
Intel·lectualitatcristiana

L a pregunta era: “Pot l’es-
perança cristiana, anco-
rada com està en el més

enllà invisible, inverificable
per a la dominant cultura cientí-
fica, acreditar-se comhistòrica-
ment transformadora?”. Han
passat més de trenta anys des
que vaig seguir les seves lliçons
a la Facultat de Teologia de la
madrilenya Universitat Comi-
llas i encara puc recordar la
profunditat i la solidesa de la se-
va exposició del Tractat sobre
la fe a partir deHeidegger, Nie-
tzsche i la Carta als Hebreus.
Tant a les seves classes com a
les seves conferències, als seus
escrits com a les seves homili-
es, el “valor final decisiu” d’Al-
fonso va ser sempre aquest: fer
creïble la Paraula deDéu i la se-
va força salvadora. Es tractava,
per a ell, d’una esperança histo-
ritzada dia a dia, la que alguna
vegada va anomenar “esperan-
ça jornalera”.

Álvarez Bolado era jesuïta
des del 1944 i va ser ordenat
prevere el 1958. Entre els seus
principals llibres:El experimen-
to del nacional-catolicismo 1939
-1975 (1976), Para ganar la guer-
ra, para ganar la paz. Iglesia y
guerra civil: 1936-1939 (1995),
Teología política desde España.
Del nacional-catolicisme i al-
tres assajos (1999), així com el
llibre que li va dedicar la seva
universitat en el seu 70è aniver-
sari, Ciudad de los hombres,
ciudad de Dios.

Va ser reconegut coma “figu-
ra clàssica de la teologia políti-
ca a Espanya”. De fet, l’experi-
ment del nacional-catolicisme,
editat el 1976 perCuadernos pa-
ra el Diálogo, va tenir gran im-
pacte ja que en ell es feia l’expe-
riència conscient i crítica de
les preses de postura que acríti-
cament prevalien encara a l’Es-
glésia espanyola al final de la
segona dictadura. En la cons-
trucció de noves formes de ciu-
tadania hispana no era obvi ni
banal el paper que havia de re-
presentar el factor catòlic. Ál-
varez Bolado va contribuir a
purificar el discurs cristià en

una societat postreligiosa, secu-
laritzada, complexa.

L’experiència de l’Espanya
plural formava part de la seva
peripècia biogràfica. L’etapa
catalana va ser decisiva per a
ell: “Elmeu experiment aCata-
lunya certament va ser en pri-
mer lloc el de la diversitat his-
pana, però també el d’un catoli-
cisme que no havia renunciat a
dialogar amb la modernitat”.

La seva vocació era més de
servei eclesial que de caràcter
eclesiàstic. Aquell va ser l’àm-
bit en què es vamoure sobretot
a la Universitat de Barcelona i
més tard aMadrid. Els seuxan-
ta van ser anys d’una primera
dedicació docent en Història
de la Filosofia a la Universitat
de Barcelona (1961-1968), a la
càtedra de Joaquín Carreras i
Artau. Alguns anys després, en-
cara professor d’aquesta càte-
dra, es va unir a la protesta de
83 professors universitaris, en-
tre els quals Ernest Lluch i el
seu germà Enric, davant l’ex-
pulsió de la universitat de
Manuel Sacristán. Per això, Ál-
varezBolado explicava a les au-
toritats: “No puc acceptar que
el mateix que els comunistes

fan a Polònia amb els nostres
companys catòlics pel fet de
ser-ho, nosaltres ho fem aquí
per la mateixa raó, encara que
en sentit invers”. El seu com-
promís amb la realitat històri-
ca el va portar, en un altre mo-
ment decisiu, a prendre posi-
ció pública. Ja a Madrid, el fe-
brer del 1981, la nit del cop
d’Estat, Álvarez Bolado, com a
vicepresident de la Comissió
general Justícia i Pau espanyo-
la i president diocesà de Ma-
drid (1978 i 1983), va afavorir
que aquesta institució eclesial
donés suport inequívocament i
expressivament a la democrà-
cia. Va ser l’única veu catòlica
en parlar, per la qual cosa en
certamanera “suplia” el silenci
dels bisbes, que aquells dies re-
novaven la direcció de la confe-
rència episcopal.

L’esperança cristiana es pot
acreditar com històricament
transformadora. Aquesta va ser
la convicció que va habitar Al-
fonso Álvarez Bolado com a in-
tel·lectual, com a prevere i com
a ciutadà en els temps robustos
que va haver de viure.
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