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Ha arribat a les meves mans un llibre molt 
interessant: és lúcid i actual, il·luminador, no 
sols per als creients, sinó també per als qui 
avui se situen al marge de la fe. Es tracta de 
l'assaig-testimoni de Jean Claude Guillebaud 
Com he tornat a ser cristià. Aquest autor es 
pot considerar representant de tota una 
generació d'europeus que han viscut durant la 
segona meitat del segle passat impregnats de 
la cultura moderna, identificats plenament 
amb ella. Han experimentat també les últimes 
vicissituds d'aquesta cultura i han participat 
d'aquella actitud, segons la qual, la fe cristiana 
s'ha de relegar al magatzem del prescindible, 
de l'inútil, del no necessari o fins i tot 
perjudicial per allò que realment interessa. 
Testimoni al mateix temps d'una forma de 
viure la fe cristiana entre els creients, o bé 
d'un manera vergonyant, dissimulada, 
silenciosa, o bé d'una manera merament 
defensiva. 

J. C. Guillebaud ha dedicat gran part de la 
seva vida, trenta anys, al reportatge periodístic 
de conflictes bèl·lics amb rellevància 
internacional, arribant a ser president de 
"Reporters sense fronteres". El fet decisiu en la 
seva trajectòria personal ha estat el fet 
d’haver-se constituït en testimoni directe 
d'esdeveniments en el límit del que és 
humanament suportable: el mal i el dolor 
encarnats en rostres i en persones concretes, 
majoritàriament víctimes innocents. Incapaç 
de mantenir més temps la distància i la 
indiferència professional que s’exigeix a un 
reporter, va renunciar a aquest treball, pel 
qual era tan valorat, per aturar-se i integrar 
personalment tot allò viscut. Es va endinsar 
per a això en la recerca filosòfica, en l'estudi, la 

reflexió i el diàleg, arribant a ser director 
literari d'una gran editorial francesa. 

No és el lloc de resumir el seu procés 
interior. Però sí que deixem constància aquí 
del moment en què aquest autor descobreix 
alguna cosa que Chesterton i el mateix Benet 
XVI, coincidint amb no pocs testimonis 
d'autors no creients, havien afirmat: 
l'humanisme de la nostra cultura, els drets 
humans que sustenten la democràcia, són fruit 
d'una arrel judeocristiana. 

En el seu camí de recerca honrada i 
conseqüent havia trobat un dit que li 
assenyalava la persona de Jesucrist, portador 
de "la més gran i radical revolució que hi ha 
hagut en la història", segons les seves paraules 
(amb què cita el filòsof Benedetto Croce). Ell 
no sabria, en fi, dir si "ha tornat a ser cristià", 
ja que dubta si en el seu anterior agnosticisme, 
seguia sent-ho, però la veritat és que avui 
confessa obertament la seva decisió de creure 
per continuar vivint amb sentit. 

Moltes vegades hem meditat sobre "el dit 
de Joan Baptista", aquest que assenyalava 
"l'Anyell que lleva el pecat del món". Era una 
confessió pública, lliure, testimonial i 
indicadora d'un camí per als qui desitjaven 
trobar una veritat salvadora. Ens preguntem 
què és el que falta avui, si dits que assenyalin 
amb claredat on és el Salvador o cors i ulls que 
busquin amb ànsia una resposta plena i 
convincent. 

Del que no podem dubtar és que, quan 
ambdues circumstàncies es donen, el cor que 
busca i el dit que assenyala, es fa possible 
l'alegria. 
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