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Diàgores de Melos, fill de Telèclides,
conegut com Diàgores l’ateu, visqué

al segle V abans de la nostra era.
Natural de l’illa grega de Melos, fou

filòsof sofista i poeta.

Los ateos frente a la muerte y la enfermedad.

La dignidad en el proceso de morir, por Javier Medel
Ateos y Librependadores, Madrid 2015 pág. 4

EELLSS DDEEUUSS NNOO SSEERRAANN
VVEERRIITTAATT,, PPEERRÒÒ DDEELLSS DDEEUUSS

EENN MMEENNJJAA II VVIIUU MMOOLLTTAA
GGEENNTT,, II AAIIXXÒÒ SSÍÍ EESS VVEERRIITTAATT

Diàgores de MelosEtologia del fanatismo

El fanatismo es una actitud de los individuos —pero
más a menudo de los grupos— que acompaña la
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SEMPRE PODEM FER UNA MI-
CA MÉS. Els personatges histò-
rics ens serveixen per saber com
es poden afrontar situacions límit
amb dignitat, sent conseqüents i
racionals. No tots son iguals, però
n'hi ha que han posat els ideals
per sobre de les idees, les perso-
nes per sobre dels personalismes,
el pensament per sobre de les
passions, sense oblidar les idees,
les persones ni les passions.
Diàgores va fer prevaldre les se-
ves idees encara que això el por-
tes a la mort; i això es el que l’ha
fet entrar a la història i arribar fins
a nosaltres, encara que els seus
—i nostres— enemics destruïssin
la seva obra.
Avui no veiem gaires personatges
que puguin passar a la història,
quan només el fet de fer-se soci
de les associacions atees, pagar
una mínima quota i participar en la
vida associativa quasi sembla un
acte heroic reservat a pocs.
Necessitem gent que pensi pel
seu compte per poder debatre
idees noves, propostes noves i
discussions noves.
Compromet una petita part de la
teva vida, recolzant activament la
defensa de la l l ibertat de cons-
ciència, l luitant per la laïcitat i difo-
nent l ’ateisme. Fes com Diàgores:
participa, dígues la teva. . . i asso-
cia't a Ateus de Catalunya.

Editorial

Quantes vegades hem sentit expressions com: «és un miracle que s'hagi
salvat» en lloc de: «quina sort que s'hagi salvat»! Tanmateix, n'hi ha que
sí que atribueixen la intervenció d'una mà divina en la salvació excepcio

nal d'algunes persones quan es produeix una desgràcia. Aquell passatger que
va perdre l'avió en aquell vol que es va estavellar; aquell malalt que donaven
per incurable i es va recuperar... i tantes altres històries de «miracles» que fas
cinen als creients de totes les religions. No s'aturen a pensar que en l'avió que
es va estavellar segurament tots els creients resaven, i que molts malalts decla
rats incurables resen per viure i també es moren. Diàgores de Melos ho veiè
clar ja fa temps. Tot i això, encara n'hi ha que s'entossudeixen a creure que hi
ha un ésser superior que ho decideix tot. Recordo l'enterrament d'una criatura
en la que un creient pretenia consolar al pare del nen mort amb un: «Pensa que
ha estat la voluntat de Déu». La resposta del pare va ser contundent i proporcio
nal als arguments del condol: «Doncs si és així, em cago en déu»

Editorial

Diàgores de Melos apareix esmentat com a deixeble de Demòcrit d'Abde
ra, i sembla que va mantenir contacte amb els poetes Simònides, Pindar
i Baquílides; també coneixia a Sòcrates. No es conserva cap de les seves

obres, segurament cremades —entre altres llocs a la biblioteca d’Alexandria—
pels sequaços del bisbe i sant Ciril d’Alexandria. Però sí se saben els noms d’al
gunes obres per les notes del seu amic, i potser deixeble, Demòcrit. Els noms
coneguts son: «Cants lírics» i «Discursos frígids». També ens explica que va re
velar a tothom els secrets d’Eleusis —una vella història de deus i erotisme— i
procurava que la gent no s’iniciés en la creença.

Sexto Empírico ens explica que va portar els seus convenciments cap l’ate
isme, ja que un denunciat per ell es va escapolir de la condemna jurant davant
dels deus que era innocent. Deia Diàgores «Si la immoralitat pot romandre impu
ne, per què creure en uns deus que ens volen convèncer que vetllen per la virtut»

Acusat d’impiu fou condemnat a mort. Va fugir d’Atenes camí del Peloponès,
tement la cicuta, donat que van posar preu al seu cap. Segons el cronista Aristò
fanes, comediant i humorista, va prometre un talent per la seva mort i dos si el
tornaven viu.

Nascut a Melos, visqué a
Atenes fins que va posicionarse
contra el seu govern i s’exilià a
Pal•lene, una població d’Acaia.
La guerra del Peloponès el va fer
fugir de Pal•lene, perseguit pels
atenesos i marxà a Corint on va
morir.

Alguns historiadors sembla
que —negant l’existència de po
sicions filosòfiques atees—, ens
diuen que, més que escèptic i
ateu, el que feia era negar la in
fluencia del deus en la vida dels
humans.

Se li atribueixen dues frases
famoses:
«Els deus no seran veritat, però dels deus en menja i viu molta gent, i
això sí es veritat» i «La veritat fa mal»

Diàgores de Melos s’emportà, de fet, la glòria de ser el primer ateu a la Grè
cia Clàssica. Altres autors parlen de «la mala fama» en lloc de «la glòria»

Cap escrit de Diàgores ens ha arribat fins avui, però Ciceró, al segle I abans
de la nostra era, ens explica que un amic el va voler convèncer de l’existència
dels deus, recitant el nom de les persones salvades pels deus al resar durant les
tempestes. Diàgores li va contestar «Malhauradament, no hi ha evidència de cap
d’aquells que també van resar i es van ofegar en caure al mar»

Diàgores de Melos, al centre.
Detall de L'escola d'Atenes de Raffaello Sanzio

DIÁGORES DE MELOS,
EL PRIMER ATEU

www.ateus.org
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ACTIVITATS D’ATEUS DE CATALUNYA
DURANT LA PRIMAVERA DE 2016

Activitats

Presencia als mitjans:
1 6 FEB Participació en el programa Gente Despierta, conduit

per Carles Mesa.
En aquesta edició del programa es va tractar del tema
de l'apostasia i de les dificultats que posa l'esglèsia
catòl ica per admetre-la a tràmit.
— Albert Riba

Xerrades i tertúlies:
21 GEN Xerrada i tertúl ia: «Petita història de l 'ètica atea»

Des que al segle VI abans de la nostra Era, Heràclit va
dir que «tal com la practiquen els homes, la rel igiositat
és impia», molts pensadors han intentat fonamentar
l 'ateisme. En aquesta xerrada varem repassar alguns
arguments clàssics de l 'ateisme en relació a la fi losofia
i a l 'ètica.
— Ramón Alcoberro

1 2 MAI Xerrada i tertúl ia: El Cant Espiritual de Joan Maragall ;
un camí cap a l'ateísme?
Amb l'ajut d'una presentació PowerPoint, varem tenir
l 'ocasió de desgranar el Cant Espiritual vers a vers, i de
constatar que el que pot semblar una exaltació de la fe,
en realitat amaga una queixa, una crítica a déu i una
renúncia a la vida eterna que ofereix la rel igió catòl ica.
— Ismael Sahun

1 6 JUN Presentació del l l ibre d'Andreu Navarra «Història de
l 'Ateísme», dins el marc de l '«escola de pensar».
A l 'acte va seguir un tertúl ia en la que, a més de l'ateís-
me, es van tractar els temes més diversos. Cal desta-
car la presència d'un teòleg (que es va autodeclarar
com a infiltrat) que quedà gratament sorprès pel res-
pecte, la tolerància i el nivel l intel· lectual amb el que es
tractaven el temes de la xerrada.
— Andreu Navarra

Activitats associatives
04 FEB Reunió de la Junta Directiva

25 FEB Assemblea general
Una de les decisions més destacades va ser el propó-
sit de seguir endavant amb la publicació de la revista
Gaietà Ripol l .

Activitats previstes
XX SET Mostra d'Associacions de la Festa major de Barcelona.

Enguany l 'Ajuntament ha modernitzat la mostra supri-
mint els estands i posant a disposició de les associaci-
ons unes carpes on fer activitats. En principi, el
projecte només incloïa activitats de caire lúdic per a in-
fants i adults. Ateus vam fer una proposta de participa-
ció basada en «l 'escola de pensar» amb una secció de
dicada a respondre la pregunta: «És Barcelona una
ciutat laica?».
Tot i que la nostra proposta s'al lunya del projecte
inicial , sabem que s'està fent un esforç per encabir la
nostra proposta en la Mostra. Encara no podem
concretar, però és possible que sortim a travès de les
radios l l iures de BCN. Així que tinguem concretats dia,
hora i duració, ens posarem a treballar per configurar la
nostra oferta.

Ajúdan's a l luitar per un món mil lor
Col· labora amb nosaltres

Fes-te soci d'AdC per només 50€ l'any
email : info@ateus.org

web: www.ateus.org
tel: 696 505 636

Si tens coses a dir, relacionades amb els abusos de les rel igions,
fes-te soci d'Ateus de Catalunya i col· labora en la revista Gaietà Ripol l

Si vols sentir aquest programa, fes
cl ic a la figura o vés a l'adreça:
http: //rtve.es/a/348821 8
i selecciona a partir del minut 1 0

Festa Major 201 3
Manifestació laica

http://rtve.es/a/3488218
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Col· laboracions

Estas palabras de la conocida como Ley andaluza de
muerte digna, que la reconocen como parte funda
mental de la vida, tienen el acierto de no contener

ninguna presunción acerca del significado del término
dignidad.

Aunque las diferentes ideologías y escuelas filosóficas
han dado muy diversas respuestas al significado de la
dignidad humana, puede afirmarse que todas tienen en
común la consideración de la dignidad como algo consus
tancial al ser humano, algo que nace con él, de su propia
naturaleza, y está inseparablemente ligado a la capacidad
de poder diseñar libremente su propia existencia. Como
condición innata en los seres humanos, la dignidad no
admite condicionantes; es independiente de la raza, edad,
sexo, religión y de cualquier otra circunstancia particular,
mereciendo el respeto del resto de los humanos.

Esta dignidad ontológica o común se desarrolla, con
el uso de la libertad, de forma diferente para cada perso
na, configurándose la dignidad ética o individual como el
modo en que cada quien concreta en sí mismo la dignidad
propia de la especie.

Se da, sin embargo, un consenso bastante amplio —si
no universal— en que morir en paz, con serenidad, pudi
endo despedirse de los suyos, morir en casa, sin dolor y,
si puede ser, en un suave sueño es el ideal de una buena
muerte. También que si en la vida tenemos derecho a
procuramos un suficiente bienestar, para el proceso final
lo tenemos de procurarnos ese ideal de buena muerte.

Evitar en cuanto sea posible un final estremecedor de
sufrimiento es, hoy en día y con los avances de la ciencia
médica, un mínimo exigible desde cualquier planteami
ento ético. Sin embargo, este anhelo de una muerte exen
ta de sufrimiento no agota la exigencia de dignidad.
Afirmamos que una muerte digna es mucho más que una
muerte sin sufrimiento. Para muchas personas, no es el
dolor o la incapacidad lo que hace indigna una muerte si
no la negación del propio control del proceso de morir;
porque no hay dignidad en la muerte, ni en la vida, sin la
libertad de decidir.

Este valor de la autonomía personal, de la capacidad
de autogobernarse, es un valor fundamental de la moder
nidad. Tanto como el sometimiento fue la identidad de lo
medieval: sometimiento en lo político, en lo económico y,
sobre todo, sometimiento de las conciencias. El papel que
ha tenido el tabú de la muerte y el control del proceso de
morir por quienes han detentado la representación de los

diversos dioses, ha sido fundamental para el sometimien
to de conciencias y actos.

La lucha por la dignidad en la muerte no es cosa dis
tinta de la lucha por la propiedad de la vida y por el ver
dadero y completo derecho a su libre disposición, a la
autonomía individual que, formalmente, nos reconocen
las leyes.

Para nosotros, la reivindicación del protagonismo en
el proceso de morir va mucho más allá, es más crucial,
que la de cualquier otra parcela de la libertad. Porque
asumir el protagonismo de nuestra muerte es en realidad
liberar nuestra vida de la extorsión de quienes la contro
lan y dirigen manteniéndola como un interesado tabú.
Para quienes están acostumbrados a decidir lo que está
bien y lo que no, perder el control de la muerte y la mito
logía asociada al después de la muerte, sería perder su
poder.

Una ética ciudadana basada en los derechos humanos
y los valores constitucionales está incompleta si no se
respeta esa última parcela de la libertad individual que,
no por casualidad, permanece en manos del poder bajo
sus diversas apariencias.

Es inadmisible pretender que se defiende la dignidad
de la vida obligando a los seres humanos a malvivir en
condiciones de indignidad. Esta sinrazón responde al
empeño en mantener la muerte fuera de la esfera de la
autodeterminación y en manos del poder.

La mayoría de las personas nos consideramos dueños
de nuestra existencia y reclamamos el control pleno de
nuestras vidas. No se respeta la dignidad individual man
teniendo las decisiones fundamentales —el cuándo, el có
mo y el dónde se produce la muerte—en manos de otros,
sean médicos, políticos, jueces u obispos.

LOS ATEOS FRENTE A LA
MUERTE Y LA ENFERMEDAD

La dignidad en el proceso de morir
“El imperativo de la vida digna alcanza también a la muerte.

Una vida digna requiere una muerte digna.
El derecho a una vida humana digna no se puede

truncar con una muerte indigna.
El ordenamiento jurídico está, por tanto, llamado también a

concretar y proteger este ideal de la muerte digna.”

JavierMedel
Para la Convención de

Ateos y Librepensadores,
Madrid 2015

Ramón Sampedro  EFE
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Col· laboracions

LA IMPORTANCIA DE LOS CONCEPTOS

La principal dificultad para mantener un debate sobre
la eutanasia es la confusión de los términos. Quienes ven
en la eutanasia un atentado contra su concepto de la dig
nidad humana, generalmente integrantes de organizacio
nes religiosas acostumbradas a imponer su moral al
conjunto de la sociedad, se empeñan en dotar al término
eutanasia de un sentido apocalíptico que produce el re
chazo afectivo del oyente. Ello no es casual en absoluto.
El empeño en presentarla como sinónimo de homicidio,
de liquidación de las personas dependientes, de euge
nesia, de genocidio nazi (el crimen más horroroso que
ha conocido la Humanidad), ha dado su fruto en la con
ciencia colectiva que siente repulsa hacia el holocausto y
la violencia.

Por ello debemos estar atentos y dejar siempre senta
do de antemano el significado del término eutanasia. Por
que eutanasia no significa otra cosa que “buena muerte”.
Nada que ver, por supuesto, con las cámaras de gas. Hay
un acuerdo muy general en que el sentido que se le debe
dar al término eutanasia es el de una muerte indolora y
rápida que se administra a una persona en situación de
sufrimiento, en estado terminal o no, a solicitud suya li
bre y reiterada.

A simple vista se aprecia que la eutanasia tiene que
ver con el suicidio. Ambas son formas de muerte volunta
ria o muerte decidida: una muerte que se produce por
deseo de la propia persona que muere. La diferencia téc
nica reside en quién da la muerte: en la eutanasia es otro
diferente, médico o no, del que muere; en el suicidio, da
fin a su vida la propia persona que desea morir. Si lo hace
sin ayuda de nadie se llama suicidio simple y si recibe

ayuda, suicidio asistido. Cuando quien ayuda es un médi
co —por ejemplo, suministrando una receta de un pro
ducto que causará la muerte— se denomina suicidio
médicamente asistido. Todas las conductas eutanásicas
comparten la misma fundamentación ética que desarro
llaremos más adelante.

En todo caso, cualquier conducta que no se produzca
a petición del interesado no debe llamarse eutanasia. No
debería utilizarse por tanto para nombrar el sacrificio
compasivo de un animal enfermo porque falta, eviden
temente, la petición del sujeto. Este empleo incorrecto y
repetido del término eutanasia para denominar muertes
no solicitadas, lleva a olvidar el elemento imprescindible
de la eutanasia: el deseo, la voluntad expresada libre
mente, de quien quiere morir. En muchos casos se em
plea mal por desconocimiento, en otros interesadamente
y de mala fe.

Las diferentes adjetivaciones del término eutanasia
─directa, indirecta, activa, pasiva, voluntaria, involunta
ria─ deben desterrarse del debate porque oscurecen y en
torpecen la claridad del mismo y frecuentemente, se
emplean para descalificar conductas admitidas moral y
legalmente.

En conclusión, ateniéndonos al tipo de conductas que
todavía hoy están prohibidas por nuestras leyes, hay que
reservar el término eutanasia para aquel acto que de una
forma directa y necesaria produce la muerte a una perso
na que lo ha solicitado libre y reiteradamente a causa de
un padecimiento permanente que él considera insoporta
ble. Por consiguiente, no cabe el empleo del término eu
tanasia acompañado de ningún adjetivo, ni eutanasia
pasiva, ni eutanasia indirecta, ni mucho menos, eutanasia
involuntaria.

L’ex número dos del Vaticà Tarsicio Bertone, bis
be i cardenal de l’església catòlica, es va fer construir un
àtic de 700 metres quadrats, que es va pagar amb els
diners destinats a un hospital per a infants. Una pregunta
incòmoda: Bertone defensa als pobres?

El cost de la disbauxa va esser de 442.000 €, que en
bona part va esser pagat per la Fundació de l’hospital pe
diàtric «Bambino Gesú». Bertone, sorprenentment, diu
no saber qui va pagar les obres, tot i la seva corres
pondència amb el constructor. Caldrà revisar aquí el con
cepte de pobresa que usa l’església.

Per acabarho d’adobar s’ha processat a dos dirigents
de l’hospital, per les despeses irregulars, a Emiliano Fit
tipaldi autor del llibre “Vatileaks 2” i a Gianluigi Nuzzi,
autor de “Via Crucis”, per revelar els tripijocs per pagar
l’àtic; com es habitual en aquests casos Bertone no està
processat. Cal una altre revisió: aquest cop del concepte
de justicia.

La legió i el fervor religiósBertone i la pobresa

Com cada any la «Hermandad de antiguos caballeros
legionarios» de rigorós uniforme va passejar per l’Hospi
talet, amb el «Cristo de la buena muerte», al crit de «Vi
va España, viva el Rey y Viva la Muerte».

Aquest any —donat que la processó estava prohibi
da—, es va fer emparantse en el dret a manifestació; no

els va importar
gaire, al cap i a la fi
ningú els ho va im
pedir ni ningú
semblava interes
sat a negarlos el
vist i plau admi
nistratiu, com es fa
amb la demanda de
«manifestación
atea» que cada any

es cursa a Madrid, ja que podria haverhi incidents. Tot i
que allà ningú crida «Viva la muerte».

Un cop més en aquest país hi ha qui està autoritzat a
aplicar la llei de formes diverses segons sigui qui demana
justícia. Tot el que envolta la religió i l’exèrcit es encara
un tema tabú; agraïm als qui es van atrevir a prohibir un
acte tan esperpèntic.

Critiquem al Sr. Omella, bisbe de Barcelona, per no im
pedir que un dels seus capellans, mossèn Custodio, donés
cobertura religiosa a un acte d’aquestes característiques.
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Internacional

A mb 9 metres d'amplada i 4,5 metres
d'alçada, les gegantines lletres de la paraula
FUNDAMENTALISM (Fonamentalisme) s'ai

xecaren al centre de Copenhague. Sota cada letra es mos
traven en 28 pantalles 600 de les cites més fosques i més
brillants de la Torà, la Bíblia i l'Alcorà

El president de la UE, Martin Schulz, va anul·lar
una exposició d'aquesta escultura, prevista pel Parlament
de la UE la tardor passada. No
creia que es pogués garantir la
integritat de l'obra d'art. Amb
aquesta decisió, ell i l'Oficina de
la UE van anul·lar la sol·licitud
de 30 parlamentaris electes de la
UE que volien exhibir l'escultura.
Va ser el membre danès del Parla
ment, Bendt Bendtsen (Demòcra
tacristians), el qui va reunir el
suport per a l'exposició.

L'Artista Jens Galschiot
afirmava: «Estic molt sorprès
que el president de la UE tingui
tanta por a obrir el debat sobre
la religió, que li faci rebutjar
l'exposició. Sembla hipòcrita que
la UE, que se suposa promou
l'obertura i la democràcia, es
carregui les decisions dels mem
bres electes del Parlament.

En rebutjar l'exposició es
pretén evitar un debat obert so
bre el tema de la religió. Potser
la veritable preocupació de l'ofi
cina de la EU era si ofendria als
cristians europeus comparant
les religions i mostrant els seus
costats més 'foscos'.»

La controvertida obra de Jens Galschiot es va ex
hibir al costat de l'Ajuntament de Copenhague el passat
mes d'Abril. Era la primera vegada que l'escultura s'exhi
bia en públic, i Galschiot estava molt emocionat per veu
re'n les reaccions.

«Crec que és molt bo que Heavently Days (que és qui
ha convidat Galschiot a exhibirla) opti per mostrar l'es
cultura, i que la ciutat de Copenhague ofereixi la ubica
ció. D'aquesta manera s'obren portes per a un debat
necessari.

Amb l'exposició de "Fonamentalisme" al cor de Co
penhague, els polítics, les organitzacions religioses i els
mitjans de comunicació hauran de considerar què afir
ma l'escultura: que els nuclis de les religions són pràcti
cament els mateixos».

L'escultura 'Fonamentalisme' és part del projecte
d'art i diàleg 'els fills d'Abraham', que busca pro
moure la comprensió i el diàleg, i construir ponts entre el
cristianisme, el judaisme i l'islam. En l'obra d'art, es pre
senten 600 de les cites més "brillants" i més "fosques" de
les tres religions i es fa palès que els dogmes de les reli
gions són pràcticament impossibles de diferenciar. Ba
santse en les tres religions, tan es podrien fer règims de
terror com societats de la bondat i la humanitat.

Galschiot comenta: «Amb aquesta obra d'art desitjo
mostrar que totes les religions contenen textos contra
dictoris, i que podrien utilitzarse tant per a justificar les
accions més bestials com per a establir les més nobles
accions. Com jo ho veig, l'individu és responsable de les
seves pròpies accions, no la religió.»

Va ser Heavenly Days, qui va demanar a Galschiot
per exhibir l'escultura. D'aquesta manera esperen iniciar
un diàleg sobre les religions monoteistes. A més, en
aquest mateix període de temps, 60 escultures del refu
giat Galschiot, van ser exhibides a les esglésies de tot Co
penhague.

Lasse Markus
Cap de comunicació de la galería Heavenly Days

Finalment, 'Fonamentalisme' es va exhibir al costat de l'Ajuntament de Copenhague

UNA POLÉMICA EXPOSICIÓ D'ART
L'Oficina de la Unió Europea va prohibir l'escultura

http://www.aidoh.dk/new-struct/Happenings-and-Projects/2015/Silkeborg-Bad/Fundamentalism-sculpture-exhibited.html


Gaiteà Ripoll — 7

Llibres

Aquest volum repassa alguns dels arguments històricament essencials de l'ate
isme i l'agnosticisme des d'una perspectiva del segle XXI i està orientat no a
acadèmics, sinó sobretot a la gent comuna i corrent que, al definirse com atea,
no creient, agnòstica, o heretge se sent aïllada, sota setge i temorosa de dir el
que pensa i per què ho pensa. No es tracta d'un manual per ensenyar ateisme,
seria una tasca impossible. ¡No por dios! És un acte de complicitat per l’ateu
que comença a serho o que es planteja seriosos dubtes religiosos, una demos
tració que en l'opció de viure sense déus no hi ha sinó idees sòlides, raó i una
sòlida moral —més sòlida que les de les religions— assumint les responsabili
tats que comporta la vida com a única oportunitat de ser feliç i de fer feliços als
altres.

MauricioJosé Schwarz és un periodista i escriptor que ha fet incursions en la
música, la fotografia, l'ensenyament i la traducció. El seu treball periodístic
s'ha centrat en la divulgació científica i la promoció del pensament crític i ra
cional. Des dels seus inicis en els mitjans de comunicació mexicans ha estat
defensor de l'opció de la no creença en deïtats i, sobretot, de l'exigència de que
es doni per acabada la persecució de l'ateisme, que a molts països comporta
avui mateix la pena de mort i que, en altres, provoca una pressió immoderada i
injusta sobre el no creient. Des de finals de 2009, a més de diversos blocs i les
seves col·laboracions a “El Correo”, publica a YouTube els vídeos de crítica de
la religió i anàlisi de l'ateisme “El rei va desnudo”.

Titol: ¡NO POR DIOS! (Ateísmo para principiantes)
Autor: MauricioJosé Schwarz
ISBN: 9788494335037
Editorial: Cazador de Ratas Editorial. El Puerto de Santa María

Primera edició: febrer 2015
Pàgines: 276
Mides: 19x12 cm
Idioma: Castellà

[...]
Introducción II (Las dudas)
La idea era buena. Sin embargo, me despertó nuevas e importantes dudas, ha
ciendo flaquear la luz de la certeza, porque no es tan fácil tomar una decisión
de tanto calado cuando a uno le parece que algún tipo de ideario entra en jue
go, trascendiendo el significado recreativo de una ruta para excursionistas. A
mí me lo parecía, y tengo mis ideas y mis preocupaciones morales. Así, la feliz
ocurrencia rápidamente se tiñó de matices a considerar con calma. ¿Dónde me
metería?

Las iglesias hablan a menudo de la voluntad de Dios, en lugar de atenerse
al atributo más convincente de la divinidad, su inescrutabilidad. Así la autori
dad monoteísta despliega, unilateralmente, cualquier relato imaginativo, por
que son las imaginaciones, y no Dios, las que se manifiestan en los templos y
urbi et orbi. Por eso digo que conviene conocer mejor el atributo más convin
cente de la divinidad. Siempre queremos imaginarnos más de lo que sabemos,
porque creemos que tenemos que aprovechar al máximo las prestaciones de la
mente, como un hambriento que no deja de comer hasta que un empacho le
tumba. Ahí está la historia de la Iglesia Católica. En nombre de Dios TODO es
posible, nos guste o no, nos haga sufrir o no. La misma Biblia ofrece bárbaros
modelos de masacre y da cancha a los peores esbirros de Dios. Claro, nosotros
no sabemos qué es el bien y el mal. Sólo Dios lo sabe. ¿Y quién sabe lo que Dios
sabe? Los que osan fijar su voluntad con total impunidad.

Lo importante no es —según la moral católica— el daño que hagas, sino el
pecado que te infesta la carne y te pudre el alma, ¡por culpa tuya! Y a sufrir
merecidamente. El buen creyente le atribuye a Dios la voluntad de que el malo
sufra, no por el sentido práctico del castigo como mal menor, sino porque sí.
Ser malo, y además sufrir, es igual a buen orden del mundo.

Título: Por el camino de Santiago. Equilibrio y estilo del peregrino moderno
Autor: Miguel Steiner (m.stein.015@gmail.com)

PORELCAMINO

DESANTIAGO

Equilibrio y estilo
del peregrino moderno

Miguel Steiner

El amor, la solidaridad,

la nobleza y la cooperación

son producto de un universo

en evolución, no la gracia

de un ser superior

con modales de niño malcriado

“Qué diablos hacía en el
Camino de Santiago,
si ni siquiera tenía una
predisposición espiritual
capaz de vencer el lado
medio ácrata de mi
personalidad”
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Religions del món

La paraula àrab Yanna significa
simplement jardí, i —segons les
creences islàmiques— les ànimes

hi residiran des de la resurrecció, que
s’esdevindrà després del Yawm al
Qiyama (El Judici Final). Els musul
mans creuen que el tractament que cada
un rebrà estarà d'acord amb els seus fets
en la vida terrenal, per la qual cosa la
Yanna equival al concepte cristià del
Paradís. Segons la creença musulmana,
tot el que un pot desitjar es trobarà allà.

La Yanna està descrita en l'Alcorà:
consta de set nivells, i el més alt és el
setè: el Firdaws on habitaran els profe
tes, els màrtirs i la gent més veraç i pie
tosa. En contrast amb la Yanna, les
paraules yahannam i nar s'utilitzen per
referirse a l'infern.

Les descripcions del paradís es de
tallen en l'Alcorà i el Hadiz. Està envol
tat per vuit portes principals i cada
nivell està dividit al seu torn en altres cent. El nivell més
alt es coneix com Firdaws, on aniran els que hagin viscut
amb humilitat i els més pietosos. Tots seran rebuts pels
àngels amb salutacions de pau.

Els textos islàmics descriuen una vida immortal per
als seus habitants, feliç, sense dany, dolor, por o vergo
nya, on se satisfà cada desig. Les tradicions asseguren
que tots seran de la mateixa edat (33 anys) i de la matei
xa alçada.

La seva vida estarà plena de
ventures incloent vestits luxo

sos, joies i perfums, partici
pant en banquets exquisits

servits en vaixelles sense preu
per joves immortals i descan
sant en divans adornats amb

or i pedres precioses.

Els aliments esmentats inclouen carns i vins aromàtics
que no embriaguen ni inciten a les baralles. Els residents a
la Yanna estaran sempre de festa en companyia dels seus
pares, marits, i fills (sempre que també hagin estat admesos
al paradís), conversant i recordant el passat.

Els textos també esmenten les Hurun ein, creades en la
perfecció, amb les quals compartir les alegries carnals: «un
plaer centenars de vegades més gran que el terrenal».

Els habitatges seran agradables, amb amplis jardins,
valls ombrívoles i fonts perfumades amb càmfora o gin
gebre; hi haurà rius d'aigua, llet, mel i vins, fruites delici
oses i sense espines de totes les estacions, i pavellons
plens d'hurís. Un dia al paradís es considera igual a mil

dies a la terra. Els palaus seran d'or, plata i perles, entre
altres materials, i també hi haurà cavalls i camells de
«blancor enlluernadora», juntament amb altres criatu
res. Es descriuen grans arbres i muntanyes fetes amb
mesc, entre les que els rius flueixen per valls de perles i
robí.

Malgrat els grans habitatges donats als habitants del
paradís, la unió amb Al·là serà major que a la vida terre
nal. Segons l'Alcorà, Al·là triarà períodes en què s'estarà
a prop del seu tron (Arsh), dies en els quals «algunes ca
res brillaran en contemplar al seu Senyor». La visió
d'Al·là serà la més gran de totes les recompenses, sobre
passant a la resta de plaers.

Segons l'Alcorà, els criteris bàsics per a la salvació en
el Més enllà són la creença en un sol Déu, en el Judici
Final, en les Escriptures i en tots els missatgers d'Al·là
(nabí), així com la creença que Mahoma és el profeta
d'Al·là. Encara que un ha de creure en Al·là i realitzar
bones accions, la salvació es pot aconseguir només amb
la misericòrdia d'Al·là: els musulmans creuen que només
Ell, en la seva insondable i inqüestionable voluntat, és
qui ha de determinar l'entrada a la Yanna, fins i tot dels
que segueixin altres religions, i és només per la seva grà
cia pel que els devots musulmans esperen ser recompen
sats al final dels seus dies a la terra, termini fixat per
Al·lá. També les gents del Llibre podran entrar a la Yan
na amb certes condicions.

L'Alcorà també afirma que els que rebutgen als an
biyâ (plural de nabí, missatger d’Al·là) seran maleïts en
l'altra vida.

Segons l'Islam tots els éssers humans neixen sense
pecat, així que els nens que van morir abans de la puber
tat, moment en què són plenament i legalment respon
sables (mukallaf), entraran en el Paradís indepen
dentment de la fe dels seus pares i l'entorn en el que ha
gin nascut, segons la fórmula que diu «Venim d'Al·là i a
Ell tornarem».

LA YANNA: EL PARADÍS ISLÀMIC
Una oferta que tot bon ateu hauria de considerar
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Col· laboracions

Sarah Lázare i Jordi Vallverdú
Investigadors de l'UAB.

L'OFENSA NATURALITZADA
DELS CREIENTS

Sovint veiem pels mitjans de comunicació que els se
guidors d’alguna o altre creença —la major part de
la població— emeten queixes sobre continguts o ex

pressions que els semblen ofensives envers la seva religió
o culte. I s’assumeix que en favor de la multiculturalitat
hem de respectar les creences alienes en forces divines i
tot allò que les envolta: ritus, tradicions, vestimentes, hà
bits, calendaris, alimentació, manifestacions públiques
de les seves creences... Ara bé, i què passa amb els que no
creiem en cap d’aquestes supranaturalitats? Som real
ment el col·lectiu minoritari que no té dret a ser respec
tat? Perquè el fet que som els menys de les societats
actuals és encara una trista evidència: la major part de la
població mundial creu en alguna força divina, deixant de
banda el seu grau d’implicació directa en un culte o insti
tució relacionada. I els no creients hem de veure com els
nostres períodes d’oci es regeixen per calendaris astronò
mics camuflats religiosament, que en defensa de la tradi
ció cultural ens sotmeten a la imposició de valors
religiosos dominants en les respectives històries territori
als a través de les manifestacions artístiques o musicals,
que a les escoles els infants han de reproduir valors reli
giosos malgrat pertànyer a un col·lectiu estatal laic.

Cal recordar que vivim en un
estat laic, no gràcies a valors

emanats de la religió
dominant, sinó com a

resultat de lluites històriques

La llista de greuges és immensa. Però nosaltres no te
nim dret a veure’ns respectats entre aquesta febre cre
ient. Encara més: entre els nocreients es tolera menys el
nocreient que no pas el creient de la confessió ‘oposada’.
Som els perillosos, els que posem en dubte que tothom té
dret a defensar qualsevol valor que li sembla correcte
simplement perquè algun esperit ho ha manifestat.

Els pastafaristes (o seguidors de l’Església del Mons
tre de l’Espaghetti Volador) han aprofitat aquest fet i han
reclamat un culte irònic i divertit: el dret a decidir sobre
moltes coses que creuen necessàries i que es veten als no
creients, justificant que el seu déu de pasta a la bolonyesa

els ho reclama. I només així nocreients nordamericans,
fent del seu ateisme un culte encobert, han aconseguit
que es respectin les seves opinions. Si no tens una fe, no
s’accepten les teves idees sobre res important.

«La raó no és garantia de res»

Malgrat la
comicicitat
de la situació
pastafarista
(o el recent
Dinkoisme
Indi, amb un
ratolí super
heroi com a
divinitat mà
xima) ens
neguem a
haver de fer
veure que

som creients per veure acceptada la nostra visió natura
lista del món: un món sense déus, ni normes absolutes
emanades de fonts obscures. Un món de debats i raona
ments, d’acords perquè volem i necessitem acordar les
coses.

Per què hem de veure processons retransmeses en
directe a la TV pública? O Veure com actes institucionals
es realitzen en esglésies? O tenir representants de con
fessions religioses en comissions ètiques? I els nens a les
escoles públiques cantant nadales i celebrant festes reli
gioses variades?

La minoria oprimida és sempre atacada. Penseu en el
gran poeta ateu AlMa’arri, l’efígie del qual va ser deca
pitada recentment per seguidors de Daesh. Aquí no es
perdona als que no creuen en éssers sobrenaturals. Els
seus déus no són les nostres pors. Cal que reclamem ac
tivament el respecte. Perquè una societat lliure ha de ser
laica, sense defensar posicions superiors les unes a les
altres. Aquesta és la garantia del respecte, la tolerància i
la possibilitat d’elaborar en societat formes de vides ri
ques i plurals. Perquè, al capdavall, estem parlant de po
der escollir com volem viure. I sabem com ho volem fer:
reafirmantnos.

El rei del Marroc Mohamed VI ha ordenat que es regalin motocicletes als imams des sud
del país amb l’excusa que puguin arribar a les mesquites mes allunyades. De subtítol s’indica
que es fa a més per tal de combatre l’extremisme religiós.

En principi continua la barreja entre estat i religió en un país islàmic. De fet és el que pre
veu l’Alcorà: la necessitat d’una nova Il·lustració islàmica es cada dia mes obvi.

Es tracta d’enviar formadors als imams de les muntanyes perquè segueixin els preceptes
de l’islam sunnita de l’escola malikita. Tambè, però, ens cal sospitar que el rei vol controlar la
religió a les regions allunyades, mal comunicades i frontereres amb altres països, per tal d’evi
tar el desenvolupament d’una oposició radical i violenta que alteri la situació política.

Encara que el rei es defineix com a moderat no sembla que les seves visites anuals a Ma
llorca a casa del Sr. Juan Carlos de Borbón li servissin de gaire.

Motos
per l'Islam
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A les escorrialles de l’edat mitjana, quan reis i em
peradors anaven agafant les regnes del poder i les
monarquies abandonaven el model més teocràtic

o clerical i avançaven cap a sistemes polítics més confes
sionals, l’església veia perillar els seus privilegis i —en els
moments de debilitat dels sistemes polítics— posava en
marxa un sistema per consolidar el seu poder mitjançant
uns acords amb el poder que adopten el nom de Concor
dat.

Així doncs, el concordat és un acord entre el poder
polític d’un estat i el Papa com a màxim representant de
l’església catòlica, en el què es tracten les qüestions que
interessen a les parts, per tal de consolidar les àrees de
poder i limitar al màxim els conflictes. Es considera un
dels primers el de Worms, l’any 1122, entre el Papa Calix
te II i l’emperador alemany Enric V.

Modernament, els concordats han agafat formalment
la qualificació de Tractat Internacional entre un estat i la
Santa Seu o el mal anomenat «Estat Vaticà», creat arran
del concordat signat amb Mussolini (l’any 1929) com una
ficció per tal de donar el dret d’extraterritorialitat al Papa
i a la cúria romana.

A Espanya, la història dels concordats és antiga. En
cara que és molt possible que existissin acords anteriors,
el primer que recullo amb aquest nom és de 1753, durant
el regnat de Fernando VI, i el segon és de 1851 que fou
signat per el general Narváez durant l’anomenada «déca
da moderada» per reconciliar l’estat lliberal amb l’esglé
sia, molesta per la desamortització. En aquest concordat
l’Estat espanyol es declarava confessionalment catòlic, es
comprometia a subvencionar el clero, i el Papa acceptava
la desamortització. (Algun dia caldrà fer una investigació
solvent de les connivències i conseqüències de la desa
mortització).

Aquest últim concordat fou substituït pel del 27
d’agost de 1953 en el moment en què el règim franquista
passava per la màxima dificultat de relacions amb altres
països, fora de l’ONU i amb l’aïllament internacional.
Aprofitant aquesta debilitat, Pius XII legitima el règim
feixista de Franco i el presenta a diversos estats favora
bles com a amic de fiar, a canvi d’una pila de privilegis
que fan posar vermell a qui encara tingui vergonya.

Si el franquisme volia ser el mantenidor de les
essències més ràncies del nacionalisme espanyol; una
acurada lectura del concordat ens mostra com fa cessió
de sobirania nacional en molts aspectes que no
resisteixen ni l’anàlisi dels més inclinats al nacionalisme
espanyol.

Anem a pams: en el primer paràgraf del preàmbul diu
«en nombre de la santisima trinidad», és a dir, només
déu és la font del concordat. En el segon paràgraf diu que
el concordat serà la norma que regularà les relacions en
tre les parts «en conformidad con la Ley de Dios y la
tradición católica de España»; res sobre els drets dels
ciutadans espanyols.

Els primers articles deixen clar que la religió catòlica,
apostòlica i romana (perquè no quedin dubtes) segueix
sent (fixemnos en les paraules buscades expressament
per negar la laïcitat republicana) l’única de la nació es
panyola i gaudirà dels drets i les prerrogatives (en aquest
cas, sinònim de privilegis) que li corresponen en confor
mitat amb la Llei Divina i el Dret Canònic. Un altra cop
veiem que no hi ha cap llei o dret espanyol que pugui po
sar fre a l’església. A continuació es reconeix per l’estat
«el carácter de sociedad perfecta» de l’església.

A continuació comencen les concessions:
 Es reconeix la santa seu com estat Vaticà
 Es reconeix el dret de l’església a administrar bens
 Es reconeix el dret de l’església a fixar les festes que

vulgui.
Com a contrapartida, els capellans resaran cada dia
per Espanya i el seu Cap d’Estat.

 Les diòcesis s’adaptaran a la distribució provincial
(aquest article sembla dedicat especialment a la fran
ja de ponent, única jurisdicció que ha canviat de
mans bisbals, amb l’excepció dels bisbats de nova
creació)

 L’església podrà fer noves parròquies, que seran
mantingudes per l'estat; en l’avinentesa, s’especifica,
que si una està vacant se li pagarà a l’església com si
estigués coberta.
Aquí es fa una nova concessió [sic] de l’església: les
causes de beatificació i canonització podran ferse en
«español»

 S’especifica que els capellans no estaran obligats a
agafar càrrecs públics incompatibles, segons el Dret
Canònic, amb la seva professió, ni a fer el servei mili
tar.

 Després, la Santa Seu concedeix [sic] que les causes
contra els capellans davant la justícia civil es podran
fer previ permís o coneixement de les autoritats
eclesiàstiques, però queda clar que les sentències dels
tribunals eclesiàstics no podran ser recorregudes da
vant dels tribunals civils. Això sí, les demandes contra
capellans seran portades amb «las necesarias caute
las para evitar toda publicidad». Els condemnats no
aniran a presó sinó a cases de l’església; i si cal em
bargarlos se’ls deixarà el que faci falta per «su ho
nesta sustentación y el decoro de su estado»

 Les autoritats civils cal que demanin permís als bis
bes per tot el relacionat amb els religiosos.

 L’ús de vestits religiosos per part de persones no au
toritzades, serà castigat amb la mateixa pena que
portar uniforme militar sense dret (un cop més
l’església s’equipara a un exèrcit, i ho rebla amb el fet
de tenir «guerrilleros de cristo rey» o «legionarios
de cristo»).

A partir de l’article 19 comença el finançament de l’esglé
sia per part de l’estat i l’exempció total d’impostos, si bé

EL CONCORDAT Albert Riba
President de l'AAdC
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l’església altre cop «consiente» en què l’estat pugui com
prar els bens que posi en venda, sempre que se li pagui el
mateix preu que el de la millor oferta.

Desprès es declara la inviolabilitat de totes les de
pendències religioses; i si volen expropiarles, en la fixa
ció del preu just hi participarà el bisbe.

L’estat dóna validesa civil al matrimoni catòlic i a to
tes les resolucions judicials i administratives de l’església
en la matèria.

L’ensenyament a tots els centres docents serà d’acord
amb la moral i el dogma catòlics, i la religió serà obli
gatòria a tots els centres de tots els nivells. Aquí hi ha la
primera —i potser l’única concessió a la pluralitat— quan
diu que seran dispensats d’aquests ensenyaments els fills
de no catòlics, si ho sol·liciten els pares (potser per acon
tentar a la «Guardia Mora»?)

L’assignatura de religió serà donada per mestres pro
posats o anomenats per l’autoritat religiosa. Aquests tin
dran els mateixos drets que els demés docents i només
podran ser cessats per ordre del bisbe. Evidentment co
braran de l’estat. Els llibres de text seran aprovats per
l’autoritat eclesiàstica.

A tots els mitjans de comunicació, inclosa la televisió,
es cedirà un lloc «conveniente a la exposición y defensa
de la verdad religiosa» [sic] (no es fa distinció entre pú
blics i privats).

Els capellans continuaran exercint a l’exèrcit, així
com a hospitals, presons orfenats, etc. (no es fa distinció
entre públics i privats).

I un punt curiós de cessió de sobirania diu: «las ma
terias relativas a personas y cosas eclesiáticas de las cu
ales no se ha tratado en los artículos precedentes serán
reguladas según el Derecho Canónigo vigente».

Un cop situats en els antecedents històrics, anem
a analitzar com a la fi de la dictadura van evolucionar els
esdeveniments. Un cop mort el dictador i coronat el rei,
aquest —rodejat d’una situació d’inestabilitat— es prou
dèbil per haver de cedir a l’acord de 28 de juliol de 1976,
venut davant de l’opinió pública com un avenç d’un jove
rei «demòcrata i desvinculat de la religió», en el què es
regula la renuncia al sistema de nomenament de bisbes i,
encara que es retallen una mica, es mantenen els privile
gis eclesiàstics en matèria de relacions amb la justícia.

A continuació venen els tres acords del 3 de gener de
1979 que —sense derogar el concordat franquista— can
vien tots els articles substituint el contingut pels nous
acords. Cal fixarnos en les dates en què es signen els
acords i la fórmula que s’utilitza: la Constitució és apro
vada en referèndum el dia 6 de desembre de 1978, signa
da per el rei el dia 27 de desembre de 1978 i publicada al
BOE del 29 de desembre de 1978. En cap cas donava
temps entre la publicació de la constitució i la signatura
el 3 de gener de 1979, cinc dies naturals, tres laborables;
això vol dir que van ser negociats amb força antelació,
molt abans de saber el contingut final de la constitució,
però amb la formalitat de haverho fet ja be constitucio
nalment. Per altra banda, la fórmula d’Acord Internacio
nal li dona un rang legal que per alguns està al mateix
nivell, o inclús superior, a la mateixa constitució; a més,
la seva modificació es fa prou difícil per a qualsevol go
vern, en favor del temps que l’església pot tenir per men
tir als ciutadans i muntar una “guerra de religió”.

El primer dels tres acords és sobre assumptes jurí
dics. Reconeix el dret de l’església catòlica a fer les seves
activitats i a organitzarse. Dóna personalitat civil a totes
les institucions de l’església. Declara inviolables els llocs
de culte, en el marc de la legislació civil.

A continuació ve un punt molt conflictiu «El estado
respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, re
gistros y demás documentos pertenecientes a...» (llista
de totes les institucions eclesials). Aquí s’agafen per no
destruir la partida de baptisme i esborrarnos de la llista
d’adeptes quan ens declarem apòstates.

L’estat reconeix —sense límits— el dret a funcionar
de l’església, que els diumenges seran festius, i garanteix
l’exercici de l’activitat religiosa a les presons, hospitals,
orfenats, etc., tan públics com privats.

El segon acord parla d’ensenyament i afers culturals.
Aquí es fan una sèrie d’equilibris i mentides per justificar
la permanència de l’assignatura de religió i els privilegis
de l’església catòlica. Transforma la llibertat religiosa en
«dret a l’ensenyament religiós en l’àmbit educatiu» des
de preescolar fins acabar la secundària, en condicions
equiparables a les demés assignatures. I sense excuses:
l’ensenyament cal que sigui respectuós amb els valors de
l’ètica cristiana. Es reconeix que l’assignatura de religió
no serà obligatòria pels alumnes. Els mestres els anome
narà el bisbe.

Sense cap control, l’església fixarà els continguts i els
llibres de l’assignatura.

Amb un redactat força indefinit, queda fixat que el
sou dels mestres de religió el pagarà l’estat.

L’article 14 ve a dir que els mitjans de comunicació pro
pietat de l’estat, respectaran els sentiments dels catòlics.

Desprès s’insinua que l’estat pagarà les despeses de
manteniment del bens culturals que té l’església.

El tercer i últim acord parla dels afers econòmics:
l’estat reconeix el dret de l’església a recollir diners dels
seus adeptes.

En l’article 2 es dibuixa el sistema d’assignació tri
butària que calia posar en marxa en el termini de tres
anys. Va trigar una mica més, però es va posar la clàusula
que mentre no es feia es donarien diners i que el nou sis
tema no minvaria els ingressos de l’església; tot això amb
un «respeto absoluto del principio de libertad religiosa»
és a dir sense contrapartides. A continuació l’església de
clara la seva voluntat d’autofinançarse, sense fixar una
data, i tal com va l’assumpte —37 anys desprès— no
sembla que tingui voluntat de complir el seu compromís.

A continuació s’expliquen detalladament l’exempció
de tots els impostos per a totes les activitats de l’església i
tots els seus bens, amb excepció dels beneficis del capital
i d’explotacions econòmiques.

Entre els tres acords deroguen la totalitat dels articles
del concordat franquista sense derogarlo com a tal. Per
tant, cal pensar que el concordat queda vigent amb els
nous redactats dels acords.

La situació respecte al concordat del 1953 ha millorat,
encara que res no ha canviat de l’essència ni dels trets
fonamentals del concordat, mantenint els privilegis de
l’església en educació, presencia i control d’institucions
públiques i beneficis econòmics.

Una cosa que crida força l’atenció és que la santa seu
no adquireix cap compromís ni obligació; ni tant sols
resar pel cap d’estat.

Separació Església — Estat: una enganyifa polémica
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De Jesús, el Cristo, se ha escrito mucho, a favor y
en contra. Si se parte de la realidad de que Dios
no existe, y por tanto Jesús no era su hijo, no era

tampoco Dios, ¿quién fue, entonces, ese individuo que
dividió la historia de la humanidad en un antes y un des
pués?

Jesús fue un hijo de vecino como cualquier otro vivi
endo en un hogar disfuncional. El hijo sin padre necesitó
crearse una nueva identidad. Huyó de su entorno natu
ral, perdiendo contacto con la realidad y entregándose de
lleno a estudiar profundamente los que hoy se conoce
como Antiguo Testamento

Leyendo el episodio de Abraham cuando iba a inmo
lar a su hijo Isaac Jesús puede haberse identificado con
Isaac. Él se entregaría sin dudar a los planes de su Padre
celestial, confiando en que si Isaac, en el último momen
to fue cambiado por un cordero, él también sería cambi
ado por otro cordero en el momento preciso y así
liberado del sacrificio de su vida. Como Isaac, obedecería
ciega y pacientemente.

Terminada su misión, después de tres años recorri
endo su pueblo para instaurar el Reino, Jesús se encu
entra clavado en la cruz esperando que su Padre celestial
facilite el cordero que lo va a sustituir y lo hará descen
der de la cruz victorioso. Pero el cordero no aparece, su
padre está ausente, sus fuerzas están extenuadas, su
confianza —que había sobrepasado muchas barreras—
esta aniquilada; ya no es capaz de seguir esperando lo
que no ha llegado hasta ese momento. Lo único que pue
de hacer es gritar su frustración, su desesperación, su
derrota: ¿Padre, por qué me has abandonado? frase con
la que cuestiona su abandono. Pero no fue capaz de de
cirlo como posiblemente lo sentiría: Padre, me has
abandonado, ¿por qué?, lo que constituiría una fuerte
afirmación y a la vez la irrefutable acusación de haber si
do abandonado. No fue capaz de expresarlo claramente,
hubiese sido una rebeldía.

Esta frase aseverativa: “me has abandonado” sinteti
za y explicita sus falsas expectativas, su equivocación al
interpretar los libros sagrados, su error al considerarse
hijo de un Dios inexistente. Jesús fue la nueva víctima,
pero de sí mismo, de estimarse llamado a una misión
que existía y era posible en las fabulas de las escrituras
de los antepasados. Una misión que sólo podía existir en
su mente desconectada de la realidad. En aquellos mo
mentos de dolor y de incertidumbre, mientras esperaba
el cordero que no llegaba, comprendería Él, la nueva víc
tima, que no iba a haber ningún cordero para sustituirlo,
que su aspiración a mesías había fracasado, que su vida
fue una alucinación, una fantasía; que se había equivo
cado.

Jesús, pues, legó a la posteridad sus falsas idealiza
ciones y frustraciones; la posteridad las asumió, las hizo
suyas y ha sido víctima de los mismos destinos: creer y
confiar en un dios que no existe.

OTRA FORMA
DE VERLO V.S.

L’assignatura de religió a l’ensenyament secundari
públic ha patit un augment de matriculacions per el
proper curs ja que segons indiquen els mateixos

alumnes “Servirà per apujar nota per la selectivitat, ja que
es una assignatura fàcil i els mestres diuen que posaran
bones notes a tothom”.

Als bisbes els importa poc el que aprenguin els infants
i els joves en la classe ja que la consigna no pot esser esta
blerta per els mestres sino per els bisbes amb el seu poder
per separar els mestres díscols; total, qui paga l’acomia
dament son els ciutadans, creients o no, a traves del pres
supost general de l’estat.

De l’últim curs a l’actual les matriculacions de religió
al batxillerat s’han duplicat, segons dades de la CE, han
passat de 67.807 a 130.078 estudiants. Això sembla que és
el que interessa als bisbes, augmentar les xifres per justi
ficar que segueixi fluint el raig d’Euros que cau a les seves
arques sense cap justificació legal (només una interpreta
ció esbiaixada) ni ètica, el finançament de les religions ha
d'anar per compte dels seus adherents.

Aquest fenomen ja va ser denunciat per diversos
grups, doncs des de feia anys el nombre de matriculats es
tava en retrocés i l’augment sols es pot explicar per feno
mens externs, discriminant als que no desitgen fer religió
de forma conscient, casi es pot dir que castigantlos amb
assignatures desfavoridores de la nota mitjana per la se
lectivitat.

Segons els bisbes, una de les causes de la baixada fins
ara de les matricules es la “secularització” d’Espanya que
«introdueix una censura de la dimensió religiosa de la
persona humana». A veure si ens entenem la «persona
humana» té dimensió religiosa? Jo no la tinc, no soc
doncs persona humana? El 25 % dels habitats del planeta
que son ateus —segons les estadístiques mes fiables— no
son tampoc persones humanes? Òndia que fort!!!! I afe
geixen els bisbes «Convé recordar que l’ensenyament reli
giós escolar forma part del dret dels pares a educar els
seus fills segons les seves conviccions religioses; a ells els
correspon l’educació dels seus fills i no a l’estat»

Primer error: sobra “escolar” vostè pot educar el seu
fill com vulgui, amb les limitacions de la llei, però els en
senyaments particulars i ideològics han de ser fora de
l’espai escolar i amb els seus diners. Segon error: si l’edu
cació és responsabilitat dels pares, ho és amb totes les
conseqüències, però si deleguen, de fet exigeixen, que
se'n faci càrrec l’estat, ho es també amb totes les con
seqüències; amb els diners públics només es poden donar
ensenyaments comuns a tots i racionalment i científica
ment acceptats. Finalment tercer error: menteixen al dir
que qui educa els fills segons les conviccions religioses son
els pares, aquí i avui es l’església, que fa coses com accep
tar que es pot donar ensenyament religiós a menors de 5
anys.

La llei Wert va entrar en vigor el setembre de 2015 als
cursos senars de secundaria y batxillerat.

Al setembre, el sindicat Comissions Obreres va alertar
que hi havia comunitats autònomes, com Madrid, on la
matrícula de 1er de batxillerat s’havia disparat “un 150%”
per el seu caràcter avaluable.

EL PP, ELS BISBES
I ELS ESTUDIANTSJesús Lázaro

Miami. Florida
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MARISTES:
LA HISTÒRIA INTERMINABLE

Des del passat mes de març els assumptes referits
a la pederàstia —al voltant dels col•legis dels ma
ristes, d’altres religiosos i docents no religiosos—,

han seguit sortint als mitjans de comunicació, encara que
el format ha evolucionat i el ritme s’ha apaivagat. Vegem
ne alguns del elements interessants.

El maristes segueixen sense donar explicacions con
vincents; no estan disposats a contestar preguntes de pe
riodistes independents i només contesten a les seves
pròpies preguntes, de forma que amaguen les seves man
cances i donen veritats a mitges que distorsionen la seva
pobre actitud.

Tot i les sospites d’abusos, el
germà F.M. va ser ascendit al

càrrec de subdirector del
col•legi de Les Corts.

Actualment està suspès del
seu càrrec des de l’11 de febrer

d’enguany, arran de la
denúncia de tres alumnes.

Davant del jutjat, els maristes recolzen la petició d’en
J. Benítez —el primer dels acusats— per tal de considerar
prescrits la majoria dels delictes. L’alumne denunciant
indica que l’any 2005 va comunicar a la direcció del cen
tre que abusava d’ell. Tot i aquestes circumstàncies, per
dues vegades el jutge ha deixat a Benítez fora de la presó.

A finals de març i davant l’imminent procés de matri
culació intenten donar suport a les víctimes i demanen
que el delicte de pederàstia no prescrigui. Tot i les mani
obres fetes, la preinscripció als maristes ha baixat. L’onzè
marista denunciat aconseguia presumptament «els fa
vors sexuals amb la promesa de millorar la nota».

Han començat a sortir denúncies a altres estaments
religiosos: dos abusos al jesuïtes de Barcelona, encara
que aquest no sembla aportar més casos, no sabem si
perquè no n’hi ha o bé que estan fent un esforç perquè la
congregació del Sr. Bergoglio no en surti perjudicada. A
Càceres un capellà es detingut per abús de menors. Un
altre professor d’una escola del opus dei de Biscaia impu
tat per abusos. El Vaticà va tancar aquest cas l’any passat
per falta de proves.

El professor de música M.P. de Mollet, treballador de
diverses escoles —sense determinar, encara que algunes
privades—, va ser detingut el 14 d’abril i cessat fulmi
nantment de les seves tasques.

L’Ajuntament de Barcelona proposa la seva inclusió
com a acusació popular. El departament d’ensenyament «ni
està ni se l'espera». Per fi la Conselleria comença el 3 de
maig a fer caminar una reforma dels protocols antiabusos.
A finals de maig el Síndic de Greuges ha acusat a ensenya
ment d’inacció en el cas de la pederàstia dels maristes.

A França, i desprès del escàndol de Lió, els bisbes

creen centres per a víctimes de la pederàstia. Tot i que
nosaltres preferiríem unes institucions laiques i neutres,
el que fan els francesos és molt més del que fan aquí.

El dia 1 de maig, el Sr. Bergoglio demana càstigs se
vers per als pederastes. Però no dóna instruccions preci
ses per què els coneixedors d’aquests fets denunciïn a la
policia o als jutjats els presumptes delinqüents, tampoc
condemna els xantatges i els pactes de silenci que s’im
posen a les víctimes i als coneixedors de aquests execra
bles fets, amb la pena d’excomunió.

La patronal de les escoles cristianes diu estar avergo
nyida pel cas dels maristes i que cal establir mecanismes
perquè no torni a passar. No parla de condemnar. I de
passada posa el dit al ull de la família «tradicional» —que
tan els agrada dir que defensen— afirmant que el 80%
del abusos es produeixen en aquest àmbit. Potser que es
plantegin si el «silenci forçat» no pot explicar part de la
diferència.

El nostre dilecte bisbe de Barcelona Sr. Omella ens ha
premiat amb un altra de les seves ocurrències —o potser
nomes n’és el portaveu— al dir que el Sr. Begoglio se
gueix de prop el cas dels maristes. Doncs no sembla que
sigui un gran consol; el què cal fer és, primer: separaci
ons preventives, segon: denúncia civil dels culpables, i
tercer: condemna canònica fulminant. Encara que
aquesta no sembla ser la actuació vaticana habitual.

S’ha obert un gran debat sobre la caducitat penal del
delicte de pederàstia. Caldria una gran revisió del codi
penal —no entrarem aquí en altres temes— però el delic
te de blasfèmia està molt ben blindat en contra dels lliu
repensadors, mentre que el de pederàstia ho està en
contra de les víctimes.

Albert Riba
president d'AdC

Vegeu qué diu el síndic de greuges de Catalunya:

http: //www2.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=41 20#

Col· laboracions

http://www2.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=4120#


1 4 — Gaiteà Ripoll

Co· laboracionsCo· laboracions

Es cierto que cada vez que hablamos de cristianis
mo acabamos haciéndolo principalmente de una
de sus variantes como es el catolicismo. Bien es

verdad también que no es comparable en ningún aspecto
la relevancia que ha tomado este conjunto de dogmas co
mo estructura de poder en este país con ningún otro.

Esta misma relación con el poder político a muchos
niveles, en gobierno y oposición, en las instituciones y en
organizaciones sociales, suaviza de muchas formas la crí
tica integral a la que podrían verse expuestos, y sólo apa
recen en los medios o se realiza una investigación parcial
cuando el escándalo es incontenible.

En la sociedad de la imagen en que vivimos es más
que evidente su preocupación por la misma. No hay más
que ver sus declaraciones y sus acciones respecto a las
barbaridades que han cometido donde su preocupación
máxima siempre ha sido “el daño” que provocaba el caso
a la Iglesia muy por encima de cualquier preocupación
por el estado de las víctimas.

Es por esto que han utilizado toda su influencia para
focalizar casi en exclusiva su crítica a casos concretos,
puntuales, que siempre tendrán fecha de caducidad, sin
entrar al fondo del asunto, a la naturaleza del origen de
esos crímenes que no es otra que la esencia de la propia
iglesia y sus formas organizativas.

Solo así entiende que tuviésemos el caso de Gescarte
ra con el arzobispado de Valladolid invirtiendo más de
mil millones de pesetas en especulación bursátil, el blan
queo de dinero de la Operación Malaya en Cajasur, con
trolada por el arzobispado de Córdoba, o los casos de
abusos sexuales que han salpicado Javier Martínez, des
de Peñarroya hasta Granada donde ejerce como obispo
todavía, y pasado el tiempo no haya ninguna repercusión
significativa en la relación del Estado con la Iglesia ni en
la valoración que de la misma hacen los ciudadanos.

Su visión a un exagerado largo plazo hace que enfren
ten todo esto con estoicismo, y una paciencia infinita que
no tenemos el resto de los mortales.

Su concepción del tiempo
es una de las claves para

perdurar más de mil
setecientos años con la

mochila cargada de robos,
violaciones y asesinatos

Es necesario, por tanto, no pararse en una primera
impresión de su realidad actual e intentar profundizar
hasta donde seamos capaces. Desde luego esto es algo
complicado porque además de la imagen que reflejan los
potentes medios de comunicación afines existen otros
mecanismos de opacidad derivados de las relaciones
constantes que tienen con el poder político y económico.

¿A qué me estoy refiriendo? Pues a las exenciones fis
cales en el cobro del famoso Impuesto de Bienes Inmue

bles, o hasta hace unos años del propio IVA (cuya
obligación de pago además fue compensada), al de Soci
edades, transmisiones patrimoniales, a la falta de control
de las donaciones en efectivo (cepillo) o de las entradas a
los templos, etc.

Un caso que refleja muy bien el hecho de que nunca
sabremos de cuánto estamos hablando es el del robo del
Códice Calixtino. Aparte de las anotaciones en los már
genes con lapicero sin pudor que a cualquiera nos hubie
se costado una denuncia de espanto por destrucción del
patrimonio cultural, en el garaje donde encuentran el
Códice robado hallan también entre 1,2 y 1,8 millones de
euros, según cifras contradictorias de la propia policía.
Después añadirán otros 600.000 euros en una maleta
aparte. El hijo del supuesto ladrón es imputado por un
delito de blanqueo de capitales, pero el sacerdote levanta
el dedo, dice “es mío” sin mayor prueba que su pronun
ciación correcta del castellano (o no sé si lo diría en ga
llego) y automáticamente se lo adjudican sin pedir
prueba alguna que lo acredite ni preguntar la proceden
cia ni exigir por supuesto la misma responsabilidad al
menos por blanqueo de capitales. Este hecho reveló que
la catedral de Santiago ingresa cerca de 4 millones y me
dio de euros al año libres de polvo y paja procedentes del
cepillo según una fuente de la propia iglesia. Pero es que
la de Sevilla hablaba en un artículo del ABC de ingresar
10 millones al año con las visitas, igualmente opacos al
ministerio que dirige el señor Montoro, al que no se le ve
preocupado especialmente.

Es igualmente significativa la denuncia de las monjas
zaragozanas del Monasterio de Santa Lucía en la que de
claran haber sido víctimas de un robo de un millón y
medio de euros en billetes de 500 en bolsas de plástico,
algo que por otra parte empieza a ser una tradición muy
española. Tras esta primera declaración su abogado salió
corriendo a desmentir a las monjas porque “se habían
equivocado”, rebajando la cifra enormemente ante la po
sible investigación policial.

Son sólo dos ejemplos que ya nos anuncian que según
subamos en la estructura piramidal nos vamos a encon
trar un resultado exponencial de estas mismas prácticas
hasta llegar al IOR. El Banco del Vaticano ha sido fuente
de escándalos periódicos de relevancia. Desde su impli
cación en el caso Ambrosiano hasta nuestros días no ha
cambiado demasiado. Aquello se trató de un fraude de
cientos de millones, que acabó con órdenes de extradi
ción de su presidente y guardaespaldas de Juan Pablo II,
el obispo Marcinkus, y los “suicidios” de Roberto Calvi
ahorcado en un puente de Londres y del antecesor como
hombre fuerte de las finanzas de la iglesia, Michele Sin
dona, bebiendo cicuta en una cárcel estadounidense. De
película, concretamente El Padrino III.

Después de aquello la dinámica no ha cambiado de
masiado, siendo la Santa Sede considerada por el london
Telegraph hace unos años como una de las 10 plazas fu
ertes del blanqueo de dinero mundial, por encima de
Suiza y Liechtenstein. Tal es así que en el año 1993 se vió
de nuevo envuelto en uno de los peores escándalos de
corrupción en Italia al descubrirse que la mayor opera

SOBRE LOS CRÍMENES
DEL CRISTIANISMO

Julio Reyero
Ponencia presentada en la reunión
anual de Ateos y Librepensadores
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ción de compra de voluntades a políticos con comisiones
ilegales había lavado ese dinero en el IOR: el caso ENI
MONT. En 2010 su nuevo y flamante presidente, Gotti
Tedeschi, procedente del grupo Santander en Italia es
acusado de un delito de blanqueo de capitales junto al di
rector general del banco y otros funcionarios. La fiscalía
italiana confisca una cuenta con 23 millones de euros,
“por si las moscas”, y ellos se defienden diciendo que la
extraterritorialidad les concede la gracia de no obedecer
las normas contra el blanqueo vigentes en la Unión Eu
ropea. De nuevo su reino no es de este mundo si se trata
de control fiscal.

Y en medio de esta vorágine de escándalos que apare
cen puntualmente en el tiempo como el Guadiana en el
espacio, llegamos a la mejor operación de marketing en
mucho tiempo, quizá desde el propio escándalo Ambrosi
ano, la muerte de Juan Pablo I en extrañas circunstanci
as, y la llegada del papa más mediático hasta la fecha:
Juan Pablo II.

El nombramiento del cardenal Bergoglio llena cons
tantemente la prensa, la radio y la televisión de declara
ciones de intenciones que alagan los oídos de la gente,....
y poco más.

Dejando atrás el pasado de su colaboración con la
Dictadura junto al arzobispo Aramburu muy amigo de la
Junta Militar argentina, y alguna declaración desafortu
nada de última hora más propia de un matón de barrio
que de un hombre de paz, sobre justificar la violencia
contra quien ofenda a la iglesia; insisto anécdotas aparte,
el curriculum que se nos presenta constantemente en los
medios convierte a este papa en el adalid de los pobres, a
pesar de sus ya más de 2 años de pontificado en el que no
se ha visto absolutamente ningún cambio sustancial.

De la misma forma que Ratzinger nombró a Gotti Te
deschi (el del Santander) como hombre experto en “ética
en las entidades financieras” para reformar el IOR y ya
hemos comentado como acabó investigado por blanqueo,
así Bergoglio ha nombrado para reformar la reforma de
la reforma del IOR al ecónomo del obispado de Astorga,
un crack de las finanzas.

El señor Lucio Vallejo, miembro del Opus Dei según
el diario El País de el 17 de marzo de 2013, es actualmen
te el número 2 de las finanzas del Vaticano tras el presi
dente del IOR. Este señor invirtió más de 300.000 euros
del arzobispado en la SICAV Gescartera, el primer escán
dalo de Aznar, y años después fue el creador y presidente

de Vayomer (hoy Naujirdam), una SICAV propia donde
llegó a gestionar más de 7 millones de euros en Bolsa.

Relacionado con el constructor Victoriano González,
socio del imputado por el caso Gürtel Jose Luis Ulibarri,
se dedicó a inmatricular decenas de bienes de las provin
cias de León, Zamora y Salamanca para luego venderlos
a las constructoras de estos señores para edificar, llenán
dose de este modo los bolsillos.

Y del mismo modo en que se pone a un feroz especu
lador al frente de las finanzas de la Iglesia y nos dicen
que es para reformarlo, así tenemos que contemplar có
mo en el tema de los abusos sexuales a mayores y meno

res no hay muchos cambios respecto a la doctrina de
Ratzinger.

En el plano local tenemos los casos del obispado
de TuiVigo donde se dió cobertura a la secta Orden
y Mandato de San Miguel Arcángel hasta que su li
der, Miguel Rosendo, fue detenido junto a una
monja de su grupo en ColladoVillalba (Madrid,
11/12/14), acusados de abusos sexuales y asociación
ilícita, y por otro lado el grupo de los Romanones,
bajo el auspicio del obispo de Granada, que utiliza
ban la catequesis para introducir a los menores en
toda suerte de prácticas sexuales. A pesar de expli
carnos 40 veces que ha sido el Papa el que ha inter
venido directamente en el caso, seguimos sin saber
por qué lo hace cuando se abre una operación poli
cial y sobretodo cómo es posible que a día de hoy to
davía continúe en el cargo la misma persona que
encubrió al cura de Peñarroya mientras estaba en el
obispado de Córdoba, y no fue apartado en todo el

proceso judicial, y solo por su sucesor, porque como dijo,
ellos “solo responden ante la justicia divina.”

Por otro lado en el plano internacional está el ver
gonzoso caso del señor Brezolowski, nuncio del Vaticano
en República Dominicana entre enero de 2008 y agosto
de 2013. Grabado por una televisión buscando víctimas
entre la prostitución infantil se ha obtenido testimonios
que hablan de verdaderas orgías en la Embajada de la
Santa Sede.

Desde agosto de 2013 que es “evadido” de República
dominicana hasta junio de 2014 no se le anuncia su sus
pensión de sacerdocio, y hasta septiembre de este año no
dictan arresto domiciliario. En diciembre pasado ya dis
frutaba de libertad dentro del Vaticano. No sabemos
mucho más, salvo que es evidente que no se le ha extra
ditado, como pedía la justicia del país caribeño, aludien
do a su condición de diplomático y tampoco se dice nada
de sus acompañantes, entre otros el sacerdote Wojciech
Gil, evadido con la complicidad de la alta curia de la isla
y solo detenido en Polonia y suspendido de sacerdocio en
febrero de 2014, más de un año después de la investiga
ción dominicana que hizo pública su residencia en el país
europeo sin que fuese molestado. El Papa no se ha pro
nunciado sobre esta persona, probablemente porque el
escándalo está siendo sofocado.

Como estos casos existen otros muchos de destruc
ción de patrimonio histórico, vulneración de leyes ur
banísticas para enriquecerse con la especulación del
suelo (caso del actual primado y su obsesión por los
aparcamientos a 30.000 euros la plaza), etc., pero creo
que los ejemplos dados han sido suficientes para dejar
clara la criminalidad consustancial al poder que la prin
cipal estructura del cristianismo, la Iglesia, ejerce hoy
igual que ayer.
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No hace falta recordar las peores atrocidades hijas
del fanatismo: el ataque a las torres gemelas en
Nueva York es más que suficiente. En lugar de

este recordatorio, es útil en cambio entender de dónde vi
ene, ya que sería un error clasificar como locura lo que no
es sino el resultado de un conjunto de propiedades per
versas que normalmente residen en la aptitud mental y
en las caracterizaciones sociales de nuestra especie. En
otras palabras, cualquier ser humano en determinadas
circunstancias puede desarrollar, aun con total lucidez,
alguna forma de fanatismo. Es nuestra connotación, bi
ológica y cultural conjuntamente, la que nos expone a es
te riesgo. Por tanto, es posible, analíticamente, delinear
una etología de fanatismo.

Un primer aspecto —casi siempre esencial— es nues
tra capacidad de imaginar un «más allá». Sacrificar nu
estra existencia es un acto antinatural, pero lo es mucho
menos si la persona que lo hace está convencida que
«pudiera no morir», como si viviera un poco en este
mundo y un poco en el más allá. Un segundo hogar,
aquel otro mundo. Una tierra, un cielo, un infierno, y sin
embargo un lugar geográficamente metafísico, al menos
en la historia temprana de las principales religiones.
Desde el Yahannam del islam hasta el Hades, del paraíso
a los Campos Elíseos.

Hay dos principales adaptaciones biológicas que per
miten el elevado ejercicio mental de duplicar el mundo.
La primera, la más importante, se conoce por el término
inglés insight. Es la capacidad de lograr la solución de los
problemas sin tener que pasar a través de una experi
mentación real y física. Si pones a un chimpancé ante el
reto de llegar a un plátano que cuelga en lo alto, en un
entorno donde se han colocado algunas cajas dispersas,
el inteligente animal, tras haber pasado unas cuantas ho
ras en un estado contemplativo, se dispone a apilar las
cajas para poder alcanzar el objeto de su deseo. Algunas
especies particularmente evolucionadas saben de hecho
organizar mentalmente las relaciones espaciales entre los
diferentes objetos y prever varias soluciones. Hay muc
hos experimentos que confirman la existencia real de es
ta aptitud mental. Un mundo, por así decirlo, paralelo,
en el que el cerebro puede experimentar, construir imá
genes y eventos.

Existen también los llamados mapas cognitivos, una
especie de representaciones producidas por la mente,
útiles para orientarse en el medio ambiente. Un buen
ejemplo de su existencia es el fenómeno del detour
(“desvío” o “rodeo”), para el cual ciertas especies (por
ejemplo, las ardillas) saben mentalmente construirse re
corridos alternativos para alcanzar la meta, a veces inclu
so tomando la dirección opuesta a aquella en la que se
encuentra el destino. Sin detenerse más en estos mundos
paralelos, lo que sí es cierto es que sus funciones están
relacionadas con la orientación, el descubrimiento de re
cursos ocultos (también lo hacen la urraca y el cascanue
ces común) o con la finalización de los experimentos
mentales.

Para entender por qué (únicamente en nuestra espe
cie) estas funciones teatrales de la mente han llevado a
imaginar y visualizar una vida futura, debemos reflexio
nar sobre una característica específica humana: la conci
encia de nuestra propia muerte. La etología cognitiva ha
demostrado que los grandes simios, los delfines mulares
y los elefantes tienen conciencia de sí mismos, así como
posiblemente otros animales.

Muchas especies —además de
las aves y mamíferos—
son conscientes de las
consecuencias de su

comportamiento hacia
los demás

De este comportamiento puede surgir una cierta pro
pensión a la mentira y el engaño. Por último, ciertas es
pecies de mamíferos demuestran tener conciencia de la
muerte de los otros. Sólo los humanos son conscientes de
su muerte (que se logra con la capacidad de producir el
silogismo «si todos mueren también yo tendré que mo
rir») y mentirse a sí mismos, lo que ocurre con formas de
autosugestión. Estas características únicas de nuestra
especie han tenido y tienen una gran relevancia a lo que
podríamos llamar «la construcción de la otra vida».

Consideremos cuál es el sentido biológico de la vida,
que reside en el mantenimiento de la vida misma. Esto se
realiza con un continuo cambio y evolución de los indivi
duos. Cada ser no es más que un segmento de una trama
que se adapta al espacio y evoluciona con el tiempo. En
nuestra especie, después de la toma de conciencia de su
propia muerte, es inevitable el conflicto entre el valor de
la supervivencia de la especie y el de la supervivencia del
individuo, que se manifiesta en el rechazo de la acepta
ción de su propio rol natural, que no parece adecuado
por el valor que cada uno atribuye a su propio ego. La al
canzada toma de conciencia de la propia muerte puede
convertirse así en una pesadilla que tiene que ser elimi
nada de cualquier modo. Y la mejor manera es creer en la
existencia de una vida futura. El desarrollo de este auto
convencimiento ha sido bien documentado; lo original
que ofrece la etología es la clarificación de las adaptacio
nes cognitivas, aspectos culturales y sociales que deter
minan las capacidades únicas de los animales más
racionales de construirse otras «verdades» en que creer.
Y es precisamente en la exasperación, o más bien en la
degeneración del área cognitiva no racional donde se en
cuentran los fanatismos.

Consideremos ahora, bajo esta óptica especial, el
fenómeno de la ritualización cultural. La mayoría de la
sabiduría humana no deriva, como ocurre en otros ani
males, de la información genética o de la experiencia, si

ETOLOGÍA DEL FANATISMO

El fanatismo es una actitud de los individuos —pero más a menudo
de los grupos— que acompaña la historia de la humanidad.

Danilo Mainardi
Asociación atea Italiana UAAR
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no más bien proviene de otros individuos. Es lo que se
llama transmisión cultural. Este legado de conocimiento
se realiza de diferentes maneras. Puede ser innovador y
permite un rápido progreso cognitivo, pero también pue
de ser muy conservador, y este es el caso de la transmi
sión a través de los rituales. La ritualización cultural, que
siempre se realiza bajo fórmulas vagas y arcaicas, trans
mite una información tosca, aproximativa, difícil de
verificar, pero al mismo tiempo le otorga un valor añadi
do de gran importancia: un fuerte sentido de pertenen
cia. Además, la solemnidad del rito y la difícil
comprensión de las fórmulas dejan al receptor de la in
formación en una situación inerme y acrítica.

Así, tras considerar el rito y la paralela debilidad de
su contenido racional, no es de extrañar el uso de rituali
zación cuando una «verdad de la fe» debe ser transmiti
da. Luego está el contexto social. Para que un grupo —ya
sea de lobos o de hombres— pueda trabajar, es esencial
que sea guiado por un individuo cuyas acciones sean fá
cilmente aceptadas por los demás miembros. Pensemos
en nuestra especie, el grupo humano más
primitivo, el de los cazadores paleolíticos.
Pero las cosas no han cambiado mucho
desde entonces. La disciplina militar re
quiere que el sujeto no discuta las órde
nes, pero también en una situación
decididamente democrática todo funcio
na solamente si el jefe tiene una credibi
lidad incuestionable.

Todos sabemos de la importancia de
los líderes de opinión y del principio de
autoridad. Yendo al grano, existe en nu
estra especie, como resultado de su fuerte
sociabilidad, una tendencia innata a
aceptar ciertas «verdades» sin sentido
crítico. Sin embargo, dada la complejidad
de nuestra vida social, la definición de un
líder o individuo alfa, está determinada
no sólo —como en los grupos de anima
les— por la agresividad. En las poblacio
nes humanas también coexisten
diferentes jerarquías (de competencia) y,
en consecuencia, existe una jerarquía de
jerarquías. Es sintomático que, en grupos
unidos por razones de fe, los líderes si
empre mantienen un nivel muy alto de
control social. Es problemático discutir una «verdad de
la fe». Por último, se señala cómo, en la transmisión de
estas verdades, tiene como forma preferida el rito, con su
fuerte sentido de pertenencia. También el adoctrinami
ento comienza en la infancia. Será difícil olvidar las imá
genes de los niños que, junto con los adultos
antiestadounidenses, en países lejanos celebran la de
molición de las torres gemelas. Jóvenes sanos y normales
que el contexto podría convertir en potenciales terroris
tas fanáticos.

Es importante hacer hincapié en la distinción entre la
agresión intraespecífica y aquella que puede ocurrir, con
significados muy diferentes, entre individuos perteneci
entes a diferentes especies. Sin embargo, hay un fenóme
no que nos interesa, llamado «pseudoespeciación», en
que los miembros de la misma especie pueden, por razo
nes culturales, considerarse y tener un comportamiento
como si pertenecieran a especies diferentes. Konrad Lo
renz escribió a este respecto: «cualquier grupo cultural

primitivo suficientemente circunscrito tiende a conside
rarse una especie separada y no percibir como verdade
ros hombres a los miembros de otras unidades similares.
En muchos idiomas indígenas el término utilizado para
designar la propia tribu simplemente significa «hom
bre»... y como los «enemigos» no se consideran verda
deros hombres, pueden ensañarse con ellos sin
problema» [K. Lorenz, Gli otto peccati capitali della nos
tra civiltà, Adelphi, Milano 1974].

Particularmente en los conflictos étnicos con un tras
fondo religioso —pero no sólo en ellos— siempre es posi
ble percibir la influencia inconsciente de pseudo
especiación. Realmente se puede definir como inhumano
—o «de hombre a no hombre»— el tratamiento atroz que
a lo largo de los siglos se ha reservado para aquellos seres
clasificados, en gran medida negativa, diferentes. Tan
diferentes, que pueden llegar a considerarse como no
pertenecientes a la especie. Si es indiscutible que los
hombres han perpetrado y justificado las peores vilezas
en nombre de alguna verdad religiosa, nadie puede negar

que también puede manifestarse un fanatismo laico.
Basta pensar en la Rusia de Stalin o en el nacionalsocia
lismo —básicamente ateo—, cuya pseudoreligión tenía
que ver principalmente con los restos —exhumados por
conveniencia política— de una mitología pagana.

El hecho es que el fanatismo en todas sus formas y
grados puede nacer de una mezcla de características bio
lógicas y culturales; y sin duda sólo son suficientes algu
nos de los elementos que he enumerado para que pueda
producirse el fenómeno. Sea religioso o laico, por lo tan
to, sigue siendo fanatismo.

Autor
Danilo Mainardi, etólogo, ecólogo y divulgador científico, es
profesor emérito de la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Es
presidente honorario de la UAAR. (Este texto está tomado de
Danilo Mainardi, L’uomo e altri animali. Così uguali, così diversi
[Seres humanos y otros animales. Tan iguales, tan diferentes],
Cairo, Milano 2015).

Traducido por Andrea Alessandrini

Danilo Mainardi

Col· laboracions
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Vaig créixer —com tots els nascuts al Pakistan—
sota la influencia de les creences islàmiques. Era
creient però no practicant. Ja de jove em va cri

dar l'atenció les contradiccions d'aquesta religió. Com sa
beu, abans de l’agost de 1947, Pakistan formava part de
l'Índia, i —abans de l'arribada dels anglesos— tot el que
llavors era l'Índia estava sota el domini dels musulmans.
Així doncs, tots a l'Índia i a l’Hindustan som fills d’hindis.

De petit, els meus avis m'explicaven coses molt
interessants i increïbles: des de l'arribada dels àrabs i ira
nians a l'Índia fins a la inquisició islàmica.

És gairebé impensable ser un dissident de l'islamisme
en un Pakistan controlat encara avui per la religió. Hi ha
un profund temor a perdre el paradís i a ser condemnat a
l'infern pel sol fet de pensar en alguna cosa en contra
d’Al•là o del seu profeta. Vius constantment amb la por
que t’apliquin la llei de la blasfèmia.

Perquè en el meu país —com en gairebé tots els paï
sos islàmics— està totalment prohi
bit dir (i fins i tot pensar) qualsevol
cosa contra l'Islam, sota pena de ser
executat segons la llei 295c. Aquesta
llei va ser imposada pels creients —i
especialment pels líders religiosos—
malgrat que entre ells estan sempre
en estat de guerra; per exemple en
tre sunnites i xiïtes. Tot per mante
nir la fe mitjançant la por; per
protegir el negoci de la religió.

Anem als detalls puntuals de les
meves vivències.

Quan vaig començar a investigar
l'Islam i a estudiar la Bíblia, el pri
mer que em va colpir va ser la im
pressió de sentirme exclòs d’aquells
escenaris. Encara que nascut al Pakistan, sóc d'origen In
dostànic: la meva sang, la meva cultura i el meu idioma
és l'hindi, tot recordant el que m’explicaven els meus avis
quan sortia el tema en converses familiars.

La meva llengua materna és el panjabi i l’hindi, però
pel fet de néixer en un país islàmic estava obligat a resar
només en àrab, que no és el meu idioma. De manera que
la llengua àrab mai em va arribar al cor ni la vaig arribar
a conèixer; només repetia i repetia les paraules apreses
de nen.

Malgrat que hi hagi
traduccions de l'Alcorà, tots

els musulmans —siguin
xinesos, filipins, hindis o
espanyols— han de resar

només en àrab.

Si Déu és omnipotent, per què no entén l'idioma que
em surt del cor i m'obliga a ferho en una llengua
estranya?

Finalment i per trobar una vida millor, vaig marxar
cap a Europa, com molts immigrants. Un cop aquí vaig
tenir la sort d'aconseguir papers i feina i de començar
una nova vida de treball, llibertat i esbarjo; els petits
passos cap a la felicitat que vull aconseguir.

Atès que aquí em trobo amb la llibertat d'opinió
—com un dret de qualsevol ciutadà i seguint la meva in
clinació a investigar i conèixer—, començo a relacionar
me amb altres persones i a conèixer idees d’un món dife
rent del meu. Estudio la Bíblia com a apropament a la
societat que m'acull. La meva actitud oberta va suposar
un conflicte amb els paquistanesos amb els qui convivia.
Com el meu interès pel coneixement augmentava, no
vaig tenir més remei que separarme d'ells per poder se
guir investigant i estudiant.

Dolenteria i imperfeccions n'hi ha arreu, però la hi
pocresia de la religió supera tots els límits. Encara que no
disposi de proves incontestables per rebatre’ls, els veig
allunyats de les persones. Jo mateix sóc una persona im
perfecta, no sóc filòsof ni mestre, tan sols una persona
normal i senzilla.

Els musulmans estan obligats a tenir fe en la Bíblia,
els Evangelis, la Torà i el Llibre dels Salms, malgrat i que
és impossible seguir la Bíblia i al mateix temps l'Alcorà.
Per acabarho d’adobar hom podria garantir que entre
un 80 i un 90% dels musulmans no saben res del que di
uen la Bíblia i els altres llibres sagrats.

A la Bíblia només hi ha lloances al déu creador, però
en l'Alcorà s'obliga a lloar també a un àrab: Mahoma i a
la seva família, perquè d´ell es diu que «el déu manà als
creients: "escolteu gent de la fe: jo i els meus àngels llo
em Mahoma i la seva família, i vosaltres també fareu el
mateix ... "»

No entenc molt bé qui és més gran: el Deu de la Bí
blia o Mahoma? Encara que es pot entendre millor si
afegim el detall que l'autor de l'Alcorà va ser el propi
Mahoma.

Co· laboracions

BREU HISTÒRIA D’UN CIUTADÀ
PROCEDENT D'UN PAÍS ISLÀMIC Ahmad

membre d'AdC
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Una altra qüestió que em va cridar l'atenció va ser la
poligàmia de Mahoma —per cert que la poligàmia va ser
condemnada per Jesús—. Veiem l’origen de la llei del
«matrimoni mutaa», que podríem traduir per «matri
moni temporal, per uns dies o per unes hores»; ras i curt,
una manera de legalitzar la prostitució. Els guerrers islà
mics que estaven lluitant lluny de les seves esposes i no
podien tenir sexe legalment, es van queixar a Mahoma.
Aquest els va donar el permís de la «mutaa», però amb
l’ordre de compensar l’atenció amorosa amb alguna cosa
a canvi. Si de la relació naixia un infant, aquest podia
portar els cognoms del pare, però no podia heretar els
seus bens. Mort Mahoma, el segon califa, Omar bin Khi
tab, va prohibir aquest costum. El seu cosí, el quart califa
Alí, es va ficar al llit amb la germana d´Omar i en aquell
moment es va produir l'enfrontament. Aquestes contra
diccions entre familiars van portar a la separació entre
sunnites i xiïtes, i són aquests últims, els que segueixen
amb la «mutaa» en vigor. Això ha servit per a que les
prostitutes al Pakistan hagin pogut legalitzar la seva fei
na, tot basantse en aquesta llei religiosa i declarantse
xiïtes. Tanmateix, tan els que estan a favor del «matri
moni temporal» (o prostitució com se’n diu a Europa)
com el que hi estan en contra, tots segueixen la Bíblia.

Després d'aquesta experiència i de la meva apostasia
de l'islamisme, començo a tenir fe —amb tot el meu cor—
en la Bíblia. Com a cristià testimoni de Jehovà, em van
batejar el 4 d'agost de 2012. Era feliç. Havia trobat la
veritat i participava en les reunions amb entusiasme, la
qual cosa em va començar a portar algunes complicaci
ons. Els savis cristians es queixaven del meu ràpid
progrés, tot considerantlo negatiu i sospitós. Això em va
desanimar, però jo seguia sortint a predicar la Bíblia amb
alegria, pensant que aquesta veritat era el que la humani
tat necessitava.

Passat un temps i durant la predicació de la Bíblia,
em vaig trobar amb uns ateus, i —com alguns dels meus
amics i companys de treball— em van fer la pregunta:
QUIN ÉS L'ORIGEN DE DÉU? Si tot té el seu origen:
cóm i de on, «surt» Déu? Quin és el seu paper en els pro
blemes humans? Guerres, fam, la inquisició, l'holocaust,
etc...

Inicialment m’era difícil pensar alguna cosa en contra
de Déu. Principalment per la por, perquè la Bíblia cons
tantment parla del temor a Déu, aquest Déu que té el
control de l'Univers; si penses alguna cosa en contra
d’ell, perds la vida eterna, etc...

Al llibre de proverbis es diu que el temor a Déu és el
començament del camí cap a la saviesa. Es clar, amb
aquest plantejament ningú no vol semblar babau i es
conforma a acceptar la por, que en realitat és el mecanis
me de protecció de totes les religions.

Aviat començo a demanar i cercar respostes:

1 L'ajuda de Déu envers els problemes humans. Pel que
fa a la Bíblia, els problemes humans són senyals de
l´adveniment del darrer dia abans no arribi el Regne
de Déu i del seu Fill. La humanitat existeix des de fa
gairebé sis mil anys. D´altres opinen que només tres
mil. I mentre esperem aquest moment, vaja quina
ajuda i quina promesa d'un Déu amorós!

2 En el llibre del Gènesi s'explica que quan Déu castiga
a Adam per menjar una poma, ho fa en contra d’ell i
de la seva descendència; és a dir, tots nosaltres, els
éssers humans:
«Posaré enemistat entre tu i la dona ...», i és per això
que vivim en la imperfecció i tenim problemes. I totes
les religions relacionades amb la Bíblia accepten això
de bon grat, com un just judici del Déu amorós, tant
pels cristians com pels jueus i els musulmans.
Pensem per un moment si algun pare amorós per un
error o equivocació del seu fill, el deixa —a ell i als
seus descendents— en mans del seu enemic per tota
l'eternitat: qui és el bo i qui el dolent? Qui és el cul
pable?

3 El sacrifici de Jesús: per a què li ha servit a la huma
nitat? Si després de la seva immolació hem seguit pa
tint horribles sofriments, alguns d´ells en el seu nom,
com la inquisició, les creuades, etc... De què ens vin
gué a salvar?

Així que, per qüestionarme sobre l'origen de Déu
vaig tenir problemes a la meva pròpia congregació. Em
deien «estàs en mans de Satanàs». Vaja quina resposta a
les meves preguntes!

En fi, que no hi ha resposta a la meva pregunta sobre
com i on ha nascut el Creador; ni la Bíblia, ni l'Alcorà ni
cap llibre sagrat té aquesta resposta. Com que Déu no
existeix, no hi ha resposta; cosa que cap religió no vol ac
ceptar per tal que no se'ls enfonsi el negoci. Totes les re
ligions funcionen amb el principi d'«avui per a tu i demà
per a mi».

Els déus i les religions són in
vents humans que mai ens han

ajudat ni ens ajudaran.

Seguim, doncs, la dita: «viu i deixa viure»

Col· laboracions

No crec en déu i no em fa cap falta. Almenys estic fora de peri l l de ser
intolerant. Els ateus som les persones més tolerants del món.
Un creient fàcilment passa a la intolerància. En cap moment de la
història, en cap lloc del planeta, les rel igions han servit perquè els
éssers humans s'acostin els uns als altres. Per contra, només han
servit per separar, per cremar, per torturar. No crec en déu, no ho
necessito, i a més a més sóc bona persona.
José Saramago



20 — Gaiteà Ripoll

Tot i el ànim pessimista que regna en el món, i les
profecies apocalíptiques que promouen la deses
perança, les societats humanes progressen. Lenta,

molt lentament, però progressen. L'esclavitud, que du
rant segles va ser no només legal, sinó normal i «natu
ral», és avui reconeguda com un crim intolerable. La
visió racial que considerava «inferiors» a certs grups pel
color de la pell i altres trets físics superficials, i justificava
amb això negarlos drets, és avui ja rebutjada, almenys
en principi, per totes les societats. Encara que hi segueixi
havent discriminació racial, és ja clar que aquesta no és
defensable.

Una altra constant mil•lenària: la supeditació de les
dones —mitja humanitat—, a l'arbitri dels mascles de
l'espècie, és avui ja àmpliament rebutjada com injusta i
perjudicial; i encara falta molt camí per fer. És clar que
ja no és un tema que requereixi discussió, sinó educa
ció.

El mateix passa amb els drets de les persones amb
capacitats diferents, que a poc a poc van sent reconegu
des encara que a tots ens falti molta educació per anar

foragitant els hàbits discriminatoris amb els quals vam
créixer i dels quals ni tan sols ens n'adonem.

Totes aquestes lluites parteixen de la reflexió ètica i la
lluita contra la injustícia que resulten inevitablement de
la naturalesa humana a través de la història. I totes elles,
sense cap mena de dubte, han tingut en la ciència un ali
at indispensable, que ha aportat el coneixement ferm que
posa en evidència que tots els arguments per discriminar
algun grup humà no tenen, de manera categòrica, cap
fonament.

Es van aprovant els matrimonis homosexuals, una
tendència internacional que a poc a poc va resultant im
parable, en aquesta llarga i lenta marxa civilitzadora,
amb les crítiques dels sectors més conservadors de la so
cietat, especialment del clergat catòlic, que no s'han fet
esperar amb els arguments més absurds: referències a un
«matrimoni natural» que no existeix més que en la ima
ginació dels mateixos que defensen l’antinatural vot de
castedat i oculten l'abús a menors. Amb reclams d'obe
diència a un text sagrat que no té res a fer en una discus
sió sobre drets humans en una democràcia laica.

Francisco Navarro
membre d'AdCMALGRAT TOT, LA

HUMANITAT AVANÇA

Gerardo Amarilla, diputado del Partido Nacional, asumió el pa
sado 1 de marzo el cargo de nuevo presidente de la Cámara de Re
presentantes del Uruguay. En su discurso de investidura manifestó
que «la ley de Dios está por encima de las leyes de nuestra
República». Y más aún que: «no dudaría en caer en la deso
bediencia civil en caso de que alguna imposición esté en
contra de sus creencias religiosas».

¿Laicidad? Paradójicamente también aseguró: «Somos defenso
res de la libertad y de la laicidad, cuestión que nuestra sociedad re
solvió sabiamente en la Constitución de 1917 y desde allí la
entendemos como el encuentro y la tolerancia de todas las concepci
ones, en el pleno ejercicio del respeto, como dijera el señor Presi
dente de la República Tabaré Vázquez "la laicidad es un marco de
relación en el que los ciudadanos podemos entendernos desde la di
versidad pero en igualdad". La laicidad es garantía de respeto al pró
jimo y de ciudadanía en la pluralidad. O dicho de otra manera: la
laicidad es factor de democracia».

Da miedo ver como fundamentalistas religiosos llegan a altos ni
veles de poder. Recordemos que Bush «hablaba con dios» y afirma
va que él le ordenó la invasión de Irak.

Otros «iluminados» como Hitler, Mussolini y Franco han causa
dos grandes catástrofes con sus fundamentalismos. Ya lo dicen los
neurólogos: «Si le hablas a dios estás rezando, si te responde tienes
esquizofrenia.»

Esto nos plantea el dilema de si el personal religioso del Vaticano
debe obedecer la legislación del país donde viven o las leyes del país
que han jurado obedecer, al Vaticano, con su Código de Derecho
Canónico. De ahí derivan las dudas jurídicas y penales en los casos
de pederastas religiosos. Fiscalmente las propiedades de la iglesia
pertenecen a otro país, el Vaticano.

Si los países mezclan sus leyes de dios con las del legislativo del
país, vamos hacia un fundamentalismo como el islámico actual.

URUGUAY: UN PAíS LAICO CON FUNDAMENTALISTAS




