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La llei islàmica,
contrària als
drets humans
Una sentència del Tribunal d’Estrasburg, que dóna la raó
a Turquia davant dels islamites, declara que la sharia és
incompatible amb el Conveni Europeu de Drets Humans.

En una sentència històrica el Tribu-
nal Europeu de Drets Humans
d’Estrasburg va refusar a finals de
juliol la demanda de l'islamita Partit
del Benestar turc (Refah), i va decla-
rar vàlida la decisió presa pel govern
turc l’any 1998 d’il·legalitzar-lo per tal
de garantir i preservar la laïcitat i la
democràcia a Turquia.

La demanda interposada contra
l’Estat turc argumentava que la prohi-
bició i les sancions imposades contra
el Partit del Benestar, entre elles la
confiscació de tots els seus bens, i
contra els principals dirigents del par-
tit, com ara la inhabilitació per 5 anys
de l’exprimer ministre Erbakan i d’al-
tres destacats personatges, violava
l’article 11 del Conveni Europeu de
Drets Humans; però el Tribunal
d’Estrasburg ha respost amb con-
tundència al·legant que aquest partit
pretenia instaurar a Turquia un sis-
tema jurídic antidemocràtic basat
en la llei islàmica o sharia, que “es fo-
namenta en regles divines decretades
per la religió”, que “es desmarca
clarament dels valors del Conveni
Europeu de Drets Humans”, i que
per aconseguir-ho no descartava la
possibilitat de recórrer a la força per
accedir al poder si es donaven les
condicions propícies per a fer-ho.

Per això troba raonable que un
Estat, en aquest cas Turquia, prengui
mesures per impedir la realització

d’un projecte que és “incompatible
amb les normes del Conveni Europeu
de Drets Humans” i que “incita a la
violència i no respecta les regles de
la democràcia o cerca la seva des-
trucció”, fins i tot abans que es rea-
litzin accions concretes que puguin
“comprometre la pau civil i el règim
democràtic del país”.

El Tribunal d’Estrasburg conside-
ra que qualsevol partit pot marcar-
se per objectiu canviar la legislació
o fins i tot el marc legal o constitu-
cional d’un Estat, però sempre que
per aconseguir-ho utilitzi mitjans
legals i democràtics i sempre que la
seva pretensió sigui “compatible
amb els principis democràtics fona-
mentals”, cosa que no es donaria en
cas d’instaurar-se la llei islàmica.
D’aquesta manera declara implícita-
ment que la llei islàmica és contrària
als drets humans i legitima els estats
europeus per combatre qualsevol
pretensió d’instaurar-la en el seu
territori.

El Tribunal Europeu de Drets
Humans d’Estrasburg interpreta i
aplica el Conveni Europeu de Drets
Humans redactat l’any 1950 per tal
de protegir els drets fonamentals i
les llibertats dels ciutadans europeus.
Les seves sentències són vinculants
per a tots els estats signataris, entre
els que hi han tots els de la Unió
Europea.
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A rel dels atemptats del mes de
setembre als Estats Units i de la con-
següent resposta americana els tali-
bans han passat a primer terme de
l’escena mediàtica mundial. Són
probablement l’exponent més clar del
fanatisme i de la intransigència religio-
sa que hi ha al món, però això no és
quelcom nou que s’hagi descobert ara,
ja fa anys que es ve denunciant públi-
cament la seva actuació retrògrada fins
el paroxisme que ha sumit l’Afganistan
en el terror i en la misèria.

Els talibans sorgeixen l’any 1994
com a milícia organitzada a partir dels
nens i dels joves orfes provocats pels
diferents conflictes que l’Afganistan
ve patint des de principis dels anys vui-
tanta. Aquests joves, de confessió sun-
nita i majoritàriament d’ètnia pushtun,
van ser educats de forma gairebé
exclusiva en l’estudi de l’Alcorà a les
madrasses de Kandahar, a l’Afganistan,
i a les principals ciutats del Pakistan,
en ambients de gran exaltació religio-
sa, fonamentalista, impregnats pel
contacte amb els resistents islàmics
arribats de tot el món musulmà a
l’Afganistan per lluitar durant els anys
de la invasió soviètica.

La possibilitat d’instaurar un règim
fort que acabés definitivament amb les
lluites fratricides entre les diferents
faccions de muhaidins, frenés la in-
fluència de la minoria xiïta proirania-
na i fos capaç de retornar la pau, o si
més no una certa estabilitat a la regió,
va pesar aleshores més pels Estats
Units, interessats a construir un ole-
oducte a la zona (projecte que mai va
prosperar), que el perill d’entregar
el país a un potencial extremisme islà-
mic que es considerava previsible i per
sobre de tot controlable gràcies a la
seva dependència econòmica i a la
seva proximitat ideològica a l’Aràbia
Saudí. En aquest context el setembre
de 1996 els talibans entren a Kabul i
ocupen el poder, sent considerats per
alguns com un mal menor per impo-
sar l’ordre i acabar amb el caos en que
es trobava immers el país.

La realitat però va ser molt dife-
rent. Un cop al poder els talibans van
començar a actuar pel seu compte i a
posar en pràctica la seva particular
interpretació fonamentalista de l’Islam
que havien après a les madrasses,
tremendament hostil cap a qualsevol
desviació de la seva doctrina i sense
cap mena de projecte social ni polí-
tic per a reconstruir el país.

Les primeres mesures ho deixaven
ben clar: l’adulteri seria castigat amb
la mort per lapidació, el consum de
begudes alcohòliques amb la mort a
la forca i l’exposició publica del cos
durant tres dies, les execucions pú-
bliques es farien els divendres a l’es-
tadi de futbol... malgrat això la comu-
nitat internacional es va inhibir de
l’assumpte perquè l’interès de les
potències estrangeres un cop supe-
rada la guerra freda s’havia reduït
ostensiblement.

Les que sortien pitjor parades amb
la nova situació eren les dones. Seria
obligatori portar sempre posada la

burka, una peça de roba que cobreix
íntegrament el cos de cap a peus i que
solament permet veure l’exterior amb
dificultat a través d’una mena de
reixeta, i es prohibia taxativament a
les dones treballar i rebre educació o
assistència mèdica. En la majoria de
casos això condemnava les vídues,
nombroses a causa de les guerres, i
els seus fills, a la misèria més absolu-
ta i en molts casos a morir de gana.
Les imatges esgarrifoses de dones
sota la burka executades a l’estadi de
Kabul van donar la volta al món i van
comportar les primeres denúncies a
occident sobre la crueltat dels talibans
i el tracte degradant contra elles.

Però això sols era el començament,
disposicions demencials com la prohi-
bició als homes de tallar-se la barba
sota l’amenaça de ser empresonats fins
que els hi tornés a créixer, la prohi-
bició d’escoltar música, de veure la
televisió i de qualsevol altre mostra
pública d’alegria, la tala indiscriminada
d’arbres als parcs per evitar la temp-
tació d’escenes amoroses i altres lleis
similars van posar de manifest que la
suposada religiositat dels talibans era
completament malaltissa. Paral·lelament
en moltes zones els joves d’ètnia
hazarita, la minoria xiïta afganesa, eren
assassinats i els seus cadàvers eren
abandonats als carrers perquè fossin
literalment “devorats pels gossos”.

Un dels fets que més reaccions de
condemna va aixecar entre la comu-
nitat internacional va ser la procla-
mació a finals de febrer d’aquest
mateix any d’un edicte del mulá
Mohammad Omar, líder espiritual dels
talibans, que ordenava eliminar totes
les imatges preislàmiques del país per
considerar que afavorien la idolatria i
que eren contràries a l’islam. Això
comportava la destrucció entre
d’altres de les dues estatues gegants
de buda de 55 i de 38 metres d’alça-
da, excavades a la roca entre els
segles II i V a la vall de Bamiyan, que
eren considerades les imatges de
buda més grans del món.
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Els talibans, la cara més fosca de l’Islam
Des de la seva arribada al poder l’any 1996, el règim fonamentalista taliban ha imposat
una interpretació de l’islam que ha sembrat l’horror entre la població afganesa.

Un dels budes gegants de Bamiyan
poc abans de la seva destrucció.



Yunis Shaikh condemnat
a mort per “blasfèmia”

El doctor Shaikh, de 46 anys, pacifis-
ta i membre actiu del moviment
racionalista internacional, va ser
detingut i empresonat al Pakistan el
mes d’octubre de l’any passat, acusat
de fer comentaris “poc respectuo-
sos” sobre Mohamet durant una con-
ferència sobre costums preislàmics
en un col·legi mèdic d’Islamabad on
exercia com a professor de fisiologia.

El doctor Shaikh hauria comentat
que ni Mohamet ni els seus pares
podien ser musulmans abans que
l’Islam fos revelat al Profeta, quan
aquest comptava ja 40 anys, i que per
tant abans de la revelació ni ell ni la
seva família haurien pogut posar en
pràctica molts dels costums associats
a l’islam, comentari que hauria estat
considerat “insultant”.

El judici per aquest fet es va ce-
lebrar durant el mes d’agost sense
cap mena de garanties legals per la
presència de nombrosos extremis-
tes islàmics que impedien el desen-
volupament normal de les sessions,
intimidant el jutge i la defensa.
Malgrat que es va poder demostrar
que alguns testimonis de l’acusació,
membres d’una organització inte-
grista, no estaven presents en el
moment dels fets, l’acusat va ser
finalment condemnat.

El dia 18 d’agost de 2001 Yunis
Shaikh, considerat un musulmà bon
coneixedor de l’Alcorà però lliberal
i tolerant, va ser declarat pel tribunal
culpable d’infringir la secció 295-C
del codi penal del Pakistan sobre la
“blasfèmia” (que viola els articles 17 i
18 de la declaració de Drets Humans
de l'ONU) i condemnat a morir a la
forca, a més d’haver de pagar una
multa de 1.500 dòlars americans.

Actualment el seu cas es troba
sota apel·lació, i malgrat que encara
no s’ha penjat mai ningú al Pakistan
per “blasfèmia”, també és cert que
centenars de persones han estat ja
condemnades i empresonades durant
anys en aquest país en condicions
infrahumanes per aquesta raó. Els
grups de defensa dels drets humans

denuncien també la situació dels
acusats, que un cop alliberats es
converteixen automàticament en
objectiu d’atacs per part de grups
radicals i fanàtics.

La realitat és que tant al Pakistan
com a altres països islàmics els ex-
tremistes religiosos utilitzen aques-
tes lleis, que permeten condemnar
qualsevol qui realitzi comentaris que
puguin ser considerats poc respec-
tuosos sobre l’Islam, l’Alcorà o
el Profeta Mohamet, per silenciar
l'oposició política i impedir qualse-
vol crítica a les seves proclames o
creences, fent valer aquest recurs
per incrementar progressivament
el seu poder.

A la vista dels fets, la International
Humanist and Ethical Union (IHEU),
amb la col·laboració d’altres orga-
nitzacions vinculades al moviment ra-
cionalista internacional ha convocat
diversos actes per demanar la lliber-
tat del doctor Shaikh i l’abolició de
les lleis de “blasfèmia”.

Amb aquest motiu el dissabte
22 de setembre es va realitzar a
Washington DC una manifestació
pacífica davant l’ambaixada de la
República Islàmica del Pakistan als
Estats Units en el transcurs de la qual
una delegació va ser rebuda per
Masood Kahn, responsable d’Afers
Estrangers de l’ambaixada. Durant
l’entrevista, que ambdós parts van
descriure com extremadament cor-
dial i franca, es va fer entrega al sen-
yor Kahn de les signatures recollides
demanant la llibertat del doctor Saikh
i es va comentar que el seu allibera-
ment podria ser interpretat per
occident com un senyal de la volun-
tat del Pakistan d’allunyar-se de
l’extremisme islàmic.

Per aquells qui desitgin col·labo-
rar en aquesta campanya s’ha obert
una web http://free-drshaikh.org/ on
es pot signar la carta de protesta. Les
signatures recollides seran entrega-
des posteriorment a l’ambaixador del
Pakistan als Estats Units, doctor
Meeha Lodhi.

Aquest anunci va provocar múlti-
ples manifestacions de repulsa. La
Unesco, a través de la Lliga Àrab, va
intentar aturar la destrucció. Es va
produir la mediació del president egip-
ci Hosni Mubarak i una delegació d’alt
nivell del Pakistan va viatjar al país
veí per convèncer els talibans, però
els esforços van resultar inútils i a pri-
mers de març es va confirmar que els
budes gegants havien estat atacats amb
càrregues de dinamita, míssils i carros
de combat, i reduïts a escombraries
davant de la perplexitat mundial.

L’assemblea general de l’ONU va
condemnar els fets i el català Francesc
Vendrell, delegat aleshores de l’ONU
a l’Afganistan va comentar que els
talibans pagarien cara aquella acció.
Però els budes gegants van ser sola-
ment una mostra de la destrucció
iconoclasta que l'exèrcit taliban va
portar a terme per tot el país i que
va acabar amb bona part del patrimoni
històric de l’Afganistan, incloses les
escultures que hi havia al Museu
Nacional de Kabul. Com a justificació
el ministre de cultura del règim Wakil
Ahmed Mutawakel va declarar “No
estem en contra de la cultura, però
tampoc creiem en aquesta mena de
coses”.

Aquest va ser el fet que parado-
xalment va posar els talibans en el
punt de mira de les crítiques mundials,
molt més que les sistemàtiques vio-
lacions dels drets humans contra la
població civil, que tampoc es van atu-
rar malgrat les protestes. Durant el
mes de maig una delegació de dones
afganeses fugides clandestinament del
seu país va visitar el Parlament
Europeu per reclamar l’ajuda de la
Unió Europea contra l’opressió dels
talibans. Els testimonis aportats eren
esgarrifosos, descrivien com els tali-
bans pegaven la gent pels carrers amb
barres de ferro trencant-los els óssos
per donar exemple a la població que
no complia correctament algun pre-
cepte religiós o assassinaven sense
més per delictes com tenir a casa
algun llibre “escrit en anglès”!

A finals de maig els talibans anun-
ciaven un altre dels seus sinistres
decrets o fàtues: els afganesos no mu-
sulmans, majoritàriament sijs d'origen
hindú, doncs aleshores ja no queda-
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ven minories jueva ni cristiana al país,
haurien de lluir a la seva rova un
distintiu perquè poguessin ser reco-
neguts per la policia religiosa, talment
com els nazis havien fet mig segle
abans amb els jueus. Les protestes
de l'Índia van ser molt dures, però un
cop més els talibans van portar
endavant el seu fanatisme sense
escoltar ningú.

Finalment, durant el mes d’agost
van ser detinguts a Kabul vuit
estrangers, quatre alemanys, dos
americans i dos australians, juntament
amb setze membres afganesos de
l'ONG Shelter Now International,
dedicada a reconstruir habitatges
destruits durant la guerra civil. El pre-
sident del Tribunal Suprem de
l’Afganistan, Noor Mohamed Saqib,
informava poc després que serien

jutjats sota l’acusació de propagar el
cristianisme i que si es demostrava la
seva culpabilitat podien arribar a ser
penjats. Per confirmar les seves acu-
sacions va mostrar algunes proves
com bíblies traduïdes i imatges que
suposadament s’haurien utilitzat a
l’hora de fer proselitisme.

L’ONU va demanar un judici just
i transparent pels detinguts, i repre-
sentants dels països afectats van viat-
jar a l’Afganistan per seguir el judici
i donar assistència als acusats, però
el canvi d’escenari provocat pels
atemptats als Estats Units, l’inici dels
bombardejos a l’Afganistan, l’ordre
d’abandonar el país donada pels ta-
libans a tots els estrangers i el
tancament de fronteres fa difícil
esbrinar quina pot acabar sent la sort
dels detinguts.

Ara sembla que l’esclat del con-
flicte acabarà capgirant definitivament
la situació. El règim taliban pot arri-
bar a la seva fi no tant per les barba-
ritats comeses durant els darrers anys
sinó per donar refugi a Bin Laden, el
terrorista presumpte instigador dels
atemptats de setembre contra els
Estats Units. És evident que el fet de
col·laborar o de donar amagatall a
aquest individu i als seus combatents
confereix als talibans un alt grau de
responsabilitat que no pot ser obviat,
però no deixa de ser irònic que des-
prés de cometre infinitat de viola-
cions contra els drets humans, en
nom d’una perversa interpretació de
l’islam que han adaptat a la seva mi-
da per poder justificar un fanatisme
absurd, puguin acabar sent apartats
del poder per una altre causa.
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Tant se val en nom de quin déu!
Les al·lusions a Déu o a Alà en el conflicte de l’Afganistan mostren com la utilització
partidista de la religió només contribueix a radicalitzar el fanatisme.
Encara que costi de creure les dues
parts en el conflicte de l’Afganistan
semblen posseides per la mateixa irra-
cionalitat religiosa. En el cas dels tali-
bans i del terrorista Bin Laden sembla
fàcil de comprendre, que no de justi-
ficar, perquè precisament el fanatisme
està en la base de les seves accions.

Així és, la misèria i les injustícies cer-
tes o suposades que pateixen alguns
països islàmics poden ser causes objec-
tives pel descontent i la frustració, i en
conseqüència un cau per al cultiu de la
violència. Però quan les raons objecti-
ves es vesteixen de fanatisme religiós
i d’intolerància, quan les injustícies po-
lítiques i econòmiques es transformen
en guerra santa per defensar la preva-
lença d’una religió, aleshores les raons
deixen d’existir per convertir-se en
aquelarres de violència i d’irracionali-
tat sense justificació possible. Totes les
croades o les guerres santes acostumen
a començar de la mateixa manera.

Aquest problema és evident en el
cas dels talibans i dels fanàtics d'Al
Qaida, però també és cert que alguns
sectors americans, amb el president
al front, mostren una preocupant
dificultat per mantenir-se neutrals
davant la qüestió religiosa.

En el seu discurs del dia set d’octu-
bre Bin Laden afirma que Alà, el seu
déu, és el responsable final dels atacs
contra els Estats Units, i que ell mateix
només és un instrument de la voluntat
d’Alà, que ell, un privilegiat, coneix:

“Gràcies a Alà, aquell a qui Alà guia,
no perdrà mai. I jo crec que només hi
ha un Alà. I declaro que no hi ha un al-
tre profeta que Mohamet. Aquí teniu
Amèrica, Alà ha enviat un dels atacs i ha
destruït un dels seus millors edificis. Aquí
teniu Amèrica totalment atemorida de
nord a sud, est i oest, gràcies a Alà.”

“I quan Alà ha guiat un grup de mu-
sulmans per ser la seva avantguarda i
destruir Amèrica, una gran destrucció,
desitjo que Alà els elevi.”

Fins aquí la visió coneguda del
fanatisme islàmic, que arruina així
qualsevol legitimitat per la seva lluita
política, però sobta constatar que el
president Bush, cap d’una nació que
afirma que la guerra no és contra
l’islam, sinó contra el terrorisme i en
defensa de la llibertat, no abandoni
tampoc les referències a la religió en
totes les seves aparicions públiques.
També en el seu propi discurs del dia
7 d’octubre comenta.

“El poble americà és amic de l’afganès
i dels quasi bé mil milions de persones que
professen la religió islàmica al món”.

“Un comandant en cap envia els fills i
filles d’Amèrica a la batalla en un país es-
tranger, però amb la màxima cura i des-
prés de moltes oracions”

Aquí un es pregunta, quina mena
d’oracions? Oracions per què? I en tot
cas, és oportú fer referència a aques-
tes oracions, que té tot el dret a fer en
privat però que no tenen res a veure i
poden interferir, no per la via mística
sinó per la diplomàtica, és a dir enfon-
sant, els esforços polítics per demos-
trar a tothom que no és tracta d’una
guerra de cristians contra l’islam? 

Per rematar-ho acaba el discurs amb
el seu ja habitual “Que déu beneeixi
Amèrica”. I per què no als altres? Els
polítics haurien de meditar i adonar-se
que si un problema no és de caire re-
ligiós no s’hauria de barrejar per res
amb la religió, potser així clarificaríem
l’abast real dels problemes i estaríem
més a prop de trobar-hi una solució.

Algú potser també hauria d’explicar
perquè en qualsevol conflicte amb vin-
culacions religioses déu en les seves
múltiples interpretacions sempre aca-
ba estant present en ambdós bàndols.
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Ateus es manifesten davant de la Casa Blanca 
Les associacions americanes de defensa dels drets civils surten al carrer en protesta per
l’assignació de fons federals per finançar els programes socials de les confessions religioses.

L’arribada de Georg W. Bush al
poder ha suposat un canvi radical en
la forma d’afrontar les relacions entre
església i estat als Estats Units respecte
a les últimes dècades. Ja abans de ser
investit el nou president havia decla-
rat la intenció de finançar amb fons
federals els programes socials que por-
ten a terme les comunitats religioses,
però aquest és solament el primer pas
d’una reforma més àmplia que pretén
atorgar les religions més protagonis-
me en la societat americana, una ve-
ritable involució que pot retrotreure
els drets civils dels ciutadans més enllà
de l’època de la cacera de bruixes del
senador McCarthy als anys 50.

Per fer front a aquestes perspecti-
ves els col·lectius americans de defensa
dels drets civils han iniciat tot un se-
guit de movilitzacions. American Atheists
ha impulsat la campanya “preserving
the wall of separation”, en referència
a la necessitat de preservar el mur de
separació entre religió i estat que
estableix la Primera Esmena de la
Constitució americana per tal de
garantir la llibertat religiosa i els drets
civils de tots els ciutadans, inclosos els
prop de 26 milions d’americans ateus
o no creients, que ara es veuran obli-
gats també a finançar econòmicament

tota mena de programes religiosos.
Ron Barrier, director de comunica-
ció de l’organització va declarar que
l’objectiu real del pla de Bush era pro-
moure la religió a tot el país i conver-
tir els circuits de serveis socials en una
fórmula encoberta de fer proselitisme.

Tanmateix l’organització American
Civil Liberties Unión (ACLU) va
manifestar la seva preocupació per la
nova situació, al considerar que els di-
ners dels contribuents poden acabar
servint per finançar el proselitisme de

les confessions religioses, ja que al
marge de la tasca social que realitzen
aquest és en molts casos el seu veri-
table objectiu.

Per aquesta raó el dia 20 de gener
de 2001, durant la pressa de possessió
de Bush com a president, es va cele-
brar a Washington, DC una manifes-
tació d’ateus i de defensors dels drets
civils arribats des de diversos estats de
la Unió, que van recórrer els carrers
sota els lemes “Separate Church and
State” i “No Faith-based Partnerships”,
i que després es van concentrar davant
de la Casa Blanca per fer sentir les
seves reivindicacions. Les manifesta-
cions es van repetir el dia 24 de febrer
en protesta per l’aprovació el 29 de
gener de la llei que posa en marxa
aquestes iniciatives per una ordre
executiva del propi president.

L’estratègia del govern Bush per tal
d’evitar entrar en conflicte amb la
Constitució està a afirmar que el go-
vern no finançarà mai les religions ni
les pràctiques religioses, sinó solament
programes socials. Els diners assignats
a les comunitats no es podran desti-
nar a mantenir l’aparell de la pròpia
església, ni a realitzar activitats dife-
rents a les indicades, com celebracions
rituals, construcció d’infraestructures
o bé a fer proselitisme. Per a justificar

Un grup de manifestants davant de la Casa Blanca

Malgrat el mal temps els manifestants van fer sentir les seves reivindicacions



Final trágico para Madalyn
Murray O’Hair, fundadora de
American Atheists, y su familia
Emotivo homenaje a la familia O’Hair durante la
convención anual de American Atheists celebrada en Florida.

detenidos y condenados previamen-
te otros dos cómplices llamados Gary
Karr y "Chico" Osborne.

En cuanto tuvo conocimiento de la
noticia Ellen Johnson, presidenta de
American Atheists, emitió una decla-
ración a la prensa indicando que
estas revelaciones “cierran una dolo-
rosa y desafortunada tragedia”, y
refiriéndose a los comentarios que la
desaparición de la familia O’Hair
suscitó en su día en algunos medios
de comunicación, que llegaron a
especular malintencionadamente con
la hipótesis de que se hubieran fuga-
do apropiándose de dinero de las
cuentas de American Atheists y que pu-
dieran estar residiendo fuera de los
EEUU, Johnson agregó que las reve-
laciones de la investigación “refutan y
desacreditan las irresponsables impu-
taciones hechas por algunos de que la
familia O'Hair se había fugado del
país con fondos de la organización”.
Ella destacó que en su día la investi-
gación había comenzado como un
asunto de presunta apropiación de di-
nero, pero que por sus características
rápidamente se transformó en una in-
vestigación de asesinato. “Para noso-
tros, como organización, esto supone
el final del caso” concluyó Johnson.

Durante la apertura de la 27ª
Convención Nacional de American
Atheists celebrada en Orlando
(Florida) del 12 al 15 de abril, tuvo
lugar un emotivo acto de homenaje
en memoria de la familia Murray
O'Hair, en el que intervinieron una
veintena de oradores, entre ellos
Ellen Johnson, presidenta de American
Atheist, Frank Zindler, director de
American Atheists Press, Philippe
Besson en representación de la Libre
Pensée francesa, el actor William
B. Davis, el astrofísico Philip Stahl
y el guionista y director de cine
John Mendoza.
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En una rueda de prensa celebrada
en Austin (Texas) el día 15 de marzo
de 2001, las autoridades federales
americanas encargadas de investigar
la desaparición de la familia O’Hair
confirmaron que la identidad de los
restos desenterrados a finales de
enero en en una finca situada al oes-
te de San Antonio (Texas) corres-
ponden a los de Madalyn Murray
O’Hair, fundadora de American
Atheists, su hijo Jon Garth Murray y
la hija adoptiva de éste y nieta
respectivamente Robin Murray
O'Hair, desaparecidos al regreso de
unas vacaciones por el oeste del
país a finales de agosto de 1995.

Según cita el American Atheists
Newsletter de fuentes cercanas a la
investigación, los restos fueron loca-
lizados después de que un individuo
llamado David Roland Waters, de 53
años, antiguo empleado de los O’Hair
despedido por apropiación de fondos,
fuese imputado en la desaparición
de la familia O’Hair y aceptara cola-
borar con la justicia para la resolución
del caso, por el que ya habían sido

La familia Murray O’Hair
en una imagen de archivo

la seva proposta Bush va declarar “una
societat compassiva és aquella que
reconeix el gran poder de la fe”.

Per engegar el projecte el presi-
dent va ordenar la creació de la
“White House Office of Faith-Based
and Community Initiatives”, l’oficina
de la Casa Blanca per “Iniciatives
Comunitàries i Religioses”, que tindrà
l’encàrrec de gestionar l’assignació de
milers de milions de dòlars en sub-
vencions dels fons federals a progra-
mes d’assistència social coordinats per
les comunitats religioses. De moment
el projecte ha superat el tràmit legis-
latiu del Congrés, però troba una for-
ta resistència al Senat perquè alguns
sectors demòcrates consideren que
el govern està violant la Constitució.
A més plantegen dubtes sobre la
forma com les propostes, en cas
d’aplicar-se, beneficiarien les comuni-
tats, quins criteris es seguirien per
atorgar les subvencions, com es con-
trolaria la seva correcta utilització
i que s’exigiria a canvi.

Alguns grups religiosos també han
expressat certa preocupació perquè
els fons aportats puguin condicionar
les seves relacions amb el poder
polític. Hi han organitzacions que han
manifestat que no sol·licitaran les aju-
des per evitar el control i la ingerèn-
cia del govern en les seves creences i
pràctiques. Davant d’aquests comen-
taris Bush va declarar que no dema-
narà mai a cap organització un com-
promís que pugui posar en qüestió la
seva independència espiritual.

Però la involució impulsada per
Bush no s’atura aquí. Una altra de les
seves iniciatives és estendre la reduc-
ció d’impostos per donacions solidà-
ries a una sèrie de grups reconeguts, i
un darrer punt que ha aixecat força
crítiques és la proposta de convertir
el popular “God Bless America” (Déu
beneeixi Amèrica), una cançó patriò-
tica escrita entre 1888 i 1889 pel com-
positor jueu d’origen rus Irving Berlin,
en l’himne oficial dels Estats Units.
Encara que per molts americans
aquesta peça té un fort component
sentimental és bàsicament un elogi a
la creença en déu, i per això el fet de
convertir-lo en himne nacional supo-
sa per a molts altres un menyspreu a
les seves creences o opinions.



La mujer que dio a conocer el ateísmo
en los Estados Unidos

Madalyn Murray O'Hair pasó al
primer plano de la escena mediática
americana a raíz del histórico pro-
ceso ante el Tribunal Supremo de
los EEUU conocido como Murray
versus Curlett, que el 17 de junio de
1963 declaró inconstitucional la obli-
gación de leer la Biblia y de recitar
oraciones en las escuelas públicas
americanas.

Durante el proceso Madalyn
Murray insistió en dejar claro que
ella y su familia se oponían a dichas
prácticas religiosas porque eran
ateos, por ello el tribunal le pidió
que redactase una breve declaración
explicando qué significaba ser ateo.
Esta declaración alcanzó amplia
difusión al ser reproducida por los
medios de comunicación, y permi-
tió dar a conocer por primera vez
al gran público una visión del ateís-
mo positiva expuesta por los
propios ateos. La declaración, tradu-
cida al castellano por Ateus de
Catalunya, dice así:

“Vuestros peticionarios son Ateos
y definen su forma de vida de la si-
guiente manera: un Ateo se ama a sí
mismo y ama a sus semejantes en lu-
gar de amar a un dios. Un ateo pien-
sa que el cielo es algo por lo que de-
beríamos trabajar ahora –aquí en la
tierra– para que puedan disfrutarlo
juntos todos los hombres. Un Ateo
acepta que no puede conseguir nin-
guna ayuda por medio de la oración,
pero que debe hallar en sí mismo la
fuerza interior y la convicción nece-
saria para afrontar la vida, luchar con
ella, someterla y poder disfrutarla. Un
Ateo piensa que sólo conociéndose
a sí mismo y a sus semejantes puede
hallar la comprensión que le permita
disfrutar con plenitud de la vida.

Por consiguiente un Ateo busca
conocerse a sí mismo y a sus seme-
jantes en lugar de conocer a un dios.
Un Ateo piensa que debería con-
truirse un hospital en vez de una igle-

sia. Un Ateo piensa que debe reali-
zarse un acto en vez de recitar una
oración. Un Ateo se esfuerza por par-
ticipar de la vida en lugar de escapar
hacia la muerte.

Un Ateo desea vencer la enfer-
medad, erradicar la pobreza, acabar
con la guerra. Desea que el hombre
llegue a comprender y a amar a sus
semejantes. Desea un modo de vida
ético. Sabe que no podemos confiar
en un dios ni dirigir nuestras acciones
hacia la oración ni depositar nuestra
esperanza para acabar con los pro-
blemas en un más allá. Sabe que no-
sotros somos los guardianes de nues-
tros hermanos pero que somos,
primero, responsables de nuestras vi-
das; que somos personas responsa-
bles, que el trabajo por hacer está
aquí y que ahora es el momento.”

Como consecuencia de dicho
proceso Madalyn Murray fundó la
organzación American Atheists con el
objetivo de luchar por los derechos
civiles de los ateos y defender las
libertades recogidas en la Primera
Enmienda de la Constitución ameri-
cana. Por ello fue insultada y calum-
niada por algunos sectores de la
sociedad americana llegando a ser
denominada por determinados
medios de comunicación como la
“mujer más odiada de américa”.

Sin embargo su hijo Jon Murray y
su nieta Robin Murray continuaron
con su trabajo y hoy Madalyn
Murray O'Hair es valorada real-
mente por las cosas que hizo. A ella
se deben la primera biblioteca y
archivos americanos sobre ateísmo,
la primera convención nacional de
ateos realizada en los Estados
Unidos, así como la primera radio y
programa de televisión por cable
creados para difundir la opinión de
los ateos.

Pero sobre todo es recordada
por muchos como un hito de la lu-
cha por la separación entre la Iglesia
y el Estado, como la persona que se
atrevió a desafiar públicamente
el dogmatismo y la intolerancia de
su época para proclamarse como
una ciudadana atea, orgullosa de
su condición y dispuesta a defender
un modelo de vida alternativo que
apelara a la responsabilidad huma-
na en lugar de dejar el destino del
hombre en manos de los dioses y
de sus representantes.

Actualmente casi un 10% de la
población americana (unos 26 mi-
llones de personas) se reconocen a
sí mismos como ateos, agnósticos
o librepensadores. Aunque el ateís-
mo organizado no ha logrado aglu-
tinar más que a una pequeña parte
de ese potencial, bien puede decir-
se que gracias a la decisión y valen-
tía de personas como Madalyn
Murray O'Hair podemos disfrutar
actualmente de cierto margen de
libertad para exponer nuestra opi-
nión sin temor a ser represaliados
ni estigmatizados por una sociedad
donde las confesiones religiosas
siguen conservando aún demasiadas
parcelas de poder. Todavía queda
mucho trabajo por realizar para
lograr una sociedad más libre y to-
lerante y por ello Madalyn Murray
es un buen ejemplo a seguir.
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Madalun Murray trabajando
en su despacho durante

la preparación del proceso.



si fos així podem assegurar que no
seria un fet estrany. En altres cerimò-
nies similars és el més habitual.

En realitat no ens hauria de sor-
prendre tant, si tenim en compte que
aquesta és una pràctica recurrent
entre els polítics que prenen posses-
sió dels seus càrrecs públics. Hi ha
precedents molt més significatius,
doncs és el mateix que van fer el pre-
sident del govern José Maria Aznar i
tots els seus ministres l’abril de l’any
passat, o el que va fer el lehendakari
basc, Juan José Ibarretxe, el mes de
juliol d’enguany a la Casa de Juntes de
Gernika, qui davant del ple extra-
ordinari del Parlament Basc, seguint
la fórmula tradicional que va instaurar
Antonio Aguirre l’any 1936, comen-
çava el seu jurament tot dient “Ante
Dios humillado, en pie sobre la
tierra vasca…”

La qüestió és bastant evident: hem
d’acceptar que el jurament o la pro-
mesa de càrrecs públics es realitzi
davant de símbols religiosos, quan
la legitimitat d’aquests càrrecs no
procedeix de cap inspiració divina,
sinó del poble, que és l'única base que
pot donar legitimitat a les institucions
i als seus representants? O bé

hem d’enten-
dre que enca-
ra estem en
aquella època
fosca en què
els governants
no ho eren
pel fet de ser
elegits pels
seus conciuta-
dans sinó “por
la gracia de
Dios”?

Tots els ciu-
tadans tenen
dret a tenir
i a mantenir
les opinions o
les creences
personals que
vulguin o que
siguin capaços,
mentre siguin
respectuoses
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En representació de Déu o dels ciutadans? 
Per tractar-se d’un fet que es repe-
teix periòdicament sembla ja com si
fos la cosa més natural del món. És
dimecres 7 de novembre, uns per-
sonatges, ben vestits, en un marc
solemne, celebren una cerimònia on
declaren la seva disposició a ocupar
dignament els càrrecs que els han
estat conferits, per altres càrrecs
representatius o bé per elecció
popular, tant se val, en qualsevol cas
per delegació de la voluntat sobirana
dels ciutadans.

Però vet aquí una fotografia de
l’acte. Una persona distingida, en
aquest cas un magistrat, legítimament
escollit pels membres del poder judi-
cial, al seu temps triats pel Parlament,
jura o promet el seu càrrec pels pro-
pers cinc anys com a nou president
del Consell General del Poder Judicial
i del Tribunal Suprem de l’Estat.

La imatge no tindria més història si
no fos per un petit detall. El jurament
es realitza en una sala del Palau de
la Sarsuela, al davant dels Reis
d’Espanya, del president del govern…
i d’un santcrist de gairebé mig metre
d’alçada! No es pot dir, doncs no
s'aprecia prou, si també ho fa amb la
mà al damunt o no de la Bíblia, però

amb les demés persones i amb els
seus drets, però la legitimitat dels
càrrecs públics que ocupin procedeix
sempre dels ciutadans, és a dir del po-
ble sobirà, i per tant els juraments o
les promeses d’aquesta mena s’hau-
rien de realitzar al davant de la
Constitució —que defensa l’aconfes-
sionalitat de l’Estat— o de l’ordena-
ment jurídic en virtut del qual han
estat escollits per a representar al po-
ble, en absència absoluta de símbols
religiosos o partidistes que puguin
posar en qüestió la neutralitat ide-
ològica de les institucions que, no
ho oblidem, representen a tots els
ciutadans independentment de llurs
creences, o no creences.

Que dirien els qui protagonitzen
aquests juraments si un dia el presi-
dent del govern, el lehendakari basc
o qualsevol alt càrrec de l’estament
judicial efectués el seu jurament al
davant de l’Alcorà, d’una estàtua del
Buda o del Manifest Comunista? Que
dirien si assistís cobert amb la burka
que estan obligades a portar les do-
nes afganeses, tocat amb un turbant
sikh o equipat amb la samarreta del
seu equip de futbol preferit?

Com es poden sentir els no
creients, o els creients d’altres reli-
gions, quan contemplen aquest espec-
tacle, com si fos la creu la que donés
legitimitat a la presa de possessió?
Com podem, en definitiva, tenir con-
fiança en la neutralitat de les institu-
cions, si els seus representants no són
capaços de mantenir-se neutrals ni tan
sols en el moment de fer-se càrrec de
les seves obligacions?

Juan José Ibarretxe pren possessió
del càrrec de lehendakari

José Maria Aznar jura com a president del govern



Aquest estiu hem assistit a un espec-
tacle mediàtic que en alguns moments
semblava més propi d’una telesèrie
que no pas d’una institució que pre-
tén ser èticament modèlica i exem-
plar com l’Església Catòlica. Ens re-
ferim a l’esperpèntic enfrontament
que han protagonitzat la secta Moon
i el Vaticà per fer ser seu el contro-
vertit arquebisbe Milingo.

Tot va començar el diumenge 27
de maig quan l’arquebisbe emèrit de
Lusaka (Zàmbia) Emmanuel Milingo,
de 71 anys, es va casar amb una acu-
puntora coreana anomenada Maria
Sung Ryae de 43 en una cerimònia
col·lectiva amb 60 parelles més
celebrada per Sun Myung Moon, líder
de la secta Moon, a l’hotel Hilton de
Nova York.

El fet que un arquebisbe catòlic
s’uneixi en matrimoni amb una dona
hem de reconèixer que és realment
insòlit, i segons l’església hauria de
comportar l’excomunicació automà-
tica de l’esgarriat, sense necessitat que
aquesta sigui pronunciada pel Papa, el
que es diu tècnicament “latae sen-
tenciae”. Però mira per on el Vaticà
va considerar que era massa fort que
tot un arquebisbe se li escapés de
la cleda per casar-se amb una dona i
que a sobre fos captat per una secta
destructiva amb la fama dels Moon.
No podia ser, les primeres reaccions
d’incredulitat van donar pas a l’acció.
El Vaticà va veure que aquest prece-
dent era massa perillós i es va mou-
re per demostrar que no estava
disposat a entregar un dels seus pre-
lats tan fàcilment.

Sun Myung Moon, de 81 anys és un
multimilionari coreà que l’any 1954 va
fundar l’Església de la Unificació de
Corea del Sud —més coneguda com
la secta Moon— que a més de nego-
cis multimilionaris manté entre altres
coses l’afirmació que Jesucrist no va
aconseguir completar totalment la
seva missió a la terra pel fet que no
es va arribar a casar, i per això un dels

objectius principals de la secta és anar
casant tothom en cerimònies multi-
tudinàries com la que es va celebrar
en aquest cas.

Tot i això el propi Milingo, en un
intent d’evitar la ruptura definitiva,
afirmava en un comunicat poc després
del casament que no pensava aban-
donar l’església, ja que ell sol s’havia
casat, però no s’havia convertit: “el
Senyor m’ha cridat a fer un pas que
canviarà la meva vida i farà de mi un
mitjà de la seva gràcia i la seva bene-
dicció per l’Àfrica i per tot el món”.

L’Església Catòlica immediatament
va acusar el reverend Moon d’influir
en Milingo per aconseguir el seu ca-
sament i, donat que aquest manifestà
la seva intenció de mantenir-se dins
el catolicisme —una mica sorprenent
tot plegat— el Vaticà va decidir
deixar en suspens la seva excomuni-
cació. Per alguns responsables del
Vaticà Milingo hauria estat una vícti-
ma de la secta que, aprofitant-se del
seu carisma, intentaria utilitzar-lo per
poder introduir-se en alguns països
africans.

Des d’aquesta perspectiva el prin-
cipal perill per l’Església Catòlica en
tot l’assumpte no vindria doncs del fet
que se li pogués escapar un bisbe
del ramat, sinó que la seva fuga podria
originar un veritable cisma dins de
l’església africana, on Milingo és un
líder molt carismàtic. La possibilitat
de comptar amb Milingo obriria les
portes del continent africà als adep-
tes de la secta Moon, que disposarien
d’un popular ambaixador per fer arri-
bar el seu missatge a una població poc
disciplinada doctrinalment i per tant
relativament fàcil de canviar les seves
lleialtats.

L’objectiu de l’església va ser apar-
tar Milingo de la secta, perquè es con-
siderava que mentre estigués sota el
seu influx els Moon continuarien el seu
procés d’adoctrinament i al final seria
impossible recuperar-lo. Per tant tots
els esforços del Vaticà es van centrar
en fer-lo retornar a Itàlia d’alguna
manera.

Amb aquests antecedents el
cardenal Joseph Ratzinger, prefecte
de la Congregació per a la Doctrina
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El casament de Milingo, un simple escàndol?
L’enllaç del polèmic arquebisbe amb l’acupuntora coreana Maria Sung obliga
el Vaticà a intervenir per conjurar un possible cisma a l’església africana i per aturar
la penetració de la secta Moon en aquell continent.

L’arquebisbe Milingo i Maria Sung el dia del seu casament a Nova York
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de la Fe —l’antiga Inquisició—, el
guardià de l'ortodòxia catòlica, dóna
el dia 17 de juliol un ultimàtum al
dissident perquè desfaci el seu ma-
trimoni, abandoni la seva dona,
defensi públicament el valor del
celibat, trenqui la seva relació amb
la secta Moon i declari inequívoca-
ment la seva fidelitat al Papa… abans
del dia 20 d’agost, o serà formalment
excomunicat.

En aquest punt intercedeix direc-
tament el Papa. Milingo és rebut per
Joan Pau II a la seva residència
d’estiu de Castelgandolfo i l’església
emet un comunicat dient que el polè-
mic arquebisbe ha escrit una carta en
la que demana “retornar a l’Església
Catòlica i renunciar a la seva vida
en comú amb Maria Sung”. A partir
d’aquest moment la història es
desborda i es transforma en un veri-
table show. Maria Sung declara que
podria estar embarassada i acusa el
Vaticà de segrestar Milingo i tenir-lo
retingut sota l’efecte de les drogues.
A continuació inicia una vaga de fam
exigint entrevistar-se amb el seu ma-
rit, però l’església es nega a aques-
tes pretensions dient que Milingo
s’ha pres “un període de reflexió i
d’oració”. Sun Yung Moon manifesta
el suport total dels Moon a la causa
de Maria Sung.

Milingo desapareix de l’escena
durant gairebé dues setmanes. Al
Vaticà es poden veure parcartes
reclamant Where is Milingo? —On
és Milingo?—. Mentre, Maria Sung
plorant es deixa retratar a la plaça de
Sant Pere. Finalment Milingo reapa-
reix davant les càmeres del telenotí-
cies de la nit a la RAI on declara que
es va equivocar en casar-se amb
Maria Sung i que desitja retornar
a l’església. També acusa els Moon
d’amagar-li a la seva dona una carta
de comiat, que va llegir per la televi-
sió, on li deia coses com “t’estimo
com a una germana”. La trobada
entre els dos conjugues s’acaba rea-
litzant el 29 d’agost a un hotel de
Roma amb la mediació de l’ambaixa-
dor de Corea del Sud Yang Il Bae.

El desenllaç s’acosta. Un cop con-
firmada la separació i desmentit el
suposat embaràs de la coreana Milingo
es reintegra a l’església, però és apar-
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Un personatge excèntric que
ha portat de cap al Vaticà

El casament de
Milingo pel ritus de
la secta Moon va
suposar una verita-
ble commoció pel
Vaticà, però aquest
personatge ja havia
donat molts malde-
caps a l’església
abans i per això des
del 1999 estava
apartat de qualsevol
responsabilitat.

En el seu temps
Emmanuel Milingo
va ser però una
jove promesa per l’Església Catòlica.
Nascut a Zàmbia l’any 1930 dins
d’una família d’origen zulu, va viure
en una pobresa extrema fins que als
12 anys descobreix la seva vocació
cristiana. Als 28 és ordenat sacer-
dot i aviat comença a destacar per
la seva capacitat d’organitzar inicia-
tives a favor de l’església en l’àmbit
de la sanitat, muntant una xarxa de
clíniques. Per això i gràcies al desig
de Pau VI de comptar amb perso-
natges locals a l’Àfrica que ajudessin
a consolidar el paper de l’església
en aquest continent, l’any 1969
Milingo és nomenat arquebisbe de
Lusaka, capital de Zàmbia, a l’edat
de 39 anys.

Malgrat un inici de carrera pro-
metedor Milingo va ser vist sempre
amb desconfiança per alguns sectors
de l’església, que des del primer
moment van considerar preocupants
els rituals de curació i d’exorcisme
que introduïa a les seves misses.
“Cadascú té la seva vocació i la
meva és lluitar contra el dimoni”
sembla que hauria dit en aquella
època.

L’any 1983 és cridat a Roma per
respondre davant d’una comissió
d’investigació de les seves pràctiques
i de certes acusacions d’apropiació
de diners a la seva diòcesi, i per po-
der-lo controlar millor se’l nomena
vicepresident del Consell Pontifici

dels Emigrants, un
càrrec més simbò-
lic que amb poder
efectiu, però l’ar-
quebisbe aviat tor-
na a donar mal de
caps a causa d’una
nova faceta desco-
neguda fins aquell
moment: les seves
facultats musicals.
Milingo comença
a cantar en zulu
temes amb títols
tant suggeridors
con Gubudu, gubudu

—Borratxo, borratxo— i altres
coses similars. L’èxit com a compo-
sitor i intèrpret el porta a gravar
discs i a la televisió, i finalment al
festival de Sant Remo, on actua amb
el seu grup de sacerdots i religio-
ses cantant i ballant cançons d’aire
africà.

Paral·lelament celebra misses
multitudinàries en les que sempre
acaba barrejant rituals exorcistes o
de curació que el fan força popular,
però que li guanyen la enemistat de
bona part de la cúria. Fins i tot al-
guns destacats caps de l’església
coneguts pel seu caràcter moderat
com Carlo Maria Martini, bisbe de
Milà, li prohibeixen discretament ac-
tuar a la seva diòcesi. L’animadversió
al Vaticà puja de to, se li retiren tots
els càrrecs i se li nega l’accés al Sant
Pare. 

Milingo s’allunya de l’església i
s’acosta a la secta Moon, que pro-
bablement véu en la popularitat de
l’arquebisbe una oportunitat d’or
per introduir-se als països del
continent africà. La ruptura amb
l’Església Catòlica es materialitza al
mes de maig a rel del seu casament
amb Maria Sung en una cerimònia
de la secta Moon, punt que marca
l’esclat de la crisi i el principi d’un
escàndol que ha fet trontollar els
tradicionalment serens passadissos
del Vaticà.



tat de qualsevol activitat pública i se
l’obliga a fer una cessió de poders de
les institucions que encara controla:
tres importants congregacions reli-
gioses a Kènia i Zàmbia, diverses
associacions, centres missioners, fun-
dacions, editorials, hospitals, granges,
empreses agrícoles. La gestió de tot
aquest entramat econòmic és enco-
manada a l’actual arquebisbe de
Lusaka, Josep Medardo Mazombe, que
és rebut abans pel Papa per preparar
el traspàs de poders. Encara caldrà fer
una crida a l’ordre a algun altre bisbe
despistat com Alessandro Maggiolini,
titular de Como, a Itàlia, qui té
l’ocurrència de manifestar que s’han
d’assumir les responsabilitats del
matrimoni i que no es pot facturar
Maria Sung “amb un parell de cartes
i una petició de perdó”, sinó que se
li hauria de reconèixer el dret a rebre
una pensió.

Finalment Milingo és enviat a
l’exili. El cardenal Giovanni Battista
Re, prefecte per la Congregació pels
Bisbes i un dels candidats amb més
possibilitats de sustituir Wojtyla en
el càrrec l’informa personalment de
les condicions: primer haurà de pas-
sar per Fàtima per seguir un procés
de penediment i una cerimònia oficial
d’exorcisme, i després discretament
anirà, al menys de moment per un
any, a meditar a un monestir de la
diòcesi de Winnipeg (Ontario), a les
gelades estepes del Canadà, ben lluny
de tot contacte amb el públic i els
mitjans de comunicació.

L’església ha aconseguit salvar la
situació, però a un preu considerable.
La imatge d’una dona abandonada pel
seu marit bisbe ha donat la volta al
món i ha fet qüestionar la vigència del
celibat a l’església. Malgrat això s’ha
salvat el patrimoni econòmic i, el que
és més important, el futur de l’or-
todòxia catòlica al continent africà.
També s’ha parat els peus a la secta
Moon. El Vaticà ara ja no pot fer
altre cosa que tirar sorra sobre
l'assumpte i esperar que el temps
faci oblidar l’escàndol. Com sol
passar a l’església, la hipocresia i els
interessos temporals acaben passant
davant dels valors espirituals que
tan orgullosament afirma sempre
defensar.
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L'afer Gescartera ha destapat força
vergonyes a tot el país, uns invertien
sense que ho sabessin els seus caps,
altres oferien interessos increïbles, hi
ha qui utilitzava el nom d'institucions
i de persones, altres es deixaven
utilitzar, regals sumptuosos pel mig,
llengües viperines que apliquen la llei
de l'embut, i... diner negre per a tots
ells, a carretades.

Tot i l'opacitat de les operacions
hisenda ha trobat milers de milions de
diners no declarats al fisc, que no co-
titzaven impostos, i que per tant
es poden anomenar tècnicament com
a “diner negre”. I vet aquí que entre
els propietaris d’aquests diners hi
ha diverses institucions de l'Església
Catòlica.

En un primer moment la jerarquia
va intentar dissimular i va voler apli-
car el dit que “la millor defensa és
l'atac”. El bisbe de Mondoñedo-Ferrol,
monsenyor José Gea Escolano i
l'arquebisbe d'Urgell, Joan Martí
Alanis, acusaven els qui reclamaven
explicacions de ser uns "anticlericals
ressentits i antiquats". Aquest argu-
ment no va convèncer ningú, ja que
veus solvents fins i tot de dins de l'es-
glésia seguien demanant explicacions.

Aleshores es van decantar per
explicar-nos que cada institució,
ordre religiosa, diòcesi, parròquia...

eren coses diferents i independents,
que encara que el seu conjunt forma
allò que en diem “església” en reali-
tat no tenen res a veure entre si
ni amb la jerarquia. Tampoc això
va convèncer les persones que no
obeeixen cegament els designis de
l'església, siguin creients o no.

Per últim han intentat treure’s les
puces de sobre amb el més peregrí
dels arguments: si l'església no té que
pagar impostos, no pot tenir diner ne-
gre, i per tant no se li pot retreure
res de res. Aquí la patinada és ja de
l'alçada d'un campanar. Encara que
molts no hi estem d'acord és veritat
que l'Església Catòlica està exempta
del pagament de molts impostos, però
no de tots, i un dels que ha de pagar
religiosament és l'impost sobre els
beneficis del capital. Precisament
per això és diner negre l’invertit a
Gescartera, perquè en cap cas era
diner declarat ni es pagaven a l'Estat
els corresponents impostos.

Segurament tornaran a dir-nos “an-
ticlericals ressentits i antiquats”, però
no els farem feliços enfadant-nos per
tant poca cosa. Nosaltres no som an-
ticlericals, al menys no en aquest sen-
tit, però sí lluitem perquè l'Estat sigui
laic i perquè l'església compleixi amb
les lleis com qualsevol altre organit-
zació o ciutadà, que és el que toca.

El “diner negre” de
l’Església i Gescartera

Un agnòstic a la BBC
En una decisió no exempta de polè-
mica la BBC va nomenar el passat
estiu Alan Bookbinder, de 45 anys,
com a nou responsable del seu de-
partament de religió i ètica. Alan
Bookbinder és un agnòstic declarat
que no amaga la seva condició, però
també és un professional reconegut
amb diversos premis per la seva tra-
jectòria en la realització de sèries com
The Human Body i Brain Story

El nou responsable de religió i
ètica substitueix en el càrrec Ernest
Rea, un religiós que va dimitir per
considerar que la BBC no tenia prou

sensibilitat de cara a la religió i que
semblava més interessada a afavorir el
procés de secularització que afecta la
societat que no pas a promocionar
la religió.

Malgrat que alguns líders de
l’església anglicana expressaven els seus
dubtes per aquest nomenament van
estimar prudent donar un cert marge
de confiança al nou càrrec, que per
facilitar la seva tasca va mantenir
entrevistes amb significats responsa-
bles religiosos per tal de recollir les
seves preocupacions i alhora poder
explicar-los els seus projectes.



Les investigacions sobre el cas
Gescartera han acabat treient a la
llum algunes conclusions que han es-
quitxat de ple l’Església. Al marge de
les institucions religioses que podien
més o menys especular a l’ombra de
l’entitat financera, s’ha posat de ma-
nifest que el Bisbat de Valladolid va
jugar l’any 1999 un paper crucial per
evitar la intervenció de Gescartera
per la Comissió Nacional del Mercat
de Valors.

El director de supervisió de la
CNMV a l’època que s’estava inves-
tigant la situació econòmica de
Gescartera, David Vives, va revelar el
mes de setembre davant la comissió
d’investigació del Congrés que el
Bisbat de Valladolid, mitjançant el seu
responsable econòmic Enrique
Peralta, havia presentat documents
encobrint el deute de l’entitat finan-
cera amb el Bisbat, que aleshores
haurien impedit detectar el forat que
existia a Gescartera.

Segons aquest inspector, davant
dels requeriment de la Comissió, el
Bisbat hauria aportat en un primer
moment un certificat dient que sola-
ment tenia un compte de 30 milions

en aquesta entitat, però dies després
es va veure obligat a reconèixer que
la seva inversió real era de 1.105
milions. A diferència de la majoria de
clients el Bisbat hauria pogut recu-
perar la seva inversió mitjançant un
taló cobrat el 30 de març de 1999
amb fons procedents d’altres comp-
tes, com per exemple de la Mutualitat
de la Policia, el que seria completa-
ment irregular.

David Vives va arribar a afirmar
que “El Bisbat de Valladolid col·labo-
rava amb Gescartera a intentar en-
ganyar la comissió” presentant saldos
diferents completament contradicto-
ris davant dels requeriments de la
CNMV. També va assegurar que “els
diners que es van tornar al Bisbat
no eren del Bisbat, ja que van sortir
d’un compte en el qual el Bisbat no
tenia participació”.

Per la seva part Jesús Ibarra, l’ex-
director d’inspecció de la CNMV que
va obrir expedient a Gescartera
l’abril de 1999, va explicar que a una
reunió amb el responsable econòmic
del Bisbat de Valladolid aquest va
arribar a comentar que “no sabia si
havia invertit 30 o mil milions a

Gescartera i que seria el que digués
el senyor Camacho, propietari de
Gescartera, perquè tenia molta
confiança en ell”. Els inspectors no
podien sospitar que el bisbat acaba-
va de cobrar més de mil milions de
Gescartera.

Al ser interrogat per la comissió
parlamentària Enrique Peralta es va
defensar de forma absolutament
peregrina dient “Jo crec que invertir
en borsa no és especulació”, i va
argumentar que “les empreses que
cotitzen en borsa ajuden a crear llocs
de treball”. El que no va dir és que
la inversió del Bisbat era pura espe-
culació perquè sempre es produïa en
quantitats petites en operacions d’un
o molt pocs dies i en renda variable
(en contra del que ell va afirmar) grà-
cies a les quals el bisbat va guanyar
142,4 milions de pessetes en tres
anys. Tampoc es va aconseguir acla-
rir l’origen dels fons invertits que
segons alguns medis podrien proce-
dir en part de les aportacions de
l’Estat, encara que Peralta ho va
negar rotundament.

Per acabar d’adobar-ho el Bisbat
de Valladolid va distribuir el 30 de
setembre un full pastoral amb un edi-
torial titulat Els comptes clars on cri-
ticava el tractament que la premsa ha
donat al cas pel fet de denunciar la
implicació del Bisbat i on aprofitava
per demanar més diners als fidels: “si
aportéssim més de les 1.000 pesse-
tes de mitjana a l’any actuals no
serien necessàries tantes economies”.
També va aprofitar per reclamar més
confiança: “És important que els cris-
tians i els ciutadans de bona fe no ens
deixem confondre per aquesta cam-
panya de descrèdit i que reforcem la
confiança en aquelles persones que
el Senyor ha designat per dirigir la
comunitat”. Hem d’interpretar que
potser volen traspassar les seves
responsabilitats temporals al Senyor
pel fet suposat d’haver-los designat?
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Hi han indicis que el Bisbat de Valladolid
va ajudar a encobrir el frau de Gescartera
L’actuació del responsable econòmic del bisbat va resultar cabdal per despistar les
investigacions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre Gescartera.

Certificats aportats pel Bisbat de Valladolid amb saldos contradictoris



Un programa de alto nivel
El encuentro ha contado con ponentes reconocidos
tanto en el ámbito nacional como en el extrangero.
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Primer Encuentro Nacional por la Laicidad
Por primera vez colectivos laicos se reúnen en nuestro país para evaluar la situación
de la laicidad en España y poner en común sus experiencias sobre esta cuestión.

Con el título de “Laicidad en España:
estado de la cuestión a principios del
siglo XXI” se ha celebrado durante
los días 13 y 14 de julio en la Casa
de Palma de Motril (Granada) el
Primer Encuentro Nacional por la
Laicidad en España, organizado por
la Asociación Pi y Margall por la
Educación Pública y Laica, con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Motril y la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía.

El objetivo del encuentro ha sido
analizar la situación real de la acon-
fesionalidad del Estado que se
deriva del artículo 16.3 de la
Constitución, poniendo especial én-
fasis en el ámbito educativo y reali-
zando una comparación con la si-
tuación de otros estados europeos.
El encuentro también ha servido pa-
ra constituir un foro destinado al in-
tercambio de ideas sobre el estado
de la laicidad en nuestro país y para
tener ocasión de conocer las dis-
tintas iniciativas de los colectivos que
trabajan en España en favor del re-
conocimiento del carácter laico de
la sociedad. Asimismo ha permitido
conocer e intercambiar información
sobre iniciativas similares de organi-
zaciones de otros paises de la Unión
Europea como Francia, Italia o
Portugal.

Según los organizadores el foro ha
puesto de relieve la “necesidad
imperiosa desde el punto de vista
laico de corregir el ambiguo respal-
do que la ley proporciona a una
confesión en concreto, que lleva más
de dos décadas sustentándose
exclusivamente de las aportaciones
del Estado, en base a un concordato
que debería desestimarse por sec-
tario, por favoritista, por poner en
entredicho la aconfesionalidad del
Estado, y por condicionar la vida
pública de este país, donde se legis-
la, se educa, se procrea o se reci-
ben determinados servicios médicos
en función de lo que dicta dicha
confesión”.

El encuentro ha contado con po-
nencias de diversos expertos sobre el
tema y con una mesa redonda titula-
da Enseñanza Laica: aspectos legales y
sociales. Al final se ha procedido a la
aprobación del llamado Manifiesto de
Motril y se ha acordado la convocato-
ria para el año próximo del Segundo
Encuentro Nacional sobre Laicidad,

que en principio se acordó celebrar de
nuevo en las instalaciones de la Casa
de Palma de Motril, aunque se está
estudiando la alternativa de hacerlo en
Barcelona. Para más información o pa-
ra acceder a las actas del encuentro re-
comendamos consultar la página web
de la organización en http://www.te
rra.es/personal2/laccom/alamo.htm

La Casa de Palma de Motril, sede del encuentro

Laicidad y diferencias, por M. Henri
Pena–Ruiz, profesor de filosofía en
el Instituto de Ciencias Políticas de
Paris, y autor del libro Dieu et
Marianne. Philosophie de la laïcité.

Una aproximación laica a lo religioso,
por José Antonio Pérez Tapias,
profesor titular de Filosofía de la
Universidad de Granada.

Libertad de conciencia, laicidad
y tradiciones constitucionales comu-
nes en los países miembros de
la Unión Europea, por Dionisio
Llamazares Fernández, catedrá-
tico de Derecho Canónico
del Estado de la Universidad
Complutense de Madrid.

Ritos civiles de paso, por Miguel
Fernández Sañudo, filósofo y psi-
cólogo, miembro de la asociación
“Europa Laica”.

Del Anticlericalismo a la Laicidad, por
Javier Otaola Bajeneta, licenciado en
Derecho, letrado de los Servicios
Jurídicos Centrales del Gobierno
Vasco, y autor de  La Masonería hoy,
Razón y Sentido, Editorial Haranburu,
1996, y de Laicidad, una estrategia pa-
ra la libertad, Edicions Bellaterra, 1999.

Contra la censura: la laicidad no basta,
por Bruno Courcelle, profesor de in-
formática y vicepresidente de la
Universidad de Burdeos. Miembro
del “Mouvement Europe et Laicité”.
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El reportatge de gairebé una pàgina
signat per la periodista Mercè Conesa
amb el títol Els ateus s’organitzen que
va aparèixer el diumenge 14 d’octu-
bre a El Periódico, ha suposat pels
mitjans de comunicació el descobri-
ment de la presència d’un important
col·lectiu de ciutadans ateus a la nos-
tra societat. El reportatge, elaborat a
partir de la informació recollida per
El Periódico en una entrevista mantin-
guda a les instal·lacions d’aquest diari
amb dirigents d’Ateus de Catalunya,
recollia com a elements destacats que
l’associació era la primera legalment
reconeguda al nostre país que agru-
pava ciutadans no creients i que
denunciava els privilegis de les
confessions religioses, preferentment
de l’Església Catòlica.

També feia referència a les cam-
panyes recolçades per l’Associació,
destacant la “Campanya per al canvi
d’estatus del Vaticà a l’ONU”, im-
pulsada per aconseguir modificar la
seva condició d’Estat no membre
observador permanent i col·locar-lo
en la posició que li correspondria per
les seves característiques, que és el
mateix de qualsevol altre organitza-
ció no governamental.

L’aparició del reportatge va des-
pertar l’interès d’altres periodistes
com Àngel Montoto, que poc des-
prés publicava una columna al mateix
diari amb el títol de Elogi de l’ateisme,
parafrasejant el conegut llibre de
Gonzalo Puente Ojea, on destacava
el paper de l’associació i denunciava
que sovint la llibertat religiosa ha es-
tat al nostre país un eufemisme que
ha permès a l’Església Catòlica gau-
dir d’uns privilegis immorals.

La publicació d’aquests articles va
fer que altres mitjans de comunicació
s’interessessin per conèixer de pri-
mera mà més detalls sobre la qüestió
i alguns d’ells van contactar amb Ateus
de Catalunya per poder comptar en els
seus programes amb la presència dels
seus dirigents.

A rel d’això alguns membres de
l’associació han participat durant els
darrers dies a diversos programes
de ràdio: el dimarts 23 d’octubre al
migdia el presentador Jordi Duran,
de l’emissora Ona Catalana, va en-
trevistar Albert Riba i Joan Serrano,
president i secretari respectivament
de l’associació, i el mateix dia a la tar-
da en el seu programa Versió Original
a Catalunya Ràdio, Toni Clapés
entrevistava durant mitja hora altres
dirigents de l’associació.

Per la seva banda el dia 1 de no-
vembre a les nou i cinc de la nit la
cadena Barcelona Televisió en el seu
espai L’Entrevista de Joan Barril, va
emetre una entrevista d’aquest po-
pular periodista amb Joan C. Marset,
membre de la junta i portaveu de
l’associació. Aquesta entrevista es va
tornar a emetre al dia següent a la una

i cinc del migdia i després va ser
repetida per altres televisions locals
d’arreu de Catalunya.

Finalment, el programa sobre
actualitat informativa titulat Catalunya
en Plural de Sílvia Cóppulo, que pre-
tén analitzar la realitat social i que
s’emet a partir de les onze del matí a
COMRàdio, ens ha comunicat el seu
interès per efectuar un programa
sobre Ateus de Catalunya, però
de moment no s’ha concretat encara
la data per a la seva emissió.

Aquest increment de l’interés
informatiu s’ha traduït també en un
considerable augment de les conne-
xions a la pàgina web de l’associació,
que en poc més de dues setmanes va
rebre més de 1.500 consultes, moltes
de les quals han servit després per
establir contacte amb nous possibles
socis i col·laboradors.
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Els “mitjans” descobreixen l’ateisme
Un reportatge publicat el passat mes d’octubre per El Periódico de Catalunya desferma
l’interès dels mitjans de comunicació per conèixer més detalls sobre Ateus de Catalunya
i per poder recollir l’opinió dels seus dirigents sobre temes d’actualitat.

Reproducció de l’article publicat per El Periódico de Catalunya el dia 14 d’octubre.



Tots hem assistit commocionats a
l’atac terrorista dels radicals islàmics
de Bin Laden als Estats Units. Fins
aleshores el nucli de l’Imperi sem-
blava inexpugnable, inabastable pel
regne del terror, que solament podia
picotejar aquí o allà alternativament,
provocar petites ferides a la fera però
sense arribar mai a fer-li mal de debò.
Era un inconvenient suportable, un
peatge a pagar per a
poder ser els amos
del món. Però de
cop el molest pico-
teig s’ha transformat
en un atac seriós,
planificat, coordinat,
terrorífic, que ha
ferit greument la
fera i ha fet tronto-
llar l’ordre mundial.

L’atac ha fet
sentir pànic, terror,
desolació, i no sola-
ment als ciutadans
americans sinó a
tots els qui per bé
o per mal formem
part de l’anomenat
primer món; per la magnitud de la
tragèdia, però també perquè ha po-
sat de manifest la nostra feblesa i ens
ha fet sospitar que si els Estats Units
poden ser colpejats d’aquesta mane-
ra salvatge potser aleshores també a
nosaltres ens pot arribar a passar
qualsevol cosa.

Aquest fet ha portat tots els
governs occidentals i alguns enemics
tradicionals a sumar-se, més enllà
d’una condemna unànime, en una
coalició disposada a defensar l’ordre
establert allà on s’amaguin els culpa-
bles de la iniquitat. És lògic que sigui
així, doncs és una forma de prote-
gir-se plegats d’un enemic lliscadís,
líquid, difícil de localitzar i per tant

difícil de castigar o d’eliminar, i men-
tre això no s’aconsegueixi tots estem
potencialment en perill. És quelcom
que cal fer, l’agressió no pot quedar
impune, però també és una forma
d’alinear-se amb els qui manen. En els
moments difícils és quan la solidari-
tat es valora més profundament i
quan es recorda qui són els qui estan
amb nosaltres.

Fins aquí els fets i les reaccions de
condemna absoluta i de solidaritat
amb les víctimes de la tragèdia, a les
que ens sumem incondicionalment,
però un cop refets de la commoció
i digerida la indignació inicial seria
ingenu no anar a cercar les causes
profundes de la catàstrofe, perquè
aquest atac en el fons no és més
que un pas endavant, més sofisticat
estratègica i tecnològicament, més
agosarat, més a prop de la bogeria
absoluta que els que s’havien portat
a terme fins ara, però en definitiva
no massa diferent a altres vinculats
a l’extremisme islàmic que vénen
produint-se des de fa anys i que
tenen les seves arrels en unes

terres castigades per conflictes que
s’eternitzen sense que les potències
els prestin massa atenció, potser per-
què tampoc, fins ara, semblava que
els afectessin directament.

Només cal veure les primeres
reaccions que els atemptats van
despertar en alguns punts del món
islàmic. Les imatges de ciutadans
palestins celebrant els atemptats als

carrers durant les
primeres hores po-
den haver estat
filmades o no, se-
gons es diu, pels
serveis d’intel·li-
gència israelites
per mostrar al món
amb qui han de
tractar ells cada dia,
però no canvien el
fet que mostraven
la reacció espontà-
nia d’un poble o al
menys d’una part
dels seus ciutadans,
i els esforços poste-
riors dels seus líders
per distanciar-se

d’aquestes actituds difícilment acon-
seguiran esborrar aquelles imatges
dels ulls dels ciutadans americans
que van patir la tragèdia. Tampoc aju-
daran gaire a la causa islàmica decla-
racions posteriors de personatges
sinistres com ara Omar Bakri, porta-
veu a Londres del Front Internacional
Islàmic, qui l’endemà dels fets decla-
rava per telèfon al diari italià
La Reppublica: “Solament el moviment
islàmic que creu en la Yihad, en la
Guerra Santa, pot haver portat a ter-
me aquest atac sense precedents
sobre la base de la fe en el martiri”.
“Pel món islàmic és un dia de festa,
a les mesquites de tot el món, també
a la de Londres, estem distribuint
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El futur de l’extremisme islàmic
J. Carles Marset
Geòleg i editor. Portaveu d’Ateus de Catalunya
Les darreres accions terroristes als Estats Units posen de relleu que l’integrisme
islàmic, alimentat per la pobresa i la humiliació dels països del “tercer món”, és el
principal repte que la comunitat internacional haurà d’afrontar durant els propers anys.

Nova York minuts després de l’atemptat terrorista de l’11 de setembre.
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dolços en senyal d’alegria”. Hi han
moltes altres mostres igual de patè-
tiques.

Són exemples que la tragèdia no
es va viure igual a tot arreu. Que
mentre occident plorava els morts i
s’esgarrifava davant la magnitud del
desastre a determi-
nats indrets hi havia
gent que el sentia com
una suposada victòria
sobre les forces de
l’opressió, com una
revenja pels patiments
que havien hagut de
suportar davant de
la indiferència occi-
dental, com un allibe-
rament de la seva
absoluta desesperació.
Aquesta demostració
de ràbia i d’odi ens ha
de fer reflexionar so-
bre la frustració acu-
mulada per aquests
pobles, que necessà-
riament ha de tenir un
origen més enllà de
l’apreciació subjectiva i malaltissa dels
fets, però també sobre els paràme-
tres ètics i culturals que poden
conduir una comunitat a engendrar
suïcides assassins capaços de portar
a terme aquestes accions.

La prepotència occidental, amb els
Estats Units al capdavant, en tractar
amb els països del tercer món, basa-
da exclusivament en l’interès propi i
recolzada en el seu poder tecnològic
i militar, sense interessar-se en els
efectes que la seva actuació té pels
ciutadans d’aquests països, promou
el sentiment d’exclusió de l’ordre
mundial i alimenta la set d’odi i de
revenja. Revertir aquesta situació
comportarà molts sacrificis, però serà
necessari fer-ho si es vol retornar la
confiança i la seguretat als ciutadans
dels països occidentals.

No és fàcil dir com es podrà acon-
seguir això. Per acabar amb l’odi
caldrà la implicació i la generositat dels
països rics per afavorir el desenvolu-
pament dels més endarrerits, reduint
la misèria i el patiment d’aquests i res-
pectant la vida i els drets dels seus
ciutadans, suprimint d’aquesta forma
les causes objectives per a la propa-

gació de l’odi criminal, però també
serà necessari eradicar els prejudicis
que frenen el desenvolupament i la
llibertat, acabar amb la intransigència
moral i religiosa que no ens traurà de
les nostres misèries i que per tant no
mereix tant de dolor ni patiment.

Això plantejarà nous reptes que
s’hauran d’afrontar amb determina-
ció. Un desenvolupament generalitzat
de la humanitat comportaria un pro-
vable increment de la població, que
potser s’haurà de restringir d’alguna

El futur passarà
inexorablement per

una societat cada cop
més multicultural, més
global, i per assumir

que cal reduir les
desigualtats entre
els diferents pobles

de la terra

manera, i generaria un ingent consum
de recursos que ens pot acabar
ofegant a tots si no es regula adequa-
dament. Per aconseguir-ho serà
imprescindible comptar amb dirigents
lúcids i confiar en la capacitat de

l’home per a construir un futur
millor, al menys si volem sobreviure
en aquest món a un termini mitjà
o llarg.

L’altre alternativa seria un món
fonamentat en el patiment i la
repressió, on occident, gràcies a la

seva capacitat coerci-
tiva, subjugués cada
cop amb més con-
tundència la resta de
pobles i fos capaç
de construir una for-
talesa per garantir la
seguretat dels seus
ciutadans, el que ens
duria a perdre una
part important de
la llibertat que tant
ens ha costat aconse-
guir, i en definitiva a
empobrir notable-
ment la nostra forma
de vida.

Però aquesta alter-
nativa tampoc encai-
xaria gaire bé amb la
mentalitat dels països

occidentals, fonamentats en la idea
de la llibertat individual i de la
democràcia representativa de la vo-
luntat general, que són les bases que
han permès el desenvolupament i el
progrés de les nostres societats fins
els nivells actuals, malgrat els
abusos i les injustícies provocades
pels seus propis excessos, perquè
també és aquesta mateixa essència
la que és atacada pel fanatisme i
la intransigència que es nega a res-
pectar els principis de convivència
més elementals.

S’ha de saber treure força del
dolor per superar la difícil prova a la
què s’enfronta la civilització. El futur
passarà inexorablement per una
societat cada cop més multicultural,
més global, i per assumir que cal
reduir les desigualtats entre els
diferents pobles de la terra. No és
solament una qüestió egoista per
poder mantenir el nostre nivell de
vida privilegiat, és probablement una
qüestió de supervivència. Solament
així es podrà acabar amb la intran-
sigència i evitar que fets tan de-
plorables com els que ens ha tocat
viure es tornin a repetir.
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1. L’ateisme no és una filosofia.
Exclou simplement algunes filosofies
particularment irracionals. Exclou sim-
plement una idea falsa concreta, sen-
se implicar necessàriament per això
altres opinions o finalitats positives,
tal com farien per exemple l’alamiis-
me (la no creença en bruixes) o bé
l’achloranthropisme (la no creença en
homenets verds). Com aquestes dues
darreres “no creences” mencionades,
a les que en podríem afegir en princi-
pi moltes més, estan força esteses o
fins i tot són universals, ni tan sols
existeixen termes per a designarles ni
ningú els troba a faltar. Amb “l’ateis-
me” passaria el mateix si no fos per-
què la creença en un o més éssers
sobrenaturals està tant estesa. Una
organització específica per ateus, en
el sentit que pogués ser necessària per
defensar una filosofia, inclús una filo-
sofia racional més o menys elabora-
da (sense organització per exemple
no hi hauria ciència), és doncs supèr-
flua considerant la naturalesa de
la qüestió.

2. L’absència d’un déu o de con-
ceptes similars en la ment de les per-
sones està, en canvi, amenaçada
per forces exteriors. La immensa
majoria de la humanitat viu sota la
dominació o la influència permanent
d’organitzacions que pretenen obligar-
la a acceptar aquestes idees. Com que
la idea d’un déu no pot ser concebu-
da ni mantinguda si no hi ha un mínim
de precisió i d'homogeneïtat entre
diferents individus és necessari la ino-
cular-la des de l’exterior mitjançant la
manipulació o la violència. Per això,
totes les religions sense excepció fan
ús de l’engany o de la violència, o
d’ambdós, i no renuncien mai a ex-
plotar situacions de feblesa (infància,
malaltia, dificultats socials i econòmi-
ques). Elles s’adonen d’això i saben
que no podrien existir si s’abstin-
guessin de fer-ho.

3. Com que la creença en un déu
és falsa, està sempre amenaçada. Ha

de ser per tant fomentada i protegi-
da permanentment, de vegades amb
un esforç considerable, de les per-
cepcions o de l’activitat intel·lectual
que la neutralitzen i l’anul·len. Donat
que l’instrument més important per
a la seva instauració i manteniment és
la pressió social continuada —un pro-
cés que és descrit per exemple en l’o-
bra “El rinoceront” d’Ionesco—,
aquesta creença està sempre en pe-
rill per l’existència d’inevitables llacu-

nes en el propi procés de justificació
ideat per mantenir-la. Per posar-ho
en altres paraules: tot no creient, con-
templat per un creient, fa sempre po-
tencialment l’efecte del nen del con-
te de fades d’Andersen “El nou vestit
de l’emperador”. Per tant, aquest
efecte es dóna per la mera existència
del no creient. Per aquesta raó totes
les organitzacions religioses procuren,
quan tenen oportunitat de fer-ho, eli-
minar cada ateu individual. El millor
mètode per aconseguir-ho és sens
dubte la seva eliminació física, a la qual
no renuncien mai si tenen l’ocasió. Si
no estan en condicions d’aconseguir-
ho aleshores intenten minimitzar el
perill que representa la seva existèn-
cia per altres camins, preferentment

impedint-li expressar les seves opi-
nions o bé pressionant-lo a la seva
vida social. Per tant, mentre hi ha-
gin creients, tots els ateus esta-
ran amenaçats. Com que aquests,
per la seva simple existència, repre-
senten un perill potencial pels creients
com a tals, els creients aleshores tam-
bé amenacen la dels ateus —però no
tant per la seva existència, sinó per
la seva inevitable agressió—. Donat
que els creients han d’esforçar-se a
creure i en canvi l’absència d’una cre-
ença no demana cap esforç especial,
la força de cada exemple, per dir-ho
d’alguna manera, contagiós, augmen-
ta l’esforç que els creients han de fer
(és a dir els tortura subjectivament) i
els porta a desitjar i a cercar la desa-
parició de la font de contagi. (El fet
que pretenen imposar a tothom els
models de comportament que ells
consideren desitjables —cal pensar
tan sols en la pressió que les esglésies
o els ulemes exerceixen sobre la
legislació en temes com l’avortament
o la cria de porcs, per exemple— és
quelcom que es menciona aquí de
més a més, però que no té una
importància tan fonamental com el
que s’ha explicat abans.)

4. Com que tot ateu està doncs, al
menys potencialment i en la majoria
de casos efectivament, amenaçat pel
sol fet que hi ha religió —si es vol un
exemple ben actual i significatiu n'hi
ha prou a pensar en els països islà-
mics, i potser aviat en els països
sorgits de la fragmentació de la Unió
Soviètica— és aconsellable en la
mida del possible la unió de tots els
ateus sota una associació per raons
defensives. Aquesta defensa s’haurà
de dirigir preferentment contra les
mesures de l’Estat que permetin les
religions, de forma privilegiada, treu-
re avantatge de les situacions de
feblesa, sobretot en l’adoctrinament
d’infants, o bé restringint la llibertat
d’expressió amb la finalitat d’evitar la
crítica de la religió, i finalment pro-

17Ateus de CatalunyaNovembre de 2001

ARTICLES

Per a què una associació d’ateus?
Fritz Erik Hoevels
Psicòleg. Fundador de la Bund Gegen Anpassung



18

veint les organitzacions religioses amb
subsidis, privilegis o concedint-los
accés preferencial als aparells de pro-
paganda i als òrgans de decisió de
l’Estat, deixant d’aquesta manera que
participin de la seva autoritat. (En la
meva opinió també seria important
que una associació d’ateus, en la mi-
da que no pugui abolir les religions,
exigís al menys l’equiparació de totes
les religions independentment del seu
nombre de seguidors, perquè una or-
ganització religiosa única que s’oposi
a la raó i al coneixement pot resultar
considerablement més peri-
llosa que la diversitat de
religions —de fet la com-
petència entre religions pro-
dueix, segons el principi de
mútua paròdia, un efecte
molt similar al descrit en el
punt 3 en relació amb l’odi
que les religions senten cap
a les persones sense reli-
gió—. En conseqüència, se-
gons la meva opinió, és una
actitud completament errò-
nia i insensata per a una
organització atea contemplar
amb complaença la persecu-
ció dels grups religiosos
més petits, les anomenades
sectes —com passa en el
meu país, on després dels
Sanyassins ara són perseguits
els membres de l’Església de
la Cienciologia—, o inclús
recolzar-la d’una forma acti-
va.) Una altre tasca de tota associació
atea consistirà a immunitzar oportu-
nament els seus propis membres con-
tra la propaganda religiosa mostrant-
los, com a mesura preventiva, els
principals errors dels raonaments que
utilitzen; ja que les religions disposen
d’un enorme aparell burocràtic a sou,
i tenen capacitat de mantenir un enor-
me nombre d’apologistes especialit-
zats, en molts casos camuflats en llocs
de treball pagats per l’Estat (periodis-
tes, professors), que tenen com a mis-
sió principal cultivar certs errors par-
ticulars del raonament, per exemple
la petitio principii, l’explotació propa-
gandística de les llacunes verdaderes
o fictícies existents en el coneixement
científic (una d’aquestes seccions
podria estar englobada sota el nom de

“teologia quàntica”), la confusió so-
bre la qüestió de la responsabilitat de
la prova en el cas d’afirmacions posi-
tives, etc. Com que un individu per si
sol no té capacitat suficient per opo-
sar-se a una estructura ben entrena-
da durant segles de funcionament i,
sobretot, contra un aparell profes-
sional amb el treball ben distribuït
—l’individu en el millor dels casos pot
intentar trobar per si mateix els
errors individuals del raonament ela-
borat per protegir la religió amb què
es bombardeja la societat des dels es-

taments més diversos, però no serà
capaç de comprendre, de cop i vol-
ta, la distribució dels errors del rao-
nament preparats amb cura entre
diferents persones, que poden inclús
simular posicions oposades entre si,
etc.— li pot resultar útil que l’asso-
ciació d’ateus li eviti una part
d’aquesta feina i l’ajudi a preparar-se
per una possible trobada amb els
advocats de la religió, siguin declarats
o encoberts. L’associació el desca-
rrega així d’un important volum de
treball, que podria arribar a esgotar
o a ofegar a un individu mitjà.

5. Donat que la religió, per les
raons exposades abans, no podrà mai
deixar de ser una amenaça per a tots
els lliurepensadors (o ateus), s’en
deriva que l’estratègia defensiva ha

d’incloure també una estratègia ofen-
siva, consistent a eradicar la religió
completament, si és possible. El caràc-
ter innat de les religions, en especial
de les religions dogmàtiques (les ano-
menades religions del llibre), que exi-
geix explícitament el sacrifici de
l’intel·lecte per a poder subsistir, no
deixa altre alternativa als ateus, si
volen sobreviure ells mateixos. Serà
per tant un dels objectius d’una asso-
ciació atea sostreure a les religions el
màxim número de seguidors possible
mitjançant la informació, la sàtira i

altres medis apropiats, fins
que no els hi quedin més
adeptes.

6. En analogia amb la me-
dicina, que té per finalitat la
curació de la malaltia però no
l’exercici de la influència
política o ideològica sobre
els seus portadors actuals o
potencials, la substància
o l’objecte de l’ateisme és de
naturalesa negativa-defensiva,
ja que és la supressió d’una
particular forma d’alteració
mental. (Si aquesta no esti-
gués induïda i fomentada per
la societat i per tant protegi-
da contra la teràpia, proba-
blement la lluita contra ella
seria incomparablement més
senzilla.) Qualsevol altre co-
sa pel que respecta a aques-
ta característica de l’ateisme
ha estat ja esmentada al co-

mençament de l’article; la conse-
qüència indispensable del qual és, per
tant, que una associació d’ateus ha de
mantenir-se neutral ideològica i polí-
ticament, i que ha d’acceptar a la
seva organització almenys tot aquell
que es declari ateu, sense fer-ne
diferències. El coneixement que no hi
ha déus de cap naturalesa o estadis de
dilució no dóna lloc a cap actitud par-
ticular sobre el fet de “raspallar-se les
dents” per exemple o, per referir-nos
a temes més actuals, sobre la vivi-
secció, el vegetarianisme, la lluita con-
tra les epidèmies, el termini establert
per a l’avortament legal, la guerra, etc.
Una associació d’ateus no hauria de
demanar als seus membres sostenir
opinions determinades sobre aques-
tes qüestions ni sobre cap altre
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assumpte relacionat amb la forma de
vida o amb la legislació en general, tret
de les referides a les lleis que ator-
guen privilegis especials a la religió i,
és clar, a les que reclamen l’exclusió
de totes les organitzacions religioses
del propi procés legislatiu. Per la seva
part les religions solament haurien de
poder demanar alguna cosa als seus
seguidors (sempre que estigui garan-
tida la pertinença voluntària dels seus
membres a la religió), però no haurien
de poder disposar de l’aparell de l’Estat
per imposar les seves demandes, sigui
per anar contra els seus adherents, o
per anar contra tots els ciutadans.

Cap associació d’ateus hauria de
demanar als seus membres opinions
o afirmacions concretes més enllà
d’aquest consens mínim; doncs per-
dria la seva pretesa naturalesa actuant
d’altre manera i adquiriria el caràcter

d’una associació política o ideològica.
Ha de poder ser lliure per discutir,
denunciar o combatre la influència de
la religió en qualsevol àmbit de la so-
cietat, evidentment també de la
legislació sobre temes que no facin
referència a assumptes religiosos, però
s’ha d’abstenir de tota afirmació posi-
tiva sobre qualsevol qüestió relacio-
nada amb ells. La religió és un gran
mal, però tampoc no és l’únic; qual-
sevol qui vulgui combatre altres mals
ha d’ésser lliure per fer-ho en el lloc
on desitgi i en la forma que consideri
convenient, però no hauria d’utilitzar
l’associació d’ateus pels seus propò-
sits addicionals contra un mal concret
diferent de la religió, ni molt menys
obligar-la a participar en aquest com-
bat; ni tan sols a adoptar per a aquest
combat el mètode que a ell li sembla
oportú.

La raó és, per desgràcia, un feno-
men històric tant com el seu contra-
ri; no floreix de la mateixa manera en
totes les èpoques ni sota totes les
condicions, ni amb les mateixes prio-
ritats. En conseqüència, com hi han
diferents camins que, procedint de
tradicions diferents, permeten als
individus escapar de les xarxes de la
religió, existeixen també diferents
col·lectius d’ateus potencials, i per
això considero que és recomanable
per tots els defensors d’una associa-
ció d’ateus acceptar els meus prin-
cipis, encara que només sigui per
motius pràctics —si més no, si és que
volen guanyar.

© Traduït per Ateus de Catalunya
amb autorització de Bund gegen
Anpassung. Friburg, Alemanya
(www.ahriman.com).

Manipular les religions
Teresa Pàmies
Escriptora. Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2001
Aquest estiu i en començar la tardor,
les religions de tot signe han estat i són
protagonistes d'inquietants esdeveni-
ments, involucrades en guerres fratri-
cides, abusos, estafes, injustícies i crims
tan paorosos com els comesos el 30
d'agost a la vila algeriana d'Aures per
un escamot d'integristes islàmics que
degollaren sis persones sospitoses
d'heretgia, incursions que han costat
centenars de vides d'infants, dones i
vells algerians, atrocitats a les quals ens
habituem.

La trobada de 200 líders de totes
les religions celebrada a Barcelona a
iniciativa de la Comunitat de Sant Egidi
no podia abordar un fet que ja és crò-
nic, ni entrar en els conflictes armats
de Palestina, ni en la repressió religio-
sa a Egipte, a les Filipines i a Belfast,
emparades en religions antagòniques.
La declaració final de la trobada qua-
lificà l'integrisme com "l'origen de la
violència entre els pobles" però s'ob-
vià el rerefons polític que mou els fils
de l'integrisme. A Gaza i a Jerusalem,
jueus i islamistes es mataven entre ells:
els primers, armats amb tecnologia

punta, i els segons pel sistema kami-
kaze, esclatant amb la bomba adossa-
da al pit entre les víctimes designades
pels estrategs integristes palestins, ex-
pressió suprema del fanatisme al qual
són ensinistrats els infants d'aquell po-
ble màrtir.

El rabí en cap de l'Estat d'Israel, pre-
sent a la trobada, digué que la solució
al conflicte entre Israel i el poble pa-
lestí passa per unes negociacions en-
tre Estats "on la paraula no s'utilitzi per
invitar a matar o a suïcidar-se" i el teò-
leg musulmà Mohammed Raoun, resi-
dent a l'Afganistan dels taliban, atribuí
a la colonització europea "l'autèntica
batalla entre religions i la situació histò-
rica responsable de l'enfrontament".
Un debat sobre aitals plantejaments
ha de ser forçosament polític, però
l'amable trobada dels 200 líders reli-
giosos no s'ho podia proposar.

El dia de la clausura, 52 egipcis eren
processats al Caire denunciats per ho-
mosexuals, torturats per policies fanà-
tics en aplicació de la llei islàmica ano-
menada xaria, base de la legislació
egípcia. El mateix dia, les imatges es-

cruixidores de les nenes de família
catòlica terroritzades per 200 inte-
gristes protestants barrant-los el pas
camí de l'Escola de la Sagrada Creu fan
reflexionar sobre el sentit mateix de
les religions en el nostre temps i els
interessos polítics que les manipulen.
Els taliban demanant pena de mort per
als que prediquen el cristianisme, i
l'Episcopat espanyol acomiadant una
professora de religió catòlica per ha-
ver-se casat amb un divorciat. No és
integrisme? En aquest cas, és evident
la responsabilitat política del govern
Aznar, que, per conveni signat el 1999
amb els bisbes, assumeix el pagament
dels mestres triats, contractats i aco-
miadats per l'Episcopat. No és mani-
pulació partidista de la religió catòlica?
És, Espanya, un Estat confessional? I tot
això quan l'Església invertí 2.500 mi-
lions en l'estafadora Gescartera. Ens hi
resignarem amb l'excusa de no ferir
sentiments religiosos? Esperem que no.

© Reproduit amb autorització
de diari Avui, Premsa Catalana S.A.,
10 de setembre de 2001.
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“Dios es el primer expediente con que
conseguimos de algún modo evacuar
el desamparo y el enigma de nuestra
existencia.”

Déu seria un concepte en el qual
ell ens adverteix des d’un principi que
no acaba de creure massa:

“Ahora bien, el hecho de no acabar de
creer ni en ese mismo Dios, legitima
segurament mi escepticismo respecto
a la larga lista de sus sucesores o
sucedáneos. ¡Si usted no cree en la
Creación o en la Comunión de los
Santos, ya me dirán ustedes cómo va
a creer en la Historia o en la
Revolución!”

Estudiant el concepte del déu cris-
tià s’adona que té unes connotacions
particulars, és un déu que en tan sols
setanta anys va passar de lluitar per una
posició dins l’Imperi Romà a prohibir i
perseguir a tots els seus competidors
gràcies a una singularitat: conjuga el
compromís espiritual transcendent amb
un compromís terrenal, que és el me-
di on ha de realitzar el seu projecte im-
mediat, sempre distant, instrumental,
perquè en realitat ell “no és d’aquest
món, sinó que està en ell.” És un déu
que no parla ja al ciutadà, sinó al cor de
l’individu. El cristianisme es convertirà
en una religió absorbent que s’apro-
piarà de tots els racons de l’existència.

A continuació llença l’argument que
ningú no pot creure en déu lògicament,
però que tampoc s’hauria de creure
en déu des d’un punt de vista moral.
Per ell el fet de creure no es quelcom
que es pot escollir, la fe no és vo-
luntària, es té gratuïtament. Un no tria
el que vol creure igual que no escull
el que li agrada, tret que s’enganyi a si
mateix. La veritat és que nosaltres no
podem compartir aquesta afirmació.
És cert que un no tria creure com
no tria el desig, però també és cert
que l’educació pot orientar les pre-
ferències o els desitjos de les perso-
nes. No pot agradar la música de
Tristany i Isolda sense un aprenentatge
previ, com no es pot comprendre

James Joyce o Thomas Bernard sense
un mínim de preparació.

Però el raonament de Rubert de
Ventós no s’atura tampoc aquí, segueix
explorant altres tòpics. No sols opina
que no es pot creure, sinó que afirma
que tampoc no vol creure, perquè tro-
ba injustificable el mal del món. Aquest
és un argument conegut, però la seva
proposta és força original. Afirma que
no vol creure per causa de l’inevitable
patiment del món animal, on tots els
éssers són víctimes d’una dinàmica
cruel en la que individus i espècies han
de morir sense excepció perquè altres
puguin sobreviure. Un patiment que a
sobre es conserva quantitativament
constant, invariable, al llarg del temps.

“Del infortunio animal, nada tiene ese
Dios que decirnos; del humano vemos
que sólo parece cuidar escrupulosa-
mente de que mantenga su ecuación
constante a lo largo de la historia.”

Un capítol apart es refereix al paper
de l’Església i a la figura del Papa.
L’autor es pregunta com pot encara
creure en la institució algú que en for-
ma part i que coneix des de dins les
seves misèries. Per ell l’Església es
basa en la hipocresia de mantenir una
doctrina rígida per després actuar de
forma laxa i intentar apropar-se a una
realitat que se li escapa, amb mètodes
subtils de dispensa per justificar
aquests despropòsits. Però això l’es-
taria condemnant a una irrellevància
social progressiva perquè els ciutadans,
cada cop més informats, s’adonen d’a-
questes contradiccions.

Altres inconvenients tracten de te-
mes tan diversos com el control del
nostre propi destí gràcies a la tecno-
logia, el pensament únic, la influència
de la televisió a les nostres vides, la
cooperació amb els països subdesen-
volupats o la pròpia funció de les avant-
guardes i dels intel·lectuals, no sempre
tant crítics com caldria esperar, doncs
també viuen a aquest món… i tenen els
seus propis interessos inconfessables.

XAVIER RUBERT DE VENTÓS
Dios, entre otros inconvenientes
Editorial Anagrama

Es tracta d’una recopilació d’articles
que fan referència a conceptes que en
bona mida constitueixen el fonament
de la nostra existència, però que la
nostra cultura acostuma a donar per
bons sense qüestionar-se amb massa
detall. Per això Rubert de Ventós vol
fer l’esforç de com-pensar com diu ell,
o sigui revisar-los amb el seu pensa-
ment per denunciar els excessos que
sempre s’amaguen darrera d’una
opinió excessivament unànime.

“La experiencia me dice que cuando
todo el mundo se pone de acuerdo en
criticar algo, es más la complicidad del
grupo que la objetividad del juicio
lo que està a menudo en juego. Un
exceso de unanimidad me ha pareci-
do siempre algo sospechoso, cuando
no temible.”

Cosa certa, sens dubte, i per tant
ell s’atura a explorar aquests concep-
tes, aquests inconvenients tant arrelats
que són acceptats majoritàriament,
perillosament diríem inclús, amb una
visió més crítica, més corrosiva, del
que acostuma a ser habitual.

Comença amb una primera secció
de sis capítols titulada “¡Dios mío!”, que
explora el concepte de déu, el primer
dels pilars que afecten l’enigma
de l’existència humana, en el qual per
raons òbvies centrarem el nostre
interès, tot i que el segon bloc, titulat
Inconvenientes menores, és força més
ampli, doncs abasta vint i tres capítols
més sobre temes diversos.



El autor parte de una hipótesis suge-
rente, que a lo largo de la historia se
han producido tres defunciones, tres
muertes de dios. La primera fue aque-
lla en que Cristo murió en la cruz. La
segunda en las obras de los pensado-
res del siglo XIX, como Marx y
Nietzsche, que acabaron racional-
mente con el concepto de dios: “¡Dios
ha muerto!”, gritó Nietzsche, pese a
lo cual dios sobrevivió en la mente de
muchos europeos, porque su falleci-
miento racional, argumentado, no
logró calar suficientemente en la men-
talidad de la población, aunque dejó
lo bastante tocado a dios como para
que a lo largo del siglo XX se produ-
jera su tercera muerte, acaso defini-
tiva, la que se refiere a la indiferencia
respecto a dios en la vida cotidiana de
los ciudadanos europeos de finales del
siglo XX y de principios del XXI.

“¿Ha muerto Dios en Europa?”,
se preguntaba el titular de una
portada de la revista americana
Newsweek publicada en julio de 1999.
“Sí, así es”, concluye Glucksmann. Es
decir, certifica que Dios no existe en
Europa, para los actuales ciudadanos
de Europa, pero que dicha afirmación
es más una constatación (reconocida
indirectamente incluso por las distin-
tas confesiones religiosas, “es preciso
evangelizar de nuevo Europa”, dicen
algunos…) que un razonamiento.
Significa que observando la forma de
pensar y, sobre todo, de actuar de los

europeos de hoy puede decirse que
viven exactamente como “si dios no
existiese”.

“No se aventura un progreso decisivo
de la ilustración, no se predice el apo-
calipsis. Los pronósticos son reserva-
dos, el acontecimiento se impone de
manera incontestable, pero neutra,
hasta un punto que nadie sospecharía.”

“Las múltiples teorías que atribuyen
nuestra descristianización a una luci-
dez repentina o a un exceso de racio-
nalismo me parecen anacrónicas y que
no se enteran. La aduladora presun-
ción de un europeo que se ha hecho
adulto, que se ha emancipado de la
magia gracias a su ciencia, que se ha
liberado de las ideologías gracias a su
prudencia, me provoca auténticas
carcajadas.”

No responde por tanto en la men-
te de los ciudadanos a una reflexión
elaborada y consciente, sino a una
actitud que viene provocada por el
desencanto derivado de no encontrar
respuesta a la conmoción sufrida 
por las convulsiones acontecidas a lo
largo del siglo XX (y del comienzo del
XXI, podríamos añadir a la vista la
situación actual), como si dios se
hubiese retirado de la escena euro-
pea a lo largo del siglo pasado y
hubiese permitido la extensión del
mal, o por lo menos de la barbarie,
por la faz de la tierra.

Glucksmann inicia su reflexión en
Argelia, durante su estancia en ese
castigado país del Magreb, tiene pues
un cierto componente biográfico, se
trata una reflexión ante el impacto de
la transgresión ilimitada: “Llegué a
Sidi-Hammed veinticuatro horas des-
pués de la carnicería (11 de enero de
1998)”, y ante la barbarie de los
asesinatos perpetrados por los inte-
gristas se pregunta “¿De qué sirve la
religión en el año de gracia de 1998?”
Su propia respuesta es que el hombre
moderno ha franqueado definitiva-
mente los límites de la barbarie y con
ello ha roto un equilibrio que nos obli-

ga a cuestionar si “el Altísimo sigue
significando algo”.

La respuesta a la tercera muerte
de Dios se hallaría precisamente ahí.
El hombre durante mucho tiempo
ha basado su creencia en dios intuiti-
vamente en el mundo, en la natura-
leza, en el orden de todo lo que le
rodea y que le da sentido a su vida,
pero cuando ese orden se quiebra,
cuando desaparecen las fronteras de
la ética, de lo que puede ser consi-
derado correcto, para sumirnos en el
caos y la aniquilación, desde la primera
gran guerra de Europa hasta el geno-
cidio de Ruanda, entonces el mundo
deja de ser el medio por el que dios
se revela al hombre y, en consecuen-
cia, el hombre deja de percibir a dios
como su fuente de sentido y su
garantía de seguridad.

“Para sorpresa general, Ruanda surge
como principal argumento contra Dios.
(…) Los preguntados eligen Ruanda y
el genocidio de tutsis como la prueba
número uno de la no existencia de
Dios.”

“La religión es el vínculo social. Cuando
ese vínculo se convierte en guerra,
corrupción, tortura y exterminio, una
religión que aparta la mirada y se reti-
ra de puntillas está fallando y pierde
la partida. Jaque mate.”

Su planteamiento coincidiría en ese
primer punto con el que Bertrand
Russell expuso en su día en la cono-
cida conferencia ¿Por qué no soy
Cristiano? donde defendía que la
gente no cree en Dios en base a
argumentos intelectuales, sino sim-
plemente porque les han enseñado a
creer desde su infancia. Por ello tam-
poco serían los argumentos la causa
del descreimiento actual.

A dicha crisis contribuye sin duda
la avalancha de información que re-
cibe el ciudadano–espectador actual,
que cada día toma su dosis de catás-
trofe, de genocidio en vivo y en
directo durante las comidas, desde el
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ANDRÉ GLUCKSMANN
La tercera muerte de Dios
Editorial Kairós



ERRAMUN GAMETXO

Ni Dios, ni Darwin
Editorial Arabera

Inicia el llibre un breu pròleg de
Gonzalo Puente Ojea que ja ens
avisa del que trobarem a l’interior:
un exercici de lògica aparentment
revolucionari, perquè d’acomplir-
se les hipòtesis que proposa en
resultaria una conclusió sorpre-

nent, desconcertant, que l’espai i el temps són essencial-
ment idèntics, i que sols existeixen les senticions, cons-
truccions geomètriques a cavall entre la percepció subjectiva
i la consciència que, de fet, serien pur espai.

I demostrar aquesta hipòtesi és el que pretén fer
Erramun Gametxo en una obra densa, espesa, enginyo-
sa, plena d’arguments originals, sempre imprevisible, però
que al nostre parer no aconsegueix l’objectiu inicial, per
la senzilla raó que l’exigència lògica que demana als
raonaments dels altres sembla que es relaxa una mica
massa quan analitza els propis.

El text es desenvolupa en el nivell de la lògica formal
d’allò que l’autor denomina metaciència, és a dir no en l’àm-
bit científic ni tampoc en el purament filosòfic. En un ni-
vell de comprensió que no utilitza el llenguatge superficial
de la vida quotidiana ni l’intermedi de les investigacions
científiques, sinó que es mou en el nivell suposadament
més profund de l’anàlisi lògica. La raó d’aquesta precisió
és que sovint els errors del raonaments responen a salts

injustificats entre aquests tres nivells lògics, com posarà
de manifest l’autor amb diversos i atractius exemples.

Un dels errors fonamentals que al nostre entendre comet
Gametxo és una perniciosa utilització de l’anomenada nava-
lla d’Occam, segons la qual hauríem de preferir sempre la
solució més senzilla per explicar un fenomen. Diem errònia
perquè pensem que senzilla no vol dir exactament simple,
ingènua, que és el que succeeix quan analitzem cada propo-
sició completament aïllada del context i no considerem fenò-
mens accessoris que també cal explicar per trobar resposta
coherent als fenòmens observats que pretenem estudiar.

En qualsevol cas l’autor arriba a la conclusió que l'única
realitat existent és la sentició, que no cau dins de l’esfera de
la ciència, perquè aquesta explica com es mostra i quines
són les característiques de la seva aparença, però no la
seva essència. D’aquesta premissa i per un elaborat procés
argumental s’arriba a afirmar que el temps no és altre cosa
que espai, i que per tant el passat, el present i el futur són
simultanis i corresponen a regions de l’espai diferents.

En aquest món de sentició per descomptat déu no tin-
dria cabuda —és molt recomanable el capítol on analitza
i descarta alguns arguments clàssics dels apologetes— però
tampoc es pot acceptar que tot sigui resultat de les lleis de
la naturalesa. A partir preferentment de l’obra El relojero
ciego de Richard Dawkins posa de manifest les imprecisions
i generalitzacions excessives de la teoria de l’evolució
darwiniana, amb la qual s’acarnissa en alguns moments
sense reconèixer altres encerts que, creiem, té el darwi-
nisme, ni la importància real de l’evolució.

Però de poc serveix parlar d’evolució ni de lleis de la físi-
ca, quan estem immergits en un univers on tot és sentició!
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salón de su comodidad. La televisión,
esa ventana que casi inconsciente-
mente nos muestra todas las desgra-
cias y barbaridades, es la misma que
sin pretenderlo iniciaría el proceso a
Dios en las conciencias de los ciuda-
danos europeos.

Pero Glucksmann no se limita a
certificar la ausencia de dios, del dios
tradicional de la religión, sino de to-
dos los dioses o concepciones fideís-
tas del mundo, fórmulas de redención
o utopías, de todas las ideologías que
dan o pueden dar un sentido a la
vida del hombre, llámense religión o
política, y nos informa de que las
únicas que gozan aún de cierta salud
serían nación o deporte.

Lo que se logró poner en cuestión
durante el siglo XIX es el tipo de fe que
habría de prevalecer, si la fe religiosa
o la fe en una nueva utopía Ahora
en cambio caminaríamos hacia un mo-
delo generalizado de escepticismo
como forma de contrarrestar la fe

los supervivientes de hacerse cargo
de su destino. Sólo falta que el reco-
nocimiento consciente de dicha muer-
te suprima los obstáculos para la
construcción de un hombre nuevo ca-
paz de alcanzar su propio futuro, sin
dejarse manipular nunca más por los
apóstoles de todo tipo de paraisos,
que en aras de una nueva redención
pretenden sacar siempre tajada de las
debilidades de la existencia.

“Los mortales se unen ante un mal co-
mún. Estar juntos sobre esta tierra sig-
nifica estar juntos en peligro y a veces
darse cuenta de ello. En ausencia de un
Dios absoluto, universal, reconocido,
el ponerse de acuerdo a fin de retra-
sar el vencimiento de las calamidades,
el instituir una comunidad a partir del
riesgo, hacerles frente, es lo que se de-
nomina civilización.”

¿Exportará algún día Europa al res-
to del mundo esa muerte de Dios, ese
nuevo modelo de civilización surgi-
do de la conciencia de la barbarie?
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excesiva del siglo XX en sistemas de
creencias que sólo han conducido a las
mayores barbaridades conocidas.

“Para matar, hace falta mucho entu-
siasmo, tanto en el sentido ordinario
como en el etimológico, sentirse arro-
pado por la divinidad. Para masacrar
a millones, hace falta una ideología de
hierro que se reclame de la raza, de
la clase, de una Nación por encima de
todo, de un libro que tenga respues-
tas para todo, la Biblia, el Corán, el
Capital.”

“Ninguna religión tiene naturaleza in-
tegrista, pero todos los integrismos ob-
tienen su autoridad de una pasión reli-
giosa. Se ve en el paganismo nazi, en la
fe revolucionaria de diversos colores.”

La conclusión es que la muerte de
Dios refleja el desencanto de Europa
ante un Dios que ya no puede justifi-
car la crueldad del mundo, que ha
sido expulsado del mundo por la pro-
pia barbarie de los hombres. Lo que
aflora del naufragio es la voluntad de



Fragments literaris
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GORE VIDAL
Juliano el apóstata
Editorial Edhasa

Capítulo II. Las Memorias de Juliano Augusto

«—Pero esos hombres son inocentes.
—¿Inocentes? Ellos asesinaron al obispo Arrio. —Los
ojos de Galo brillaron de honestidad.
—¿Esos dos? ¿Fueron en realidad ellos?
—No —dijo Mardonio—, pero son discípulos del obispo
Atanasio…
—¡El peor hereje de todos los tiempos! —Galo se entu-
siasmaba siempre que su necesidad de violencia coinci-
día con lo que los demás consideraban como una acción
justa.
—Y se cree que Atanasio ordenó que envenenaran a Arrio
en un concilio de la Iglesia, hace algunos años. Como con-
secuencia, Atanasio fue condenado al exilio por vuestro di-
vino tío. Y ahora, Juliano, debo recordaros por centésima
vez que no debéis morderos las uñas.
Dejé de morderme las uñas, un hábito que aún no he
logrado desterrar del todo.
—¿Pero no son también cristianos? —pregunté—. ¿No
creen en Jesús y en los Evangelios?
—Sí —dijo Mardonio—, ellos también son cristianos. Pero
están equivocados.
Siempre he tenido una mentalidad lógica, incluso de niño.
—Si son cristianos como nosotros no debemos luchar con-
tra ellos sino ofrecerles la otra mejilla. Además es induda-
ble que nadie debe matar, porque Jesús nos dice que…
—Creo que no es tan simple como decís —replicó
Mardonio.
Aunque sí que lo era. Hasta un niño podía notar la dife-
rencia entre lo que los galileos decían creer y lo que en
realidad creían, a juzgar por sus acciones. Una religión
de hermandad y moderación que diariamente asesina a los
que están en desacuerdo con su doctrina, sólo puede ser
considerada hipócrita, o algo peor. Aunque quedara bien
decir en mis memorias que en ese momento dejé de ser
galileo, no sería la verdad. Me preocupaba lo que veía
pero aún tenía fe. Mi liberación del Nazareno todavía tar-
dó bastante en llegar. Ahora, al mirar hacia atrás, pienso
que el primer eslabón de la cadena se rompió aquel día
en la calle, cuando vi cómo los monjes golpeaban a dos
ancianos inocentes.»

Capítulo V

«Los cristianos quieren reemplazar nuestras hermosas
leyendas por los registros policiales de un rabino refor-
mador judío. A partir de este material inverosímil esperan
lograr una síntesis final de todas las religiones conocidas.
Ahora se apropian de nuestras festividades. Transforman
las deidades locales en santos. Nos quitan nuestros ritos
de misterio, en particular el de Mitra. Los sacerdotes de
Mitra son llamados “padres”. Así los cristianos llaman
“padres” a sus sacerdotes. Incluso imitan la tonsura, espe-
rando impresionar a los nuevos conversos con los ador-
nos familiares de un culto más antiguo. Han empezado a
llamar al Nazareno “salvador” y “curador”. ¿Por qué?
Porque uno de nuestros más amados dioses es Asclepio,
a quien llamamos “salvador” y “curador”.
—Pero nada hay en Mitra que iguale al misterio cristiano
—sostuve para mi mal—. Por ejemplo la Eucaristía, la toma
del pan y el vino, cuando Cristo dijo: “Aquel que coma de
mi cuerpo y beba de mi sangre alcanzará la vida eterna.”
Máximo sonrió.
—No descubro ningún secreto sobre Mitra si os digo que
nosotros también somos partícipes de un alimento simbóli-
co, al recordar las palabras del profeta persa Zaratustra, que
dijo a aquellos que rendían culto al Dios Uno… y a Mitra:
“Aquel que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, se hará
uno conmigo y yo con él; él mismo no conocerá la salvación”
Esto fue dicho seis siglos antes del nacimiento del Nazareno.»

UMBERTO ECO
La isla del día de antes
Editorial Lumen

Capítulo 5. El laberinto del mundo

«—Señor —había contestado Saint-Savin—, la primera pren-
da de un hombre de bien es el desprecio de la religión, que
nos quiere temerosos de la cosa más natural del mundo, que
es la muerte, aborrecedores de lo único bello que el desti-
no nos ha dado, que es la vida, y aspirantes a un cielo donde
de eterna beatitud viven sólo los planetas, que no gozan ni
de premios ni de condenas, sino de su eterno movimiento,
en brazos del vacío. Que Vuestra Merced sea fuerte como
los sabios de la antigua Grecia y mire a la muerte con ojo
firme y sin miedo. Jesús sudó demasiado esperándola. ¿Qué
tenía que temer, por otra parte, pues habría resucitado?»

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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