individu i es queda enganxada en els desigs i interessos més
individuals. Expressada, però, així, la fe religiosa es revesteix del color d’una
esperança massa maca per ser veritat: «[...] en fi, que som estimats més enllà
de tota esperança. Com m’agradaria que això fos cert!» (20) Resulta coherent,
en aquesta òptica, l’evolució personal: «[...] vaig passar de la fe a l’ateisme en
passar de l’esperança a la desesperança.» (20-21) Podríem interpretar que
Déu va prendre així diferents noms en la vida del filòsof: el Pare de Jesucrist
ressuscitat, el Messies històric i polític de Marx, i la plenitud futura del
comunisme. Diferents noms per dir el mateix: l’esperança en allò que és més
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gran, que ha de venir i produir-se com a sentit final i definitiu del conjunt, un cop
consumat en plenitud. La vida, però, trepitja totes les esperances, les fa inútils i
les converteix en motor de frustració, com l’autor aclareix tot seguit.
Aquest ateisme, construït sobre el rebuig de l’esperança cristiana en la
resurrecció i el retrobament, constitueix una posició vitalment difícil de suportar:
«Sí, perquè és difícil renunciar a les pròpies esperances. Perquè és difícil
afrontar el que la condició humana té de desesperant.» (21) S’ha d’entendre,
doncs, que el filòsof no només renuncia al contingut de l’esperança religiosa i a
l’actitud d’esperar confiadament que aquest contingut esdevindrà realitat, sinó
que també renuncia a tota esperança substitutòria de la fe. Per això es va
desencantar del messianisme marxista (21) i de les esperances dipositades en
el comunisme. No hi ha lloc per a cap esperança! «Un cop vaig renuncia a la fe,
a l’esperança religiosa pròpiament dita i també a les esperances messiàniques
que havia dipositat en el marxisme o en el comunisme, em vaig trobar sol i
despullat, com diu Sòcrates. Val a dir, davant de la vida tal com és.» (22) El
motiu d’aquesta opció per la desesperança, o sigui, per la manca conscient
d’esperança, no va ser, però, un afany de tristesa, afirma el filòsof, sinó
paradoxalment per evitar el suïcidi: un psicoanalista li va assegurar que
l’esperança és la causa principal de suïcidi, ja que la gent se suïcida per
decepció. (22) L’esperança no ofereix, doncs, un bon criteri per viure, perquè
aboca a la decepció. I aquí trobem la raó psicològica de la filosofia atea de
Comte-Sponville: com que no és agradable sentir-se decebut mentre la vida
real continua rodant, el que cal fer és renunciar a l’esperança, que és la causa
del patiment humà. A qui s’atreveix a viure amb esperança, li espera la vida tal
com és: decebedora, decepcionant. La gent se suïcida perquè la vida ens
decep moltes vegades i al final ens sembla que s’equivoca. Per a l’autor, en
canvi, som nosaltres els qui ens equivoquem esperant de la vida! La filosofia de
vida de Comte-Sponville és, així, una reiteració de l’estoïcisme. I utilitza la
mateixa justificació filosòfica de l’estoïcisme: esperar res de millor del futur no
és racional, sinó que resulta ser la font de tot sofriment humà i l’obstacle més
gran per a ser feliços en aquest món, l’únic en què vivim realment.
El materialisme es presenta així com l’única alternativa assenyada. Consisteix
en una opció que pren la vida tal com és, ja que és l’única realitat existent:
«Deixem d’imaginar la vida, deixem d’esperar viure... i visquem!» (24) Aquesta
és la línia de Demòcrit: triar el món real, que és el món material, i pensar que
no hi ha cap altra vida que aquesta, de manera que no hi ha una darrera
esperança amagada sota la mort. (24) Aquesta elecció, però, no aboca a la
tristesa, ni en prové, sinó que ens assegura justament el plaer, l’alegria, que és
l’experiència de felicitat que és possible assolir en la vida quotidiana. I aquí
apareix l’altre element de la filosofia hel·lenística que marca l’actitud vital de
Comte-Sponville: l’hedonisme. És justament la recerca del plaer la que motiva
l’abandonament de tota esperança. Per dir-ho ras i curt, l’hedonisme és la raó
de ser de l’estoïcisme. «La qüestió no consistia, segons la meva opinió, en la
necessitat d’elegir entre la desesperança i la beatitud, sinó que la una no
existiria sense l’altra.» (25) La fórmula pràctica també és clara i rotunda: «[...]
només serem feliços amb proporció a la desesperança que serem capaços de
suportar.» (26)
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Com valorar, doncs, la religió sobre la base d’un estoïcisme hedonista que
s’abandona al materialisme? L’autor és clar: «La religió és una il·lusió; pitjor
encara, una covardia i una negació.» (26) O sigui, les creences religioses són
una falta, un engany, i expressen, en el fons, un no covard a la vida. (26) Il·lusió
es pren aquí en el sentit de Freud: un pensament que deriva dels desigs
humans. La religió brolla dels desigs humans individuals a què l’autor es referia
al començament de l’entrevista i no ofereix cap saber que s’hagi de tenir en
compte. Ens ensenya a prendre els propis desigs per realitat. Ens diu que no
morirem, que serem estimats més enllà de tota esperança. Com que no existeix
un saber de Déu, la religió no és cap forma de saber. I aquí apareix un tercer
element de l’actitud filosòfica de Comte-Sponville: la teologia negativa, també
típica de l’estoïcisme. I podríem dir que l’argument de fons sona així, expressat
en forma de modus tollens:* si Déu existís, hi hauria un saber de Déu, car
podria ser conegut per nosaltres; és així que no hi ha cap saber de Déu,
malgrat la religió; per tant, Déu no existeix. L’únic saber existent és el dels
nostres desigs. (27) La religió presenta la forma d’un cos de doctrina constituït
sobre la base d’una revelació divina i, per aquest motiu, exigeix la submissió de
la llibertat del propi esperit: «Rebutjo els dogmes tant com les promeses.» (28)
Podríem dir que l’autor veu molt bé que, en el fons, dogmes i promeses són la
mateixa cosa: els dogmes religiosos contenen respostes a la qüestió del sentit
de la vida i per això es nodreixen d’una promesa de plenitud; i, a la inversa, les
promeses realment interessants per a la vida humana s’han de formular com a
enunciats de suposades veritats transcendents. Rebutjar, doncs, l’esperança
esperada i rebutjar la fe confessant és la mateixa cosa. I tot això implica, com el
mateix autor afirma, que ja no podem definir la veritat des de l’esperança. Ara,
la veritat més probable sobre la vida humana és la que no té en compte les
esperances dels individus. L’esperança no és cap argument per trobar cap
veritat que interpreti correctament la vida humana. Al revés, la vida sense
esperança, o sigui, l’ateisme, és la veritat. (29) L’esperit humà no pot renunciar
a la llibertat del lliure examen. I els dogmes revelats fan impossible la llibertat,
perquè requereixen submissió. Ens quedem llavors sols i nus davant l’horror de
les atrocitats de què també consta la vida humana culpable i de les desgràcies
naturals de què no som culpables.
Apareix així aquí un quart element filosòfic (el primer és la renúncia estoica a
l’esperança; el segon, la recerca hedonista de l’alegria de la vida; i el tercer, la
crítica marxista i psicoanalítica a la religió), el derivat del famós problema de la
teodicea: «Com gosar celebrar la bondat i el poder infinit de Déu, o les
meravelles de la seva creació, davant d’un nen que pateix, davant d’un nen
moribund, davant la mare d’aquest nen? Creure en Déu, creure en un Déu
alhora bo i totpoderós, és tolerar l’intolerable! És el que jo anomeno la covardia:
acceptar l’inacceptable. És violar el deure de compassió, de solidaritat, envers
aquells que es troben en l’horror, envers aquells que es troben al davant de
l’atrocitat.» (30-31) L’argument és clàssic i ben conegut: l’omnipotència i la
bondat infinita de Déu són incompatibles amb el sofriment innocent en el món i,
especialment, o sigui, de manera encara més escandalosa, amb el sofriment
*
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dels nens. No és possible mantenir els atributs divins del cristianisme davant
d’un nen que pateix. Equival a transigir amb l’horror.
Podríem comentar críticament aquest motiu de la teodicea que l’autor esmenta
com una roca inexpugnable contra Déu: davant les atrocitats del sofriment dels
nens i dels innocents ningú no resta definitivament paralitzat, sinó que es posen
en marxa moltes instàncies socials per detectar-ne les causes, eradicar-les
expressament i donar esperances a la humanitat, en el sentit que podem
construir un món on aquest sofriment, que és culpa nostra, resti reduït cada cop
més. És una esperança!, però sense esperances no hi ha possibilitat de lluitar
contra el mal, la injustícia i el sofriment en el món. L’horror del sofriment dels
nens, i moltes altres injustícies i atrocitats, constitueix una pedra d’ensopec,
òbviament. Però no només per a la religió i les filosofies de l’esperança: també
per a la filosofia de Comte-Sponville. Perquè, com es pot superar la il·lusió de
la religió i de les utopies socials i filosòfiques des del fatalisme de l’inevitable?
Si la vida ens decep en la lluita contra el mal, no és més assenyat examinar
lliurement on acabem fallant per continuar lluitant amb més eficàcia? No estem
sembrant a fons perdut pel bé de la humanitat? Interpretem bé la vida quan
creiem que aquesta ens obliga a renunciar a tota esperança? I si ella mateixa
ens obligués a dissenyar esperances perquè ella mateixa pogués continuar
tenint un futur? O és que la vida no vol tenir cap futur? Creiem que ComteSponville no encerta del tot en la seva anàlisi del que és la vida ni del paper
racional de l’esperança filosòfica, utopicosocial i religiosa. I també resulta feble
la seva crítica a la fe religiosa i a les utopies socials i filosòfiques, perquè si no
podem mantenir-les a la vista d’un nen que pateix, tampoc no podem refugiarnos en la feliç desesperança: el drama d’un nen que pateix fa callar tothom, fins
i tot l’escepticisme més serè i tranquil que no s’immuta per res. I, a més,
demana una reacció d’amor i ajuda al cas directe, immediat, individual, però
també un compromís de futur amb el caràcter de tipus que té tota situació
particular en què una persona pateix. No es pot estimar només post factum, a
la vista del sofriment existent: també cal estimar ante factum, com a compromís
i lluita a l’avançada, per evitar que es repeteixin més casos del mateix tipus en
el futur. Hom estima les persones, però també la humanitat, per respecte a tota
possible persona.

La imatge: Qui dominarà el domini? (33-66)
La imatge proposada per Comte-Sponville és el fong atòmic sobre Hiroshima.
Per què? Havia de sintetitzar el segle XX. I podia haver estar Auschwitz. Tot
igualment d’espantós! (37) La bomba atòmica mostra la possibilitat real que la
humanitat s’autodestrueixi. Converteix en mortal la humanitat com a tal. (38) I
també condensa la característica del segle XX: el progrés científic i tecnològic i
alhora la paorosa amenaça que significa. (39) Aquesta nova situació històrica
implica, segons l’autor, l’assumpció d’un nou deure: dominar la tècnica, que és
el domini de la naturalesa; per tant, dominar el domini. La situació és paradoxal:
disposem de la tècnica i la utilitzem i ensems hem de dominar el domini que
ella ens proporciona (40), ja que ni la ciència ni la tècnica posseeixen, en elles
mateixes, cap mitjà per a dominar-les. Podríem dir que segons l’autor cal un
criteri extracientífic i extratecnològic per resoldre els problemes que ciències i
tècniques ens plantegen. (41) Es tracta del problema dels valors. Per això
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l’entrevistador pregunta a Comte-Sponville com conciliar el materialisme amb
una certa forma d’espiritualitat que ens permeti d’evitar el mal. (42) El filòsof
recorda que el materialisme que ell defensa no és el que persegueix els plaers
sensuals, sinó: «”Ser materialista”, en aquest sentit, és simplement pensar que
tot és matèria o producte de la matèria, i, a partir d’aquí, que no existeix cap
Déu immaterial, ni cap món purament intel·ligible com creia Plató, ni cap ànima
immaterial o independent del cos. Ser materialista és, doncs, pensar que
només sóc un cos, que és el meu cervell el que pensa, que no hi ha cap altra
vida més que aquesta vida corpòria que coneixem.» (43)
Ara bé, aquesta posició metafísica no respon encara la pregunta què fer amb la
pròpia vida. I és aquesta una qüestió tant més important encara pel fet que la
pròpia vida és l’única vida que tenim i que tindrem. La resposta que cal
descartar és la que apunta als plaers del cos: no són aquests els criteris de la
vida. El materialisme de l’autor és el clàssic des de Demòcrit i Epicur fins a
Diderot i els materialistes del segle XVIII, o sigui, un materialisme no pas
matusser. Es tracta de la clàssica recepta més subtil: cal cercar els plaers
superiors, els plaers no materials, com el de l’amistat. Aquests plaers
espirituals constitueixen l’essencial d’una vida entesa, paradoxalment, segons
el materialisme ateu. (45)
Blattchen sintetitza aquesta postura tot dient que Comte-Sponville restableix la
primacia de l’esperit sota el primat de la matèria. (46) I el filòsof s’hi reconeix
plenament, ja que allò que és inferior determina i produeix, i així explica, allò
que és superior. Recordarem que aquesta metafísica també és característica
del materialisme dialèctic. I Freud i els neurobiòlegs actuals també són lloats
per l’autor: la part pulsional de l’ésser humà produeix la vida espiritual a través
de la cultura, l’educació, la sublimació; i el pensament és producte del cervell,
que és un òrgan material. (47) Tot això afirma el primat de la matèria. Però
també hi ha el camp dels valors, el camp normatiu d’allò que val més
subjectivament parlant, o sigui, la primacia d’allò que és espiritual: «El primat és
la major importància objectiva; la primacia, el més alt valor subjectiu.» (48)
Exemples d’aquesta tensió són els següents: «Primat de la sexualitat, però
primacia de l’amor; primat de l’inconscient, però primacia de la consciència
primat del cos, però primacia de l’esperit.» (49) En el cas de la filosofia de
Marx, tenim el primat de l’economia i la primacia d’allò que és polític. (50) És
cert que per a Marx la infraestructura econòmica determina la resta, però també
ho és que per a ell l’única forma d’actuar en aquesta infraestructura era l’acció
política.
Diguem, per la nostra banda al respecte, que no és difícil percebre la tensió
entre primat i primacia com un problema no ben resolt per l’autor. Si més no,
aquesta teoria filosòfica, com tots els materialismes, no sembla explicar
adequadament per què la base material de tot plegat, que és la que origina una
altra esfera de realitat, de la qual es deriva al seu torn la primacia sobre el
primat, necessita elaborar aquest segon pla superposat de realitat i necessita,
un cop l’ha originat, transferir-li la primacia. La tensió entre material i espiritual
no queda ben explicada dient que tot és material i que el que no ho és, té
prerrogatives sobre el primer. Perquè simplement no s’està argumentant res,
sinó que s’està expressant una decisió subjectiva de veure les coses així. Per
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exemple, és correcte dir que no pensem nosaltres, sinó el nostre cervell? És
evident que en l’activitat de pensament actua l’òrgan nerviós central, amb els
seus mecanismes neuronals. Però és el pensament producte de la matèria,
producte dels impulsos electroquímics de les neurones? Aquí hi ha una
inferència filosòfica no justificada i implícita, que es pot formular així: si allò que
no és material mostra tenir una clara connexió amb alguna activitat material del
nostre organisme (l’activitat electroquímica del cervell, per exemple) o alguna
acció material socialment perceptible (el treball social, per exemple), llavors
això vol dir que allò que no és material no és res més que material. És, aquest,
el postulat de la completa reductibilitat del que Comte-Sponville anomena
l’esperit a allò que habitualment designem com a matèria. Però resulta palès
que s’explica ben poc quan es procedeix amb un postulat no argumentat de
manera convincent. I si la substància humana és tota ella material i només
material, ¿no s’hauria de llegir l’esperit de manera enterament material, per ser
coherents? I no significaria això que els suposats valors “superiors” s’haurien
d’interpretar de manera enterament material, “inferior”, per ser coherents? No
seria més congruent, doncs, un hedonisme matusser que declarés com a falses
il·lusions els plaers superiors i els reinterpretés com a formes culturals
esbiaixades de plaers més primaris, baixos, corporals i sensuals? No seria la
cultura una manera disfressada, encoberta, alienada de materialisme axiològic i
no només ontològic? La solució de Comte-Sponville, i de tots els materialistes
que paradoxalment han intentat fugir de la matèria, aixeca, si més no, una
sospita d’incoherència.

La frase: El buit de l’absolut (53-66)
El presentador, Edmond Blattchen, recorda que Comte-Sponville afirma que
ens cal Michel de Montaigne perquè, tot i viure sense Déu, no perdem l’esperit
ni el judici. El filòsof confirma que Montaigne ens ensenya a viure en absència
de l’absolut, en el buit de l’absolut, ja que per a ell l’essencial és reconèixer que
no tenim accés a l’Ésser (56), atès que l’absolut resta fora del nostre abast:
«Per a nosaltres, l’essencial és la nostra capacitat de pensar, de pensament
lliure, el que anomeno el “judici”; i la nostra capacitat d’estimar, d’actuar, el que
anomeno l’”esperit”.» (57)
L’autor raona de manera interessant que el problema actual no és el de la mort
de Déu, sinó si, un cop mort Déu, encara tenim raons per viure. (57) Errem en
creure que els supermercats poden substituir les esglésies. La mort de Déu no
ha de significar la mort de l’esperit. Cal assumir la dimensió espiritual de
l’home, ja que sense ella la humanitat ja no tindria ni valor, ni importància, ni
dignitat. O sigui, Montaigne va mostrar que podem viure dignament la vida
d’éssers humans sense tenir accés a l’absolut. (58) Filosofar, doncs, no és
aprendre a morir, com volia Plató, ja que no és la mort el que compta, sinó que
és la vida el que té valor. La mort només és important perquè dóna finitud i
urgència a la vida. (59) Es tracta d’habitar la perspectiva de la mort reconeixent
la finitud de la vida i la impossibilitat d’accedir a l’absolut. El que cal és aprofitar
la vida acceptant la idea de la pròpia mort, i no pas tancar-se en l’angoixa. Qui
estima la vida, l’accepta tal com és, o sigui, accepta també la mort, que és part
de la vida. (60) Montaigne va ensenyar que filosofar és aprendre a viure.
Podem comentar que torna a aparèixer aquí el tarannà estoic amb què s’ha
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d’afrontar la vida i la mort: «No cal tancar-se en l’angoixa ni pensar
permanentment en la mort amb temor i estremiment; cal acceptar-la
serenament i gaudir de la vida tal com és, tal com transcorre, amb la seva
imperfecció, amb les nostres imperfeccions i amb la seva finitud.» (61) Això
implica que la majoria dels llibres de filosofia, d’estudis filosòfics, no serveix per
a res (62): «L’única filosofia que val reflecteix la vida per viure-la millor, per
viure-la d’una manera més vertadera, més profunda, més lliure, més intensa.»
(63)
Esperar, en canvi, no és l’actitud adequada, perquè mentre esperem,
l’essencial de la vida ja ha passat (63) i després hem de lamentar-nos-en.
Esperar no és viure i per viure cal no esperar. La millor elecció per viure bé és
la desesperança, viure efectivament, preferir la vida tal com és, practicar la feliç
desesperança, estimar la vida en comptes d’esperar una altra vida. (64) I cal
estimar la gent tal com és, o no estimar-la pas, en comptes d’estimar els propis
somnis irreals, les nostres vanes esperances o projeccions sobre els altres. Cal
dur a terme el treball del dol (Freud), o sigui, aprendre a acceptar la vida tal
com és. (65) La raó és senzilla: «No podem estimar el que existeix, mentre
interposem entre el real i nosaltres mateixos la pantalla dels nostres somnis, la
pantalla de les nostres esperances.» (66)

El símbol: Un home ha mort (67-84)
La imatge triada per Comte-Sponville és la d’un crucifix. Per què? Blattchen
insinua si és pròpia d’un ateu. El filòsof reconeix que no utilitza gaire els
símbols. El que ha triat, però, és el que més coses li diu. (71) Ara bé, la creu no
és per a ell símbol de Déu: «No és Déu qui es troba a la creu. És un home que
no crec que sigui Déu, ni que sigui el fill de Déu, ni que hagi ressuscitat; però sí
que crec que va morir a la creu.» (72)
De seguida ens ve al cap que la mort en creu de Jesús de Natzaret no pot ser
objecte de fe, ja que constitueix un fet històric. No se sap, doncs, si el filòsof
percep aquesta diferència: allò que és evident, com ara un fet històric, no
requereix la fe; només Déu seria objecte adequat de la fe, perquè Déu no pot
constituir mai una evidència transparent a la raó. Ara bé, el que aquesta creu
indica per a ell és que l’home que hi va morir, ho va fer en nom de l’amor. La
importància de l’amor és decisiva segons l’autor: «I l’amor és l’únic valor que
val; i l’únic que dóna sentit i coherència a tots els nostres valors. La creu
simbolitza l’amor, però no pas l’amor totpoderós: l’amor que pateix, l’amor
fràgil, l’amor mortal.» (72)
Estimar, en canvi, la força del Déu totpoderós ens impedeix d’estimar l’amor,
encara que sigui feble. Per tant, el Càntic dels Càntics de la Bíblia s’equivoca
quan afirma que l’amor és més fort que la mort: «Jo crec, al contrari, que la
mort és més forta que l’amor. Si l’amor fos més fort que la mort, se sabria, es
veuria!» (73) L’autor continua així traslladant al pla empíric la verificació
d’afirmacions que no s’originen en el camp de l’experiència. Fer-li aquesta
crítica resulta fins i tot massa fàcil. El cas, però, és que li costa entendre el
sentit de proposicions que pertanyen al joc de llenguatge de la fe religiosa:
només si Déu existeix i és el Senyor de la història, i si, a més a més, la creu de
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Jesucrist no és simplement expressió de la superioritat de la violència sobre
l’amor, llavors té sentit afirmar, amb tota la Bíblia a la mà, que l’amor és més
fort que la mort. Però Comte-Sponville es tanca, ell mateix, l’accés al context de
sentit d’aquestes expressions bíbliques, i per això no les pot integrar en el seu
pensament.
També hi ha un altre tipus de dificultat en la seva negativa: identifica l’amor
amb un valor, fins i tot amb el valor que val infinitament més que la força que el
destrueix, per exemple a la creu (73). El llenguatge creient, en canvi, fa de
l’amor alguna cosa molt més important que un valor, i fins i tot que el valor més
important: el converteix en l’essència de Déu mateix i en la veritat més
profunda sobre la conducta humana mateixa en relació amb la dignitat de la
persona. L’amor és molt més que un valor. Per això és més important que tots
els valors: perquè es col·loca per damunt del pla axiològic de les actituds,
gestos i conducta humana, ja que és més aviat el fonament de sentit del pla
axiològic. I això només pot ser veritat si l’amor pertany més aviat a l’ordre del
sentit i de la veritat i de l’esperança de plenitud de la vida, que recorre els fils
del temps. Ara bé, una interpretació com aquesta de l’amor no pot ser
acceptada per un autor que suprimeix l’espera i l’esperança de la temporalitat
humana i del sentit de la vivència del present, cosa que deixa plenament
insatisfets els filòsofs de l’esperança, i amb raó! Com es pot reduir la
temporalitat humana a la vivència del present?
Tornem a la creu. El drama del calvari és, per a l’autor, una constatació de
l’abandonament de Déu. Sense Déu a la vista, ja no ens queda res més que
l’amor, que és l’única cosa que val. Per tant, l’autor no rebutja enterament el
cristianisme, car es declara fidel a l’amor i, en aquest sentit, es considera un
ateu fidel, un ateu cristià, o un cristià ateu. (74) És, aquesta, una expressió
semblant a aquella altra de “jueus ateus”, jueus que, sense religió, es
mantenen solidaris amb una certa comunitat espiritual, amb una història jueva.
(75) L’autor prefereix l’expressió “fidel a l’esperit de Crist”, en el sentit de la
fidelitat a allò que queda de la fe quan ja no s’és creient. Es tracta, doncs, de
romandre fidels als valors que han configurat l’Occident judeocristià, a la
història del cristianisme a Occident (76): «Per què hauríem de renunciar a
aquest missatge d’amor, al missatge evangèlic, per què hauríem de castrar-nos
l’ànima renunciant a tota vida espiritual?» (76-77)
L’autor defensa la fidelitat als grans valors de la humanitat. I simplement perquè
aquesta és la civilització o espiritualitat que ha esdevingut la nostra, no per cap
altra raó més important o intrínseca: per a ell, el fet històric inqüestionable de
l’espiritualitat cristiana ens obliga a ser-li fidels. (77) Però també argumenta tot
seguit que hi ha una raó interna al mateix monoteisme (per això ha proposat el
títol de Noms de Déu): per a la humanitat, el monoteisme ha suposat el regal
d’allò que és universal. Tot respectant la pluralitat de religions, de noms de
Déu, de monoteismes, ja que ningú coneix el nom de Déu, cal reconèixer que
el monoteisme ha aportat a la humanitat la idea de la universalitat de Déu:
només hi ha un sol Déu per a tothom, no un déu particular per a cada tribu. (78)
I aquesta idea és important perquè implica directament que tots els homes són
germans. Cal ser fidels, doncs, a la universalitat fraternal del monoteisme. (79)
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Aquest universal es pot comparar, segons l’autor, amb la universalitat de la
veritat. De fet: «[...] durant dos mil cinc-cents anys, creure en Déu, estimar Déu,
era estimar la veritat que ens estimava. Per a un cristià, encara avui, estimar
Déu és estimar la veritat que l’estima.» (79) Podem deixar de creure en Déu,
però no podem deixar d’estimar la veritat: «Què és ser ateu? És estimar la
veritat pensant que la veritat no ens estima i que no hem d’esperar que ens
estimi per estimar-la!» (80) De la fe podem prescindir; de la veritat, no, perquè
ja no seríem res més que uns sofistes. Al revés: cal estimar la veritat sense
cercar-hi un profit, desesperadament, sense fe. Per tant: «L’amor val més que
l’esperança; la lucidesa val més que la fe.» (80)
La universalitat de la humanitat, del sofriment, de l’amor i de la veritat és l’única
cosa que val per a un filòsof ateu (81): «Sóc fidel a la humanitat; però a la
humanitat considerada en el seu vessant espiritual.» (82) Es tracta de ser fidels
a la cultura que ha passat pel cristianisme, a l’espiritualitat que ens ha estat
llegada, a tot allò que ajuda la humanitat a construir-se o elevar-se, però sense
dogmes religiosos, sense Esglésies i sense Déu. (82) Per al filòsof, el
cristianisme acaba, doncs, podríem dir, en el primer acte de Pasqua: la
crucifixió. No hi ha esperança possible. No hi ha res més que la mateixa
humanitat, considerada, això sí, en el seu vessant espiritual: «Tots som orfes, i
això és la humanitat. Déu ens ha abandonat; només queda l’amor.» (83) «Ser
ateu és pensar que el Regne és “aquí i ara”. Doncs bé, així ho dic: aquí i ara, la
fe no té pas objecte: no hi ha cap Déu. Aquí i ara, l’esperança no té cap
objecte: no hi ha més vida que aquesta, no hi ha res després de la mort. Aquí i
ara, no hi ha res més que l’amor.» (84)
En acabar aquest apartat resulta òbvia, fins i tot massa, la crítica que es pot fer
a l’autor i que afecta tota la seva filosofia: la Bíblia no considera possible
estimar sense creure ni sense esperar. Per a la Bíblia, l’esperança no és un
afegitó a l’amor que procediria d’una concepció creient de l’existència. No
sembla que Comte-Sponville hagi dedicat gaires lectures a l’exegesi bíblica i a
la reflexió teològica, possiblement a causa de la seva opció no creient. Si ho
hagués fet, hauria descobert que la seva hermenèutica de l’amor cristià com
l’única cosa que queda i que val quan hem decidit no ser creients, és una
projecció personal, mancada, a més, de cap suport objectiu, ja que ni els textos
bíblics ni la tradició espiritual d’Occident permeten de considerar l’amor al
marge de la fe i de l’esperança. Per a la Bíblia, la manera més radical i
autèntica d’estimar procedeix de la resposta creient amb què es reconeix l’amor
infinitament incomparable de Déu pel seu Poble i amb què el Poble i els
creients s’abandonen a les promeses de redempció i plenitud que aquell amor
de Déu alimenten. Els monoteismes ens han ensenyat, justament, que no es
pot viure l’amor autèntic sense l’espiritualitat de la fe i de l’esperança.
Precisament perquè l’amor no constitueix un valor només, ni que sigui el més
important, val a dir, no pertany tan sols a la dimensió axiològica de la vida
humana, sinó que s’ha de situar en el pla de la veritat i del sentit de la vida i de
la dignitat de les persones; precisament per això genera ell mateix expectatives
d’esperança, en tant que planteja qüestions indefugibles de fonamentació,
orientació cap al futur i plenitud de la vida, així com també requereix contextos
reals de confiança mútua, de fe en el valor absolut de tota vida i
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d’abandonament a la bondat de projectes humans de millora de la convivència,
de potenciament de la justícia i de desplegament de les capacitat de tots al
servei de la societat. O sigui, fins i tot des d’un punt de vista més o menys
neutral respecte de la fe religiosa, l’amor no sembla factible sense molts
implícits que expressen, freguen o es nodreixen de fe i esperança. Ningú no
practica l’amor sense creure i sense esperar. Resulta bastant miop limitar
psicològicament i intel·lectualment l’exercici de l’amor a un present sense
continuïtat cap al futur – cosa que només és possible si hom espera i té
esperança i la treballa – i sense connexió amb el passat – cosa que només és
possible si hom confia en la dignitat, sempre més gran que el nostre amor, de
les persones que la successió temporal ha anat revelant. Probablement, no és
gaire acceptable, en teoria, un amor sense fe en el valor de l’amor en tant que
subordinat a la dignitat de les persones i sense fe, confiança, abandonament al
misteri que traspua en aquesta dignitat, ja que la persona és una mica com el
misteri de Déu que Comte-Sponville rebutja: un absolut al qual no tenim accés,
i malgrat tot el creiem digne de ser estimat, tot i que allò a què tenim accés d’ell
sovint es mostra en la conducta bastant miserable i èticament criticable. Per dirho més clarament, tot acte d’amor sembla implicar fe en l’altre, malgrat
l’evidència dels sentits, i esperança invertida en el seu futur, malgrat la
imprevisibilitat i la incertesa que envolta tota vida humana. El discurs de ComteSponville resulta massa reductiu. És inútil i superficial voler foragitar
l’esperança i la fe per fer un lloc a l’amor. Amb una interpretació de l’amor com
aquesta, no s’hauria escrit ni el Banquet de Plató ni una sola pàgina de la
Bíblia. I que no es digui que si un no és creient, no li queda cap altra alternativa
que la postura de l’autor: hauria escrit l’ateu Ernst Bloch El principi esperança?,
o Ateisme en el cristianisme? Se’ls ha llegit Comte-Sponville?

L’aposta: Estimar tant com puguem (85-99)
Per al filòsof, la religió és una mena de martingala metafísica. Ara bé, també
reconeix que optar per la no-existència de Déu també és una aposta, tot i que
qui la fa, creu que perdrà. (87) Per què? Perquè l’ateu sap que les coses no
aniran millor en el futur i que totes les esperances només aboquen al no-res.
De fet, l’autor identifica l’esperança amb la comoditat: és un fer-se les coses
massa fàcils. Esperar, per a ell, és renunciar a acceptar que les coses aniran
millor i que després de la mort se’ns donarà l’essencial, ja que no sabem res
d’aquest Déu suposat ni d’una presumpta vida després de la mort. (88)
L’escenari amb què cal comptar no és el millor possible, sinó el pitjor, puix que
cap esperança sosté el present. «I, a la vista del pitjor, intentem viure de la
millor manera de què siguem capaços. Intentem assolir el major grau de felicitat
possible, intentem estimar tant com puguem, intentem actuar tant com
puguem!» (89)
És obvi que, malgrat la literalitat del consell de Comte-Sponville, les seves
paraules amaguen i revelen alhora una esperança: si acceptem el pitjor com a
horitzó insuperable, si vivim amb dignitat davant d’aquesta crua veritat i si
estimem com l’única cosa que podem fer, ens podrem escapar, en algun sentit,
a l’horror de veure’ns confinats, sense esperança, a una eterna repetició del
pitjor. El pitjor com a horitzó de futur és desesperant. I com que no estem fets
per a la desesperació, perquè en ella no trobem cap sentit, sinó només absurd,
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ens resistim a deixar-nos xuclar per la seva força descoratjadora, i aleshores
fem alguna cosa per oposar-nos-hi, alimentant així l’esperança que triomfarem
nosaltres sobre ell, el pitjor, abans que ens destrueixi del tot amb la mort, que
és el pitjor que el pitjor ens promet, de manera que també el pitjor té plans de
futur. Hem renunciat a l’esperança, però el futur no renuncia mai al seu poder
sobre nosaltres. Aquesta és la paradoxa d’un pensament que gira l’esquena a
un factor tan decisiu de la vida humana com és l’espera i l’esperança. El
problema no rau a haver renunciat a la fe, sinó a suprimir l’esperança de la
vida, perquè aquesta maniobra, la vida mateixa no la tolera. Ser creient o no,
no és essencial per a la vida, sinó una resposta a la vida. Ara bé, decidir que
l’esperança no ha d’ocupar cap lloc en el present, és com amputar un membre
viu a un cos: resulta ser absurd, injustificat i ple de conseqüències més aviat
negatives. La vida mateixa genera esperances, i molt abans que decidim o no
viure d’esperances creients! El problema de Comte-Sponville és que, en
suprimir l’esperança religiosa, també amputa tota esperança a la vida. Si més
no literalment, perquè ja veiem que després la vida es pren la seva revenja
sobre aquests operacions merament intel·lectuals i l’esperança torna a
aparèixer en el contingut mateix de l’actitud de vida que pretén prescindir de
tota esperança. Si el pitjor mai no podrà ser millorat en cap aspecte, per què
hem d’estimar? No seria més lògic acceptar el pitjor com una realitat
insuperable de què no ens podrem escapar mai per molt que estimem? Estimar
perquè al final el pitjor es burli de nosaltres arrossegant-nos al pitjor de si
mateix: la mort, la destrucció, el mal, la crueltat, la injustícia que sempre
reapareixen després de cada petit triomf de l’amor? Per què creure en les
petites victòries que podem aconseguir en presents efímers que el gran futur
inapel·lable s’empassarà sense compassió? Em sembla que, o acceptem
l’esperança humana obertament, ja no dic l’esperança religiosa, o no acabem
d’entendre correctament tot el que és la vida humana en la complexitat de
dimensions que estan implícites i actuen les unes en les altres.
L’autor advoca, a la seva manera, per una espiritualitat. I creu que el segle XXI
la necessita (89), perquè no hi ha civilització sense valors espirituals. Per això
critica una interpretació literal de la frase d’André Malraux, lema del magazín,
atès que per a ell ja no és possible reintegrar els déus del paganisme, ni cap
altre déu, ni cap religió en l’actitud intel·lectual escèptica de qui no té cap accés
a la divinitat. Cal abandonar els déus per evitar noves guerres de religió, nous
fanatismes i dogmatismes. És tant com dir que l’absència de religió ens
permetrà viure millor que en el passat. Un altre cop l’esperança larvada!
Gràcies a la religió, si vivim sense ella, però no pas d’esquena als seus valors,
podrem confiar en un futur una mica millor. (90)
Interpretant l’autor podem dir que la millor fidelitat a la religió és la que la
declara inacceptable i n’assumeix els valors. No es tracta d’una operació
cosmètica, sinó d’una hermenèutica de la religió que practica una espècie
d’Aufhebung (superació) hegeliana: un cop ha tingut la seva oportunitat
històrica, a la religió li ha passat el temps i ha de desaparèixer, però romandrà
conservada en el nivell superior d’una època que mostrarà el que veritablement
és, en contra del que hagi fet: una sèrie de valors que ens poden ajudar a viure
contra el pitjor que ens espera, que és aquesta vida mateixa amb les seves
limitacions i la tomba com a resultat final de tots els nostres esforços per
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estimar i no ser fanàtics ni dogmàtics. No cal inventar nous valors: ja els tenim
a la nostra disposició en el patrimoni del monoteisme de la humanitat. No
podem fer com Nietzsche: capgirar els valors de tal manera que la mentida
sigui el nou valor que posem en lloc del valor clàssic de la veritat. Els filòsofs no
són mags i no tenen barrets de copa alta. (91)
Els valors, ja els coneixem des de la Llei de Moisès a l’Antic Testament, des del
Decàleg. L’única cosa que ens cal és l’amor. I si, a més a més, tenim una
moral, això passa, segons l’autor, perquè no estimem prou: «Només
necessitem la moral per manca d’amor.» (92) El que cal, doncs, és inventar una
nova fidelitat als valors de sempre, no pas nous valors que ningú posseeix. El
segle XXI està cridat a aquesta fidelitat històrica. En aquesta línia, el
presentador relaciona el pensament de Comte-Sponville amb l’ataràxia d’Epicur
de Samos o l’apatia dels estoics i el nirvana del budisme. I el filòsof admet
obertament que es va sentir temptat pel budisme (93), ja que juntament amb la
saviesa grega hel·lenística ofereix un exemple preciós de la filosofia que ell
defensa: una espiritualitat sense Déu. El budisme demostra que l’espiritualitat
no es redueix a la vida religiosa, sinó que és una manera d’habitar la vida, el
món, l’univers, de viure la relació amb un mateix, amb el proïsme i amb la
realitat. Per a ell, una vida realitzada és una vida en pau, serena, plena
d’amistat, d’amor. (95) Tot això des d’una postura atea, entenent que «[...] ser
ateu no és saber que no hi ha Déu, sinó creure que no hi és – dit d’una altra
manera, a partir del moment en què reconeixem que l’ateisme és una creença
com qualsevol altra – , ens prohibim imposar-lo a ningú!» (96)
Interpretem l’autor. L’ateisme és una creença. És impossible viure sense
alguna fe, tot i que no hi ha raons definitives per a cap d’elles. Tot és qüestió
d’opció personal davant la vida. I amb unes raons suficients per justificar
aquesta opció, n’hi ha prou. Altrament, en comptes de creure ens trobaríem
sabent: el saber exclou la fe. Com que l’escepticisme ens ensenya que no
podem saber res amb certesa sobre el que realment és important per a la vida,
ens veiem obligats a utilitzar les creences com a guia per viure. Però no hem
de caure en la trampa de pensar que una creença té l’estatut d’un saber. Al
revés: la creença és de rang molt inferior al saber i és l’única cosa que ens
queda quan reconeixem que no tenim el saber absolut que ens agradaria. La
creença de Comte-Sponville és la d’un ateisme agnòstic: si pogués tenir accés
al saber absolut i el saber absolut fos Déu, seria creient. Però com es podria
creure aleshores, si ja es disposaria del saber? Fe i saber són per a ell
incompatibles. No aspira a ser Déu? No li agradaria tenir el saber absolut de
Déu? I no és perquè no pot ser Déu que no accepta Déu?
L’autor, però, sembla creure que també hi ha un cert criteri per avaluar les
creences: allò que és universal, que per a ell és el planeta mateix, casa de
tothom malgrat cultures i maneres de pensar tan diverses, i la veritat, que és
universal encara que no hi tinguem accés. Contra els nous integrismes i
fanatismes, o sigui, creences que podem avaluar com a inacceptables, podem
apel·lar a l’universal en què hi caben les diferències (96). La veritat, per
exemple, és la mateixa per a tothom: «Doncs bé, no renunciem a aquest
universal! No renunciem, dit d’una altra manera, a la raó, no renunciem a la
Il·lustració!» (97)
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No es pot retornar, segons l’autor, al paganisme, al politeisme. La veritat es
troba en el monoteisme. Alerta, doncs, com s’interpreta la frase de Malraux. La
fórmula és aquesta: «Es tracta d’inventar una espiritualitat sense Déu, val a dir,
deixar de ser creient sense deixar de ser humà.» (97) Això és correcte i
acceptable en si. El problema neix, però, quan es manté la creença, com
sembla fer l’autor, que per ser humà i viure amb espiritualitat cal suprimir Déu i
la fe religiosa. Podem concloure, doncs, que l’entrevista s’acaba tornant a la
qüestió del començament: el primat correspon a la matèria, ja que el cel està
buit, de manera que no hi ha més realitat que l’univers que coneixem; però la
primacia pertany als valors superiors, o sigui, a la cultura que ens ha llegat el
monoteisme bíblic, ja que la mateixa matèria, l’única realitat existent, ha produït
de manera curiosa i inexplicable aquest ordre superior, que no és simplement
material, però que no el podem interpretar en el sentit ontològic de realitats
espirituals destinades a sobreviure més enllà de la dissolució de la matèria, ja
que «[...] el que també il·lustra el mite d’Ícar és que al final la caiguda és
inevitable. Morirem tots. Vet aquí l’única cosa vertadera.» (98)
Però com que aquesta és l’única realitat existent i vertadera, vivim la manca
d’esperança (des-esperança), inevitable a causa d’una vida fràgil, fugissera i
mortal, millor que si visquéssim aquesta vida des de la creença i l’esperança
religiosa. I acabem també la nostra síntesi i comentari subratllant que la
filosofia d’André Comte-Sponville no deixa de ser una forma d’esperança i una
creença més, com ell mateix afirma. I que si és criticable, la crítica li hauria de
venir, en primer lloc, de la vida mateixa, ja que aquesta, al nostre parer, no
acaba de suportar prou bé, com hem dit, que la temporalitat i l’esforç hagin de
limitar-se a un present que acabarà engolit per la tomba. Si l’autor creu que la
desesperança religiosa és millor actitud que la de la fe esperançada, està
defensant una forma d’esperança atea que, des del punt de vista d’allò que
segons ell és universal, resulta més raonable i justificable. I, per tant, tampoc ell
no se’n pot estar, de dissenyar una certa filosofia de l’esperança, una filosofia
que espera i construeix la seva pròpia esperança: per al futur de la humanitat
serà millor que ens cenyim a un ateisme estoic, escèptic i raonablement
hedonista per edificar – cosa que té sentit esperar! – un àmbit universal de
convivència en pau i amb amor. La religió és un perill per a la humanitat.
L’espiritualitat atea pot exorcitzar aquest perill de manera eficaç. Esperem,
doncs, que així sigui!
I així, esperant i esperant, resulta potser que no havíem d’haver renegat tant de
l’esperança, perquè ella és el motor si més no secret de tot el que fem quan no
ens limitem només a sentir, sinó que també projectem, cosa que és essencial a
la vida, ja que ella mateixa és projectiva, llençada al futur: entesa com a simple
present, la vida s’escanya. Per això l’esperança religiosa dels monoteismes és
capaç d’integrar tan bé l’amor als altres i la cooperació en la lluita per la justícia,
la superació dels fanatismes i la construcció d’una ciutadania global en pau i
respectuosa del medi natural. El monoteisme no necessita una reinterpretació
en clau d’espiritualitat atea: només cal que sigui fidel a la seva pròpia
concepció de la divinitat i de la humanitat, i que no es barregi amb altres
interessos, ni es deixi manipular pels poders d’aquest món. La mort de Déu no
pot acabar en la mort de l’esperit. Però poques raons assignem a aquesta tesi
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quan ens limitem a dir que l’esperit realment no existeix en si, ja que la mort se
l’empassa com un mosquit, ja que no és res més que un epifenomen de la
matèria. Anem alerta, doncs, a veure si potser el que ha mort amb la mort de
Déu és més aviat l’ésser humà! D’altra banda, però, també cal recomanar al
cristianisme institucional que no es fregui les mans massa de pressa, perquè
probablement també ell, amb la seva intolerància i imitació dels poders
humans, ha contribuït a aquesta situació paradoxal, en què es vol salvar l’ésser
humà sense Déu.
Acabem reformulant el text següent de l’autor, que ja hem reproduït:
«Creure en Déu, creure en un Déu alhora bo i totpoderós, és tolerar
l’intolerable! És el que jo anomeno la covardia: acceptar l’inacceptable. És
violar el deure de compassió, de solidaritat, envers aquells que es troben en
l’horror, envers aquells que es troben al davant de l’atrocitat.» (30-31)
El cristianisme afirma exactament el contrari: creure en Déu, creure en un Déu
alhora bo i totpoderós, és protestar contra l’intolerable! És el que podríem
anomenar el coratge de la revolta: no acceptar en cap sentit l’inacceptable. És
exigir el deure de compassió, de solidaritat, envers aquells que es troben en
l’horror, envers aquells que es troben al davant de l’atrocitat. I és lluitar per
crear un escenari futur en què no es deixi espai a l’intolerable.
Hem conegut l’amor pel fet que Jesucrist ha donat la seva vida per nosaltres. Per
això, també nosaltres hem de donar la vida pels germans. Si algú que posseeix
béns en aquest món veu el seu germà que passa necessitat i li tanca les
entranyes, com pot habitar dintre d’ell l’amor de Déu? (1Jo 3,16-17)
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