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Religió BTX. Unitat 5. La Fe 
1. Fe, con-fiança, con-fessió i credibilitat 
 
"Creure és posseir anticipadament allò que esperem, és conèixer realitats que no veiem" (Hebreus 11,1) 

"L'amor és proporcional a la distància" (Simone Weil. "A l'espera de Déu") 

 

La fe, juntament amb l'esperança i la caritat (que 

també podem anomenar sencillament "amor"), són el 

que s'anomenen "virtuts teologals", es a dir, fites o 

horitzons vitals que estan fora del nostre abast i de la 

lògica calculadora dels homes. La fe, com l'esperança 

i la caritat, s'escapa de les nostres espectatives, d'allò 

que creiem assolible amb el nostre propi esforç (tot i 

que també demana tot el nostre esforç!).  

La fe no es pot explicar sense la "con-fiança", no és quelcom abstracte sinó que s'entèn en la mesura que un 

s'hi implica i s'hi abandona. De la mateixa manera, creure implica "donar crèdit" a quelcom que, d'entrada, no 

hi és (com quan anem al banc a demanar un capital que no tenim). Quan en el llenguatge quotidià "donem 

credibilitat" a una persona no ens estem referint tant a que existeix o no sinó, més aviat, a que aquella persona 

"és de fiar", mereix con-fiança.  

La fe tampoc es pot explicar si no és en clau "con-fessional", no tant en el sentit d'acceptació d'unes doctrines 

o idees religioses concretes, sinó en el sentit de vinculació amb allò més íntim o sagrat d'un mateix i de la realitat 

mateixa.  

Paradoxalment, la fe portada a l'extrem és creure en allò impossible, en l'absurd. ("Credo quia absurdum" deia 

un tal Tertul·lià) i, encara més paradoxalment, necessitem d'aquest impossibe per entendre'ns ("Credo ut 
intelligam" , crec per entendre, deia un tal Agustí d'Hipona). 
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2. La fe a la pel·lícula "El festín de Babette" 
 
Aquesta pel·lícula és una metàfora del cel, és a dir, d'allò definitiu, d'allò que 
podem esperar però que ara ens resulta impossible. Ens diu que el cel és un 
banquet, una festa, on es dóna el millor d'un mateix (com és el cas de la 
cuinera, la Babette); s'obre un temps i un espai especials (és a dir, "sacres"); on 
és possible la reconciliació i la fraternitat (com veiem en el cas dels membres 
del grup pietós que estan a la grenya); on es pot rememorar i tornar a sentir 
presents a les persones estimades que ja no hi són (com veiem en el fet de 
rememorar la vida del pastor protestant del poble); o, fins i tot, fer actuals i 
presents els amors perduts (el cas del General Lorenz i la Martina). 
 
Més encara, aquesta pel·lícula ens diu que el cel és una eucaristia (una missa!). 
Fixem-nos: Així com al Sant Sopar hi havia els dotze deixebles, a la pel·lícula hi 
ha dotze comensals. Així com Jesús "es lliura" en el pa i el vi, semblantment 
Babette gasta tot el que té per lliurar-ho als altres (i es "des-gasta" ella mateixa 
en el treball). Així com Jesús dinava i s'entaulava amb els pecadors, així mateix 
segueix present en aquella comunitat de "vells rabiuts i rondinaires". Així com 
el mot "eu-caristia" vol dir etimològicament "acció de gràcies", semblantment 

el festí de Babette dóna gràcies per la vida del pastor protestant i per tot el que han compartit la comunitat. 
Afirmar que "el cel és una missa" equival a dir, en el fons, que el sentit darrer de la vida és viure donant-
se als altres des de l'alegria, la gratuïtat i l'agraïment. Entaular-nos a menjar amb algú implica un cert 
lligam, acceptar-lo a ser company de camí. (El mot "company" prové del llatí "cum-panis", és a dir, "aquell 
amb qui comparteixo el pa"). 
 
 
Unes darreres referències bíbliques per argumentar el que exposem: 
 

"Amb el Regne del cel passa com amb un rei que celebrava el casament del seu fill. Va enviar els seus servents 
a cridar els convidats a les noces, però ells no hi volien anar. 4 Llavors envià uns altres servents amb aquest encàrrec: 
»--Ja tinc preparat el meu banquet: he fet matar els vedells i l'aviram, i tot és a punt. Veniu a les noces! 
»Però ells no en feren cas i se'n van anar, l'un al seu camp, l'altre al seu negoci; i els altres agafaren els servents, els van 
maltractar i els van matar. El rei, indignat, envià les seves tropes per exterminar aquells assassins i incendiar-los la 
ciutat. Llavors va dir als seus servents: 
»--El banquet de noces és a punt, però els convidats no n'eren dignes; aneu, doncs, a les cruïlles dels camins i convideu 
a les noces tothom que trobeu. 
»Aquells servents van sortir als camins i van reunir tots els qui van trobar, bons i dolents; i la sala del 
banquet s'omplí de convidats." (Mt 22,2-10) 

 

"Quan facis un dinar o un sopar, no hi cridis els teus amics, ni els teus germans, ni els teus parents, ni veïns rics. Et 
podrien tornar la invitació i ja tindries la teva recompensa. Més aviat, quan facis un banquet, convida-hi pobres, 
invàlids, coixos i cecs. Feliç de tu, llavors, ja que ells no tenen res per a recompensar-te, i Déu t'ho recompensarà 
quan ressuscitin els justos!" (Lc 14,12) 

 

"Després d'això, Jesús va sortir i veié un publicà que es deia Leví, assegut al lloc de recaptació d'impostos, i li digué: 
--Segueix-me. 
Ell ho deixà tot, s'aixecà i es posà a seguir-lo. 
Després Leví va preparar un gran banquet en honor de Jesús a casa seva, i molts publicans i altra gent eren a taula 
amb ells. Els fariseus i els seus mestres de la Llei ho retreien als deixebles de Jesús i els deien: 
--Per què mengeu i beveu amb els publicans i els pecadors? 
Jesús els respongué: 
--El metge, no el necessiten els qui estan sans, sinó els qui estan malalts. No he vingut a cridar els justos a convertir-se, 
sinó els pecadors." (Lc 5,27-32) 
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"A qui compararé la gent d'aquesta generació? Són com els nois que seuen a les places i criden als seus companys 
dient-los: "Toquem la flauta, i no balleu; cantem complantes, i no us planyeu!" Perquè ha vingut Joan, que no menja 
ni beu, i diuen: "Té el dimoni"; ha vingut el Fill de l'home, que menja i beu, i diuen: "Aquí teniu un golut i un bevedor, 
amic de publicans i pecadors." Però les obres de la saviesa acrediten que és justa." (Mt 11,16-19) 

 
 

 
Imatge 1. El Sant Sopar. Antoni Subirachs a la Sagrada Família 

 

Activitat: El caballer de la fe. (Exercici per parelles. En un paper cal posar noms dels alumnes i classe,  

títol "El cavaller de la fe" i també cal copiar les preguntes. Temps estimatiu: una hora) 

 

Havent vist "El festín de Babette", una de les pel·lícules preferides del vostre professor, ara toca desentranyar-la 

i fer-la nostra. 

El general Lorenz encarna a la perfecció allò que un altre danés va descriure com "El caballer de la Fe", el filòsof 

Soren Kierkegaard. El caballer de la fe és una persona normal, com tantes altres, però sap que en el fons allò 

important és la confiança plena en Déu. Per això, malgrat les coses que el poden preocupar del quotidià (posició 

social, amor de parella, reconeixement, etc) no tenen importància perquè, al capdavall, "tot és gràcia" (tot està 

bé, tot és regal).  

Llegim el discurs del General Lorenz i el comparem amb la descripció que Kierkegaard fa de "El caballer de la 

fe". 
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"La misericordia y la verdad se han encontrado, la justícia y la dicha se 

besarán mutuamente. En nuestra humana debilidad, en mi opinión y 

miopía, creemos que debemos hacer una elección en esta vida y 

temblamos ante el riesgo que tenemos. Nuestra elección no importa 
nada. Llega un tiempo en el que se abren nuestros ojos y llegamos a 
comprender que la gracia es infinita y lo maravilloso, lo único que 
debemos hacer, es esperar con confianza y recibirla con gratitud. La 
Gracia no pone condiciones y mirad, lo que hemos elegido, nos es 
concedido, y lo que rechazamos nos es dado. Incluso se nos devuelve 

aquello que tiramos porque la misericordia y la verdad se han encontrado, 

y la justícia y la dicha se besarán" (Discurs del General Lorenz) 

 

“Nada puedo distinguir en él de esa actitud diferente y distinguida 

característica del caballero de lo infinito. Se divierte con todo, participa 

en todo, y cada vez que se le ve intervenir en lo particular lo hace con esa 

tenacidad que es más bien típica del hombre mundano (...) de no 

conocerlo, resultaría imposible distinguirlo de los otros (...) disfruta de 

cuanto contempla (...) Mientras camina, va pensando en que sin duda 

cuando llegue a su hogar encontrará a su mujer esperándole con algún 

plato delicioso; por ejemplo cabeza de cordero, asada, con guarnición (...) 

Y lo más curioso es que si, llegado a casa, su mujer no le ha preparado ese 

plato, no le cambia el humor. (...) En la resignación infinita hay paz y 
reposo. (...) La resignación infinita es el último estadio que precede 
a la fe. (El caballero de la fe) Actúa exactamente lo mismo que el otro 

caballero: rechaza infinitamente ese amor que es el contenido de su 

existencia y encuentra la conciliación en el dolor; pero entonces ocurre el 

portento, y realiza aún otro movimiento, el más asombroso de todos, pues dice: “Pese a todo, creo que obtendré el 
objeto de mi amor gracias al absurdo, pues para Dios no hay nada imposible”” ( Soren Kierkegaard, “Temor 

y Temblor”, Edit. Tecnos, Madrid 1995, pag 31-38) 

 

Respon les preguntes  

 Sense copiar el text i dient-ho amb les teves paraules, resumeix el missatge dels dos textos. 

 Cita alguna experiència en la qual hagis renunciat a quelcom per amor i t'hagi estat donat "d'una altra 

manera inesperada". 

 Què significa l'afirmació de Kierkegaard "En la resignación infinita hay paz y reposo. (...) La resignación 
infinita es el último estadio que precede a la fe"? Hi estàs d'acord? Justifica la teva resposta. 

 Què creus que caracteritza a algú que té fe a partir dels textos citats (sense copiar-los)? 

 


