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L’ateisme,
un valor a l’alça
Una enquesta realitzada per la Fundació Santa Maria i
recollida per El Periódico posa de manifest una forta
davallada dels valors religiosos entre els ciutadans.

Al voltant del 9% de la població de Catalunya, unes
540.000 persones, es declara oberta i explícitament atea.

Que des de fa temps es ve produint
una davallada continuada del senti-
ment religiós i de la pràctica de la
religió entre els ciutadans és una
d’aquelles realitats gairebé assumides
per tothom però que rarament arri-
bem a veure reflectides en els mitjans
de comunicació o en les estadístiques
oficials, doncs encara s’amaguen mas-
sa interessos i privilegis al darrera del
fenomen religiós perquè determinats
col·lectius segueixin mantenint raons
inconfessables per a preservar-los.

Qualsevol que s’acosti a una esglé-
sia —per a posar un exemple quoti-
dià fàcil de verificar— pot observar que
els fidels complidors de les obligacions
que imposa la fe són una espècie més
aviat escassa, constituida preferentment
per gent gran, jubilats en molts casos,
mereixedors de tot el nostre respec-
te com a persones però que posen de
relleu una realitat latent: que la religió
al nostre país és un fenomen en de-
cadència al que li costa molt arribar a
les noves generacions de ciutadans.

Ara, la divulgació el passat mes de
desembre per El Periódico d’un informe
de la Fundació Santa Maria encarregat
per l’Enquesta Europea de Valors amb el
títol de Religión: valores, ritos y creen-
cias ha vingut a corroborar amb dades
objectives —i venint d’on vénen poc
susceptibles de ser contràries als in-
teressos de la religió—, aquelles intuï-
cions a les que ens referíem abans.

Segons aquest informe, basat en
una enquesta realitzada entre 2.000
ciutadans de tot l’Estat, durant els
darrers vint anys ve produint-se una
davallada sostinguda en el sentiment
religiós de la societat tant en el conjunt
d’Espanya com a Catalunya, si bé a la
nostra comunitat —juntament amb
Madrid, Navarra i el País Basc— és on
la pràctica religiosa es situa en els ni-
vells mínims de tot el país. Per contra
Galícia i Castella són les zones on es
manté un nivell de religiositat més alt.

Es constata un fet significatiu, que
als llocs més desenvolupats així com a
les grans ciutats és on globalment es
produeix una caiguda més gran del sen-
timent i la pràctica religiosos, mentre
que als indrets més endarrerits socio-
cultural i econòmicament és on aques-
ta davallada és més feble, tot i que tam-
bé en ells es manté de forma constant.
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Debat a Catalunya Ràdio amb
el títol Està en crisi la fe? 
Ateus de Catalunya participa en un debat que posa de
relleu la necessitat de comptar amb els valors
de l’ateisme per a la construcció de la societat.

A rel de la divulgació per la premsa de l’enquesta es va celebrar a Catalunya
Radio el passat dia 3 de gener un debat sobre la pèrdua del sentiment religiós
en el qual van intervenir el Sr. Albert Riba, president d’Ateus de Catalunya, i el
Sr. Albert Sáez, professor de periodisme i membre del Patronat Fundació Maragall.

Durant el debat, que va transcórrer en tot moment en un clima dialogant
i respectuós, es van analitzar els resultats de l’enquesta i es va posar de
manifest que la població cada cop és menys religiosa tant a Catalunya com a
la resta d’Espanya, i que aquest és el país europeu on s’ha produït el canvi
més fort en aquest sentit des de l’enquesta anterior realitzada ara fa deu anys.

Com a possibles causes d’aquest increment de la secularització es van
assenyalar l’augment de la informació amb què compten ciutadans, la lliber-
tat per a poder triar les opcions que responen millor a les inquietuds perso-
nals de cadascú i també la diversitat de l’oferta religiosa.
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L’informe dóna resultats tant es-
pectaculars com que a Catalunya hi ha
un 9% de la població que es declara
explícitament atea, la qual cosa ens
permet, mitjançant una simple extra-
polació numèrica, deduir una xifra
aproximada de 540.000 catalans que
reconeixen voluntàriament i sense
embuts que són ateus. Per contra al
conjunt de l’Estat els ateus represen-
ten el 6% de la població.

El 81% de la població a Espanya afir-
ma creure en algun tipus de déu, la qual
cosa posa de manifest que el 19% no
hi creu o no ho té massa clar, això de
creure. També puntualitza que sola-
ment un 40% creu en una vida després
de la mort, que un 42% consideren
quelcom real l’existència d’un cel, que
sol el 27% creu en l'infern i que el 44%
creu verdaderament en el pecat, en
tots els casos bastant menys de la mei-
tat de la població. Això posa de mani-
fest que fins i tot aquells que creuen en
alguna forma de transcendència es van
allunyant poc a poc de la doctrina de
les confessions religioses tradicionals.

Però hi han moltes altres qüestions
significatives en aquesta enquesta: el
99% dels enquestats reconeixen que
estan batejats, la qual cosa òbviament
revela que hi ha una contradicció evi-
dent entre l’adscripció oficial recone-
guda o atribuïda pels organismes ofi-
cials en base a tradicions o hàbits
ciutadans i les conviccions personals
reals de la població. Això no cal dir-ho
afavoreix de forma evident els inte-
ressos de l’Església Catòlica.

També sorprèn comprovar que un
56% dels enquestats al conjunt de l’Estat
i un 39% dels catalans es consideren
persones religioses en general, mentre
que tan sols un 35% a l’Estat i un 27%
a Catalunya reconeixen anar amb re-
gularitat a l’església. El tant per cent
de joves entre 18 i 24 anys que decla-
ra anar a l’església no supera el 16% del
total, però en canvi sí declara anar-hi el
80% dels més grans de 65 anys.

Un altre element important és l’aug-
ment d’altres religions, abans gairebé
testimonials, però que actualment crei-
xen amb rapidesa lligades al fenomen
de la immigració, com són les confes-
sions protestants, l’1,1% dels ciutadans,
i sobretot els musulmans, que ja
representen el 0,5% de la població.

És evident que aquest serà un dels rep-
tes on tots haurem de fer un esforç
més gran en el futur, doncs caldrà in-
tegrar els nouvinguts en el si de la nos-
tra societat aconseguint fer compati-
bles el respecte a les seves creences

importades i les seves expectatives
amb l’estat de dret i amb determinats
elements de la tradició i la cultura lai-
ques, conquerits amb tants sacrificis i
patiments al llarg del temps, als quals
nosaltres tampoc no hem de renunciar.
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L’Ajuntament de Barcelona realitzarà
cerimònies civils alternatives al bateig
Aquests actes serien un nou pas, després que els ajuntaments ja celebrin casaments
amb normalitat, per retornar el protagonisme de les cerimònies laiques a la vida civil
El passat mes d’octubre La Vanguardia
presentava com a primícia que la Regi-
doria de Drets Civils de l’Ajuntament de
Barcelona, a instàncies de la regidora
d’educació, preparava un projecte per a
celebrar cerimònies laiques de benvin-
guda als nous ciutadans, en principi pen-
sades per als nadons, però que contem-
plava la possibilitat que també puguin
acollir-s’hi joves fins a la majoria d’edat.
Es tractaria d’una cerimònia civil on els
residents, nascuts o no a la ciutat, se-
rien acollits simbòlicament per aquesta
i els seus representants, i que serviria
per a presentar-los en societat i a l’ho-
ra per a recuperar la figura dels padrins
com a tutors i responsables del nen o
de la nena en cas que algun dia faltes-
sin els seus pares. Encara que no es di-
gui obertament aquesta cerimònia, que
en altres països com Bèlgica es realitza
amb normalitat des de fa molts anys,
constituiria un pas més per a retornar
a la societat civil el protagonisme que
durant tant de temps ha monopolitzat
l’església catòlica en l’àmbit privat.

Actualment l’Ajuntament de Barce-
lona, com tants altres ajuntaments cata-
lans, ja realitza sense problemes, llevat
dels que comporta de vegades la dis-
ponibilitat de dates, casaments civils al
Saló de Cent o als salons de plens dels
districtes. Aquestes cerimònies, verita-
blement laiques, són celebrades per l’al-
calde o els regidors en entorns adequats,
excel·lents fins i tot, amb una forta cà-
rrega emocional i amb un alt nivell d’or-
ganització, i a més tenen la virtut d’a-
costar els ciutadans a les persones i a les
institucions que els representen.

Aquesta opció venia a complemen-
tar l’oferta que en l’àmbit civil ja existia
amb la possibilitat de casar-se als jutjats,
amb cerimònies legals i ràpides però poc
vistoses i de vegades potser un xic
deslluïdes, que és el que la majoria de
parelles no desitgen precisament per a
un dia que es suposa hauria de ser una
festa assenyalada per a ells i les seves
persones més properes. Per a pal·liar

aquests inconvenients cada cop més
moltes parelles tendeixen a celebrar els
seus casaments civils en llocs més adients
com hotels, restaurants amb jardins o
locals habilitats per aquesta fi, amb ce-
rimònies organitzades per ells mateixos
en les quals el casament es oficiat per un
jutge que els hi dóna validesa legal.

L’altre alternativa, la religiosa, sempre
resta disponible per aquells que es con-
sideren veritablement creients o fins i tot
pels qui sense ser-ho massa trien lliure-
ment fer aquestes celebracions a l’esce-
nari considerat sovint més tradicional i
que, fins no fa gaires anys, era l’únic obli-
gatori per a tothom que volgués forma-
litzar una relació, independentment de
les seves creences. Altres possibilitats
com la de convertir-se en “parelles de
fet” o la de no legalitzar formalment la
situació de la parella també estan a l’a-
bast dels qui ho desitgen. Aquestes da-
rreres opcions estan a l’alça a l’actualitat,
bé sigui amb celebració inclosa o sense,
amb la qual cosa hi ha on triar per a tots
els gustos, i això sempre està bé.

A la pràctica doncs dels esdeveniments
més significatius a la vida del ciutadà, que
sempre s’havien commemorat amb ce-
lebracions rituals o amb festes i que a més
servien per a cohesionar la comunitat, és
a dir el naixement com arribada d’un nou
ciutadà, el casament o trànsit de la jo-
ventut a l’edat adulta i l’enterrament com

a acomiadament dels qui després
d’acompanyar-nos en aquesta vida ens
deixen definitivament per a retornar al
lloc d’on procedim tots, el no res, la so-
cietat civil solament comptava amb la pos-
sibilitat d’acollir-ne un, el casament. Els
altres dos quedaven en el terreny exclu-
siu de la religió i, en el cas del bateig, per
als ciutadans que no volien celebrar-lo en
el si de l’església l’única alternativa era ob-
viar el tema o mantenir-lo en una discreta
privacitat sense projecció social.

Ara, la possibilitat de celebrar social-
ment i sense connotacions religioses l’a-
rribada d’un nou ciutadà al món ha de ser
un motiu de satisfacció per a tota la co-
munitat perquè obre la porta a que ca-
dascú pugui triar una mica més com vol
viure la seva vida privada, sense negar tam-
poc als creients el seu dret a realitzar ce-
rimònies religioses seguint els seus propis
rituals, però sobretot per als no creients
i els qui defensen la implantació dels valors
laics i democràtics a la societat, perquè els
restitueix un dret que havien perdut.

La publicació d’aquesta informació
per La Vanguardia a la seva portada el
dia 27 d’octubre amb un titular que
donava a entendre que l’alcalde de
Barcelona realitzaria batejos va aixecar
ampolles en alguns medis perquè sem-
blava insinuar que l’ajuntament envai-
ria una parcel·la pròpia de l’església i això
no és exactament així. Nosaltres con-
siderem aquest projecte com la resti-
tució a la societat civil d’un dret que li
ha estat escamotejat durant molt de
temps. La tolerància s’ha d’entendre
amb un esperit obert que no signifiqui
negar als demés els drets que un vol per
a ell mateix. Esperem que les reaccions
a algunes informacions no esdevinguin
un fre a iniciatives lloables com la que
l’Ajuntament de Barcelona pensava po-
sar en marxa; i és que els qui dirigei-
xen un monopoli sempre els fa posar
nerviosos la possible competència de la
llibertat. El pas següent hauria de ser
afrontar el delicat moment en la vida de
tothom que suposen els enterraments.

L’alcalde Clos en un acte
al Saló de Cent



L’Església xilena es suma
a la febre del perdó
Una missa oficiada a la catedral de Santiago va servir a
l’Església Catòlica de Xile per a demanar perdó per
les faltes comeses durant la dictadura de Pinochet.
Amb un document de característi-
ques similars als llegits darrerament
en altres països l’Església xilena es va
sumar el passat 24 de novembre a l’o-
nada de contricció que el Papa Karol
Wojtyla va engegar el passat mes de
març amb la publicació del document
Memòria i reconciliació: l’Església i les
culpes del passat.

El document dels bisbes xilens de-
manava perdó per les nou faltes que
segons ells s’han comès a Xile —no
queda massa clar si l’Església xilena
n’és o no la responsable, ni en quin
grau— i de les quals diuen sentir-se
molt penedits. Entre aquestes nou fal-
tes s’esmenten la desunió de l’esglé-
sia, la reacció contra el relativisme
ètic, les faltes contra la fe, però tam-
bé altres més greus des del punt de
vista civil, com ara la intolerància i la
violència política, les violacions de
drets humans, el tracte rebut pels po-
bles indígenes, i aquelles comeses
contra la justícia o l’ecologia.

El tarannà de la declaració és con-
ciliador, la qual cosa és positiva per-
què suposa un canvi de registre res-
pecte el que havia mantingut l’Església
xilena, al menys pel que fa a la jerar-
quia —perquè també és cert que al-
gun sector aïllat s’hi va oposar—, des
que l’any 1973 el general Augusto
Pinochet va protagonitzar el cop de
mà contra el govern democràtic de
Salvador Allende i va imposar la seva
dictadura militar durant la qual —no
hem d’oblidar-ho— entre els anys
1977 i 1988 va ser nunci apostòlic
l’actual secretari d’Estat del Vaticà, el
cardenal Angelo Sodano.

Però malgrat aquest canvi de sen-
sibilitat les peticions de perdó de
l’Església Catòlica tenen quelcom de
tragicòmiques des de la perspectiva
d’un observador extern a ella, per-
què dóna la sensació que amb una sè-
rie d’actes purament simbòlics
l’Església pretén rentar-se les mans

de qualsevol implicació en tota me-
na d’esdeveniments en els que hagi
pogut intervenir al llarg de la història.
Sorprèn sobretot després de re-
conèixer-ne ella mateixa alguna res-
ponsabilitat.

Per a nosaltres no deixa de ser una
mica frívol que el perdó, un element
propi de la doctrina catòlica, s’ofe-
reixi com a pal·liatiu de la culpa, en-
cara més lligada, si això és possible, a
aquesta tradició. Fins aquí tot queda
a casa, és a dir, l’Església en conjunt
mitjançant una cerimònia del seu pro-
pi ritual es disculpa ambiguament da-
vant dels seus fidels d’una sèrie d’ac-
tuacions dubtoses.

I resulta que amb això vol donar
per tancada la qüestió, o sigui
l’Església pretén resoldre la seva
responsabilitat sense fer cap esment
directe als interessos ni a la sensibi-
litat dels qui han patit directament les
seves injustícies, sense oferir cap
mena de reparació als damnificats.
Davant d’això les disculpes adquirei-
xen l’aspecte de paraules buides
dirigides només a agradar els oïdes
propis, destinades a tranquil·litzar la
pròpia consciència. Això sí, tot plegat
molt cristià.

Però el que es posa de manifest és
l’absència de veritable interès a afron-
tar les responsabilitats que puguin ha-
ver-hi al darrera de determinades ac-
tuacions, a trobar possibles fórmules
per reparar o minimitzar —i preve-
nir en el futur— els efectes produïts
per aquestes responsabilitats. Ningú
no parla de danys causats, de delictes
comesos, d’individus implicats que
segueixen exercint càrrecs concrets
de vegades rellevants, de trames
encobertes… Es fa referència a cul-
pes i segons l’Església aquestes es
salden amb el perdó. En aquest
context potser ja comença a ser
hora que les responsabilitats passin a
ser cosa de la justícia civil.

Manifest mundial per
un “humanisme ateu”
Com a resultat dels congressos mun-
dials d’ateus celebrats a l’India 1996 i
als Estats Units 2000 s’ha començat a
elaborar un manifest mundial de l’hu-
manisme ateu.

Una part del projecte està sent pre-
parat en medis propers a la Libre Pensée
de França, però altres organitzacions
com la Union des Athées o diverses as-
sociacions americanes també estan con-
vidades a participar en la redacció d’un
primer esborrany que serveixi de ba-
se per a la posterior discussió amb la
resta d’associacions atees de tot el món.

L’objectiu del projecte és elaborar
un document comú que permeti ser
àmpliament acceptat i pugui tenir prou
consens per a fer sentir la veu dels
ateus en tots els fòrums internacionals.

250 anys de la publica-
ció de l’Enciclopèdia
Amb motiu de la celebració del 250
aniversari de la publicació entre 1751
i 1765 de l’Enciclopèdia de Diderot i
d’Alembert s’estan preparant a França
diversos actes commemoratius entre
els que destaca el Congrés de la Union
des Athées que enguany estarà dedi-
cat a aquesta efemèrides.

En l’edició d’aquesta ambiciossa
obra van col·laborar a més de Diderot
i d’Alembert altres filòsofs i pensadors
il·lustrats com Voltaire, Montesquieu i
Rousseau. L’Enciclopèdia pretenia ser el
compendi de tot el saber de l’època,
però a l’hora volia recollir també l’ideal
filosòfic i humà de la il·lustració. Els en-
ciclopedistes s’oposaven a la tradició
dogmàtica establerta i es basaven en la
raó i la pràctica per arribar a assolir
l’objectivitat crítica gràcies a la unió de
ciència, tècnica i pràxis social.

L’Enciclopèdia es pot considerar un
dels fonaments dels nous valors il·lus-
trats: la sobirania nacional, la llibertat
del ciutadà, la igualtat jurídica i també
la separació entre l’Església i l’Estat com
a base per a una societat laica. Uns
nous valors que van concienciar la bur-
gesia de la necessitat d’una revolució
per conquerir el poder polític i aca-
bar d’una vegada amb l’antic règim.
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Altre cop contra l’ús del preservatiu!
El president del Consell Pontifici pels tre-
balladors Sanitaris, el mexicà Monsenyor
Javier Lozano, va reiterar a primers de de-
sembre la tesi de l’Església de no accep-
tar l’ús del preservatiu com a medi per a
prevenir el contagi de la SIDA, per consi-
derar que no és moralment lícit mantenir
relacions quan es té la enfermetat.
Evidentment l’Església obvia la possibilitat

que algú pugui mantenir relacions sense
saber que està infectat, perquè el sol fet
de mantenir-les fora del matrimoni ja és
anatema per ella, amb preservatiu o sense.

Nosaltres pensem que des d’un punt
de vista moral cadascú és lliure de seguir
o no les indicacions de qui vulgui, encara
que ens costa comprendre la mentalitat
repressiva de la moral catòlica pel que fa
al món de la sexualitat. Fins i tot podríem
entendre l’afany de recomanar la preven-
ció davant d’un potencial risc a contraure
una malaltia tan destructiva com la SIDA,
però afirmar com diu aquest home que “el
preservatiu no es ni ètica ni moralment ac-
ceptable perque la vida pertany a Déu” ens
sembla una bajenada sense justificació.

Quan l’Església recomana als seus fi-
dels la abstinència no ho fa com a medi
per a prevenir res. Ho fa seguint una nor-
ma moral que imposa la castedat tret que
la relació tingui per a fi la procreació. Això
no té cap relació amb questions mèdi-
ques ni científiques, que no poden ser

utilitzades com a excuses per a pro-
moure un comportament social d’acord
amb una moral subjectiva. La utilització
d’arguments pseudomèdics com que el
preservatiu tampoc es una garantia per
evitar el contagi, sense ser exactament
falses, solament poden servir per crear
confussió entre la població, en especial
entre els joves, perquè els pot dur a pen-
sar que l’ús del preservatiu no aporta cap
protecció, i fer que molts en prescinde-
gin per considerar-lo inútil.

Informar que el preservatiu no pro-
porciona una protecció absoluta en les re-
lacions sexuals pot ser fins i tot bò si això
no es barreja amb altres qüestions d’or-
dre moral, però explicar que en el cas de
relacions de risc és millor utilitzar-lo que
no fer-ho perquè dóna una protecció més
gran podria ajudar a evitar sinó tots, sí
molts casos de contagi, i això sol ja és un
argument suficient per a recomanar-ne
l’ús. Si la vida “pertany a Déu” o no és una
altre qüestió que no té res a veure.

Les associacions islàmiques catalanes
presenten les seves reivindicacions
La Comunitat Islàmica de Catalunya pretén aconseguir finançament de l’Estat amb
l’excusa de mantenir la independència econòmica respecte de països com Arabia Saudí
La Comunitat Islàmica de Catalunya (CIC)
va celebrar a primers de novembre el
seu II Congrés on va presentar les reivin-
dicacions de la comunitat musulmana a
Catalunya, com la demanda d’ajuts econò-
mics a l’Administració per poder fer front
a les necessitats financeres de la seva co-
munitat i evitar haver de dependre, segons
ells, de les aportacions interessades de paï-
sos com Arabia Saudí, que podrien tenir
com a finalitat controlar les activitats de les
organitzacions islàmiques al nostre país.

En el Congrés també es va decidir re-
forçar la pròpia organització de les entitats
islàmiques, iniciar el treball social i reivindi-
car l’ensenyament de la religió islàmica a les
escoles públiques i concertades que comp-
tin amb un mínim de deu alumnes que ho
sol·licitin, sempre que no vagi contra l’ide-
ari del centre (tal com preveuen els Acords
amb l’Estat de 12 de desembre de 1992).

Altres temes que es van tractar són la
possibilitat de disposar cementiris propis o

espais per als musulmans en els cementiris
municipals i aconseguir que el menjar dels
nens musulmans a les escoles compleixi les
normes per poder ser considerat apte per
al consum segons la seva religió, o “halal”.

Algunes d’aquestes reivindicacions po-
den semblar raonables si es comparen
amb la situació de privilegi de l’Església
Catòlica, però nosaltres pensem que el
camí més adient per integrar les comu-
nitats arribades amb la immigració és
aprofundir en el laïcisme de l’Estat com a
marc de relació del conjunt de la ciuta-
dania i mantenir les pràctiques religioses
en l’àmbit privat de cada comunitat.

Tothom té dret a professar el culte que
hagi triat, a practicar lliure i pacíficament la
seva religió, però no oblidem que els sec-
tors més radicals del col·lectiu musulmà al
nostre país també demanen que s’ensenyi
l’Alcorà a les escoles (no solament religió
islàmica), que hi hagin ajuts públics per a la
construcció de mesquites, que les dones pu-

guin fotografiar-se amb la cara coberta als
documents oficials o que els pares puguin
treure les seves filles de les escoles quan
arribin a la pubertat. Val a dir que per a molts
islamistes l’Alcorà admet interpretacions
diverses i que no totes aquestes demandes
estarien prou justificades, però això també
posa de manifest que l’Administració faria
bé a ser cautelosa abans de realitzar con-
cessions i, sobretot, cenyir-se a la legalitat.

Per la seva banda la comunitat musul-
mana, sense renunciar als seus drets, hau-
ria d’esforçar-se per reconèixer els valors
i els avantatges que li ofereix formar part
d’aquesta societat, que inexorablement
també anirà impregnant-se de les seves
aportacions culturals. L’objectiu envers els
immigrants ha de ser la integració plena. No
s’ha d’excloure ningú, però per això hem de
saber distingir entre les obligacions que co-
rrespon assumir a un Estat aconfessional com
el nostre i allò que pertany a un col·lectiu
que professa unes determinades creences.
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L’Assemblea General d’Ateus de Catalunya
aprova el Manifest de l’associació
A finals del passat més de desembre,
coincidint com ja és tradicional amb
el solstici d’hivern, l’Assemblea
General de l’associació va celebrar la
seva reunió anual ordinària que, en-
tre altres qüestions, va aprovar el
Manifest d’Ateus de Catalunya. 

Aquest document s’ha elaborat amb
la pretensió que arribi a convertir-se
en el marc de referència per a difon-
dre les principals línies de pensament
i d’actuació de l’associació, i per això
va ser acollit amb gran interès pels so-
cis, que es van aplegar en bon núme-
ro per a poder conèixer el contingut
del document i participar en la seva re-

dacció definitiva. Donada la importàn-
cia d’aquest text reproduïm íntegra-
ment el seu contingut a continuació

Durant l’Assemblea es van tractar
també altres qüestions. Va aixecar
força expectació entre els assistents
el projecte per a posar en marxa una
pàgina web que, segons es va acordar,
haurà d’estar operativa en un perío-
de màxim de dos mesos. La possibili-
tat de comptar amb una web per-
metrà potenciar la difusió de les idees
de l’associació a la societat i facilitarà
la comunicació amb els membres de
l’associació que disposin a casa seva
de connexió a Internet.

De moment s’ha reservat l’adreça
http://www.ateus.org per a poder do-
miciliar la pàgina quan es posi en fun-
cionament.

Per últim es va llegir el document
que el Consell Executiu va elaborar el
passat més de juliol en suport de la
campanya contra l’estatut del Vaticà a
l’ONU impulsada per Catholics for a Free
Choice (CFFC) i es van estudiar diverses
iniciatives com la de contactar amb
l’Ajuntament de Barcelona per a in-
tentar participar en alguns debats del
Fòrum 2004, o la d’organitzar actes per
a difondre l’existència de l’associació
entre la població en general.

Diputats holandesos es pronuncien
contra l’estatut del Vaticà a l’ONU

A través del butlletí electrònic que edi-
ta periòdicament, Bruno Courcelle
http://www.courcelle-bruno.nom.fr/, del
moviment Europe et Laicité, ens ha
fet arribar una informació de AFP del
dia 18 de novembre de 2000 segons la
qual alguns diputats europeus holande-
sos dels tres partits de la coalició al po-
der van engegar a mitjans de novembre
una campanya al seu país per a dema-
nar que el Vaticà deixi d’estar repre-
sentat com a Estat a organismes inter-
nacionals com ara les Nacions Unides.

Com a primera mesura d’aquesta
campanya proposen que els Països
Baixos trenquin les seves relacions di-
plomàtiques amb el Vaticà per consi-
derar que aquest no és realment un
Estat, i fan extensiva la seva petició a
la resta de països de la Unió Europea.
Un cop més, com també ha succeit en
el tema de l’eutanàsia, els PaÍsos
Baixos es revelen com un Estat pio-
ner a l’hora de recolzar iniciatives per
afavorir la llibertat dels individus en
l’àmbit social.

Aquesta campanya ve a sumar-se
a altres iniciatives en el mateix sen-
tit que ja estan en marxa des de fa
temps, com ara la de recollida de
signatures impulsada per l'organitza-
ció Catholics for a Free Choice (CFFC)
que amb el recolzament de cente-
nars d'associacions d'altres països,
entre elles diverses associacions
d’ateus i laiques com Atheists
United (USA) http://au.atheism.org/
o com Europe et Laïcité (França)
http://www.europe-et-laicite.org, és
la impulsora d’una campanya inter-
nacional denominada "See Change
Campaign" http://www.seechange.net/
dirigida al president de l’ONU Kofi
Annan, que té per objectiu privar a
la Santa Seu de l'estatut d'Estat No
Membre Observador Permanent a
l'ONU que ara gaudeix, i situar-la en
el lloc que per les seves caracterís-
tiques li correspondria, que és el de
qualsevol altre organització de natu-
ralesa religiosa.

Ateus de Catalunya ja es va adherir
a aquesta campanya el passat estiu
amb un document de nou punts en el
que expressava clarament les posi-
cions de l’associació sobre aquesta
qüestió.

La cúpula de la basílica de Sant Pere destacant sobre els edificis del Vaticà



Nosaltres, ciutadans ateus de
Catalunya, lliure i voluntària-
ment, manifestem que no creiem
en cap déu, que no creiem en
l’existència d’una realitat trans-
cendent més enllà d’aquest món
que ens ha tocat viure i que con-
siderem l’home com un ésser
finit amb un principi i un final on
tot s’acaba. Entenem que el
reconeixement i l’acceptació
d'aquesta naturalesa material i
finita serà fonamental perquè
l’home pugui superar els reptes
del món actual i afrontar amb
possibilitats d’èxit les dificultats
que presenti el futur, i per tant
considerem que ha arribat
l'hora de reivindicar un paper
protagonista per a nosaltres en
aquesta societat.

Sostenim que no hi ha cap raó
objectiva ni consistent per con-
siderar més enllà de la realitat
material, és a dir de la nostra
finitud, l'existència d’éssers amb
una naturalesa diferent i superior
a la humana en els quals es tro-
bi l’origen i el sentit de la nostra
existència. Per la mateixa raó
també neguem la possibilitat de
qualsevol mena d’ànima que
segueixi mantenint quelcom
similar a una activitat espiritual
després de la mort del ser viu.

Algú podria pensar que al ne-
gar l’existència d’un déu trans-
cendent i tancar la porta a un
més enllà després de la mort
l’ateisme aboca l’home a una
espècie de carreró sense sorti-
da, a una mena de desesperació,
però res no és més lluny de la
realitat; l’ateisme no és una for-
ma de pensament negativa ni
pessimista basada en l’oposició
ni en la falta d’esperança, sinó
tot el contrari. L'ateisme és alli-
berador, perquè retorna a l'ho-

me el govern i la responsabilitat
dels seus actes i del seu destí.

L'ateisme ensenya que cal va-
lorar la vida a la terra, l'única que
tenim, i recupera per l'home
l'orgull de saber-se propietari de
la seves decisions, de les seves
capacitats, de les seves possibili-
tats. Però també li recorda que
la vida dels seus fills, dels seus
versemblants i el llegat que
transmeti a les futures genera-
cions estan a les seves mans. El
món que en resulti serà respon-
sabilitat seva, i per tant té la
possibilitat d'esforçar-se per a
millorar-lo mica a mica, cada dia,
en benefici de tots, o bé de con-
duir als nostres hereus a viure
en un veritable infern, però no
en un temps fictici ni en algun
indret estrany, sinó en aquesta
casa nostra que és la terra. Res
no està escrit. Tenim al davant
un full en blanc per a materialit-
zar els nostres somnis i aconse-
guir el progrés i el benestar de
tota la humanitat, o bé per a
fer-la desaparèixer.

Per això és fonamental que
siguem capaços d'assumir la
nostra verdadera identitat i de
gaudir amb valentia i responsa-
bilitat de la vida sense esperar
ajudes de l’exterior ni pretendre
trobar la recompensa als nostres
actes en un altre temps, perquè
això és tot el que tenim i la nos-
tra vida tan feble s’acaba com-
pleta i definitivament amb la
mort. Això no és trist ni és ale-
gre, no és bo ni dolent, ens agra-
di o no ens agradi és tan sols la
inexorable realitat. I per a no-
saltres és un senyal de madure-
sa el tractar de veure les coses
tal com són, doncs solament
a partir del reconeixement de
la pròpia naturalesa podrem
intentar superar-nos per arribar
a construir aquest futur millor
que desitgem per a tots.

Al llarg dels segles el món ha
avançat gràcies al coneixement,
però mai gràcies a la religió.
Quan s’han produït contribu-
cions al coneixement de perso-
nes amb conviccions religioses
sovint ha estat malgrat els impe-
diments de les seves pròpies cre-
ences, i sovint aquestes perso-
nes ho han pagat car, doncs a la
religió no li interessa el conei-
xement de la veritat, sinó sola-
ment allò que li permet justificar
el dogma de les seves creences
per tal de perpetuar-se. Si la
ciència o els descobriments
s’han adequat als seus interessos
han estat acceptats i recolzats.
Sinó, han estat repudiats, i els
seus responsables excomunicats,
torturats i quan ha convingut sa-
crificats. Molts homes i dones
il·lustres constitueixen el testi-
moni d’aquesta afirmació al llarg
de la història. Una història d’in-
teressos i d’intransigència que no
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sembla avenir-se gaire amb les
idees de llibertat i de tolerància
que nosaltres volem veure pre-
valer al segle que ara comença.

Els nous temps demanen noves
formes d'anàlisi i noves solu-
cions. La moral que defensen i
tracten d'imposar les religions al
conjunt de la societat és una
moral caduca i hipòcrita que
únicament respon a condicions
de vida, a models socials i a in-
teressos del passat, i per tant
és una moral que ha de ser
superada per noves propostes
que responguin amb eficàcia a la
realitat del present i que puguin
servir de referència a les neces-
sitats del futur. Obstinar-se a
mantenir els dogmes de la fe
com a paradigma d’una pretesa
virtut tan sols serveix per frenar
el progrés i per retardar la
incorporació a la societat dels
avenços proporcionats pel co-
neixement i les noves possibili-
tats de la tecnologia, condemnant
amplis sectors de la població a
un patiment gratuït, o a una con-
tradicció permanent entre la
seva forma de viure i els models
anacrònics que les religions
volen seguir imposant per tal de
preservar els seus interessos
particulars.

L'home necessita preguntar-se
sobre les qüestions fonamentals.
La història de la civilització ha
estat en definitiva la història de
la lluita de l'home contra la ig-
norància, per reduir l'àmbit d'allò
que anomenem el desconegut,
de la part de la naturalesa que
no hem arribat encara a com-
prendre. L'ateisme no és més, en
realitat, que una conclusió lògi-
ca, una resposta consistent da-
vant de determinades preguntes
que l'home s'ha fet reiterada-
ment al llarg dels segles. No hi
ha cap raó, cap argument, cap
necessitat de dipositar en mans
d'una força màgica ni d'una su-
posada divinitat sobrenatural el
destí dels homes, i encara menys
en una casta d'intermediaris que

pretenen constituir-se en inter-
locutors únics d'aquesta suposa-
da veritat.

L'ateisme fomenta la llibertat
de pensament i la reflexió indi-
vidual, confia en el poder del co-
neixement, en l'esforç d'auto-
superació per a transformar la
naturalesa en benefici de l'home
però amb la prudència exigible
per a no exhaurir-la, en la in-
tel·ligència per a crear un siste-
ma moral i per a organitzar la so-
cietat en base a la raó i a la
justícia. L'ateisme confia en l'ho-
me i estimula la seva capacitat
per aconseguir el progrés gràcies
al propi esforç i a la col·laboració
de tothom. L'ateisme restitueix
definitivament a l'home la seva
dignitat. La religió en canvi en-
senya el menyspreu per la vida a
canvi d'una recompensa que
solament podrà obtenir-se mit-
jançant l'obediència i la submis-
sió. Obediència a qui? Submissió
per què?

Ha arribat l'hora de renovar
les velles estructures de pensa-
ment. Ha arribat l'hora de tre-
ballar per garantir la defensa del
dret de totes les persones a la
llibertat de consciència, a mani-
festar i a difondre el seu pensa-
ment sense coaccions imposades
per tabús socials ni per la pro-
fusió de medis que gaudeixen les
religions ni altres formes d'in-
tolerància. Ha arribat l'hora de
defensar la igualtat d'oportuni-
tats per a tothom sense discri-
minacions induïdes per l'ads-
cripció escèptica o religiosa de
cadascú, de vetllar per la inde-
pendència de l'Estat respecte de
l'Església, denunciant pressions,
privilegis, ingerències, de recla-
mar per als no creients el mateix
tracte respectuós i els matei-
xos drets que s'atorguen a les
demés organitzacions. Ha arri-
bat l'hora de conscienciar els ciu-
tadans sobre l'enorme poder i la
desmesurada influència que les
religions tenen en tots els
àmbits de la societat i sobre les

fatals conseqüències que s'en
deriven. Ha arribat l'hora de fer
de l'ateisme un valor de re-
ferència imprescindible a l'hora
d'organitzar la vida social.

Nosaltres entenem l'ateisme
com un sistema obert, generós,
que s'enriqueix quan rep apor-
tacions noves, que té per ob-
jecte el coneixement i el pro-
grés, però també que s'oposa a
qualsevol dogmatisme. El nostre
no és un projecte en contra de
déu, perquè entenem que no pot
ser la simple negació el motor
que impulsi la construcció
d'una societat nova. El nostre és
senzillament un projecte sense
necessitat de déu. És el projec-
te d'una concepció del món que
cerca en l'home els principis d'u-
na societat laica, d'una societat
oberta a tots i basada en la to-
lerància, la cooperació i la soli-
daritat, sense interferència de la
religió en l'exercici del poder po-
lític, que estigui orientada a ser-
vir als ciutadans sense distincions
i no a mantenir privilegis en nom
d'una transcendència que mai
ningú no ha conegut, ni mai nin-
gú no podrà comprovar.

El nostre propòsit és agrupar
totes aquelles persones amb ide-
es basades en la tolerància, la
independència de pensament i
lliures de prejudicis històrics que
estiguin disposades a defensar el
seu escepticisme davant la po-
derosa influència que la religió
té encara a la nostra societat.
Esperem poder reunir tots els
ateus en un fòrum comú perquè
puguin col·laborar amb les seves
aportacions a enriquir, lliurement
i sense por, el debat comú per
decidir el futur que volem, el
model de convivència de les
societats i els pobles del món. És
una iniciativa ambiciosa que re-
quereix la participació i la col·la-
boració de tots els ateus. Ara és
el moment de construir una
associació forta. Esperem poder
comptar ben aviat amb un gran
suport per aquesta tasca.



La difusió de l’ateisme al marge
d’altres moviments socials té, al menys
pel que fa als països occidentals, una
història relativament curta que ha vin-
gut marcada per la dificultat de fer
públic obertament el seu missatge en
una societat benestant que trobava
en la religió un dels puntals ideolò-
gics per a legitimar l’organització po-
lítica i social establerta. A més, pel que
fa al nostre país, fins el canvi de la si-
tuació política propiciada per l’arriba-
da de la democràcia els ciutadans no
van poder començar a fer pública la
seva condició personal en matèria de
religió, ni molt menys manifestar el seu
ateisme, i per això fins fa pocs anys la
situació dels ateus a casa nostra no ha
pogut començar a normalitzar-se.

En aquest procés de normalització
i recuperació de les idees de l’ateisme
iniciat al nostre país a rel de la transi-
ció democràtica ha començat a jugar
un paper important un medi de co-
municació relativament nou, la xarxa
Internet, que en els últims anys ha
assolit una gran difusió gràcies a dues
característiques principals: per una
banda la facilitat que tothom, amb un
ampli marge de llibertat, pugui col·lo-

car-hi continguts des de qualsevol
punt del món, i després la facilitat d’ac-
cedir a aquesta mateixa informació
per tot usuari que estigui interessat a
recuperar-la. Això està ja permetent
la difusió d’informació a una quantitat
potencial de receptors més gran del
que mai s’hagi pogut preveure, amb
medis relativament senzills i econò-
mics, i a més en temps real!

Avui dia només cal disposar d’un
ordinador personal amb un programa
de navegació, un módem, un endoll per
al corrent i una connexió telefònica
per connectar-se a Internet. Hi ha al-
tres formes més sofisticades de fer-
ho que ofereixen més o menys velo-
citat, a través de programes diferents,
ordinadors amb o sense cables, pla-
ques ethernet, connexions a través
de fibra òptica; fins i tot és possible
connectar-s’hi des de determinats mo-
dels de telèfons mòbils, televisors, des
de locals que disposen d’ordinadors i
que per un preu modic ofereixen
aquest servei... però en tot cas ens
limitem a constatar que avui dia no
hi ha cap dificultat tècnica ni econò-
mica significativa per a poder conver-
tir-se en un consumat internauta.

Aquesta accessibilitat, el seu for-
midable potencial per a les comuni-
cacions i la facilitat d’ús són la base de
la ràpida expansió que la xarxa
Internet ha experimentat en els da-
rrers anys. Ara, la xarxa ja s’ha con-
vertit en un vehicle imprescindible per
l’intercanvi d’informació, i com a re-
sultat s’han establert noves formes de
contacte i de relació entre els seus
usuaris. Aquesta expansió de la xarxa
ha permès que moltes associacions
d’ateus de tot el món, amb pocs re-
cursos, hagin trobat a Internet el lloc
ideal per a difondre les seves idees, de
tal manera que han anat obrint durant
els darrers anys les seves pàgines web
i inclús s’han creat agrupacions que
reuneixen a ateus que tenen precisa-
ment en comú la seva relació a través
de la xarxa. Sota aquesta perspectiva
Internet és un vehicle que està ajudant
molt a donar una imatge normalitza-
da de l’ateisme i al mateix temps s’està
convertint en un important medi de
contacte entre els propis ateus.

En aquest context una forma de
comunicació vinculada al fenòmen
d’Internet que ha anat agafant im-
portància és la dels anomenats fòrums
de debat o grups de discussió que per-
meten establir debats sobre un tema
específic o subject, com ara l’ateisme,
amb altres persones. Amb inde-
pendència del contingut que ofereixen
els grups es poden diferenciar segons
el seu funcionament. Actualment els
més populars són els que funcionen
com un sistema de tramesa de mis-
satges a una llista de distribució vin-
culada a una pàgina web, que gestiona
tot el procés i que permet mantenir la
confidencialitat tant del llistat d’adre-
ces com de les dades dels subscriptors.
Aquest sistema permet oferir al grup
de debat prestacions addicionals a la
simple tramesa dels missatges, com ara
la creació opcional de fitxes de perfil
dels subscriptors, l’elaboració d’esta-
dístiques, la possibilitat d’incloure des-
cripcions d’objectius o característiques
del grup, afegir als missatges arxius,
gràfics, hipervincles, etc.
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Un altre tipus de fòrums són els
que funcionen a través dels anome-
nats servidors de notícies o de news.
Aquests de fet són cronològicament
més antics que els anteriors, i també
permeten enviar missatges i participar
en veritables debats, sempre que el
nostre servidor contempli la possibi-
litat de subscriure-s’hi, que és el més
habitual, però no ofereixen altres
prestacions. Alguns usuaris els prefe-
reixen malgrat això perquè en no es-
tar físicament residents a cap servidor
específic no hi ha ningú, tret que
comptin amb un moderador, que pu-
gui atribuir-se’n la seva propietat, ni
que aleshores pugui controlar el seu
funcionament.

En la majoria de casos tant en un
sistema com en l’altre la creació de
grups nous de discussió és gratuïta, a
l’igual que la possibilitat de participar
en els grups, però gairebé en tots ells
és imprescindible subscriure’s per a
poder participar en els debats enviant
i rebent missatges. Això acostuma a
ser un simple formulisme per tal d’en-
registrar les dades en el llistat de dis-
tribució, però també pot esdevenir una
forma d’exercir un cert control sobre
els usuaris per assegurar que el seu
comportament s’ajusta al establert a
la descripció del grup i evitar així la in-
serció indiscriminada de missatges no
desitjats o que no s’ajustin al tema de
debat especificat a les bases.

En els grups de news la subscripció
és inevitable, ja que rebem els mis-
satges precisament pel fet d’estar en
la llista de distribució, però en els
grups vinculats a pàgines web no és
tècnicament imprescindible subscriu-
re’s per a poder visualitzar els mis-
satges, doncs aquests estan recollits
en una base de dades accessible des
de la pàgina del grup i per tant és pos-
sible accedir als missatges emesos sen-
se necessitat d’enregistrar-se. Una al-
tre cosa és que de vegades aquesta
possibilitat està restringida únicament
als subscriptors i aleshores els mis-
satges no són de lliure accés, però això
acostuma a dependre de cada grup,
fins i tot dins d’un mateix servidor,
com anirem veient més endavant.

Un altre característica important
és que els grups poden comptar o
no amb un moderador que reguli la

inserció dels missatges, per exemple
descartant amb un criteri més o
menys selectiu els que no s’ajustin a
les normes predefinides del grup. El
moderador també pot coordinar al-
tres activitats com per exemple la re-
alització de votacions o projectes co-
muns. Normalment sol ser la mateixa
persona que ha creat el grup i per tant
qui n’ha definit les característiques,
però també pot ser que el grup no
compti amb un moderador i funcioni
aleshores de forma més independent,
per bé que de vegades això vulgui dir
també més caòtica.

El fet d’enregistrar-se no impedeix
però, si es vol, mantenir l’anonimat de
l’usuari davant els demés interlocu-
tors, ja que sempre es pot participar
en els debats mitjançant un pseudò-
nim. Un cop enregistrat l’usuari tam-
bé pot optar per a mantenir-se sim-
plement com a observador dels
missatges sense intervenir directament

En la majoria
de casos la creació de
grups i la participació

en ells és gratuïta

en els debats, o fer-ho sol quan ell
consideri convenient. No cal dir que
aquesta flexibilitat, juntament amb
l’enorme oferta de temes i servidors
que hi ha avui dia a la xarxa, és el que
confereix als grups de discussió un
dels seus principals atractius.

Entrant en l’àmbit específic del que
ens interessa no podem dir que glo-
balment hi hagin molts grups de dis-
cussió sobre ateisme a la xarxa, so-
bretot si es compara amb altres
matèries equiparables com pot ser la
religió. Per a ser explícits direm que
en català no en coneixem cap, però
pel que fa a la llengua castellana sí que
n’hi han alguns que val la pena co-
mentar, fins i tot algun de força re-
comanable. Per descomptat l’anglès
és l’idioma que domina a la xarxa i per
tant en aquest tema tampoc no es
produeix, com veurem, cap excepció.

Els dos principals servidors de pà-
gines web que ofereixen serveis de

grups de discussió amb fòrums sobre
ateisme són, des de primers d’any, els
de Yahoo! I ho diem així perquè fins fa
ben poc hi havia per una banda el ser-
vei de Yahoo! conegut com Yahoo!
Clubs, i per altre hi havia un servidor
independent anomenat eGroups que
havia aconseguit una implantació al
mercat significativa.

Doncs bé, aquests dos servidors es
van fusionar a l’agost de 2000, i ara
des de principis de 2001 els grups de
eGroups han passat a anomenar-se
Yahoo! Groups, convertint-se de retruc
en un nou servei de Yahoo! però man-
tenint la tecnologia i els serveis que
poseia eGroups. Segons Yahoo! la no-
va estructura s’ha transformat au-
tomàticament i manté totes les pres-
tacions que poseia eGroups amb noves
funcionalitats afegides. Durant el can-
vi s’ha mantingut tota la informació
dels grups en funcionament, adreces,
missatges i l’adreça d’accés antiga
s’ha redireccionat, de manera que au-
tomàticament s’accedeix a la nova a
partir de l’anterior. La veritat és que
els usuaris no han notat cap canvi i tot
sembla indicar que la transició s’ha
portat de forma impecable. En prin-
cipi això ens porta a pensar que la fu-
sió pot arribar a ser positiva pels usua-
ris, perque els nous grups nascuts
d’aquesta fusió comptaran al darrera
amb el suport de tota la xarxa de
Yahoo!, amb el gran potencial d’usua-
ris i de promoció que això represen-
ta. En aquests moments Yahoo! man-
té doncs dues estructures paral·leles,
per una banda els Yahoo! Clubs, que
segueixen sent els que ja tenia ante-
riorment, i els Yahoo! Groups, proce-
dents de la seva fusió amb eGroups.
Ambdós funcionen independentment
i cada una ofereix les seves presta-
cions i els seus clubs o grups, però
cal suposar que tard o d’hora les dos
estructures acabaran convergint en
una sola aprofitant les millors pres-
tacions d’ambdós serveis.

Fet aquest aclariment podem dir que
en aquests dos servidors és on es tro-
ben el major nombre de grups de dis-
cussió sobre ateisme de tota la xarxa.
Al servidor de Yahoo! Clubs a l’apartat
anomenat “Religions i Creences” tro-
bem el subapartat “Ateisme”:
http://dir.clubs.yahoo.com/Religion___
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Beliefs/Atheism/ en el qual a finals de
gener apareixen inscrits un total de
100 grups sobre aquesta matèria. La
gran majoria són en anglès, entre ells
alguns dels més nombrosos de tota la
xarxa, com A Christian Vs Atheists Club
fundat el 5 de novembre de 1998 i que
compta amb 1.381 membres. Aquest
grup acull no solament ateus, doncs
està catalogat com a grup de “debat”
i per això està obert a la controvèr-
sia amb els creients, però és un dels
llocs de referència imprescindibles
quan es tracta de debatre sobre ateis-
me a la xarxa. Entre els clubs especí-

ficament dedicats a l’ateisme el més
nombrós és Atheists Area amb 387
membres, dins la categoria estricte
“Ateisme” i en la seva definició espe-
cifica «Tots els ateus són benvinguts a
debatre o conversar lliurement».

Altres dos grups superen els 300
membres: Atheists Empire amb 316
membres i Real World Atheism, amb
304 membres. A partir d’aquí hi ha
quatre grups més que superen els 100
membres i un grapat, 68 clubs, o si-
gui la majoria, que no arriben a la de-
sena. Altres peculiaritats és que hi ha
grups que reuneixen gent amb inte-

ressos específics a més de l’ateisme
però a banda de l’ateisme, per exem-
ple un de molt nombrós Atheist and
Single, amb 256 membres reuneix
ateus que a més són solters! «Aquest
club és on discutim els problemes que
trobem essent ateus mentre al ma-
teix temps busquem algú especial».
En aquesta línia val la pena ressaltar
que hi ha fins a 16 grups diferents
de joves ateus, entre aquests el més
important The teen atheists, fundat l’1
de febrer de 1999, que compta amb
232 membres i que es presenta com
«El club per joves que són ateus o
que es pregunten què és en realitat
l’ateisme», i altres grups diguem-ne
curiosos com Atheist poets, per poe-
tes ateus que agrupa 25 persones; o
Single Atheist Vegetarians, amb 7 mem-
bres. És a dir, hi ha oferta per a tots
els gustos.

En quant a l’origen dels grups ja
hem dit que una esclafadora majoria
són en anglès, pràcticament tots ame-
ricans, i es dona la circumstància que
hi han molts Estats americans, en con-
cret 13, que compten amb grups pro-
pis, algun d’ells força actiu. Com a
exemple citarem que hi ha grups pro-
pis a Alabama amb 15 membres,
Kentucky, Oklahoma amb 48 mem-
bres, Oregon amb 29 membres, 3
grups diferents a Califòrnia, 2 grups a
Texas, etc… Entre els grups d’altres
països esmentarem el Canadian
atheists club fundat l’1 de febrer de
1999 que compta amb 13 membres,
el Athées libertins francophones amb
sol 2 membres i pràcticament inactiu,
i l’Israeli Atheists inaugurat el 15 del
passat mes de desembre.

L’únic grup de Yahoo! Clubs en llen-
gua castellana és Ateismo, fundat
l’1 d’octubre de 1998 per un perso-
natge que respon al pseudònim de
Crazy Diamond (“Diamant boig”) i
que és conegut en l’àmbit de l’ateis-
me en castellà a la xarxa perquè és
també el webmaster de la pàgina
Canal #ateismo en DALnet què inclou
un grup de debat propi que mai no ha
arribat a funcionar. El grup Ateismo
compta amb 25 membres i un volum
acumulat de 118 missatges, més aviat
discret pel temps que porta funcio-
nant. Actualment la seva activitat està
sota mínims però va arribar a tenir un
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cert moviment entre setembre i oc-
tubre de l’any passat.

El segon servidor de Yahoo! al que
ens hem referit és Yahoo! Groups
http://dir.groups.yahoo.com/dir/Religi
on___Beliefs/Atheism que també
compta amb un capítol de “Reli-
gions i Creences” amb el subapartat
“Ateisme”. En aquest subapartat apa-
reixen 62 grups, també força hetero-
genis, però cal anar amb una mica de
compte, perquè en aquest subapartat
no estan inclosos tots els grups sobre
ateisme del servidor ni, pel que fa al
nostre interès, tampoc hi són els més
significatius.

Yahoo! Groups compta amb 5 grups
sobre ateisme que superen el cente-
nar de membres, entre ells el grup
ateismo, fundat el 16 d’octubre de
1999 i que compta amb 201 membres.
Val la pena remarcar aquest grup per-
què no és altre que la llista de dis-
cussió de la Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti (UAAR), o sigui la
popular associació d’ateus d’Itàlia.
Aquesta llista és molt activa, amb 438
missatges al més de gener, i va arribar
al màxim nombre el passat desem-
bre amb 931 missatges emesos. Es
tracta d’una llista tancada únicament
pels subscriptors i lògicament és en
italià. En aquest apartat també trobem
la llista UAAR Roma amb 26 membres,
una secció de l’anterior que conté la
llista del Cercle de Roma de la UAAR.

Altres grups singulars que esmen-
tarem són ateus-br amb 18 membres,
un grup dedicat a l’intercanvi d’idees
entre ateus de llengua portuguesa;
Atheists Australia amb 20 membres; dos
grups en llengua indonèsia atheistin-
donesia i betaridurga però ambdós sen-
se activitat; altres grups de joves, de
gays, i un anomenat islam-ilhad creat
al novembre de 2000 que, segons es
defineix a sí mateix, pretén ser un lloc
pel «“ilhad” (ateisme), on els “mus-
lim” (musulmans) puguin debatre amb
els “mulhid” (ateus)».

Ara bé, si a Yahoo! Groups fem
una cerca pel terme “ateismo”
http://groups.yahoo.com/search?query
=ateismo ens apareixen 9 grups, la
majoria d’ells nous, o sigui no inclo-
sos en el capítol general “Atheism”,
sinó que estan inclosos en el de
“Countries” i allí en el dels seus paï-

sos respectius. Això fa difícil saber
amb exactitud el nombre real de grups
sobre ateisme d’aquest servidor. El
primer grup que ens apareix en aques-
ta cerca és el general de la UAAR que
ja hem comentat, però també hi apa-
reix com a nou el de la UAAR Milano,
reservat als membres del Cercle de la
Lombardia de la UAAR, creat el 26 de
desembre de 2000, molt recent per
tant, però que ja compta amb 25
membres i una activitat de 32 mis-
satges sol al mes de gener.

Val la pena destacar també el grup
despertar, en llengua portuguesa, fun-

dat el 25 d’agost de 1999 i que comp-
ta amb 91 membres i un volum de 208
missatges durant el mes de gener de
2001. Es presenta com una «llista ex-
clusivament per aquells que no creuen
en l’existència de déus ni en les reli-
gions organitzades, i que pretén ser
un espai de discussió pels lliurepen-
sadors portuguesos.» Es tracta de la
llista de discussió de la web del ma-
teix nom Despertar, una pàgina por-
tuguesa molt activa que recentment
s’ha transformat en la web ateismo.net.

Un altre grup que esmentarem,
més pel fet que és el segon que tro-



bem en castellà que pel seu interès re-
al és Ateismo_dalnet un grup amb ac-
cés restringit per a membres regis-
trats, fundat el 26 d’octubre de 1999,
amb 11 membres i sol 22 missatges
acumulats. Aquest grup es manté sen-
se activitat des de maig de 2000.

Però no acaben aquí les sorpreses
de Yahoo! Groups. Si realitzem una no-
va cerca pel terme “ateos” ens apa-
reixen encara tres nous grups, tots
ells en castellà! El primer, anomenat
ateos amb solament 2 membres creat
«per a persones que sàpiguen que déu
no existeix o per aquelles que estiguin
començant a adonar-se que les co-
ses no són com diu la majoria», i
Hablemos de teologia un grup multi-
confessional amb sol 3 membres però
molt recent, creat el 18 de gener de
2001 i que fins a últim de mes va acu-
mular 10 missatges. Capítol apart me-
reix el fòrum més destacat del què te-
nim notícia entre tots els de llengua
castellana: Cyberateos, un grup que va
néixer el 8 de setembre de 1999 a la
pàgina del servidor eGroups però que
amb la fusió amb Yahoo! ha estat tras-
passat ara a Yahoo! Groups.

Cyberateos està inclòs a l’apartat
“Countries” del servidor i es presen-
ta amb el lema «La “Unión de
CyberAteos” es la asociación hispana
de internautas ateos que pretende aca-
bar con la idea de Dios y con todo lo
que representa. Bienvenido a su lista
de correo, bienvenido al apasionante

mundo del ateísmo, bienvenido al club
de los que han decidido ser libres y
afrontar la vida (y la muerte) con de-
cisión, valentía y racionalidad.» La se-
va adreça directa és http://groups.ya
hoo.com/group/cyberateos i està mo-
derat per Carlos Grima, webmàster
de La Casa de la Libertad, una conegu-
da web que tracta de diferents temes
relacionats amb la llibertat de pensa-
ment entre els quals l’ateisme té un
paper molt destacat, ja que és també
la seu de la Unión de Cyberateos, la
pàgina web que conté el major vo-
lum d’informació sobre ateisme en
llengua castellana de tota la xarxa.

Cyberateos
és el fòrum sobre

ateisme més dinàmic
en llengua castellana

El grup Cyberateos és el fòrum so-
bre ateisme més dinàmic en llengua
castellana. A finals de gener de 2001
tenia 125 inscrits i va arribar als 434
missatges. Per a tenir idea del seu crei-
xement direm que aquesta quantitat
és més del doble dels 188 missatges
que va arribar a tenir el gener de l’any
anterior. El màxim nombre d’inser-
cions es va assolir al novembre de

2000 amb 507 missatges. És un fòrum
obert, és a dir, qualsevol pot llegir els
missatges que s’envien sense necessi-
tat d’estar-hi subscrit, simplement con-
nectant-se a la seva pàgina de referèn-
cia. El grup funciona molt activament,
s’obren debats en els que intervenen
els participants, majoritàriament es-
panyols, però també d’altres països ibe-
roamericans com Colòmbia, Mèxic,
Xile, Argentina... i s’hi poden enviar do-
cuments i imatges. Durant l’any passat
fins i tot es va adoptar un logotip com
a símbol de l’ateisme per votació en-
tre els membres.

El fet d’estar creat per a la troba-
da i intercanvi d’idees entre ateus va
provocar certes tensions al si del grup
de debat l’any passat quan es va plan-
tejar la possible entrada d’algun
creient interessat a participar a les dis-
cussions. Finalment es va acceptar la
seva participació, però aleshores la
persona afectada va declinar apuntar-
se al grup pel fet que hagués calgut dis-
cutir aquesta questió. Això hagués es-
tat plenament raonable si prèviament
a aquest incident el grup no hagués es-
tat definit com un “grup d’ateus” per
a la discussió de temes relacionats
amb l’ateisme, però la tensió en aquell
moment va ser inevitable. Ara el te-
ma està totalment superat.

Deixant enrera Yahoo!, un altre
servidor en anglès que conté grups
sobre ateisme és SmartGroups
http://www.smartgroups.com/group/fi
ndgroup.cfm?CID=197287. Aquest
compta amb tres grups diferents:
Atheism, amb 6 membres i creat el 25
de març de 2000, però totalment
inactiu des de juny de 2000; The
Atheism list, un grup molt recent,
doncs ha començat a operar el 26
de gener de 2001 però que a final de
més ja comptava amb 37 membres i
un acumulat de 33 missatges. Per úl-
tim el grup Arafel, creat el passat mes
de desembre però que en cap mo-
ment ha acabat d’arrencar.

Un servidor diferent que sí val la pe-
na esmentar és About.com, que en la
secció “Religion/Spirituality” dins del
subapartat “Agnosticism/Atheism”
http://atheism.about.com/religion/at
heism/mbody.htm té un interessant fò-
rum moderat per Austin Reed Cline,
director regional del Council for Secular
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Humanism i membre de la Campus
Freethought Alliance. Aquest fòrum és
de registre obligatori per a poder par-
ticipar en els debats, però permet ac-
cedir en forma de convidat a algunes
prestacions i destaca sobretot per la
gran quantitat de recursos addicionals
que presenta: notícies, articles, enllaços,
guia de recursos, arxius d’àudio, vídeo,
etc. L’únic inconvenient que li veiem és
la seva estructuració una mica confu-
sa que requereix una certa pràctica per
arribar a adaptar-se a la seva forma
de funcionament. Dos altres fòrums in-
teressants en el mateix servidor són
Science and Religion: In Conflict? dedicat
a la controvèrsia sobre si, com diu el
títol, ciència i religió poden ser com-
patibles o necessàriament entren en
conflicte, i Separation of Church and
State, referit al debat, molt present
als Estats Units, de fins on el govern
pot o no donar suport a les diverses
confessions o ha de mantenir-se com-
pletament separat de la religió.

Bravenet Web Services també comp-
ta amb diversos webs sobre ateisme,
però manté una estructura una mica
desorganitzada i pot costar bastant
trobar allò que busquem. L’ordenació
és purament alfabètica, però accepta
tota mena de símbols alfanumèrics, la
qual cosa porta a que els usuaris in-
cloguin davant del nom del seu grup
símbols per aconseguir que aparegui
més amunt als llistats, però també pro-
vocant que al final sigui gairebé im-
possible localitzar res. A més, si fem
una cerca pel terme “Atheism” tro-
bem el grup Evangelical Atheist d’accés
lliure, però en canvi si busquem el ter-
me “Atheist” ens apareix un altre grup
anomenat Atheist de registre obligatori
inclòs a la secció d’Arts i Literatura!
Encara si busquem manualment a la
secció “Religion” trobarem “Atheism”
Science Vs. Religion Forum amb l’aclari-
ment que és un grup només per ateus,
també obert, i si seguim buscant per
la llista encara arribem a dos grups
més Atheism Forum, un grup de dis-
cussió obert referit als «problemes
que afecten als no-creients i a la dis-
cussió sobre filosofia i religió». L’últim
grup d’aquest caòtic servidor al qual
ens hem referit és Atheism vs. Theism
que porta com a motiu «Obre la te-
va ment i la teva boca»!

Podríem referir-nos a Melodysoft
com l’únic servidor d’origen espanyol
que conté algun grup de discussió so-
bre ateisme del qual tinguem constàn-
cia, i això ja ens sembla suficient raó
per a parlar-ne. En aquest servidor els
usuaris poden crear grups de discus-
sió a voluntat amb un alt grau de per-
sonalització, que inclou l’opció de de-
finir subgrups i la vinculació directa a
pàgines web. A més el propi servidor
ofereix un llistat de fòrums on els usua-
ris poden apuntar-se per participar
sense necessitat d’enregistrar-se.
L’inconvenient més gran —que sem-
bla estar en vies de solució— és que
no permet fer cerques de grups i so-
lament compta amb un índex general
de temes on, si no coneixem l’adreça
directa del grup, cal buscar de forma
manual el que ens interessa.

Melodysoft té un capítol anomenat
“Foros de las religiones del mundo”
dins del qual ofereix un grup que
es diu Foro para Agnósticos y Ateos
http://www.melodysoft.com/cgi-bin/fo
ro.cgi?ID=Agnosticos. creat el 28
d’agost de 1999 i que acumula 120
missatges. El fòrum compta tanmateix
amb varis subgrups entre els quals
n’hi ha un d’específic sobre ateisme
anomenat Ateos amb sol 9 missatges,
lògicament, com el servidor, en llengua
castellana.

L’apartat anomenat “Foro de Las
Religiones del Mundo” és un fòrum
general per a totes les religions que pre-

tén promoure la tolerància religiosa i la
comprensió entre totes les creences
i persones. Sobre el “Foro para
Agnósticos y Ateos” diu que malgrat no
ser confessions religioses fan referèn-
cia a temes comuns als que tracten les
religions i que per això els agnòstics i
els ateus són benvinguts a participar en
ell, però també els encoratja a partici-
par en els fòrums de religió que no
siguin confessionals, «el motivo de la
creación de este foro es ofrecerles a
todos los que han elegido estas ideas
como suyas, un ámbito en donde pue-
dan departir y debatir con tranquilidad,
sin sufrir ataques de fundamentalistas,
proselitismos de ninguna especie ni
agresiones por su “falta de fe”.»

La filosofia del creador és bastant
oberta, doncs vol ser un fòrum sobre
religió, no un fòrum religiós, i per
aconseguir-ho diu que no hi ha cap
tema tan sagrat que no pugui ser qües-
tionat o debatut i convida a intercan-
viar idees en lloc d’intentar utilitzar els
fòrums per a fer proselitisme.

HostBoard és un altre servidor que
compta amb un grup de discussió so-
bre ateisme. Dins l’apartat “Religion”
hi ha el grup Atheist Youth Group Board
http://www.hostboard.com/cgi-
bin/Ultimate.cgi?action=intro&Bypass
Cookie=true&category=62, moderat
per “AtheistGirl” que funciona de
manera una mica diferent de tot el que
hem vist fins ara. En aquest fòrum els
subscriptors poden plantejar temes de
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discussió relacionats amb l’enunciat ge-
neral del grup, sobre els quals després
poden enviar-se missatges de respos-
ta, establint-se un diàleg més centrat
directament per temes específics de
discussió, i també a l’hora més orde-
nat. El grup esmentat comptava a
finals de gener amb 47 temes o topics
diferents oberts i amb quasi 900 res-
postes o posts associades. Els temes
més antics daten del mes de novem-
bre passat, la qual cosa ens indica un
nivell d’activitat força notable.

Paraules majors mereix The Secular
Web, la pàgina web de Internet Infidels,
una organització educativa americana

sense ànim de lucre que funciona amb
voluntaris i que té per objecte man-
tenir i alimentar la pàgina amb més re-
cursos sobre ateisme, secularització i
lliurepensament de tota la xarxa
Internet. Entre els innumerables
recursos que ofereix està precisament
el Internet Infidels Discussion Forum,
http://www.infidels.org/electronic/fo
rum/ubbcgi/Ultimate.cgi, que és la sec-
ció destinada a oferir debats a través
de la web sobre temes relacionats
amb els objectius de l’organització.
Aquesta secció comptava a finals de
gener gairebé amb 2.000 membres re-
gistrats per a participar en els debats.

El funcionament és molt similar
al que comentavem en parlar de
HostBoard. La secció de discussió està
dividida en quatre tipus de fòrums di-
ferents: els anomenats de feedback, els
fòrums de filosofia, els d’activisme i els
fòrums oberts. En tots quatre s’hi po-
den proposar temes de debat als quals
després els subscriptors poden enviar-
hi els seus missatges. Com a exemple
direm que en els fòrums de filosofia un
dels grups més nombrosos, l’anome-
nat Existence of God(s) amb la presen-
tació «En aquests dies i en aquesta èpo-
ca com pot algú creure en Déu?»
proposa a 1 de febrer 550 temes
diferents i té acumulats més de 14.000
missatges. Si tenim en compta que hi
ha 16 grups entre els quatre fòrums
entendrem que entre tots hi hagi un
total de més de 3.300 temes oberts i
més de 46.000 missatges enviats.

Per últim, no podem acabar sense
referir-nos als grups de notícies
Usenet. Aquests grups, com ja hem
comentat abans, no funcionen a tra-
vés de pàgines web ni del correu
electrònic com els anteriors, sinó que
ho fan mitjançant un servei de notí-
cies de la xarxa conegut com news pel
qual ha d’estar preparat el nostre
servidor. Conforma una mena de con-
junt de llistes de distribució a les quals
s’envien els missatges que automàti-
cament poden ser llegits pels altres
usuaris subscrits.

El més conegut i popular de tots
els grups de news de la xarxa sobre
ateisme és alt.atheism, que està consi-
derat el grup de notícies més antic de
tota la xarxa relacionat amb aquest
tema, doncs sembla que es va crear al
febrer de l’any 1990. El terme alt. fa
referència als grups de news que en el
sistema de classificació que s’utilitza
es consideren “alternatius”. No obs-
tant això es calcula que el volum de
missatges que ha rebut alt.atheism des
del seu origen supera els 78.000.

Com alternativa a l’anterior, en el
qual no es pretén discutir tant sobre
l’existència o no de déu sinó sobre al-
tres temes diferents però relacionats
amb l’ateisme, i amb un nivell inferior
de tràfic, al voltant de 2.000 missat-
ges emesos, trobem alt.atheism.mode-
rated, que a més com el seu nom
indica compta amb un moderador.
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Altres grups són alt.atheisme.satire amb
quelcom més de 4.200 missatges,
alt.christnet.atheism amb prop de 2.800
missatges, i cl.glauben.atheismus del
qual no tenim més informació.

Hi ha dos altres grups de news a
destacar: soc.atheism, un grup de dis-
cussió moderat referit a la relació de
l’ateisme amb la vida quotidiana, amb

590 missatges i talk.atheism amb poc
més de 9.000 missatges, centrat en el
debat entre “ateisme i religió”.

Per acabar mencionarem un grup en
italià It.cultura.ateismo que fins ara ha
acumulat un miler de missatges i, en-
cara que no hi ha cap grup estrictament
sobre ateisme en llengua castellana, pels
interessats a trobar algun grup de no-

tícies en castellà on poder participar
citarem el grup es.charla.religion, on es
discuteix sobre religió en un sentit am-
pli, des d’una perspectiva oberta i no
confessional, en el qual tenen cabuda
tant els religiosos com els escèptics o
els ateus. Aquest grup de news porta-
va acumulats a finals de gener de 2001
al voltant de 2.000 missatges.
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Commemoració oficial del “Dia de Darwin”
Un grup d’organitzacions proposen convertir el 12 de febrer en una festa
internacional d’homenatge al pare de la teoria de l’evolució.

Un grup d’organitzacions americanes,
a les que s’han sumat col·lectius d’al-
tres països, han proposat commemo-
rar el 12 de febrer, dia de l’aniversa-
ri del naixement de Charles Darwin
l’any 1809, per considerar que és ne-
cessari promoure el reconeixement
de la societat a la tasca que els cien-
tífics realitzen en benefici del conei-
xement i el progrés de la humanitat.

Aquests grups consideren que els
científics, a banda de les seves hete-
rogeneïtats, constitueixen un col·lec-
tiu que ha protagonitzat molts dels
principals avenços en la millora de les
condicions de vida de l’home, però
que en canvi la seva tasca no ha estat
mai prou reconeguda pel conjunt de
la societat, fins el punt que de vega-
des, com succeeix en casos com el de
Charles Darwin, pare de la teoria de
l’evolució, la figura i l’obra d’aques-
tes persones han estat injustament vi-
lipendiades per determinats sectors
que han posat els seus prejudicis o in-
teressos particulars al davant de l’ob-
jectivitat i el rigor dels estudis, els des-
cobriments o fins i tot del bé comú.

Davant d’aquesta realitat els orga-
nitzadors consideren que la societat
hauria d’instituir festivitats per a cele-
brar i recordar públicament la im-

i un moment per a sentir-se optimis-
tes sobre el futur que tenim al davant.»

Segons els organitzadors aquesta
celebració no pretén ser partidista, ja
que la participació a la programació
oficial del “Dia de Darwin” «és ober-
ta a totes les organitzacions interes-
sades a celebrar i a promoure i de-
fensar l’educació de la ciència en
general i en particular l’ensenyament
de la teoria de l’evolució». També
creuen que les festes i celebracions
són una part important de l’esperit
d’una societat perquè permeten a les
persones sentir-se connectades entre
elles i amb les causes que es subs-
criuen, i proporcionen elements co-
muns per a compartir entre els ciuta-
dans que a la llarga acaben configurant
el que anomenen tradicions.

Les entitats que coordinen aques-
ta iniciativa són: Secular Student
Alliance, Campus Freethought Alliance,
Committee for the Scientific Investigation
of Claims of the Paranormal (CSICOP),
Skeptics Society, American Humanist
Association, Freedom From Religion
Foundation, WonderFest, EvolveFISH, The
Secular Web i Institute for Humanist
Studies. Per a més informació es pot
consultar la pàgina web del Darwin Day
a l’adreça: http://darwin.ws/day/.

portància d’alguns personatges i per
a commemorar fites importants de la
història de la ciència, que en definiti-
va és una part cabdal de la història de
la humanitat. Per això pretenen «con-
vertir el “Dia de Darwin” en un sím-
bol universal que serveixi per unir a
científics, educadors i racionalistes de
tot el món, i ofereixi l’oportunitat de
donar un reconeixement a una figura
important de la causa de la ciència,
però també a un símbol de la lluita ac-
tiva contra la persecució del coneixe-
ment. És una oportunitat per a sentir-
se orgullosos dels èxits de la humanitat



En Ciencia versus religión, un falso con-
flicto, Stephen Jay Gould pretende ha-
ber resuelto de forma definitiva el se-
cular conflicto entre ciencia y religión
partiendo de una premisa muy sim-
ple, a la que denomina MANS, que
consiste en postular la existencia de
magisterios distintos para ámbitos
distintos de conocimiento y en de-
fender que dichos magisterios deben
ser capaces de convivir respetuosa-
mente aportando sus conocimientos
respectivos para el desarrollo inte-
gral del hombre en su camino hacia
la sabiduría.

Bajo esta perspectiva el título de la
edición castellana resulta más ilus-
trativo sobre el contenido de la obra
que el original en inglés de Rocks of
ages, que podría traducirse por Rocas
antiguas, en escueta referencia a esas
dos grandes y antiguas construccio-
nes enraizadas con firmeza en nues-
tra civilización que son la ciencia y la
religión.

En su discurso Gould sitúa el mun-
do de la naturaleza bajo el magiste-
rio de la ciencia, el de la moral bajo el
magisterio de la religión y el de la es-
tética bajo el magisterio del arte. Para
él todos los magisterios son igual-
mente positivos y aportan saberes ne-
cesarios para llegar al conocimiento
integral de la realidad, y cada uno de
ellos debe circunscribirse al ámbito
concreto de su disciplina para evitar
entrar en conflicto con los demás.
Refiriéndose a ciencia y religión dice
por ejemplo:

«estos dos ámbitos poseen igual va-
lor y nivel necesario para cualquier
vida humana completa; y (…) perma-
necen lógicamente distintos y com-
pletamente separados en estilos de in-
dagación».

Una vez dada por sentada esa afir-
mación, que a nosotros nos parece
de lo más aventurada, lanza la hipó-
tesis de que la aparición de conflictos
entre ciencia y religión a lo largo de
la historia es un problema ficticio,

«un debate que sólo existe en la men-
te de las personas y en las prácticas so-
ciales»

ya que para Gould tales conflictos se
han dado tan sólo esporádicamente
cuando se ha producido una invasión
en los espacios respectivos por par-
te de los distintos magisterios y, por
tanto, resultaría relativamente senci-
llo acabar con dichos conflictos si ca-
da cual se mantuviera en su propio
ámbito de conocimiento.

Para ello aporta algunos ejemplos
históricos repletos de interpretacio-
nes personales acerca de las inten-
ciones profundas de los personajes
que analiza, Colón, Galileo, Darwin,
el famoso juicio de Scopes en Dayton
en 1925… para llegar a la conclusión
de que el conflicto generalizado en-
tre ciencia y religión es una falacia
porque la mayor parte del tiempo la
mayoría de creyentes no pretenden
que la religión interfiera en el campo
de la ciencia y viceversa, es decir que
los científicos, en el ejercicio de su
profesión, no pretenden por lo gene-
ral inmiscuirse en el ámbito de la mo-
ral ni de la religión.

«Estas batallas históricas genuinas no
oponen a la ciencia contra la religión,
y sólo pueden representar un juego de
poder por parte de fanáticos formal-
mente aliados a un bando, y que in-
tentan imponer sus puntos de vista
idiosincrásicos y decididamente mino-
ritarios sobre el magisterio del otro
bando.»

En la defensa de esta segunda su-
posición se centra precisamente bue-
na parte de la obra, en el análisis un
tanto particular de la relación entre
ciencia y religión en ámbitos y mo-
mentos distintos para concluir que
tan sólo se dan pequeñas escaramu-
zas entre sectores marginales y fun-
damentalistas de ambos bandos in-
capaces de reconocer que el dominio
del otro magisterio es igualmente
lícito y respetable, algo así como que
el conocimiento se fundamenta en
compartimentos estancos e impene-
trables igualmente legítimos, entre
los que no existe comunicación, si-
no que todos aportan independien-
temente su riqueza a esa realidad
compleja que constituye el ser hu-
mano.

«Los creacionistas no representan el
magisterio de la religión. Promueven
celosamente una doctrina teológica
particular, un punto de vista religioso
intelectualmente marginal y demográ-
ficamente minoritario».

«Mientras que los científicos han de
actuar mediante principios éticos (…),
la validez de tales principios no puede
inferirse nunca a partir de los descu-
brimientos objetivos de la ciencia.»

«Ya bastante daño han hecho los cien-
tíficos que violan MANS al identificar
equivocadamente sus propias prefe-
rencias sociales como hechos de la na-
turaleza en sus escritos técnicos».

Sin embargo la argumentación de
que un grupo no representa a todo
un colectivo, aun siendo cierta en lo
general, no puede ser significativa al
tratar de la religión, porque lo que se
analiza no es si ese grupo concreto
representa o no a todas la religio-
nes, sino que el grupo en cuestión
constituye una muestra de lo que su-
cede cuando la aceptación de verda-
des subjetivas pretende imponerse
como fundamento del conocimien-
to, es decir se refiere a la propia esen-
cia de lo que es la religión.
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STEPHEN JAY GOULD
Ciencia versus religión, un falso conflicto
Editorial Crítica



AMIN MAALOUF
Las cruzadas vistas
por los árabes
Alianza Editorial

El propi autor ens revela el seu
objectiu a la introducció: «expli-
car la historia de les creuades tal
i com les van veure, viure i rela-
tar a “l’altre bàndol”, és a dir, des
del cantó àrab». Per aconseguir-

ho es basa en les fonts dels historiadors i els cronistes
àrabs de l’època. El resultat és una visió diferent de la que
ens ha arribat a nosaltres, els occidentals, els que tenim
la perspectiva de la història que per bé o per mal hem re-
but a través de les fonts cristianes.

El llibre abasta el període que va des de l’arribada
dels primers creuats amb l’expedició de Pere l’Ermità l’any
1096 fins a la conquesta d’Acre pel sultà Jalil l’any 1291.
En aquest període explica les invasions successives que
van permetre als cavallers d’occident establir-se i man-
tenir-se a “Terra Santa” durant gairebé dos segles.

L’obra ens explica com els invasors, els anomenats frany,
són vistos com uns guerrers valents i tenaços, però tam-
bé agosarats i sobretot ferotges i cruels fins a límits ini-
maginables. El llibre és abundant en referències a les bar-
baritats comeses per aquests defensors de la creu, que no
dubten a assassinar tots els habitants de les ciutats que els
presenten resistència com Antioquia, o a practicar el ca-
nibalisme quan no troben res millor per menjar a Maarat.

El fet és que els primers creuats troben un cúmul d’es-
tats àrabs enfrontats entre ells, governats per musulmans
d’origen turc, on els propis àrabs i sobretot els califes exer-
ceixen papers secundaris i tenen un poder més simbòlic
que no pas real. Això, unit a la fama que els creuats es guan-
yen per la seva crueltat, terroritza la població i permet que
en tan sols tres anys, el 15 de juliol de 1099, entrin a
Jerusalem, on fan una altre carnisseria. A partir d’aquí els
frany establiran veritables regnes, però seguiran comptant
amb l’ajut de les ordres religioses militars i dels reis occi-
dentals, que trobaran en les creuades un motiu per anar a
cercar la glòria i salvar la seva ànima. Solament després
de gairebé un segle d’ocupació cristiana els àrabs reunits
sota el comandament de Saladino seran capaços d’entrar
victoriosos a Jerusalem, el 2 d’octubre de 1187, però en-
cara hauran d’esperar un altre segle i superar les escome-
ses dels genets mogols per arribar a la definitiva conques-
ta d’Acre, l’últim dels regnes cristians a l’orient.

La lectura del llibre és interessant, potser una mica fei-
xuga, doncs l’autor ens presenta una inacabable successió
de cabdills, traïcions, escaramusses, aliances, batalles, que
en alguns moments fa difícil seguir el fil de la narració, però
que posen de manifest l’extrema feblesa d’uns reialmes di-
vidits per odis ancestrals on els creuats troben un terreny
adobat per a les seves ànsies de conquesta desenfrenada.

És el resum d’una època durant la qual es van establir
les pautes d’una modernitat que començava a despuntar
i que els àrabs potser van perdre durant els dos agitats
segles que, com diu l’autor, «van donar forma a Occident
i al món àrab i que encara avui segueix condicionant les
seves relacions».
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En cualquier caso la pretensión de
S. J. Gould de ventilar en su obra un
conflicto secular tan trascendental
queda pronto en evidencia cuando nos
preguntamos sobre el fundamento de
algunas de sus proposiciones. En pri-
mer lugar parece más que discutible
su premisa de que existan distintos
magisterios, es decir, formas de apro-
ximación al conocimiento de la reali-
dad igualmente legítimas, y que la re-
ligión pueda ser considerada sin más
como una de ellas; pero todavía re-
sulta más difícil de digerir la afirmación
de que, una vez considerada la posibi-
lidad de dichos magisterios, respon-
dan o no a alguna forma legítima de
conocimiento, no haya ninguna causa
para que entren en conflicto.

S. J. Gould es un científico que se
declara a sí mismo agnóstico, por ello
su participación en este debate podría
parecer a priori neutral, pero como
ya está archidemostrado el hecho de
ser científico no garantiza más que el

religión con tal de salvaguardar sus cre-
encias. Porque ahí es donde aparece el
conflicto, a medida que la ciencia avan-
za y ensancha sus dominios arrinco-
nando la superstición y la especulación.
¿Está la religión dispuesta a abandonar
sus verdades objetivas a medida que la
ciencia las ponga en cuestión?

Cuando sectores de la religión
aceptan una teoría científica lo hacen
porque esa teoría es compatible con
sus creencias, no porque estén dis-
puestos a abandonarlas cuando la cien-
cia pruebe su ineficacia. La asimilación
a posteriori es lo que va conciliando la
ciencia con la religión, no la ausencia
de conflicto, es decir de colisión. De
lo contrario la religión debería acep-
tar que la revelación no proporciona
conocimiento real en lo tocante a las
ciencias objetivas y a la realidad del
mundo, sino simple y pura especula-
ción. En cuanto al magisterio moral de
la religión… habría primero que dis-
cutir en qué se basa su validez.
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dominio, como reconoce el propio
autor, de la especialidad propia y por
ello sucede lo que en tantas ocasio-
nes, que queriendo resolver un con-
flicto ajeno a su disciplina en base de
propuestas conciliadoras acaba por
mostrar su propia impregnación reli-
giosa, buscando la forma de justificar
un espacio para la religión en un mun-
do donde el conocimiento objetivo
cada vez más va arrinconándola hacia
posiciones difíciles de defender. Por
eso no logra convencernos con su
propuesta, porque no aborda el pro-
blema en su registro real y sólo trata
de quitar hierro a la contienda a ba-
se de buena voluntad.

Afirmar que en la mayoría de los ca-
sos no se produce conflicto porque
la religión coincide con la ciencia es
una perogrullada, evidentemente que
no hay conflicto cuando no existe dis-
crepancia. La cuestión es: si hay dis-
crepancia con el saber positivo hasta
dónde está dispuesta a replegarse la



Fragments literaris
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FEDOR DOSTOYEVSKY
Los Demonios
Editorial Bruguera

Segunda Parte. Capítulo Primero
La noche. V.

«—Usted debe ser muy feliz, ¿verdad Kirílov?
—Sí, lo soy —asintió el interpelado, como quien da la
más corriente de las respuestas.
—Sin embargo, hace poco tiempo estaba usted muy triste
y enojado con Liputin.
—Hum… Ahora no me quejo de él. Entonces ignoraba que
era feliz. ¿Se ha fijado alguna vez en la hoja de un árbol?
—Sí.
—Yo vi hace poco una amarilla, con sólo restos de verdor,
podrida por los bordes. Se la llevaba el viento. A la edad
de diez años, en invierno cerraba los ojos y me imaginaba
una hoja verde, reluciente, con todos sus tendones, y el sol
brillaba. Abría luego los ojos y no daba crédito a lo que ve-
ía, porque la otra visión era muy buena. Y de nuevo los ce-
rraba.
—¿Qué es eso, una alegoría?
—No… ¿Por qué? No se trata de una alegoría, sino sim-
plemente de una hoja. Una hoja está bien. Todo está bien.
—¿Todo?
—Todo. El hombre es desdichado porque no sabe que es
feliz; sólo por eso. !Ahí se encierra todo, todo! El que se
percata de ello, se vuelve feliz inmediatamente, en ese
mismo instante. Esa suegra se morirá, y la niña seguirá
viviendo. Todo está bien dispuesto. Lo descubrí de
pronto.
—¿Y también está bien dispuesto que alguien se muera de
hambre o que alguien ultraje y deshonre a una niña?
—También eso. El que se destroce la cabeza por un niño,
hará bien, y el que no se la destroce, igual. Todo está
bien, todo. Los que saben esto viven a gusto. Si todos su-
pieran que les va bien, les iría bien, pero mientras no lo se-
pan les irá mal. !Ahí radica todo el pensamiento, todo, y no
existe ningún otro!
—¿Cuándo se enteró usted de que era tan feliz?
—La semana pasada, el martes; no, el miércoles, pues era
de noche y ya había llegado el miércoles.
—¿Cómo lo supo?
—No recuerdo. Iba paseando por la habitación… Pero da

igual. Detuve el reloj a las dos y treinta y siete minutos.
—¿En señal de que el tiempo debía detenerse?
Kirílov guardó silencio.
—Son malos —reanudó luego su disquisición— porque no
saben que son buenos. Cuando lo sepan no violarán a las
niñas. Necesitan enterarse de que son buenos, y entonces,
todos, desde el primero al último, se volverán buenos.
—Usted ya se ha enterado. ¿Quiere decirse que es bueno?
—Sí, lo soy.
—Dicho sea de paso, coincido en ello —murmuró
Stavroguin, cejijunto.
—Quien enseñe que todos somos buenos pondrá fin al
mundo.
—Quien lo enseñó fue crucificado.
—Vendrá a nos, y su nombre es el de hombre Dios.
—¿No el de Dios hombre?
—No, sino el de hombre Dios. Hay diferencia.»

ARTURO PÉREZ-REVERTE
El Club Dumas
Editorial Alfaguara Hispánica

Capítulo VII. El número Uno y el número Dos.

«—Lo que nos lleva —dijo al fin— a la cuestión que me
ocupaba cuando usted llamó a la puerta… Cada vez que
encaro el problema siento lo que un cura renegando de su
fe… ¿Le sorprende que use la palabra sacrilegio?

—En absoluto. Supongo que se trata exactamente de eso.

Fargas se retorcía las manos con gesto atormentado. Su
mirada se deslizó a su alrededor, por la habitación desnu-
da y los libros en el suelo, hasta detenerse otra vez en
Corso. La sonrisa parecía una mueca postiza, que alguien
hubiera pintado en su cara.

—El sacrilegio sólo se justifica en la fe… Un creyente es
el único capaz de cometerlo y sentir, al tiempo que incu-
rre en él, la dimensión terrible de su acto. Jamás experi-
mentaríamos horror profanando una religión que nos cau-
sara indiferencia; sería blasfemar sin un dios dándose por
aludido. Absurdo.»

En aquest apartat recollim alguns fragments literaris que
considerem  suggeridors per a reflexionar sobre temes vin-
culats o propers a l'ateisme o que, per les seves caracte-
rístiques poden ser un bon punt de partida per a debatre
arguments filosòfics relacionats amb aquesta qüestió. En
qualsevol cas aquests fragments no són més que breus
extractes d'obres literàries prou conegudes i, lògicament,
recomanen la lectura completa de les obres per a poder

valorar íntegrament les argumentacions dels autors. També
pensem que a l'hora això permetrà gaudir d'una lectura més
profunda i gratificant. Considereu que en alguns casos
aquests fragments poden ser simplement reflexions aïlla-
des dins del context de l'obra, però en d'altres formen part
del nucli argumental. Per això mateix recordem que sem-
pre resulta difícil valorar amb propietat un fragment d'una
obra literària despullat del seu context de procedència.
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