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LA RAONABILITAT DE LA FE 

1. Anàlisis de la Fe 

1.1  Pedagogia del Camí 

Per anar d’un lloc a l’altre, els éssers humans hem construït, des de 
l’antigor, camins. Hi ha de diferents tipus: estrets, planers, boscans, 
perillosos, etc. El camí facilita l’itinerari i orienta el caminant. Quan el 
pelegrí ha trobat el camí, se sent segur, se sent salvat. És difícil de perdre’s 
quan s’avança per un camí i en l’espessor del bosc fàcilment perdem el 
nord. 

Hi ha camins físics, però també camins interiors que ens condueixen a la 
interioritat del nostre ésser i ens permeten arribar a contrades desconegudes 
de la nostra identitat. L’ésser humà no és tan sols un ésser exterior, sinó 
també interior, i té en el seu si un vast món per conèixer. Per conèixer-los 
ens cal transitar per bons camins i, sobretot, ens calen bons caminadors. 
Sòcrates deia als seus contemporanis que el primer deure de tot ésser humà 
era conèixer-se a sí mateix. El camí cap a l’autèntica felicitat passa per 
l’autoconeixement. Segles després, S. Agustí descrivia la interioritat de la 
persona humana con un gran miracle, con un univers immens i 
impenetrable, d’una bellesa i riquesa superior a la del món exterior. És en 
la interioritat de la persona on s’esdevé l’experiència de la fe, de la crida, 
de la vocació. 

La fe, do de Déu, és una experiència que cal que sigui acompanyada. Hi 
ha camins que predisposen a la persona a viure l’experiència de fe, mentre 
que n’hi ha d’altres que l’allunyen. Així doncs, la fe és una experiència que 
s’esdevé en la interioritat de l’ésser humà, però no resta tancada dins d’ell, 
sinó que s’enforteix en l’exterioritat, en la comunitat. És precisament la 
comunitat qui té la responsabilitat bàsica de crear les condicions de 
possibilitat per a l’experiència de fe. En aquest sentit és lícit parlar dels 
camins de la fe, tot partint que el veritable protagonista de l’experiència de 
la fe és Déu. 

En la religió cristiana, el camí que porta a la plenitud de l’home és Jesús 
de Natzaret. Ell és el camí però també és el guia, l’acompanyant. El camí 
de plenitud no és una doctrina sinó el seguiment a una persona. 

Així doncs, podem dir que l’experiència de fe cristiana, des del punt de 
vista teològic és cristològica o més ben dit cristocèntrica perquè té com a 
model i centre Jesucrist.  

Tradicionalment les generacions més grans han preparat el camí a les 
futures generacions, a través de l’educació, de la iniciació cristiana, de 
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l’exemple, el testimoni, coherència, pregària, etc. Però, al cap i a la fi, el 
camí l’ha de recórrer un mateix emmarcat en la comunitat. Per això ens 
obliga els creients a repensar de nou els camins de la fe i fixar els senyals 
de pista que els nostres avantpassats en un altre moment ens havien fixat. 

1.2  Els preàmbuls de la fe 

L’elaboració intel·lectual d’aquest camí ha ocupat als teòlegs des dels 
orígens del cristianisme. Quin són els camins que cal recórrer? De quines 
premisses s’ha de partir en la transmissió del cristianisme?  

Aquesta reflexió sobre les condicions bàsiques per a la comunicació i la 
vivència de la fe s’anomenen preàmbuls de la fe.  

El preàmbul d’un llibre és la introducció que avança el contingut del text 
i l’itinerari discursiu del llibre sencer.  

La fe també té els seus preàmbuls. Això vol dir que demana una sèrie de 
requisits i de condicions que són ineludibles per a viure-la. Generalment 
hom no se n’adona, són implícits, d’aquí que el teòleg els ha de posar de 
manifest i qüestionar-los, si s’escau.  

Pròpiament l’expressió preàmbul de la fe (praeambula fidei) apareix en 
l’escolàstica del s. XIII i es refereix a la preparació intel·lectual de la fe. 

Els pares de l’Església ja s’hi havien referit, però no utilitzaven aquesta 
expressió per a reflexionar sobre els punts de partença de l’experiència de 
fe. L’experiència de fe pressuposa algunes veritats. Hi ha unes veritats que 
són prèvies a les veritats que el creient coneix a través de la fe, són les 
veritats prolegòmens de la fe, és a dir, d’una banda les veritats metafísiques 
(existència d’un Déu personal, Senyor del món i de l’home, la 
intel·lectualitat de l’home com obertura a l’Absolut, la seva capacitat per a 
la veritat i la seva llibertat; els principis fonamentals del ser, la llei moral, 
etc) que la raó pot explorar per si mateixa i que la Revelació suposa. 

Una de les tasques de la teologia és analitzar a fons la consistència 
racional d’aquestes veritats prèvies que són la condició de possibilitat de 
l’experiència de fe. 

Així doncs, el punt de partença d’aquesta experiència és l’afirmació 
d’una realitat transcendent a la meva consciència que es manifesta en la 
meva interioritat. El creient, amb l’ajuda de la raó, tracta de pensar 
racionalment en aquestes veritats prèvies a fi de poder viure raonablement 
la seva experiència de fe. 

A més dels pressupòsits de tipus intel·lectual n’hi ha d’altres, és a dir, 
una certa preparació de l’esperit, un estat d’ànim. D’aquí que es requereix 
un autoconeixement d’un mateix, la investigació sobre el sentit de 
l’existència, és a dir, les preguntes fonamentals.  

Per al creient, Déu no és un objecte de l’experiència, sinó que és la 
plenitud del Sentit, és a dir, la resposta definitiva a la pregunta per 
l’existència. 
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1.3  La fe és un acte humà 

La fe és, d’entrada, un acte humà, encara que no tan sols humà, ja que la 
iniciativa última prové de Déu. No obstant això, és un acte personal, perquè 
és la persona qui viu l’experiència de la fe tan en la seva dimensió personal 
com comunitària. 

Creure, diu el CEC número 154, «només es possible amb la gràcia i 
l’auxili de l’Esperit sant. Però no per això creure deixa de ser un acte 
autènticament humà. No és contrari a la intel·ligència ni a la llibertat de 
l’home posar confiança en Déu i adherir-se a las veritats que Ell ha revelat. 
Tampoc en les relacions humanes no és contrari a la nostra pròpia dignitat 
creure allò que d’altres persones ens diuen sobre elles mateixes o sobre les 
seves intencions, i posar confiança en les seves promeses [...] i entrar 
d’aquesta manera en comunió íntima amb ell». 

La fe és un acte humà i només humà perquè l’home és animal religiosus. 
Però aquest acte humà és molt particular. És personal però també 

comunitari, perquè malgrat la personalitat es desenvolupa i s’enriqueix en 
la comunitat religiosa. Ningú creu sol, com ningú viu sol. Ningú creu sol, 
es creu eclesialment! 

La paraula crec fa referència a la fe professada per un personalment, la 
paraula creiem fa referència a la fe de la comunitat. 

D’altra banda l’acte de fe, personal i comunitari, capgira tots els fets i 
totes les vivències i experiències de la persona. No és un acte més en la 
cadena d’actes de la persona sinó un acte central que, quan és viscut des de 
l’autenticitat, transforma radicalment la persona, no sols en la seva 
dimensió interior sinó exterior. 

St. Tomàs afirma que la fe (fides) és un hàbit de la ment mitjançant el 
qual la vida eterna comença en nosaltres, ja que l’intel·lecte assenteix 
afirmativament unes veritats. Segons això, la fe és un acte de la voluntat a 
través del qual l’intel·lecte accepta unes veritats d’ordre diví. És un tast de 
l’eternitat!  

1.4  La fe és un acte lliure 

La fe és do però alhora és resposta lliure de l’home. La llibertat és la 
condició bàsica i ineludible de la creença. En efecte, la darrera paraula en 
l’acte de fe és la paraula humana. 

El CEC número 150 diu: «la fe és, en primer lloc, una adhesió personal 
de l’home a Déu. Al mateix temps, és l’assentiment lliure a tota la veritat 
revelada per Déu. En tant que adhesió és personal a Déu i assentiment a la 
veritat revelada per Ell revelada, la fe cristiana és diferent de la fe que 
posem en una persona humana. És just i bo de confiar totalment en Déu i 
de creure absolutament tot allò que Ell ha dit. Seria cosa vana i falsa de 
posar un fe com aquesta en una criatura». 
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És la persona la qui aposta amb una lògica i una coherència en el marc 
de la finitud humana. Així doncs la fe enfonsa les seves arrels en allò més 
profund de la llibertat de l’home, és a dir, en l’opció fonamental, que com 
ens ha dit el Concili Vaticà II (cf. GS) es refereix a aquell acte lliure que 
condiciona tota l’existència humana.  

L’acte de fe transcendeix la raó malgrat que l’ésser humà no pot deixar 
de preguntar-se per què pren aquelles decisions. La fe és una opció, però no 
un salt a l’absurd, sinó que té esdevé una certa intel·ligència, és a dir, donar 
raó d’allò que creu, comprendre per què creu el que creu. 

1.5  La fe és un do de Déu 

La fe és una adhesió personal al Déu que es revela. Implica una adhesió 
de la intel·ligència i de la voluntat a la revelació que Déu ha fet de si 
mateix mitjançant obres i paraules. 

La revelació divina exigeix, per part de l’home, un sí ple i irrevocable, 
que imprimeix en l’existència un sentit definitiu. 

Aquesta fe que és un do de Déu l’home mai la viu en estat pur, sinó en la 
condició humana. La fe, ens diu el CEC número 164, «lluminosa per part 
d’aquell en qui creu, sovint és viscuda en la foscor. Pot ser posada a prova. 
El món on vivim sovint sembla molt lluny d’allò que la fe ens assegura; les 
experiències del mal i del dolor, de les injustícies i de la mort, semblen que 
contradiguin la Bona Nova; poden fer trontollar la fe i ser-li una 
temptació». 

Per això, la fe s’ha de viure sempre renovada tot mantenint-se en 
continuïtat amb el contingut concret, a través del qual es dóna la relació en 
Déu. Aquesta relació s’articula en la història de manera dinàmica al llarg de 
la vida de la persona. 

1.6  Certesa e incertesa de la fe 

La fe, en tant que acte lliure i responsable, atorga a la persona creient 
una intel·ligència del món i de Déu. L’experiència de fe es mou entre: 
certesa i incertesa. La certesa de la fe és radicalment diferent de la certesa 
científica, ja que no té el seu fonament en l’evidència d’allò que es revela 
(essencialment misteriós) ni en la comprovació racional evident, ja que la 
fe no fora un acte lliure, sinó que la fe és certa perquè es basa en la Paraula 
de Déu, que no pot mentir. Certament, les veritats revelades podem semblar 
obscures a l’enteniment i a l’experiència de l’home, però la certesa que 
dóna la llum divina és més gran que la que dóna la llum de la raó natural 
(cf. CEC 157). 

Així doncs, la fe implica la paradoxa de ser absolutament certa i 
essencialment obscura. El creient accepta la revelació perquè sota la 
garantia de signes externs de la revelació divina i de la crida interior, 
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decideix lliurament creure en la paraula de Déu. La fe es una experiència 
d’una certesa inverificable. Així doncs el punt de partença no és una 
evidència sinó un misteri. 

1.7  L’univers de la fe 

Els grans teòlegs de la història han tractar de precisar i definir els 
elements fonamentals de la fe. 

D’entrada cal distingir entre una fe implícita i explícita. Amb la primera 
es referim a la fe viscuda sense reflexió, sense qüestionament. És la fe del 
qui creu en determinades veritats sense sotmetre-les a crítica. Amb la 
segona ens referim a la fe reflexionada i pensada. Així doncs, la finalitat de 
la teologia és pensar la fe explícitament i explorar itineraris i camins per 
donar consistència racional a l’acte de fe creient. 

La funció de la teologia cristiana és analitzar la consistència de l’acte de 
fe, de la fe que té com a centre de gravetat Jesucrist.  

1.8  Fe i revelació 

La revelació i la fe transcendeixen la raó en la seva mateixa estructura 
formal. La revelació és l’autodonació personal de Déu a l’home en la seva 
paraula. La fe és formalment autodonació personal de l’home a Déu, que li 
parla.  

En creure en Déu, l’home es recolza en la veracitat divina, la qual cosa 
vol dir que la fe implica essencialment confiança en el testimoni diví, és a 
dir, l’entrega confiada de l’home en Déu, que se li revela i així el salva. 

D’aquí se’n deriva un pressupòsit fonamental de l’experiència de fe, a 
saber, la capacitat d’escolta, però en el sentit físic del terme, sinó en el 
sentit espiritual. La fe és un acte lliure, humà i responsable, però la gènesi 
(l’origen) d’aquest acte és exterior a l’ésser humà i prové d’una crida, 
d’una vocació divina. Només és possible respondre lliurament i 
responsablement a aquesta crida, sigui d’una manera afirmativa (creient)  
sigui de manera negativa (no creient). 

En aquest sentit la pregària és fonamental ja que pregar és 
fonamentalment escoltar la Paraula de Déu. 

Si la fe es relaciona directament amb l’escoltar, aleshores resulta 
imprescindible aprofundir en l’escolta (cf. F. TORRALBA, l’art de saber 
Escoltar, Lleida: Pagès editors, 42006). 

1.9  La fe en el Déu de Jesucrist 

I perquè l’home escolta, la fe cristiana és substancialment resposta a una 
Revelació extrínseca a l’ésser humà. Això vol dir que la fe cristiana només 
té sentit en relació amb una revelació. El punt de partença és la revelació, 
que pels cristians la Revelació màxima i definitiva de Déu és Jesucrist. 
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Així doncs, l’afirmació fonamental de la fe cristiana és la següent: Déu 
ha parlat, s’ha revelat en Crist. Això significa que en el cristianisme la fe 
gira al voltant d’una persona i que en aquest sentit és plenament personal, 
no tan sols perquè es creu en una persona, sinó perquè l’objecte de la fe és 
també una persona, la persona de Jesús de Natzaret. 

Però la persona mai no pot ser un objecte de fe, com si es tractés d’una 
teoria o d’una doctrina, sinó que sempre és subjecte i això vol dir que la fe 
cristiana és, bàsicament, un encontre personal entre el JO creient i el TU 
(Jesucrist). En el cristianisme es creu en algú i és a partir d’aquest algú que 
es construeix l’objecte teòric de la fe. 

Així doncs, la fe cristiana és fe en tant que l’home entra en relació 
personal amb el Déu que parla. Creure no és simplement acceptar el 
missatge sinó acceptar-lo com a Paraula de Déu. D’aquí que la fe és una 
trobada personal i una comunió amb Crist. El contingut d’aquest fe 
determina la fe com a tal: la fe en Jesucrist ressuscitat, com a cim de la 
revelació. Diu el CEC número 151: «Per al cristià, creure en Déu és creure 
inseparablement en aquell que ell ha enviat: el seu Fill estimat, en el qual 
s’ha complagut. Déu ens ha dit que l’escoltéssim! El Senyor mateix va dir 
als seus deixebles. Creieu en Déu, creieu també en mi (Jn 14,1)». 

El creient doncs, creu en Jesús que parla i actua en el nom de Déu, els 
cristià es fia d’ell i hi confia, en actitud d’escolta i de total disponibilitat. 
Però al mateix temps acull també el seu missatge, és a dir, tot allò que ha 
revelat i ha proposat en nom de Déu. Emergeix així l’estructura formal de 
l’acte de fe cristiana que la teologia ha sintetitzat en aquesta frase: és propi 
de la fe creure en algú i en quelcom. 

Aquest creure en algú, expressa la realitat existencial de la fe, doncs la fe 
cristiana és una acceptació radical de Déu que salva; és confiança en el 
Pare; és l’opció fonamental que posa en qüestió tota la pròpia existència, 
vida. 

Aquest creure en quelcom, identifica la fe amb la possessió del missatge 
salvífic de Déu, al qual s’adhereix incondicionalment l’home que creu, bo i 
fent-ne la norma suprema del pensament i de l’acció. En aquest sentit, la fe 
imprimeix una mentalitat nova en el creient, una manera nova de veure les 
coses, la vida, l’home i l’univers. El cristià veu el món i el valor des de 
Crist. Per tant, l’experiència de fe té un efecte integral en la persona. 

I aquests aspectes empenyen al creient a formular lingüísticament els 
continguts teòrics del missatge salvífic. Dit d’una altra manera, des del punt 
de vista intel·lectual, la fe és una realitat objectivable i comunicable 
(continguts de la fe). 

En definitiva, la fe inclou confiança i coneixement. Privada de 
continguts la fe és buida i per la seva identitat. Privada de configuració 
personal, la fe esdevé un saber sense vida, un pura ortodòxia formal. Tot i 
ésser ambdós elements del tot essencials, aquests aspectes no tenen la 
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mateixa importància: Creure en Déu, és primari. St. Tomàs dirà a la Summa 
Theologicae: Allò que apareix com a principal i, d’alguna manera, amb 
valor de fi en tot l’acte de fe és la persona a la paraula de la qual es dóna la 
pròpia adhesió. 

Així doncs per educar en la fe, primer s’ha de conèixer la interioritat de 
l’ésser humà, acompanyar-lo en l’exercici de la seva llibertat personal i en 
darrer terme, aclarir els significats d’allò que es creu. 

1.10  La coherència de la fe 

El creient es pregunta aleshores: per què crec? 
Aquí neix la reflexió teològica. La fe és un misteri i la teologia versa 

sobre el misteri de la fe, però un misteri no és una realitat absolutament 
desconeguda. D’una manera velada, ens és prou revelat perquè en puguem 
viure. Així doncs, el Déu que es revela, no només dóna sentit a la nostra 
existència, és rica de significació per a la nostra vida, sinó que és igualment 
rica de significació per a la seva reflexió. Altrament dit, el contingut de la 
fe implica una certa raonabilitat i, per tant, pot esdevenir objecte de 
reflexió. Així és com la teologia s’esforça per la raonabilitat de la realitat 
revelada, és a dir, Déu. Dit d’una altre manera, la teologia és la fe viscuda 
en la reflexió humana. La dada material de la teologia cristiana, és a dir, el 
seu camp d’especulació, és el mateix que el de la fe, a saber, el contingut 
de la revelació. 

1.11  Sentit de la revelació 

El Déu del cristianisme és un Déu que es revela, i revelant-se vol donar-
se a conèixer, mostrant-se generosament als homes, esquinçant el vel que 
separa la immanència de la transcendència. 

Déu es revela al cor de l’home i l’home s’obre a aquesta revelació a 
través de l’acte del creure.  

Aquesta revelació de Déu irromp en la història dels homes per alliberar-
los del mal i del sofriment. I així Déu es fa visible als ulls de l’home 
(l’esbarzer incandescent de Moisès, les teofanies del Sinaí, etc); es fa 
audible a les seves orelles (els trons del Sinaí, el vent suau d’Elies; la 
paraula dels profetes, etc) invitant a la persona a anar més enllà d’ella 
mateixa. Ell es fa present per indicar-li que Ell està més enllà. 

És allò que es diu el Concili DV 2 «Déu volgué en la seva saviesa 
revelar-se ell mateix i fer conèixer el misteri de la seva voluntat, per mitjà 
del qual els homes tenen accés al Pare del Crist, Verb encarnat en l’Esperit 
sant, i participen en la naturalesa divina. És per això que Déu invisible, 
mitjançant aquesta revelació parla als homes com amics seus, mogut pel 
seu gran amor, conversa amb ells i els convida a comunicar-se i estar-se 
amb Ell». 
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En definitiva, Déu s’expressa de moltes maneres a l’AT però en cap 
d’elles no s’ensenya el seu rostre inefable. 

1.12  Jesucrist, cimal de la revelació 

Segons la fe cristiana, Jesús de Nazaret, és la culminació de la revelació 
(cf. DV 4). Això suposa que la raonabilitat de la fe és inevitablement 
cristocèntrica, és a dir, té com a centre el Crist. 

En efecte, Crist és, en i per la seva humanitat històricament situada i 
condicionada, la Revelació de Déu. És doncs, la Paraula de Déu, Déu 
mateix, el Fill, que parla personalment. En l’home Jesús, en la seva paraula 
humana, el Fill de Déu parla realment en persona. La persona de Crist en la 
totalitat de la seva manifestació humana és la Paraula de Déu.  

Així doncs la raonabilitat de la fe passa per la interpretació de 
l’autoexpressió de Déu en la història en la persona de Jesús. És a dir s’ha 
de crear un discurs coherent i sòlid que tingui com a finalitat reinterpretar 
la Paraula de Déu revelada a la llum del temps present. Això vol dir que la 
finalitat del donar raó de la nostra esperança és reescriure la Paraula per als 
nostres contemporanis amb un llenguatge clar, significatiu i eficaç. No es 
tracta doncs d’inventar una nova Paraula, sinó de reformular la mateixa 
Paraula de Déu amb un llenguatge adequat al destinatari actual que és 
l’home d’avui de carn i ossos. 

Aquest és el mèrit de molts autors, començant per la S. Escriptura i 
seguint pels pares de l’Església fins a als teòlegs contemporanis que varen 
ajudar a donar raó i confirmar la fe de molts cristians.  

2. La interacció entre fe-raó 

2.1  La Il·lustració de creure 

S’anomena il·lustració a l’ampli moviment cultural i ideològic que 
sorgeix al llarg del S. XVIII a Europa i que té diferents manifestacions, tant 
en l’àmbit del pensament filosòfic i teològic, com en l’àmbit de la política i 
de les arts. 

Aquest moviment suposa una transformació global de les mentalitats, de 
les institucions i per descomptat també la manera de comprendre la religió i 
l’esfera del sagrat. 

Així doncs, la Il·lustració representa aquell moment històric en el qual la 
humanitat abandona el seu infantilisme i esdevé major d’edat, abandona les 
seves creences supersticioses i els seus fanatismes i s’atreveix a construir el 
seu futur des de la racionalitat, des de la llibertat i des de la tolerància. 
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2.2  El valors de la il·lustració 

• L’actitud crítica: és una mentalitat escèptica davant d’allò que 
s’afirma arbitràriament sense argumentació ni ús de la racionalitat. 
L’expressió més eloqüent d’això és l’obra de I. Kant: Crítica de la 
raó pura (1781) Crítica de la raó pràctica (1788) Critica del judici 
(1790) proposant no la crítica a un determinat sistema o corrent, 
sinó la crítica de les mateixes possibilitats de conèixer allò que 
està més enllà de les nostres percepcions. S’ha d’interpretar 
positivament aquesta actitud crítica com un esforç per a pensar la 
realitat i l’herència religiosa i de les tradicions a partir de 
l’instrument racional. Això és positiu a l’hora de la plena 
maduresa de l’experiència religiosa. 

• L’emancipació: El subjecte modern és un home que lluita pel seu 
alliberament, per la seva identitat i personalitat. S’enfronta a tots 
aquells poders i instàncies que d’alguna manera controlen, 
subjuguen o el mantenen alienat. Aquest aspecte és altament 
positiu perquè suposa l’articulació de la llibertat responsable de 
l’home. 

• El racionalisme: és aquella tendència que atribueix a la raó un 
paper important en l’anàlisi de la realitat global i humana. La raó 
esdevé la clau interpretativa de l’univers, la font dels principis 
ètics de la moral autònoma i l’eix vertebrador de la societat civil i 
de la comunitat política. L’home il·lustrat es regeix per la 
racionalitat, pel seny. La racionalitat il·lustrada es decanta pel 
llenguatge científic i d’aquesta manera la ciència esdevé el mirall 
del progrés, la redemptora de la humanitat i la llum d’un futur ple 
de benestar. 

• La llibertat: És el valor axial de la il·lustració. Una societat 
il·lustrada és aquella que permet la llibertat de pensament, de 
paraula i de creences. Si la fe és un acte lliure, la defensa de la 
llibertat no s’ha interpretar com quelcom negatiu, sinó com a 
condició de possibilitat. Només és possible la fe en un marc de 
llibertat responsable on el subjecte pugui decidir des de la seva 
consciència més primigènia què està cridat a fer i a creure en 
aquesta vida. 

• La tolerància: és un valor reivindicat pels il·lustrats, especialment 
en matèria religiosa. Després de lluites i discòrdies es reivindica el 
valor de la tolerància i de la llibertat religiosa. La tolerància no 
com l’acceptació indiferent de l’altre sinó l’acceptació de l’altre 
encara que l’altre no participi de les meves idees o creences. És la 
possibilitat de diàleg. 
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2.3  Dóna raó de la teva fe 

La il·lustració va influir molt en el tema de la fe. Il·lustrar la fe vol dir 
pensar-la, madurar-la, sotmetre-la a interrogants i explorar la seva 
consistència racional i el seu estatut en el marc de les vivències humanes. 

El creient doncs, està obligat a pensar la seva fe, a exercir la racionalitat i 
de justificar, en la mesura del possible, per que creu i el que creu i no altra 
cosa. 

2.4  Intent de reconciliació de la fe amb la raó 

Davant d’aquest intent de reconciliar la fe i la raó apareix el fideisme que 
rebutja la capacitat racional per escatir els misteris de la fe i s’apuntala 
exclusivament en la fe com a criteri d’autoritat. 

El fideisme, des del punt de vista històric, designa un moviment d’idees 
que es va desenvolupar a França a començament del s. XIX en reacció del 
racionalisme. Segons el fideisme la raó humana és incapaç de conquerir 
veritats i precisament això, només a través de la creença és possible accedir 
a la veritat. Guiat per l’afany legítim de ressaltar l’originalitat de la fe i el 
seu valor com a acte lliure, el fideista exclou el seu caràcter intel·lectual. 

Des del pensament catòlic, el fideisme ha estat objecte de crítiques des 
de la teologia patrística fins al concili Vaticà II. Tal com diu el beat Joan 
Pau II en l’encíclica Fides et Ratio (FR) número 20: «l’home assoleix la 
veritat perquè il·luminat per la fe descobreix el sentit profund de cada cosa 
i, en particular, de la pròpia existència». 

2.5  El Concili Vaticà I 

Una fita important va ser la celebració del Concili Vaticà I (1870) on en 
la constitució Dei Filius es posa de manifest que no hi ha oposició entre la 
fe i la raó. Així doncs, sintetitzant el tresor patrístic-medieval i citant 
literalment a Trento, arribarà a canonitzar la fe com adhesió de l’home a la 
revelació de Déu desprès de la intervenció de la gràcia que il·lumina la 
intel·ligència i disposa a l’acceptació del contingut revelat. 

En efecte, el concili Vaticà I dóna una definició molt precisa de fe: 
«aquesta fe és una virtut sobrenatural per la que, amb inspiració i ajuda de 
la gràcia, creiem com a verdader el que per Déu ha estat revelat» (cf. DH 
3008).  

La diferència amb el trindentí es que aquí es tracta de la fe en general no 
sols aquella que prepara a la justificació. 

El concili restringeix més l’objecte de fe, doncs únicament es refereix a 
lo revelat per Déu. Contra el racionalisme, el concili Vaticà I va sostenir 
que hi ha misteris que superen la intel·ligència i la ment humana i que per 
tant, és necessària la revelació de Déu. El punt de referència es l’autoritat 
de Déu que es revela de una manera veritable e infalible.  
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Condemnant el racionalisme i el fideisme va col·locar els signes de la 
revelació com aquella forma que permet l’acte de fe tenir correspondència 
amb les exigències de la raó.  

Així doncs, el Concili Vaticà I pateix d’una decisió responsable de 
creure que inclou la convicció subjectiva del fet de que la revelació ha de 
ser madurada per una il·luminació interior, per una demostració racional o 
per ambdues. 

Així doncs, com a síntesi, el Concili Vaticà I ens deixa clar que la 
Revelació és l’acció soberanament gratuïta de Déu que es dóna a conèixer a 
si mateix. Aquesta acció divina es concep com a Paraula de Déu a l’home 
real i concret. La fe, do de Déu i resposta de l’home, és obsequi a Déu, a la 
seva persona i el motiu que fonamenta aquesta adhesió és l’autoritat del 
Déu que es revela. L’objecte material de la revelació és Déu i els seus 
decrets, distingint veritats accessibles a la raó natural i misteris que superen 
el nostre esperit. Aquests misteris estan continguts en els llibres sagrats i en 
la Tradició constituent la Revelació en sentit objectiu com depòsit que s’ha 
de conservar, declarar i protegir que tot error. 

La fe ve presentada com l’assentiment coherent amb la raó, que 
il·luminada per la fe pot arribar a alguna intel·ligència dels misteris. 

Així a la pregunta, per què creure? El concili respon que després 
d’acceptar lliurament la fe i de romandre en ella, Déu ens hi ajuda d’una 
part amb la gràcia interior d’altre part, mostrant la importància de 
l’Església signe visible al mon que dóna garantia e indica la raó tant del seu 
origen diví com de la seva credibilitat. 

2.6  La renovació del Concili Vaticà II 

Desprès d’una teologia que atenia més el contingut objectiu de la fe ve 
ara una teologia que estar més atenta a les condicions necessàries del 
subjecte per a adherir-se a la fe. No es vol reduir al cristianisme a un 
intel·lectualisme exagerat i es busca més fidelitat a les fonts: la Sagrada 
Escriptura i la Tradició. Així doncs, la renovació del Concili Vaticà II la 
podríem sintetitzar sota els tres aspectes següents: 

1) La revelació s’ha situat en l’horitzó històric-salvífic. Per tant es veu 
la fe com un obeodientia de l’home que es confia lliurament i 
totalment a Déu (cf. DV 5). D’aquí que la fe més que una 
acceptació de veritats és una trobada amb el Déu viu que, en Crist, 
surt a l’encontre de tot ésser humà. La fe es el descobriment d’un 
Tu diví i el compromís de tota l’existència amb aquest Tu. Això ho 
veiem en DV 2 on la revelació es presenta amb un llenguatge bíblic 
i narratiu, com un esdeveniment personal, com una trobada de Déu 
amb l’home. Allí Déu es presentat com a subjecte i predicat de la 
Revelació. La finalitat de la Revelació, la unió dels homes amb 
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Déu, els destinataris, l’home. El seu centre i cimal, Jesucrist (cf. DV 
3-4) 

2) Historicitat de la revelació: Gràcies al principi cristològic la 
historicitat expressa tota la novetat que la fe cristiana pot transmetre 
en la història del pensament universal. 

3) Sacramentalitat de la Revelació: ja que la revelació roman com a 
misteri d’aquí la importància dels gestos i paraules portats a la 
plenitud en Crist (DV 2) 

2.7  Encíclica Fides et Ratio (1998) 

Tota ella està dedicada a la relació entre fe-raó. «La Fe i la raó són con 
les dues ales amb les quals l’esperit humà s’eleva vers la contemplació de 
la veritat». Amb aquesta expressió encapçala en la seva encíclica Fides et 
ratio, el Papa Joan Pau. El papa en poques paraules és capaç de sintetitzar 
el tema de la veritat, allò que és essencial en la vida i la història dels 
homes. És així, com el papa Joan Pau II veu la capacitat de la raó humana 
per a estar a punt en la recerca de la veritat, i demana que la fe i la filosofia 
tornin a trobar la seva unitat profunda. L'ésser humà a través dels temps, 
s'ha plantejat importants interrogants sobre la seva pròpia identitat; el seu 
origen; que li succeirà després de la seva mort; sobre aquests aspectes, en la 
recerca de la veritat, la raó troba el seu suport més bell en la fe. Així ho 
exposa en el número 5: «L'Església, per la seva part, aprecia l'esforç de la 
raó per assolir els objectius que facin cada vegada més digna l'existència 
personal. Veu en la filosofia el camí per a conèixer veritats fonamentals 
relatives a l'existència de l'home. Al mateix temps, considera a la filosofia 
com una ajuda indispensable per a aprofundir la intel·ligència de la fe i 
comunicar la veritat de l'Evangeli als qui encara no la coneixen […] M'hi 
impulsa l’observació que, sobretot en el nostre temps, la recerca de la 
veritat última sembla sovint enfosquida».  

Així doncs, com s'ha arribat a aquest enfosquiment?  
El cap. I, La revelació de la saviesa de Déu: En aquest primer capítol, el 

Papa ens presenta el coneixement que ve de la fe, la Revelació com 
coneixement que Déu mateix ofereix a l'home. D'aquesta manera, ens fa 
veure que a més del coneixement propi de la raó humana, capaç per la seva 
naturalesa d'arribar fins al Creador, existeix un coneixement que és 
peculiar, la fe. En efecte, són dues veritats complementàries.  

El Cap II, CREDO UT INTELLEGA: En aquest segon capítol es destaca 
que en la Sagrada Escriptura està la seguretat que hi ha una intensa unitat 
entre el discerniment de la raó i el de la fe i que certament no podem 
prescindir del coneixement que allí ens dóna Déu si és vol tenir respostes a 
sobre la nostra existència.  

El Cap III, INTELLEGO UT CREDAM: En aquest tercer capítol, sobre 
“entendre per a creure”, el Papa Joan Pau II considera la premissa que 
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l'home desitja conèixer la veritat. En efecte, l'home, amb la seva raó, des de 
tota la seva vida s'interroga sobre totes les coses, i diu al número 25 «Fins i 
tot, la vida diària mostra com cadascú està interessat a descobrir, més enllà 
del que sap d’oïdes, com són de debò les coses». La seva recerca tendeix 
cap a una veritat que pugui explicar el sentit de la vida. Aquesta veritat 
també es troba en el testimoni dels altres, la qual cosa forma part de 
l'existència normal d'una persona: «En la vida d'un home, les veritats 
simplement cregudes són molt més nombroses que les adquirides 
mitjançant la constatació personal».  

El Cap IV, la Relació entre la Fe i la Raó, el Papa desglossa les etapes 
més significatives en la trobada entre la fe i la raó En aquest capítol, el 
Papa expressa, en el número 36: «Els primers cristians, per a fer-se 
comprendre pels pagans, no podien referir-se només a 'Moisés i els 
Profetes'; devien també recolzar-se en el coneixement natural de Déu i en la 
veu de la consciència moral de cada home». També ens presenta l'exemple 
dels Pares de l'Església, els quals, «van ser capaces de treure a la llum 
plenament el que encara romania implícit i propedèutic en el pensament 
dels grans filòsofs antics».  

El Cap V, les intervencions del magisteri en qüestions filosòfiques. El 
Papa exposa, al número 50: «El Magisteri eclesiàstic, per tant, pot i ha de, 
exercir amb autoritat, a la llum de la fe, el seu propi discerniment crític en 
relació amb les filosofies i les afirmacions que es contraposen a la doctrina 
cristiana». Es considera, com diu al número 49, «l'Església no proposa una 
filosofia pròpia ni canonitza una filosofia particular en detriment d'unes 
altres», però si «té el deure indicar el que en un sistema filosòfic pot ser 
incompatible amb la seva fe». Està clar, a més, que «cap forma històrica de 
filosofia pot legítimament pretendre abastar tota la veritat, ni ser 
l'explicació plena del ser humà, del món i de la relació de l'home amb 
Déu».  

El Cap. VI, Interacció entre teologia i filosofia: se’ns descriu l'harmonia 
entre filosofia i teologia. El Papa ho inicia exposant, número 64: «la 
paraula de Déu s’adreça a cada home, en tots els temps i llocs de la terra; i 
l'home és naturalment filòsof. Per la seva banda, la teologia, en tant que 
elaboració reflexa i científica de la intel·ligència d'aquesta paraula a la llum 
de la fe, ja sigui per a alguns procediments ja sigui per llurs tasques 
específiques, no pot prescindir de relacionar-se amb les filosofies 
elaborades de fet al llarg de la història». Amb això, aquest capítol està 
dedicat a les exigències que les diverses disciplines teològiques han de 
mantenir en relació amb el saber filosòfic. La idea central és que sense 
l'aportació de la filosofia no es podrien il·lustrar determinats continguts 
teològics.  

El cap. VII, Exigències i tasques actuals: Comença aquest capítol, dient 
al número 80: «La Sagrada Escriptura conté, de manera explícita o 
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implícita, una sèrie d'elements que permeten obtenir una visió de l'home i 
del món de gran valor filosòfic. Els cristians han pres consciència 
progressivament de la riquesa continguda en aquelles pàgines sagrades». El 
tema en el qual se centra aquest capítol, és la revelació com el “punt de 
referència i de confrontació" entre la filosofia i la fe. La Sagrada Escriptura 
conté una sèrie d'elements que permeten obtenir una visió de l'home i del 
món de gran valor filosòfic. D'ella es dedueix que «la realitat que van 
experimentar no és l'absolut». La convicció fonamental d'aquesta 
"filosofia" continguda en la Bíblia és que "la vida humana i el món tenen 
un sentit i estan orientats cap al seu compliment, que es realitza en 
Jesucrist».  

L’últim cap. VIII, Conclusió: el Papa expressa al número 100: «s'ha de 
tenir en compte que la negació de l'ésser comporta inevitablement la pèrdua 
de contacte amb la veritat objectiva i, per tant, amb el fonament de la 
dignitat humana». I agrega més endavant, número 102: «Veritat i llibertat, 
o bé van juntes o juntes pereixen miserablement». Finalment, el Papa 
reprèn algunes de les idees desenvolupades en la Encíclica assenyalant que: 
«el més urgent avui és dur als homes a descobrir la seva capacitat de 
conèixer la veritat».  

Nosaltres ens hem de preguntar: l'origen d'aquesta crisi està en el fet que 
l'home ja no és capaç de pensar o deliberar com correspon? 

3. Conclusió 

Així doncs, la raonabilitat de la fe cristiana és afirmar que el do de Déu 
es mostra convincent a les aspiracions més profundes de l’home d’avui 
constituint un camí espiritual pel qual, participant ja per la fe del misteri de 
la mort i de la resurrecció, el creient passa de l’home vell al nou home 
perfecte segons Crist (cf. AG 13) o en paraules de sant Pau «Déu es fiable i 
ens ha cridat a viure en comunió en el seu Fill Jesucrist, nostre Senyor (1 
Co 1,9)». 

 


