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Charles Taylor és un veterà filòsof canadenc 
que ha estudiat a fons la modernitat i el secu-
larisme. Ha vingut al CCCB a pronunciar la 
conferència Democràcia i diversitat religiosa, 
que l’ARA distribuirà els dies 18 i 19 de juliol 
en la seva col·lecció de pensament contempo-
rani. Als 84 anys, mostra una lúcida compren-
sió i connexió amb el món actual i una volun-
tat dialèctica admirable.  

Vostè és un expert en secularisme a Oc-
cident. 
Hi ha dues fonts principals a l’hora de teorit-
zar el secularisme a Occident, dos grans models: 
l’americà i el francès. L’americà comença com 
un model de diversitat, només entre les Esglé-
sies protestants, entenent que el problema és 
que hi ha moltes Esglésies i una no ha de do-
minar les altres. El francès comença com una 
gran lluita, en contra d’una religió molt domi-
nant i hegemònica, de la laïcitat, que es defi-
neix com el control de les religions. No vol dir 
que els dos països continuïn seguint la seva 
fórmula original. Els americans es van haver 
d’expandir perquè van arribar els catòlics, van 
arribar els jueus, van arribar diversos tipus de 
no creients, i en el transcurs d’això va haver-
hi resistències. Al segle XIX, moltes de les Es-

glésies protestants van dir: “D’acord, no hi ha 
una sola Església establerta però la cristiandat, 
el protestantisme, és la religió establerta; els 
catòlics realment no hi pertanyen, aquí”.  

La idea és posar límits a la religió? 
Tots dos models tenen elements de lluita 
contra la religió, i elements de conservació de 
la diversitat. La meva teoria és que ara estem 
en una era en la qual el primer model, el del 
laïcisme, no té gaire sentit. Només el segon 
model, el de la diversitat, té sentit.  

Vostè entén que el secularisme no ha de 
voler dir controlar la religió.  
No. Si fos un perill tan gran, i en un context 
concret, podria voler dir això. Òbviament so-
ta la Tercera República Francesa van tenir 
una Església hegemònica molt forta, que era 
el problema que calia tractar. Però, en aquests 
moments, no hi ha cap societat occidental en 
què aquest sigui el cas.  

I vostè sosté que la religió no és el problema. 
No. El problema és la diversitat. Per tenir una 
democràcia necessites el que jo anomeno una 
identitat política molt forta. Perquè només 
d’aquesta manera tindrem un sentit de soli-

daritat, que ens hem d’ajudar els uns als al-
tres, que tots hem de participar... I aquestes 
identitats es poden anar convertint en un ti-
pus de posicions d’exclusió, en les quals di-
guem: “Aquesta gent no estan a l’altura de la 
nostra identitat i, per tant, ara tenim una bo-
na raó per discriminar-los”. Aquest és un pe-
rill que plana sobre qualsevol democràcia. I 
hem de treballar-hi molt. 

La discriminació és, doncs, el problema. 
Sí, i el multiculturalisme, des d’aquest punt de 
vista, entès correctament, és l’intent d’evi-
tar que hi hagi aquest tipus de discriminació. 
El tipus de multiculturalisme que practiquem 
al Canadà és que tothom és reconegut igual 
com a ciutadà, de manera que no ets menys 
ciutadà si tens aquest origen o aquell altre. A 
les democràcies transatlàntiques (Canadà, els 
Estats Units, l’Argentina, Xile, el Brasil) hem 
tingut durant molt de temps molts immi-
grants que eren molt diferents de la cultura 
original (francesos aquí, anglesos protestants 
allà, portuguesos més enllà...) i s’ha anat des-
envolupant una certa ètica d’acceptar la gent, 
integrar-la. No sempre ha sigut fàcil, però ha 
sigut així. Cal mirar d’assegurar que, malgrat 
les diferències, tothom sigui reconegut com a 

ciutadà del mateix nivell. Aquesta és l’essèn-
cia del multiculturalisme. 

¿És un error que es vegi l’islam com un pro-
blema per a la democràcia? 
Sí, és un error. Hi ha certs musulmans, i hi ha 
certes interpretacions de l’islam, que són ter-
riblement intimidadors, no només per a nosal-
tres sinó per a qualsevol societat, però el pe-
rill més terrible és que hem desenvolupat 
aquest concepte que l’islam és malèfic, que l’is-
lam en ell mateix, o sigui tots els musulmans, 
corre el perill de donar suport a aquests movi-
ments amenaçadors. I això pot ser una profe-
cia que s’alimenta a ella mateixa. Els recluta-
dors de l’Estat Islàmic et diuen: “Tu aquí no ets 
acceptat de veritat, et menyspreen, per què ho 
consents? Vine amb nosaltres...” I qualsevol ac-
ció per part nostra com a majoria, com a govern, 
que doni credibilitat a aquesta noció ajuda els 
reclutadors. Hem de lluitar en contra d’aquest 
concepte simple de l’islam com a tal. La islamo-
fòbia viu de la idea que l’islam és tot el mateix. 

És un error? O alguns governs ho utilitzen? 
És una barreja. He estat lluitant en contra de 
diferents moviments polítics. Alguns són 
simplement cínics, no creuen el que diuen ni 

CHARLES TAYLOR 

CONVERSES SOBRE EL MÓN QUE VE
CARLES CAPDEVILA

“LA DISTINCIÓ 
ENTRE RELIGIÓ 
I CULTURA ÉS 
INESTABLE  
I FINA” 
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per un moment. Però d’altres realment ho 
creuen.  

El jihadisme no és un problema religiós? 
No. Et pots preguntar fins i tot si algunes de les 
pràctiques tan terribles estan motivades per 
la religió. Per exemple, els crims d’honor. Els 
crims d’honor existeixen a Grècia entre cris-
tians, i a l’Índia... No és necessàriament islàmic, 
oi? Hi ha grans diferències culturals, i algunes 
són etiquetades com a religioses per les perso-
nes interessades, que realment fan fer a la 
gent coses que són terribles i incompatibles 
amb viure en la nostra societat. La distinció en-
tre religió i cultura és inestable i fina. Però el 
que s’hauria d’evitar és la idea de posar tots els 
musulmans dins la mateixa categoria. Els ale-
manys van fer coses terribles sota el poder 
dels nazis, però si algú diu que ja no vol saber 
res més dels alemanys comet el mateix error.  

Com sabem què és cultural i què és religiós? 
És complex. La mobilització al voltant de l’is-
lam té algunes característiques idèntiques a 
una mobilització nacionalista. Existeix aquest 
sentiment important d’haver sigut tractats 
de manera terrible pels poders occidentals co-
lonialistes, i que han de lluitar en contra d’ai-
xò. I, en un moment determinat, aquest sen-
timent es va mobilitzar al voltant de la nació 
àrab. Per tant, què és nacionalisme, què és re-
ligió? És una realitat barrejada. No pots sepa-
rar-ho d’una manera clara, la mobilització is-
lamista és del tipus nacionalista més clàssic. 
I nosaltres ens limitem a dir: “Aquesta gent 
ens han fet coses terribles, hem de lluitar, 
hem de destruir-los”. És el mateix, ja l’hem 
sentit, aquest discurs.  

Les nacions tenen molt pes. 
Absolutament. De fet, no ens podrem desfer 
de les nacions passi el que passi, tret que tam-
bé ens vulguem desfer de la democràcia! Po-
dríem tenir un món conquerit per un Superna-
poleó i tenir un govern mundial, oi? Però no se-
ria un govern democràtic. La democràcia re-
quereix aquesta mena d’identificació amb la 
unitat, sigui quina sigui, i llavors tornem a te-
nir aquest problema, que caldria una identitat 
política, i no hi ha una identitat política glo-
bal. Tots sentim que potser hauríem de viure 
sota un mateix sostre i viure en pau, però no 
tenim aquest fort sentiment de ser ciutadans 
del món, com el tenim de ser catalans, per 
exemple. L’única manera que podem ser ma-
nats de manera democràtica és que les naci-
ons tinguin dret a decidir. Sens dubte les qües-
tions internacionals s’han de tractar amb 
acords, cosa que és molt fràgil. No hi ha cap 
projecte democràtic que pugui ignorar les na-
cions. Però ara les nacions en alguns casos són 
més dèbils per culpa de l’economia mundial.  

¿Cada estat necessita nacionalisme i cada 
nacionalisme necessita un estat? 
Bé, nacionalisme és una paraula amb moltes 
implicacions. Tots els estats democràtics ne-
cessiten un fort sentit d’identificació. Ho po-
dem anomenar patriotisme. Hem vist que hi 
ha nacionalismes bons i nacionalismes do-
lents, hi ha patriotismes bons i patriotismes 
dolents, que són els que exclouen la gent de 
dins i estan obsessionats a ser hostils amb la 
gent de fora. I això sol venir d’un discurs del 
tipus “Ens han explotat, ens han atacat”.  

Quan hi ha gent que diu que estem al final 
de la història, que hi haurà un món global 
amb ciutats globals... 
És un error. Fins i tot Fukuyama ha escrit un 
nou llibre molt llarg, que ningú s’ha llegit sen-
cer, en què el missatge resumit seria: “Per-
dó, em vaig equivocar”. Era molt obvi, fins i 
tot llavors, que això no podia ser. 

¿Hi havia interessos econòmics en aquest 
tipus de globalització? 
Sí, n’hi havia i n’hi ha. El segon model de glo-
balització és neoliberal, per beneficiar les 
grans corporacions. I hi ha estats on les 
grans corporacions tenen molt poder de de-
cisió. Passa a la majoria dels estats occiden-
tals. En alguns és pitjor que en d’altres: als 
Estats Units és molt pitjor que a Alemanya 
o França. 

A França prohibeixen els vels als musul-
mans. 
És un error terrible. Injustificable. Si tens una 
part important de la població que ha sigut ad-
mesa al país i després se sent exclosa i dis-
criminada, es crea un caldo de cultiu per a co-
ses terribles. En el cas de França, es veu 
agreujat pel fet que una gran part de la gent 
ve de països musulmans que eren antigues 
colònies franceses, i en particular d’Algèria, 
amb qui tenen una relació molt complicada, 
hi ha hagut una guerra i una dominació. Hi 
havia una tensió, i llavors aquesta gent van 
ser admesos al país. Ha sigut difícil integrar-
los econòmicament, no han sigut integrats 
de la manera adequada. Així que ara hi ha 
una tercera generació que no troba feina, la 
policia els apallissa, viuen en la situació clàs-
sica de guetos. I la indignació augmenta. I el 
que no es pot fer és continuar acumulant re-
buigs simbòlics. Això no es pot fer, no es pot 
fer! No els entra al cap.  

Ho estan complicant encara més. 
És que no s’estan enfrontant com es diu amb 
el poder tan terrible que és l’islam, s’estan en-
frontant amb minories sense poder que ja es-
tan sent discriminades. Charlie Hebdo és una co-
sa terrible, terrible, terrible. Però mai m’ha sem-
blat bé el que fan aquells humoristes gràfics. 
Una cosa és que dibuixis un acudit sobre el Pa-
pa o sobre el president dels EUA o d’una corpo-
ració. Però quan tens minories sense poder que 
ja estan discriminades, quan ja hi ha aquests es-
tereotips terribles, no fas un acudit de Mahoma 
amb una bomba al cap, perquè estàs alimentant 
els estereotips. Ningú justifica la matança, no, 
no, però no va ser una bona idea. Tens aques-
ta minoria sense poder a la qual ja estan donant 
puntades de peu i n’hi dónes una altra.  

M’agradaria parlar sobre la tolerància. És 
un concepte que a vegades implica una 
superioritat moral.  
A les democràcies modernes ens hem com-
promès a anar més enllà de la tolerància, és 
una qüestió de dret. Tolerància és una cosa 
que podem decidir practicar o no practicar, po-
dem tenir bones raons per fer-ho, podem te-
nir raons morals per tolerar o no tolerar... Pe-
rò decidim tolerar o no. Hi ha coses que enca-
ra hem de tolerar, com ara gent fent molt de 
soroll a la nit, quan fan una festa i la resta vol 
dormir. Els deixem tirar endavant fins a la una 
de la matinada, això és tolerància i és perfec-
tament legítim, no tenen dret a destorbar els 
veïns. Però quan es tracta de professar o prac-
ticar certes religions, punts de vista, el que 
tu vulguis, quan es tracta d’aquestes opinions 
fonamentals que certament et constitueixen 
com una persona, llavors és un problema de 
drets. 

¿És possible imaginar-se el nostre món 
sense religió?  
Des d’un punt de vista de ciència-ficció, podem 
imaginar-ho, però em sembla que no passarà mai.  

I seria millor o pitjor? 
Seria pitjor perquè la gent hauria de tornar-se 
cega a certs sentiments. La dimensió religio-
sa dels éssers humans no es revela simple-
ment en religions determinades, també es re-

vela com un sentit de fascinació per l’Univers, 
o de la manera que certs tipus d’art ens emo-
cionen, oi? Per tant, tot això s’hauria d’eliminar 
completament de l’ànima humana. No és que 
la gent sigui necessàriament religiosa per tot 
això, però sempre hi ha aquesta manera de 
viure, aquests sentiments de fascinació per les 
coses. Els éssers humans que en resultarien 
serien irreconeixibles.  

La tecnologia és una mena de religió? 
Es pot entendre el que insinua la gent quan 
diu això, que estàs convertint el que sigui en 
la cosa més important de la teva vida. Però no 
mobilitza els mateixos moviments profunds 
de fascinació. Si la tecnologia és la teva re-
ligió, vol dir que tot el que t’importa és tenir 
més i més control tecnològic. Però les postu-
res de control de la tecnologia són incompa-
tibles amb les postures de la fascinació real 
davant una cosa. Per tant, el que potser estàs 
admirant en aquests casos és el teu propi po-
der. Aquest gran teòleg germanoamericà, 
Paul Tillich, va parlar de la religió com a pre-
ocupació definitiva. La preocupació definitiva 
és una manera de descriure-la, però el que 
normalment entenem per religió no és una 
preocupació definitiva qualsevol, sinó una 
mena de subcategoria de resposta a la pre-
gunta de la preocupació definitiva, cosa que 
implica un sentiment de fascinació, d’alguna 
cosa més gran que un mateix.  

¿Necessitem la religió perquè no entenem 
la mort?  
Sí, com responc a la mort, la meva pròpia mort, 
la mort de la gent que estimo. És una de les co-
ses que et fa plantejar la pregunta de “Què 
fem, com ens enfrontem amb això”.  

És un problema ser un intel·lectual creient? 
Té enemics per això? 
Oh, sí. Molts enemics. Cada vegada estic més 
d’acord amb gent com Heidegger i Gadamer 
quan deien que la filosofia necessita una her-
menèutica, que hem d’adquirir un nou llen-
guatge d’articulació perquè ens puguem en-
tendre gent que som molt diferents. I això és 
evident quan parlem de cultures diferents. 
Si vull estudiar l’hinduisme, per exemple, em 
trobo amb un món diferent, amb aquests déus 
i tot això, i m’he de familiaritzar amb els nous 
conceptes, aprendre una mica de sànscrit.  

Hi ha intel·lectuals ateus molt contun-
dents. 
Malauradament són molt tancats a aques-
ta mena de debat perquè estan molt segurs 
que això és un error. I conec gent, altres ca-
tòlics, per exemple, que són terriblement 
dogmàtics i pensen que els altres s’estan 
equivocant. [Riu.] Però tots tenim coses que 
podem ensenyar als altres. 

Entén millor l’agnosticisme que l’ateisme? 
Entenc qualsevol dels dos. La gent pot dir que 
és agnòstica, però pot ser simplement perquè 
no volen ser dogmàtics, i no són capaços d’en-
tendre per què la gent té fe. Hi pot haver un 
intercanvi real quan les dues parts noten que 
hi ha una cosa que l’altra part veu i ells no, i es-
tan disposats a obrir-se i parlar-ne. Entre reli-
gions això és l’ecumenisme, un diàleg que so-
vint engloba gent de totes les posicions. És 
emocionant, entens els éssers humans d’una 
manera més complexa. 

¿És possible defensar les creences perso-
nals de la raó davant la ciència? 
Crec que s’ha d’entendre la raó d’una mane-
ra més acurada. Què és la raó? Què és ser ra-
onable? Què és ser racional? Hi ha un sentit 
bàsic de tot això, en el qual simplement evi-
tes la contradicció. És poc raonable i irraci-

“Tots els estats 
democràtics 
necessiten  
cert 
patriotisme”  
 
“La islamofòbia 
viu de la idea 
simple que 
l’islam és tot  
el mateix”  
 
“L’única 
manera de  
ser manats  
de manera 
democràtica 
és que les 
nacions 
tinguin dret  
a decidir”

CHARLES TAYLOR
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CHARLES TAYLOR. Nascut a Mont-real (Quebec) el 1931, és un dels grans estudiosos de les qüestions multiculturals i especialment de la 
manera com les societats democràtiques poden integrar la diversitat cultural i religiosa fruit de la immigració. És catedràtic emèrit de filosofia 
de la Universitat McGill de Mont-real. Més enllà de l’àmbit acadèmic, s’ha implicat en el debat polític, especialment en el que fa referència a la 
identitat política i cultural del Quebec. En els últims anys, la seva recerca s’ha centrat en el paper de les religions a les societats modernes. 
Entre les seves principals obres hi ha Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna (Paidós, 2006) o El multiculturalismo y “la 
política del reconocimiento” (Fondo de Cultura Económica, 2003). Recentment va ser a Barcelona per oferir una conferència al CCCB titulada 
Democràcia i diversitat religiosa, que l’ARA distribuirà el 17 i 18 de juliol en la seva col·lecció de pensament contemporani. 

onal dir “p i no p”. Podries discutir amb algú 
a aquest nivell. Però en aquest tipus de te-
màtica sobre si hi ha un déu o no hi ha un 
déu, sobre quin significat té la vida humana, 
no hi ha arguments d’aquests tipus perquè 
per esbrinar si estàs caient en una contradic-
ció has de saber quins són els conceptes que 
articulen aquest domini. Si tens aquesta vi-
sió més àmplia de la raó, la gent que té fe ra-
ona, i la gent que no té fe raona, però raonen 
sota una base d’intèrprets diferents. Llavors 
hem de fer la pregunta: quin esquema cap-
tura la realitat? I aquí ja no hi ha arguments 
demolidors.  

Li agrada el nou Papa? 
És meravellós. És molt intel·ligent i vol deixar 
una cúria vaticana diferent de la que hi havia 
quan va entrar.  

La democràcia necessita el capitalisme? 
No. Bé, sí i no, perdó. No crec que puguem tenir 
una democràcia sense que els mercats hi ju-
guin un paper important. Així que en aquest 
sentit, democràcia és capitalisme. Però en el 
sentit neoliberal, la idea que els mercats es 
controlen a ells mateixos, és òbviament fals. 
Hi ha grans corporacions que venen coses que 
saben que són verinoses, com les companyi-

es de tabac, i hi ha elements descontrolats que 
van provocar el crac del 2007-2008. Hi ha 
d’haver un control seriós, una infraestructura 
de control al voltant dels mercats. Estem en 
una disjuntiva: no sabem ben bé on s’han de 
posar els límits. Amb un control inadequat dels 
mercats, el resultat ha sigut molt molt dolent. 

El neoliberalisme és a prop del seu final? 
Potser. Per exemple, la resistència a posar con-
trols a les emissions de gasos que intervenen 
en l’efecte hivernacle podria acabar amb nos-
altres, o almenys amb la civilització tal com la 
coneixem. Però sóc optimista: espero que 

abans que passi això podrem aturar-ho. Pot-
ser a París, d’aquí un parell de mesos, hi hau-
rà una reunió útil, com la que hi va haver abans 
a Copenhaguen. El que realment hem de fer és 
lluitar en les nostres democràcies per retallar 
el poder al diner, als lobis. Si no, el que veiem és 
que el nivell de desigualtat creix, i creix, i creix. 
I com que la democràcia depèn sobretot del 
concepte d’una fe i uns objectius comuns, com 
més profunda és la desigualtat, menys poden 
sobreviure aquests principis. Ens estem acos-
tant al límit de desigualtat que pot coexistir 
amb la democràcia real. 

Com es defineix?  
En política sóc socialdemòcrata, en religió sóc 
catòlic, i sóc canadenc quebequès.  

Quin pensa que ha de ser el rol d’un in-
tel·lectual?  
És una qüestió de temperament i de com et 
sents, si creus que pots fer-ho. Puc entendre 
que hi hagi cert tipus d’erudits que només pu-
guin treballar quan s’allunyen de tot i no parlen 
amb ningú Però crec que, si pots, t’hi has de fi-
car, i sortir als mitjans. Sempre he sigut molt ac-
tiu en temes polítics. Fins i tot em vaig presen-
tar a les eleccions al Parlament del Canadà amb 
un partit demòcrata, però sense èxit. 

Quina és la seva posició pel que fa a la inde-
pendència del Quebec? 
No sóc independentista, però sóc molt d’esquer-
res i vaig votar pel partit independentista d’es-
querres diverses vegades perquè m’agraden els 
seus punts de vista. No estic a favor de la inde-
pendència, crec que no seria bona. 

Què en sap del moviment independentis-
ta a Catalunya? 
Poca cosa, per analogia crec que és bo mante-
nir els lligams que tenen amb el Quebec. Els re-
ferèndums són molt bona idea. N’hem tingut 
dos. Crec que clarifiquen aquestes qüestions. 

Creu en el progrés humà? 
Sí. Hi ha un progrés humà innegable en les as-
piracions. Si retrocedim tres mil anys, per exem-
ple, i mirem les diferents religions, a vegades en 
societats petites, totes feien una clara distinció 
entre nosaltres i ells, els de dins i els de fora. En 
grec, bàrbars vol dir que no parlen, fan “ba, ba, 
ba, ba”. En rus i en polonès la paraula per ano-
menar els alemanys és la mateixa que la que vol 
dir muts. Llavors va venir el període de la gran 
revolució axial: els grecs, els profetes hebreus 
i tot això. I apareix una consciència d’univer-
salitat. I esdevé una aspiració més i més forta. 
Quan els nazis rebutgen aquesta aspiració, a 
tots ens sembla horrorós. Això és molt impres-
sionant. Però el grau d’acompliment real ho és 
menys. Això és progrés? En un sentit és pro-
grés, en un altre és molt més complicat. Hi ha 
moments que apareixen noves maneres d’ac-
tuar. L’evolució de l’esclavitud, per exemple, o 
algú com Gandhi, que estableix de manera de-
liberada una relació pacífica amb l’adversari, de 
manera totalment no violenta. Va ser una cosa 
realment nova en la història, que després va 
agafar Martin Luther King, o la Revolució de 
Vellut a l’Europa de l’Est...  

Si ens trobem d’aquí deu anys, el món serà 
millor?  
Diguem-ho així: crec que haurem evitat el pit-
jor. Si almenys hem evitat una catàstrofe imme-
diata..., això ja seria fantàstic. [Riu.] La història 
sempre estarà plena d’oportunitats i de perills.  

Veig que riu sovint. 
El sentit de l’humor és absolutament indis-
pensable! Si no, ens acabaríem suïcidant tots! 
Si no veus el costat graciós, només veus una 
part molt simple de les coses. ■


