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Un darrer glop de cafè sense embuts
Pilar Rahola tanca la temporada del YouCat parlant sobre el futur de la religió a
Europa en què preveu una crisi social davant l'avenç del radicalisme islàmic
22 juny, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Després de set xerrades, aprofundint en diversos temes com els misteris del Vaticà,
l’església i els homosexuals o cristianisme i món l’empresarial, entre d’altres, va arribar la
vuitena i última. Una nova ponent que va rematar la temporada aconseguint sens dubte
l’objectiu: crear diàleg i analitzar la realitat que ens envolta.
Amb un ventall i un micròfon en mà va començar Pilar Rahola a desenvolupar la darrera
xerrada d’aquesta de temporada del Cafè YouCat. L’interrogant i el tret de sortida que va
plantejar el tema de la sessió va ser: quin futur té la religió a Europa?
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La religió en dualitat
La convidada, periodista i especialitzada en temes sobre l’islam i la crisi que viu l’orient mitjà,
des del seu agnosticisme i amb tot el seu coneixement de base, va plantejar un futur per a la
religió dins el dualisme entre el bé i el mal. Segons va preveure, s’espera un segle XXI
amenaçat pel radicalisme islàmic, en què la gent amb un testimoniatge de
fe intel·lectual tindrà un paper clau per contrarestar.
Segons va exposar Rahola, “la religió com a concepte de transcendència i com a concepte de
millora de l’esser humà pot ser molt necessari en un segle XXI on augmentaran els
extremismes de banda de dreta i d’esquerra i on serà cada cop més difícil defensar les idees
pròpies”. Va destacar com “el llegat transcendent i espiritual aporta llum en situacions de
conﬂicte”, però per contrapartida, com d’altra banda, que pot ser que “ideologies totalitàries
com el fenomen islamista creixin desmesuradament i compliquin molt la vida”.
El catolicisme i l’antisistema
Davant l’ interès de tots Rahola va abordar diversos temes, des de la persecució dels
cristians, la defensa per als drets de les dones, sobretot, davant la radicalitat de l’islam i va
intuir una possible rebrotada del catolicisme. Va animar a què els catòlics s’obrin i deixin de
banda els guetos. Segons la periodista “la religió catòlica hauria de sortir de l’armari i penso
que el Papa Francesc en aquest tema ajuda perquè és un papa en la trinxera social i en la
trinxera dels valors”.
Va exposar, que ara més que mai, “els catòlics han de sortir de l’armari i han de sortir del
gueto en el qual són ara perquè el catòlic s’associa a la cosa cavernària”. “El catòlic que amb
la Paraula de Jesús ajuda a construir un 爀懳n 爀慩llor, i això és tan revolucionari com els
discursos antisistema i potser, ﬁns i tot, ens canvia 爀慩llor el món”, va afegir.
Deu manaments per a la llibertat
La periodista es va mostrar en tot moment molt tolerant, sempre parlant des dels valors i els
drets socials, que de vegades troben la seva defensa en la moral religiosa. En aquest sentit

|2

Un darrer glop de cafè sense embuts

va esmentar com “la gent que és sòlida amb les seves creences construeixen un món de
manera adequada” pels seus codis de conducte.
Aquesta aﬁrmació, la va exempliﬁcar posant de relleu les Taules de la Llei. “Si ara el món
s’acabés – va posar en situació – només que salvéssim quatre textos de la història de la
humanitat, es podria crear la societat moderna de la tolerància”. Va considerar que “els Deu
Manaments són la clau de volta de la llibertat” i “creen una frontera en que diu això no
està permés, també amb la repressió del mal fonamentem la nostra societat”. Segons la
ponent es amb aquests, el Codi Civil Romà, l’enciclopedisme francès i la Carta dels Drets
Humans que podriem tornar a crear “la societat moderna, la que es basa amb el respecte de
l’altre”.
El darrer glop
Aquest darrer glop de cafè va situar-se en plena actualitat i va despertar preguntes de tot
tipus que van continuar amb la reﬂexió. Algunes sobre el pronòstic de futur plantejat i,
d’altres, més incisives i personals cap a una de les periodistes més mediàtiques de
Catalunya. Pilar Rahola va exposar el seu parer, sempre, tal com va aconsellar als joves, des
de les “seves conviccions però amb respecte cap als altres”.
En total un ﬁnal de temporada contundent que s’acomiada ﬁns a l’octubre on es serviran
nous temes i sobretot més café.
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