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Aquest  tercer  número  de  la  re
vista  l’hem  dedicat  a  iniciar  el 
debat sobre dos temes força im
portants: les sectes i l’islam.
Ambdós  son  complicats  ja  que  la 
societat en té un gran desconeixe
ment,  tan  del  que  són  les  sectes 
en l’actualitat —diferent de la imat
ge  que  en  tenim  de  les  dels  anys 
70,  encara  que  amb  els  mateixos 
objectius—,  com  del  que  és  l’is
lam,  com  està  organitzat,  quines 
són  les  bases  de  la  seva  conduc
ta, que diu l’alcorà el seu llibre bà
sic.
En  la  societat  europea  estan 
avançant  organitzacions  d’ultra
dreta xenòfobes  i  racistes. Cal po
sar  tanques  per  evitarho.  Només 
amb  un  gran  debat  social  de  tots 
els  europeus/es,  podrem  afrontar 
la presa de decisions amb solvèn
cia,  trobant  les  millors  sol·lucions 
per  la  convivència  i  el  respecte  a 
la llibertat de conciència.
Encara  és  aviat  per  treure’n  con
clusions,  ja  que  el  debat  tant  sols 
està  començant,  però  intuïm  que 
un dels elements centrals de la fu
tura  Europa  de  la  segona  meitat 
del segle XXI serà  la  laïcitat; si no 
es  dona  aquesta  circumstància  la 
guerra  amb  components  ideolò
gics religiosos pot ser inevitable.
No  es  tracta  de  redistribuir  el  po
der, es tracta de forjar una societat 
amb drets comuns per a tothom

Només  a  Catalunya,  hi  ha  comptabilitzades  un  centenar  de  sectes 
amb més de 50.000 adeptes. Les associacions vinculades al món esotè
ric són les que atrauen més adeptes, seguides dels grups religiosos (que 
inclouen el  catolicisme, altres branques del  cristianisme,  l'islam,  l'hin
duisme o el sincretisme) i, en tercer lloc, les entitats de caràcter filosò
fic. Els indicis per sospitar que una associació pot ser sectària són: una 
jerarquia rígida estricta i no dialogant, negació de la diversitat i l'indivi
du,  obligació  de  desenvolupar  treballs  no  remunerats,  finançament 
il·legítim i control dels béns econòmics i la vida quotidiana dels seus se
guidors. Solen seduir persones que estan en permanent disconformitat 
o inadaptació al seu entorn social i familiar, inestables, amb tendència a 
l'aïllament i la introversió i de baixa autoestima

Editorial

Als anys  ’70  i  ’80  del  segle  passat,  un  allau  de  religions  i  sectes  van  fer 
impacte a la societat i als mitjans de comunicació, i es va impulsar el seu 
estudi i la definició de les característiques que les identificaven. Aquests 

coneixements  van  portar  a  adonarnos  de  l’existència  de  conductes  sectàries 
des  de  l'inici  de  la  societat  humana,  que  havien  estat  apreciades  per  la  seva 
bona —i dolenta— influència en el decurs de la història.
Les sectes anteriors al segle XXI tenien característiques diverses. Tenim les 

nascudes  abans  de mitjans  segle  XX  i,  al marge  de  les  desaparegudes,  podem 
veure que:
• N'hi havia de discretes (conegudes per el seu secretisme), delictives o no.
• Les nascudes amb voluntat de convertirse en religions, més exposades a 
la llum pública.

• Alguns partits polítics revolucionaris.
• Algunes han evolucionat cap a organitzacions honorables.

Les sectes de la segona meitat del segle XX solien ser:
• De caràcter orientalista, de vestits cridaners i força presència púbica.
• Les que profetitzaven la fi del món, que van provocar grans suïcidis 
col·lectius entre altres desgràcies.

• La disciplina exagerada d’algunes els van portar a actes de violència ex
trema.

• La bogeria dels líders els va  dur a cometre delictes tant de sang com 
altres.

La  pressió  social  va  fer  que  les  autoritats  posessin  l’ull  en  les  activitats 
d’aquests grups i els obligués a variar les seves tècniques. Avui cometen delictes 
de  coll  blanc,  no  son  visibles  en  general,  utilitzen  les  noves  tecnologies  i 
conviuen amb nosaltres.
Preparemnos. Se’ns ha girat feina.

SECTES DEL SEGLE XXI

www.ateus.org
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ACTIVITATS D’ATEUS DE CATALUNYA 

Y D'ENTITATS RELACIONADES

Activitats

Presencia als mitjans:
24 SET Dins el marc de la festa major de Barcelona, se celebra la Fira de les Associacions 

que enguany ha modificat el seu format. Al marge de les activitats programades, vam 
participar en un programa especial de Ràdio Nikòsia, programa de la graella de Ràdio 
Contrabanda, d’una durada de 45 minuts entre les 16 i les 17,30 hores del dissabte 
24 de setembre. En nom de l’associació van participar Albert Riba i Joan Carles 
Marset.

El programa es va emetre en connexió en directe per les ràdios:
Ràdio Contrabanda 91.4 fm (Barcelona) i online a http://www.contrabanda.org/es/. 
Ràdio Bronka 104.5 fm (Barcelona), i on line a http://www.radiobronka.info/. 
Ràdio Linea IV 103.9 fm (Barcelona) i on line http://www.radiolinea4.net/. 
Ràdio Pika 96.6 fm (Barcelona) i on line a http://www.radiopica.net/. 
Ràdio Rsk 107.1 fm (Barcelona) i on line a http://www.radiorsk.info/

El programa va ser interessant encara que una mica caòtic donat el lloc, la cridòria 
que ens envoltava i la gran quantitat de persones que ens preguntaven. En nom de 
l’associació hi assitiren Albert Riba i Joan Carles Marset.

Xerrades i tertúlies:
20 SET Dia internacional del Lliurepensament. Jornada en la què es posen al dia les idees del 

lliurepensament i es reivindiquen els seus valors

23 SET VIè congrés de l’Associació Internacional del Lliurepensament a Quito (Equador) 
Tindrà tres taules de treball i conclusions:

«La reconceptualización del sentido de lo humano»
«Una educación liberadora para lograr un ser humano feliz»

«Reconciliación de los Estados del Pacífico Sur para conseguir 
la integración regional»

Es manifesta l’aspiració que els Congressos de la AILP no s’esgotin amb ponències 
teòricoconceptuals, per això es vol que aquest esdeveniment sigui un espai de 
reflexió amb compromís de futur.

26 SET Presentació a l’Ateneu Barcelonès (Sala Verdaguer c/Canuda, 6, Barcelona) del llibre 
d’Andreu Navarra “EL ATEISMO”. Acompanyant l’autor: Joan Carles Marcet, soci 
d’Ateus de Catalunya; Ramón Alcoberro, filòsof; Jordi Cassasas, President de l’Ateneu.

Activitats previstes
18 OCT “L’escola de pensar” d’Ateus de Catalunya farà un debat/tertúlia sobre: 

És Barcelona una ciutat laica? L’acte es farà a la Casa Golferichs de Barcelona, 
Granvia/Viladomat a les 19h, amb la presencia de representants de L’Ajuntament de 
Barcelona,  Fundació Ferrer i Guardia, Catalunya Laica i diversos partits polítics. 
L’objectiu és reflexionar sobre el nivell de laïcitat de Barcelona i veure de iniciar 
l'elaboració d’alguna proposta dirigida a les autoritats.

¿? NOV «L’escola de pensar» pendent de determinar tema lloc i dia.

09 DES Dia Internacional del laïcisme i la llibertat de consciència. «Encuentro de 
Organizaciones Europeas de la AILP» a l’Ateneu de Madrid. Tema de la trobada:
«El laicismo en las instituciones locales» Serà obert als que hi vulguin assistir.

14 MAR 2017 Día π (3,1416), día de la ciència i la raó

¿? SET 2017 VIIè congrés de la AILP a Paris

Ajúdan's a lluitar per un món millor

Col·labora amb nosaltres

Feste 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 religions, 
feste soci d'Ateus de Catalunya i col·labora en la revista Gaietà Ripoll
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Dossier

LES SECTES Albert Riba
President d'AAdC

Quan ens apropem al  tema de  les sectes topem amb 
un  dilema  inicial  que  dificulta  tota  l’exposició  a 
desenvolupar:  Què  volem  dir  quan  diem  «secta»? 

Hi ha un ampli debat sobre el tema, doncs és una paraula 
que ha evolucionat a través del temps.
Aquesta característica, i la observació en el decurs del 

temps,  ens  fa  concloure  que ha  estat  una paraula  usada 
com a arma contra els enemics  socials. Encara que el  to 
més despectiu va ser assolit durant els anys setanta i vui
tanta del segle passat.

També cal fer constar que el 
concepte de secta no és exclu
siu del món religiós: avui po

dem trobar conductes 
sectàries tant en organitzaci
ons religioses, com polítiques, 
associacions culturals, espor
tives i fins i tot, comercials.

Un del mestres de  la  sociologia,  en Max Weber,  dis
tingeix entre “sectes”, afirmant que són comunitats dinà
miques on hom entra per decisió personal  i  és  sotmès a 
un examen pels membres de l’organització, i les “esglèsi
es”, de  les que s’heretarà gradualment una  identitat  cul
tural.  La  frontera  entre  les  unes  i  les  altres  és  difosa, 
doncs  la  transició  és  lenta. Vull  precisar que  tota  religió 
va començar com a secta, al meu entendre, sigui per es
cissió o per fundació, i tot i haver abandonat els elements 
més agosarats de  l'inici, qualsevol d'elles, encara conser
va els trets generals i característics, més destacats des del 
seu naixement.
Per  entendre’ns,  i  per  encetar  aquest  article,  usarem 

el  terme  "secta",  en  el  sentit  més  pejoratiu  del  terme,  i 
per tant, parlarem d'aquelles sectes que es poden adjecti
var com a "perilloses" o "destructives".
Els  processos  d’integració  son  diversos,  tant  pel  que 

fa  a  la  idiosincràsia  de  la  secta,  com  per  l’adaptació  del 
neòfit;  i  les conseqüències tampoc son homogènies, però 
bàsicament aquests són els elements més significatius:

PROCÉS D’INTEGRACIÓ:

Bombardeig d’afecte sobre persones en situació de 
debilitat  i  indefensió  psicològica,  tot  acollintlos  i  satis
fent  les  necessitats  afectives  o  ideològiques  del  neòfit, 
procurant donarloshi una atenció el més personalitzada 
possible al inici.

Desconnexió de  la família els cercles socials  i els 
amics  que  ja  “no  t’entenen”,  “volen  abusar  de  tu”  etc... 
Per tal d’evitar que algú els pugui fer veure que els estan 
manipulant.

Aïllament  del món  “exterior”  (per  exemple:  els 
nens no van a l’escola o al metge). Control de la informa
ció que poden rebre, mitjançant  la censura  i  la mentida, 
creant la imatge que a fora hi ha el perill i a dintre la se
guretat.

Despersonalitzar al postulant sigui quina sigui la 
seva personalitat, aplaudintli aquelles actuacions que es
tan d’acord amb els criteris dels qui manen, i criticant les 
que no convenen als criteris del grup dominant.

L'obediència  sense  pensar  és  fonamental,  sense 
plantejarse el darrer fi, ja que tot es fa per satisfer al lí
der, o  els  subjectes  imaginaris dels quals  el  líder parla  i 
interpreta: deus, pàtries, medalles olímpiques, etc.

El gregarisme és un element fonamental del funci
onament i la mentalització: “fes el que vegis” “el que fan 
els altres, que saben més que tu, és el correcte”.

La disciplina que s’imposa a l’intern dels grups sec
taris pel que  fa a qüestions com  les  tasques de  la  llar, o 
laborals, donació dels drets econòmics a la secta, etc... Es 
un element essencial per a la dominació psicològica.

El secretisme forma part de la cuirassa amb què la 
secta  intenta  passar  desapercebuda  i  defensarse  de  les 
possibles represàlies socials.

Josep Smith (Estats Units, 1805  1844) va liderar un 
moviment denominat Restauracionisme també conegut 
com a Mormonisme. 

Un perill per a les persones i una xacra per a la societat
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Dossier

CONSEQÜÈNCIES PER ALS MEMBRES 
DE LES SECTES:
La manca de llibertat de consciència i de pensaments 

propis, els impedeix qüestionarse la seva permanència a 
la secta.
La  inexistència  d’intimitat  i  la  obligació  de  “confes

sar”  tot el que es  fa,  i el que es pensa, permet "corregir" 
les  conductes  "perilloses"  per  a  la  secta,  fomenta  la 
denúncia, l'autoinculpació i l'autorrepresió.
Les sectes imposen el càstig en cas de manifestació de 

dissidència,  amb  tècniques  com  l'aïllament  temporal, 
mortificacións, amenaces d’expulsió, etc...
El càstig més greu en cas de l'intent o reeximent de la 

fugida  del  grup  sectari,  és  el  de  fomentar  l’aïllament  de 
l'exmembre, dels que resten a dintre,  i  les mentides es
campades en els anteriors cercles socials, per que el fugi
tiu se senti sol i abandonat.
El control en mans dels dirigents, del patrimoni per

sonal,  i desaparició del recursos econòmics, pèrdues que 
mai son justificades, no més enllà de vagues referències a 
les necessitats de funcionament de la secta.
Finalment —i malauradament en massa casos— apo

logia de la violència, contra l’enemic exterior: (exèrcits ir
regulars de nens o fanàtics, com l’EI), o contra la pròpia 
persona,  en  forma  d'autocàstig,  mortificacions,  sacrifi
cis, etc...

LES SECTES DE SEGONA GENERACIÓ

Actualment  les  sectes  han  mutat,  abandonant  les 
folklòriques túniques,  les cançonetes  i  la música pel car
rer o el trasllat a la «natura» per viurehi. No motiven els 
aspectes perifèrics de  la persona —com  la  transformació 
social o  la visió del món—,  s’arrelen a  la  identitat de  les 
persones vulnerables, al «què pots aconseguir de  tu  i de 
la  vida»,  la  salut,  el  creixement personal,  etc. Disfressa
des  d’ONG’s  o  d’empreses,  trobem  organitzacions  amb 
comportaments  clarament  sectaris.  Fa  poc  temps  es  va 

destapar una estafa de tipus piramidal on una parella va 
esquilmar a uns milers de persones que es trobaven en si
tuació  de  penúria  econòmica  per  la  crisi,  fent  festetes  i 
reunions  on uns  es  reforçaven  als  altres,  recollint molts 
diners i retornantne molt pocs.
A Catalunya els experts dels Mossos creuen que dins 

un centenar de grups sectaris hi ha uns 50.000 membres, 
encara que el fenomen afecta a moltes més persones, fa
miliars,  amics  etc. Malauradament  encara  no  hi  ha  cap 
sentencia sobre el tema per manca de denuncies. Les ra
ons són esencialment que als afectats els fa vergonya de
clarar  que  els  han  enganyat,  i  la  dificultat  de  provar  la 
manipulació psicològica. 

Sovint els jutges no volen 
intervenir quan els culpables 
al·leguen que són una religió i 
que la seva persecució es un 
atemptat a la llibertat religiosa

Si  coneixeu algun  cas,  el  primer  és  intentar preve
nir, actuant abans que a qui li pugui afectar trenqui els 
seus llaços amb els familiars i amics.  Si ja s'ha produït 
la captació, el millor es posarse en mans de professio
nals,  a  les  institucions  públiques  o  privades  de  confi
ança.
En  tots  aquests  anys  viscuts,  des  de  la  meva  ado

lescència, en que tal vegada, des de l’Opus dei van inten
tar captarme (quin bon ull!): des d'un viatge a Alemanya 
a una Convenció atea, organitzada per una associació cul
tural,  hereva  d'un  partit  polític,  n'he  vist  de  tots  colors. 
Però  l’experiència  m'ha  donat  prou  coneixements  per 
identificarlos fàcilment. Tant de bo que aquesta exposi
ció serveixi perquè tots pugueu combatre  les sectes amb 
eficàcia.

Balcons a 3.000€

Sevilla  es  famosa  —entre  d’altres  coses—  per  les 
seves processons de  l’anomenada  setmana  santa. En
guany  el  preu  del  lloguer  de  balcons  dels  carrers  per 
on  passen  les  processons  va  pujar  a  quantitats  entre 
1.500 i 3.500 €.
Sembla  ser  que  aquests  esplèndids  lloguers  són 

opacs a Hacienda,  és a dir, es mou diner negre que 
alegra  les  butxaques  d’alguns  sevillans  —o  mala
guenys i d’altres capitals— i  les d’alguna empresa que 
es dedica a llogar els balcons.
Es va veient doncs el perquè del  fervor dels ciuta

dans i  polítics per aquests actes, a Sevilla el 2016 s’hi 
van  deixar,  entre  balcons,  hotels,  bars,  etc.  Uns  280 
milions d’euros; l’1,26 % del PIB local.

Concertades que segreguen

Fa pocs dies es va votar al Parlament de Catalunya 
una proposta de Catalunya sí que es pot,  en  la que 
es  donava  impuls  a  la  modificació  de  la  LEC,  Llei 
d’Educació de Catalunya,  per  tal  de  retirar  el  con
cert econòmic a les escoles catalanes que segreguen per 
sexe  —totes  religioses  i  majoritàriament  de  l’OPUS  i 
«Legionarios de Cristo».
ERC  —que  havia  defensat  treure  aquests  concerts 

en  anteriors  legislatures—  hi  va  votar  en  contra,  amb 
una  enrevessada  explicació  impossible  de  transcriure. 
La inclusió d’aquests concerts a la llei va ser una impo
sició de  la ara extraparlamentària UDC,  la Democràcia 
Cristiana catalana, que ja havia aconseguit imposar, de 
forma poc formal, la desaparició de la laïcitat a l’escola 
catalana a l’Estatut d’en Maragall.
Un dia d’aquests algú haurà de revisar el concepte de 

»partit d’esquerres» en  relació  al  tema  religiós,  la  laïci
tat, com la llibertat i la democràcia, no és retallable

Breus
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Todos  somos  crédulos,  al  menos  un  poco.  En  este 
sentido,  el  antropólogo  cognitivo  Scott  Atran  ha 
preparado una puesta en escena divertida para sus 

estudiantes.
Entra en clase con una caja  finamente decorada y de 

aspecto exótico, explicando que es un vestigio de sus ex
ploraciones  etnográficas:  un  objeto  mágico  que  —de 
acuerdo  con  los miembros de  la  tribu que  se  la  regaló— 
tendría  la propiedad de hacer desaparecer  cualquier ob
jeto  que  se  colocara  en  su  interior,  si  el  propietario  del 
objeto pusiese en duda o contradijese a  los espíritus que 
habitaban en ella. 
Como los chicos son escépticos y racionales reciben la 

información con  incredulidad manifiesta. En este punto, 
con  un  aire  muy  serio,  Atran  se  levanta  de  la  silla 
acercándose  a  uno  de  los  estudiantes  y,  mirándolo  fija
mente  a  los  ojos,  le  pide  poner  en  la  caja  su  carnet  de 
conducir o  meter un dedo... 
Y  aquí  sucede  algo  interesante.  El  estudiante  vacila 

por  un momento  y  a menudo  exhibe  una  sonrisa  tensa, 
mostrando su incomodidad. A continuación, por lo gene
ral hace  lo que debe, metiendo el  carnet o  el dedo en  la 
caja mágica. Pero ese momento de vacilación, que parece 
ser un rasgo común que se observa en individuos de mu
chas  culturas  diferentes,  incluso  aquellos  entrenados  en 
los métodos y procedimientos del pensamiento científico 
occidental, como los estudiantes de Atran, es un fenóme
no que necesita ser explicado. 

¿Cómo es que —tal vez incluso 
afirmando no creer en supers
ticiones— tratamos de evitar 
que un gato negro se nos cruce 
por la calle, tocamos madera o 
leemos el horóscopo en el pe

riódico? 
Y, ¿por qué en todas  las culturas del mundo la gente 

ha  desarrollado  un  conjunto  de  creencias  sobre  la  exis
tencia  de  entidades  que  violan  flagrantemente  algunas 
propiedades  fundamentales del mundo  físico y biológico 
(fantasmas que pasan a través de paredes, zombis andan
do aun estando muertos, ángeles con  forma humana ca
paces de  volar,  santos  capaces de  realizar  diversos  tipos 
de milagros...)? 
Las investigaciones realizadas en los últimos años por 

científicos cognitivos, neurólogos y psicólogos evolutivos 
han comenzado a arrojar algo de luz sobre estos fenóme
nos. 
Hay  un  primer  dato  a  considerar:  los  organismos 

biológicos  han  sido  moldeados  por  la  selección  natural 
para ser «detectores de causalidad» muy eficientes. Muy 

eficientes,  pero  no  precisos.  De  hecho,  los  mecanismos 
del sistema nervioso que participan en la detección de las 
relaciones  causaefecto  se  basan  en  la  detección  de  una 
relación de contingencia temporal y, por lo tanto, en rea
lidad no saben si la relación es causal o si hay, de hecho, 
una contingencia, una mera correlación. 
Hay un famoso experimento que lo demuestra. A in

tervalos aleatorios se deja caer un poco de alimento en el 
comedero de una paloma. Después de un breve periodo 
de tiempo el animal desarrolla movimientos estereotipa
dos, que repite una y otra vez, como agitar las alas, o gi
rar en círculos sobre sí mismo. Nada predice el evento de 
la caída de  la comida en el comedero, pero  la paloma se 
comporta como si las acciones que por casualidad se en
contraba realizando justo antes de  la caída de  la comida 
fuesen la causa de ésta. Si, por ejemplo, sucedió que poco 
antes  de  conseguir  la  comida  el  animal  volvió  la  cabeza 
para limpiarse las plumas del cuello, más tarde tenderá a 
repetir  la  acción.  Si  el  premio  es  otorgado  con  relativa 
frecuencia, sucederá además que a la limpieza del cuello 
le  seguirá,  por  pura  casualidad,  la  administración  de  la 
comida. Y esto acentuará cada vez más el mantenimiento 
de la acción. 
¿Os  resulta  familiar?  ¿Os ha  sucedido alguna vez  le

vantaros de la cama, poneros antes la zapatilla izquierda 
que  la derecha y,  a  continuación, disfrutar de un día de 
suerte extraordinaria? Y, así, a la mañana siguiente deci
dir que, sí, por supuesto, los dos eventos probablemente 
no  tienen  posible  relación  entre  ellos  pero,  en  general, 
vale  la  pena  intentarlo  de  nuevo,  poniéndose  de  nuevo 
antes la zapatilla izquierda y luego la derecha? Pues eso…
La obsesión por las relaciones causales no es suficien

te  para  explicar  nuestra  inclinación  a  lo  sobrenatural. 
Porque, como ya hemos visto, el concepto de causa impli
ca la idea de un agente causal. Y es un tipo particular de 
agentes causales  —a menudo invisibles— al que se dedi
ca  principalmente  nuestra  atención:  los  agentes  anima
dos.
Entre  los  hallazgos más  sorprendentes  de  la  investi

gación sobre el desarrollo infantil cognitiva está la obser
vación  de  que  los  niños  de  edad  preescolar  tienden  a 
explicar  los acontecimientos del mundo como productos 
de alguien más que de algo. Al preguntar de  forma más 
precisa,  resulta  que  este  «alguien»  no  se  identifica  es
pecíficamente con una persona humana, incluso la madre 
o el padre, sino con un agente intencional y sin nombre, 
abstracto.
Además de  eso,  los niños prefieren  las  explicaciones 

funcionalistas de los eventos. Es decir, que tienden a con
cebir los objetos del mundo naturales como «construidos 
para un propósito»  (pensamiento  teleológico)  y mostrar 
esta  tendencia de  forma  totalmente  independiente de  lo 
que los adultos les puedan haber enseñado. 
Por  supuesto  en  la  edad  adulta  nuevos  sistemas  de 

creencias  causales, que vienen de  la  educación y,  en ge
neral, del conocimiento que se adquiere, pueden solapar
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se a esos puntos de vista preparados por nuestra biología, 
pero no pueden eliminarlos. 
Por ejemplo,  los psicólogos Deborah Kelemen y Ros

set  Evelyn  demostraron  que  los  adultos,  cuando  están 
obligados  a  proporcionar  un  juicio  rápido  de  plausibili
dad científica a las declaraciones erróneas de tipo teleoló
gico (por ejemplo, «el sol irradia la tierra porque el calor 
hace la vida más fácil»), parecen más propensos a juzgar
las correctas de lo que son en relación con declaraciones 
que, aunque equivocadas, no son teleológicas (por ejem
plo: «las colinas se formaron debido a la glaciación de las 
aguas subterráneas»). 
Por  lo  tanto, parece existir una preferencia universal 

en nuestra  especie  por  entender  y  explicar  el mundo  en 
términos  de  objetivos  y  de  funciones,  y  de  agentes  que 
tienen objetivos e intenciones. 
Pero ¿de dónde viene esta preferencia por agentes in

tencionales que actúan motivados por objetivos y propó
sitos? ¿Por qué los seres humanos buscan obsesivamente 
pistas «de mediación» (agency), recogiendo, por ejemplo, 
voces  de  difuntos  en  el  ruido  electrónico  producido  por 
una  radio  mal  sintonizada,  o  atribuyendo  los  desastres 
naturales a la voluntad de un dios vengativo irritado por 
nuestro comportamiento?
La historia comienza en  la cuna, en  la distinción que 

hacemos,  como  recién  nacidos,  entre  los  objetos  físicos, 
inanimados,  y  psicológicos,  animados.  La  distinción  es 
tan básica como para estar presente también en especies 
muy distantes de nosotros, y sin ningún tipo de aprendi
zaje.
También los objetos animados son, por supuesto, en

tidades físicas, pero se mueven impulsados por las inten
ciones  y  pueden  estar  tristes  o  alegres,  ser  agresivos  o 
amistosos.  Los  niños  tienen  una  capacidad  innata  para 
distinguir los objetos animados de los no animados. Y los 
adultos  poseemos  áreas  cerebrales  dedicadas  específica
mente al tratamiento de uno u otro tipo de objetos.
La dicotomía  en  la  representación mental  de  entida

des  animadas  e  inanimadas  ha  tenido  consecuencias 
inesperadas en nuestra especie, en la que la sofisticación 
de  la  vida  social  ha  alcanzado  niveles  inimaginables  en 
comparación con otras especies también sociales.
Como afirma el psicólogo Paul Bloom,  es  la posibili

dad de tratar los objetos físicos como una entidad distin
ta de los objetos mentales (o sea los objetos animados) lo 
que nos hace «dualistas  intuitivos», es decir,  capaces de 
concebir  cuerpos  desprovistos  de  mentes  y  mentes  sin 
cuerpos. Los cadáveres, por ejemplo, son objetos que han 
poseído una mente, que fueron habitados por el espíritu, 
y  por  lo  tanto  merecen muestras  de  respeto,  aunque  el 
espíritu ahora  les haya dejado. Fantasmas, ángeles y de
monios, sin embargo, poseen mentes, pero pueden en 

mayor o menor medida prescindir del cuerpo. El dualis
mo intuitivo sería, por lo tanto, el fundamento cognitivo 
de la creencia en la vida después de la muerte.
Bloom observa, que, probablemente, es en la literatu

ra, donde mejor se revela la dualidad que es inherente a 
nuestra psicología. Nadie cree que se trate de una histo
ria real, pero todos imaginamos bien lo que puede signifi
car  el  hecho  de  despertar  una  mañana  con  el  cuerpo 
transformado en el de una cucaracha, y sin embargo se
guir siendo, de algún modo profundo, la misma persona, 
Gregor Samsa. 
Es extraño que historias como esta se juzguen plausi

bles. Si la transformación se efectúa debe haber afectado 
a todo el cuerpo entero, por lo tanto Gregor Samsa ahora 
debe tener el sistema nervioso de una cucaracha y pensar 
como una cucaracha ... (¡signifique lo que signifique!). Se 
revela,  aquí,  otra  característica  constitutiva  de  nuestra 
mente que proporciona apoyo adicional a las creencias en 
el sobrenatural, el esencialismo psicológico.
El esencialismo es la idea de que ciertas categorías de 

cosas  (mujeres,  grupos  raciales,  lagartos,  los  cuadros de 
Matisse)  poseen  su  propia  naturaleza  interior,  precisa
mente una esencia, no directamente observable, que defi
ne su identidad y explica las similitudes entre miembros 
de la misma categoría.
Las propiedades de las esencias tienden a pasar de un 

cuerpo  a  otro. El  psicólogo Bruce Hood  ilustra  esto  con 
un ejemplo sencillo: ¿Se pondrían el jersey de un asesino 
en serie? ¿Y, por qué no? ¿De verdad piensan que la ten
dencia al asesinato en serie puede moverse a través de un 
jersey,  infectándoles como una bacteria? Absurdo, claro. 
Sin  embargo,  ¿cuántas  historias  habéis  leído  y  cuántas 
películas  habéis  visto  centradas  en  la  idea  que,  después 
de un trasplante de corazón, algo del donante, alguna vir
tud o algún vicio psicológico horrible, puede transferir al 
trasplantado  por  la  inserción  del  corazón?  Si  se  intenta 
pedir a un niño de preescolar si un lagarto sin patas sigue 
siendo un lagarto y no es, en cambio, una serpiente, a la 
que,  en  realidad,  se  parece más  después  de  la  amputa
ción, responderá que sí, el lagarto sigue siendo un lagar
to,  no  se  ha  vuelto  una  serpiente.  Podríamos  haber 
esperado que, para los niños, la calidad de percepción de 
las  cosas,  la  «superficial»,  por  así  decirlo,  son más  im
portantes  que  la  «profunda»,  esencial.  En  cambio  los 
niños son inmediatamente esencialistas.
En  la  ciencia,  el  esencialismo  es  justamente mirado 

con  sospecha,  porque  ha  sido  causa  de  grandes  contro
versias. Por ejemplo, aquellas en torno a la definición de 
lo que es un «ser vivo». Nociones como la de «raza» no 
se corresponden con ninguna esencia subyacente.
Lo mismo ocurre  con  la noción de «especie»  ya que 

las especies evolucionan y se definen a nivel de la pobla
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ción  y  no  como  una  propiedad  intrínseca  de  los  indivi
duos. Muchas discusiones  que  afectan  a  la  esfera  cívica, 
ética y religiosa están vinculados al esencialismo (aborto, 
las células madre,  los OMG). Se supone que esto sucede 
debido al hecho de que el pensar en términos esencialis
tas es parte de nuestra herencia biológica.
La   psicóloga Susan Gelman ha recogido muchas ob

servaciones  importantes  a  favor  de  la  idea  de  que  los 
niños  en  edad preescolar  son  espontáneamente  esencia
listas.
Por  ejemplo,  los  niños  parecen  tener  una  especie  de 

noción  intuitiva  de  «potencial  innato»,  es  decir,  la  idea 
de que ciertas propiedades se establecen en el nacimien
to.
Si a ellos les contaron la historia de un conejo que ha 

sido adoptado por una pareja de monos y  les pidieran si 
el conejo va a comer zanahorias o plátanos y si  tiene  las 
orejas  cortas  o  largas,  éstos  suelen  responder  diciendo 
que el conejo come zanahorias y tendrá orejas largas. Es
to incluso si el conejo no ha comido las zanahorias cuan
do era una cría y nunca ha visto las zanahorias en su vida. 
Para  los  niños,  comer  zanahorias  parece  inherente  a  la 
naturaleza de  los  conejos:  es una propiedad que  tarde o 
temprano  debe  expresarse  necesariamente,  un  potencial 
innato.
Numerosos datos recogidos por antropólogos en dife

rentes culturas convergen en la idea del esencialismo. En 
todas las culturas estudiadas, a pesar de la diversidad que 
muestran  en  el modo  de  concebir  las  prácticas  de  naci
miento y de cría, los niños y adultos  sometidos a diferen
tes variantes del test de la adopción  muestran concebir la 
pertenencia a una especie como un rasgo que se determi
na por una esencia, como un potencial específico e inna
to. Es interesante ver cómo la gente está dispuesta a creer 
que una categoría posee una esencia, aunque no sepan en 
qué consiste tal esencia. 
La gente está convencida de que debe haber diferen

cias  significativas  en  la  estructura mental  de  hombres  y 
mujeres, o de que ciertas entidades genéticas precisas de
finen la pertenencia a una raza, pero no sabría decir cuá
les son estas diferencias.
 De hecho, no es  importante que  lo sepan por  lo que 

concierne a la función biológica de esencialismo.
Las  esencias  sirven  como  «marcadores  conceptua

les», es decir, permiten distinguir a los miembros de una 

categoría similar como resultado de una estructura inter
na, que es común a todos ellos y que es innata o biológi
camente  determinada,  estableciendo  también  límites 
claros para la categoría, fijos e inmutables.
Desde este punto de vista, las esencias son importan

tes porque permiten hacer  inferencias por  inducción. La 
inducción  es  el  proceso  por  el  cual  extendemos  nuestro 
conocimiento a nuevas entidades conociendo las propie
dades  de  su  clase,  como  cuando  se  determina  que  un 
nuevo tipo de seta, nunca conocida antes, es una seta ve
nenosa basándose en las ya conocidas anteriormente.
Las inferencias que se realizan por los niños parecen 

estar de acuerdo con una concepción esencialista por dos 
aspectos fundamentales: en primer lugar los niños trans
fieren —con gran facilidad— propiedades internas y fun
ciones  que  no  son  visibles  de  un  miembro  de  una 
categoría a otra; en segundo lugar, los niños utilizan tales 
inferencias  incluso cuando el pertenecer a una categoría 
contrasta con las propiedades perceptivas superficiales. 
Si muestro a un niño un insecto que tiene la aparien

cia externa de una hoja, explicándole que se  trata de un 
insecto,  el niño —sin ningún  tipo de  formación previa— 
dirá que el insecto tiene las propiedades de los insectos y 
no de hoja, con independencia de su aparición.
Esencialismo, pensamiento teleológico y dualismo in

tuitivo  son,  por  tanto,  adaptaciones  cognitivas  funda
mentales  que  generan,  como  subproductos,  nuestra 
inclinación a creer en lo sobrenatural y la superstición en 
general. El porqué de las razones biológicas por las cuales 
se han desarrollado estas adaptaciones es bastante claro: 
los agentes son categorías fundamentales para reconocer 
posibles presas, depredadores, compañeros sociales o pa
rejas sexuales. Por lo tanto, si vemos una rama rota en el 
bosque  tenderemos  a  interpretarlo  como  una  señal  de 
que «alguien» ha estado allí, en lugar del resultado acci
dental de un evento natural, «algo» como una tormenta.
Por otra parte, la cooperación y la competencia social 

requieren habilidades refinadas de interpretación y anti
cipación de la conducta de otras personas: en este senti
do,  la  capacidad  de  detectar  rastros  «de  agentes»  e 
interpretarlos es crítico. Y el precio a pagar por todo esto, 
o sea, nuestra credulidad, parece, en fin, haber merecido 
la pena.

Col·laboracions

Fa poc temps vaig llegir que un grup de neurobiòlegs 
del Regne Unit estava treballant en una hipotètica 
relació  entre  la  religió  (el  pensament  religiós)  i 

certs trastorns mentals, en especial entre el comporta
ment  ritual  i  el  Trastorn  Obsessiu  Compulsiu.  Sempre 
m’ha  sorprès  la  semblança  entre  el  que  afirmen els «lli
bres sagrats» —o les declaracions dels membres més no
tables  de  les  diferents  religions—  amb  certs  trastorns 
mentals,  especialment  l'esquizofrènia  paranoide  en 
la seva fase anomenada «florida». Les mateixes idees de
lirants,  la  ferma creença  irreductible a  la  raó  lògica,  en 
aquests deliris (déu que et parla; dipositar esperances de 
guariment o de prosperitat en un ésser imaginari; el ferm 
convenciment  que  els  enemics  d’aquest  déu  seran  des
truïts pel mateix déu (i el perillós i pervers desig que així 

sia, evidenciant  l'agressivitat que a vegades es manifesta 
en la esquizofrènia paranoide i en altres psicosis). 
En  fi,  tot  aquest  conjunt d’idees delirants  en  les que 

sovint es basen les religions, tenen tota l’aparença de ser 
un trastorn del contingut del pensament.
Tinc el convenciment que la ciència —amb el pas del 

temps  i  amb  els  avenços  en  neurociència  i  psiquiatria— 
aconseguirà explicar aquestes nefastes  idees qualificant
les  com un mecanisme psicopatològic,  despullantles  de 
la seva aura sagrada i del seu poder. I si l’explicació no és 
aquesta, estic convençut que serà una altre que també es
tarà basada  en disfuncions  cerebrals d’algun altre  tipus. 
El tems ho dirà

RELIGIÓ I TRASTORN MENTAL Autor desconegut  Publicat  a 
la web de richardawkings.net
Traduït per Ismael Sahun
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Ja fa temps que vinc explicant que el mediàtic cap de 
l’església  catòlica  Jorge Mario  Bergoglio,  no  acaba 
de trobar el seu lloc al mon. Fa bons discursos, amb 

propostes bonistes per afrontar  els problemes del món  i 
explica que cal una reforma de l’església feta amb profun
ditat.
Aquests  discursos  no  semblen  fer  cap  efecte  en  els 

seus seguidors a Europa, amb una crisi brutal, tan econò
mica —en la que no entrarem— com dels valors que van 
impulsar  la  creació  de  la  UE.  Avui,  la  majoria  dels  go
verns  europeus  són  de  destacat  caràcter  conservador  i 
amb   vinculacions evidents amb el  catolicisme o d’altres 
religions cristianes. Vegem Polònia, Espanya, etc., on les 
recomanacions  de  Bergoglio  no  tan  sols  no  semblen  in
fluir en els seus governs, sinó que es veu com les decisi
ons  es  prenen  seguint  la  direcció  contraria:  propiciant 
l’autoritarisme  i  l'intolerància,  per  exemple  en  el  tema 
dels refugiats, etc.
Tampoc  la  seva  actuació  en  el  govern  de  l’església 

sembla  tenir massa  èxit.  La  seva  inicial  voluntat  de  do
mesticar la desbocada Banca Vaticana ha desaparegut del 
món mediàtic dels  temes  transparents. La seva proposta 
de  reforma  de  l’actitud  de  l’església  sobre  les  diferents 
 formes de família, ha estat dissolta desprès de dos grans 
convencions  de  bisbes  i  especialistes.  La  lluita  contra  la 
corrupció  tampoc  avança,  el  cardenal  Bertone  segueix 
lliure i els que van denunciar l’ús de diners d’un hospital 
pediàtric per ferli un àtic, estan processats.

En el tema de la pederàstia clerical, 
Jorge Mario troba resistències a ser 
contundent en la denuncia judicial i 

l'expulsió de l’església dels 
denunciats i els seus protectors

Hi ha bisbes —com el nostre dilecte Cañizares— que 
exposa  públicament  que  cal  desobeir  determinades  lleis 
relacionades amb el  sexe;  i  d’altres —com en Reig Pla— 
que ens diuen que la culpa és dels infants que provoquen 
als celestials capellans.
Per  sort  o  per  desgràcia,  comença  a  detectarse  que 

entre alguns entusiastes de Bergoglio —pocs encara— co
mença una certa desil•lusió. Així en un recent article An
toni Claret a El Periódico, parlant del discurs de recepció 
del premi Carlemagne diu «..ni tant sols crec que l’hagin 
llegit  (el discurs) molts dels  líders europeus actuals, per 
molt cristians que siguin...» . I la revista «església plural 
informatiu» de juny d’enguany, ha organitzat la XIV dia
da pel respecte a  la pluralitat a  l’església, amb els  temes 
«S’esvaeixen les reformes?» «Està el Papa Fran
cesc bloquejat per la cúria?»
Tinc  la sensació que el senyor Bergoglio passarà a  la 

història,  més  per  les  seves  idees  i  paraules  que  no  pas 
pels seus èxits. Només dues causes poden explicar això: o 
no pot o no vol. No sé ben bé quina és la pitjor resposta 
per als cristians de bona voluntat.

Albert Riba
President d'AAdCUN PAPA MASSA XERRAIRE?

Opinió

La teologia mai ha estat de gran ajut: és com buscar —a mitjanit i en un 
soterrani fosc— un gat negre que mai hi ha sigut (Robert A. Heinlein)
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Col·laboracions

Samuel Huntington en el seu llibre «El xoc de civilit
zacions  i  la  reconfiguració  de  l'ordre  mundial» 
(1996).  Segons  aquest  autor,  les  religions  tornaran 

a  ser l'element de fricció entre les civilitzacions. Fins i tot 
portant  a  cruentes  guerres,  ates que «la  religió  estimula 
el ressorgiment de les identitats ètniques» que se senten 
amenaçades per la secularització de les societats i  la glo
balització.
Amb més de 44.100.000 (6% del total de la població), 

els musulmans són una de les principals minories religio
ses d'Europa.
Si  Huntington  te  raó  la  cosa  pinta  malament  i  una 

proba  es  que  una  altra  vegada més  estem  davant  d'una 
criminal actuació de fanàtics fonamentalistes a Niça. En
cara que els mitjans intentin sempre insistir en el fet que 
no es tracta d'una guerra religiosa. A Occident i en alguns 
països d'Amèrica la fe és cosa de creients moderats.
Els creients «moderats», han decidit ignorar les parts 

del seu llibre sagrat que els incomoda o que xoquen amb 
alguns dels seus valors del segle XXI. No obstant això, la 
hipocresia  intel•lectual dels  creients moderats és  la base 
del fonamentalisme i li ofereix una coartada ideològica.
La  religió  moderada  prepara  a  milions  de  nens  des 

d'una primerenca edat perquè acceptin sense qüestionar 
l'autoritat dels mateixos llibres que serveixen com a base 
per  a  les  ideologies  fonamentalistes,  i  els  ensenya  als 
nens  que  els  déus  descrits  en  aquests  llibres  són  dignes 
de culte; un veritable rentat de cervell. La religió modera
da propaga il•legítims tant els textos com els rituals. I tot 
el que es necessita perquè neixi un fonamentalista és que 
davant  els  seus  greus  problemes  algú  els  faci  creure  en 
una interpretació literal dels textos per ser la paraula del 
seu déu, el qual si l'obeeixen cegament els compensarà de 
tots  els  seus mals. La  religió moderada dóna credibilitat 
al fonamentalisme en afirmar que creuen en els mateixos 

déus  i  els  mateixos  textos  d'inspiració  divina  que  són 
exaltats pels fonamentalistes. Si no fos per la religió mo
derada,  l'absurd  de  les  creences  fonamentalistes  seria 
molt més evident.
Durant  generacions,  hem  estat  imprimint  milers  de 

milions de  llibres que  contenen  versos que  ens  ordenen 
matar els  idòlatres, adúlters, homosexuals,  i no creients. 
Ensenyem als nostres fills que aquests llibres són sagrats 
i després creuem els dits amb l'esperança que no en pren
guin  seriosament  aquests  versos.  I  ens  sorprenen  quan 
alguns decideixen que, al capdavall, els han de seguir lite
ralment.
Igual que la famosa piràmide de Maslow, que descriu 

des de la base fins a la cúspide les diferents capes de les 
necessitats humanes, en el cas de les religions (Judaisme 
i Cristianisme) la seva base social serien: En el primer ni
vell, els laics —respectar totes les religions— en un segon 
nivell Creients moderats —no prendre al peu de la  lletra 
els llibres "sagrats"— i en els nivells superiors —cada ni
vell amb menys acòlits— estarien els fonamentalistes. En 
el món islàmic la base pot ser una interpretació modera
da dels textos i després ja venen els fonamentalistes que 
interpreten textualment els escrits sagrats.
En definitiva:  les bases religioses mantenen als de  la 

cúspide fonamentalista, sense uns no existirien els altres.
Sembla ser que  Itàlia està preparant una  llei que re

guli  el  funcionament de  les mesquites  i  els  Imams, amb 
diversos detalls a favor d'una integració dels musulmans. 
I d’aquest esborrany m'ha xocat un apartat que diu «han 
de respectar la constitució italiana»; i dic jo que l'Alcorà 
és la constitució musulmana i que s'assembla a les consti
tucions europees com un ou a una castanya.  ¿Quina nor
ma  creiem  que  seguiran  els  musulmans:  la  seva  del 
Alcorà o les nostres constitucions?
Que l'hi ho preguntin a Samuel Huntington

TERRORISME, 
FONAMENTALISTES I MODERATS

Francisco Navarro
membre d'AdC

Fonamentalistes al  cim de la piràmide religiosa.

"Estem assistint «al final d'una era de progrés» 
dominada per les ideologies occidentals, i es
tem entrant en una era en la que civilitzacions 
múltiples i diverses interaccionaran, competi
ran, conviuran i s'acomodaran unes a altres. 
Aquest procés planetari d'indigenització es 
manifesta àmpliament en el ressorgir de la reli
gió que s'està donant en tants llocs del món, i 
més concretament en el ressorgiment culturals 
en països asiàtics i islàmics, generat en part 
pel seu dinamisme econòmic i demogràfic"

Huntington El choque de civilizaciones Cap. 4 

"La societat humana és «universal perquè és 
humana, particular perquè és societat». De la 
comú condició humana se'n deriva una morali
tat mínima «tènue», i «les disposicions univer
sals» es troben en totes les cultures. En lloc de 
promoure les característiques suposadament 
universals d'una civilització, els requisits de la 
convivència cultural exigeixen investigar allò 
que és comú a la majoria de civilitzacions. En 
un món de múltiples civilitzacions, la via cons
tructiva és renunciar a l'universalisme, accep
tar la diversitat i cercar atributs comuns".
Huntington El choque de civilizaciones Cap. 12
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El Regne
Emmanuel  Carrère  ha  acostumat  els  lectors  a  esperarne  l’inesperat,  i  en 
aquesta obra monumental, gairebé èpica i sens dubte radical, aborda la fe i els 
orígens del cristianisme, ni més ni menys.
A El Regne s’entrecreuen la vivència de l’autor, que abraça la fe en un mo

ment de crisi personal, i les històries de Pau i de Lluc. Pau, que cau del cavall, té 
una  il•luminació mística  i passa de  lapidar cristians a propagar  la nova  fe que 
transmuta els valors.  I Lluc, que escriu  la vida de Jesús  i a partir del qual ens 
endinsem en els Evangelis. Enmig d’aquestes històries entrellaçades apareixen 
la sèrie sobre zombis en què Carrère fa de guionista, una cangur exhippie i ami
ga  de  Philip K. Dick,  els  bolxevics  comparats  amb  els  primers  cristians, webs 
porno,  visions  erudites  sobre  les  fonts  del  cristianisme,  la  desaparició –resur
recció?– del cadàver de Jesús… A Carrère  li  interessa el missatge  transgressor 
del cristianisme i la desmesura de la fe. I aquest llibre provocador és una inda
gació rabiosament contemporània que ens parla de  la perplexitat, el dogma, el 
dubte, la redempció i la construcció d’una creença amb tesis rupturistes i rituals 
estranys.
ISBN 9788433915214
PVP amb IVA 24,90 €
Pàgines 520
Col·lecció Llibres Anagrama
Traducció Jordi Martín Lloret
Publicació 09/09/2015

Llibres

[...]
El que diu en Patrick és que, ben mirat, ja és estrany 

que  gent  normal  i  intel·ligent  pugui  creure  en  una  cosa 
tan  escabellada  com  la  religió  cristiana,  que  és  exacta
ment del mateix ordre que la mitologia grega o els contes 
de  fades.  En  l'antiguitat  s’entén:  la  gent  era  crèdula  i  la 
ciència no existia. Però avui! D’un paio que avui dia cre
gués  en  històries  de  déus  que  es  transformen  en  cignes 
per  seduir mortals,  o  en princeses que  fan petons  a  gri
paus  i els  fan convertirse en prínceps,  tothom diria que 
és un sonat. En canvi, un munt de gent creu en una histò
ria que és  igual de delirant  i ningú no els  titlla de bojos. 
Encara que no es comparteixi  la  seva creença,  se’ls pren 
seriosament. Tenen un rol social —no tan important com 
en el passat— però respectat i, en conjunt, més aviat po
sitiu. La seva dèria conviu amb altres activitats totalment 
racionals.  Els  presidents  de  molts  països  visiten  el  seu 
cap amb deferència. Si més no, és estrany, oi? 
És  estrany,  sí,  i  Nietzsche    —de  qui  llegeixo  unes 

quantes pàgines al bar cada matí després de portar a es
cola  la  Jeanne—  expressa  així  el mateix  estupor  que  en 
Patrick Blossier: 
«Diumenge al matí, quan sentim tocar les velles cam

panes, ens demanem: però com és possible? Tot això per 
un jueu crucificat fa dos mil anys i que deia que era el fill 
de Déu –encara que no hi hagi cap prova d’aquesta afir
mació. Un déu que  engendra  amb una dona mortal. Un 
savi que recomana deixar de treballar, deixar de fer justí
cia  i  estar  atent  als  senyals  de  la  fi  del  món  imminent. 
Una  justícia que accepta agafar un  innocent com a vícti
ma suplent. Un mestre que ordena als seus deixebles que 
mengin el seu cos i es beguin la seva sang. Precs per obte
nir miracles.  Pecats  comesos  contra  un  déu,  expiats  per 
un  déu.  La  por  d’un  més  enllà,  la  porta  del  qual  és  la 
mort. La figura de la creu com a símbol, en una època en 
què ja no se sap res de la funció ni de la ignomínia de la 
creu. Quina esgarrifança ens provoca tot això, com un alè 
exhalat  pel  sepulcre  d’un  passat  sense  fons?  Qui  es  pot 
creure que la gent encara cregui en una cosa així?» 

I tanmateix, la gent hi creu. Molta gent hi 

creu. Quan van a l’església, reciten el 

Credo, cada frase del qual és un insult al 

sentit comú, i el reciten en la llengua 

pròpia, en la llengua que entenen. 

El meu pare, que quan jo era petit em portava a missa 
els diumenges, lamentava que ja no es fes en llatí, no tan 
sols pel seu gust pels costums d’abans, sinó també perquè 
—i em recordo perfectament de  les seves paraules— «en 
llatí la gent no s’adonava tant de les bestieses que s’hi de
ien». Ens podem tranquil·litzar dient que no hi creuen. O 
que hi creuen però de la mateixa manera que la gent creu 
en el Pare Noel. Forma part d’una herència, de costums 
seculars  i  bonics  als  quals  se  senten  lligats.  Perpetuant
los, proclamen un lligam que els fa sentirse orgullosos i 
amb l’esperit del qual han sortit les catedrals i la música 
de Bach. Murmuren aquestes  lletanies perquè és  el  cos
tum, així com nosaltres els progres, que hem substituït la 
missa de diumenge al matí per la classe de ioga, murmu
rem un mantra  repetintlo  després  del mestre  abans  de 
començar  els  exercicis.  Només  que  en  aquest  mantra 
desitgem que  la pluja  arribi  just quan  fa  falta  i  que  tots 
els homes visquin en pau, cosa que sens dubte pertany al 
mateix àmbit que el vot pietós però sense ofendre l’ente
niment, i això és una diferència notable respecte del cris
tianisme. 
Així i tot, entre els fidels, al costat dels qui es deixen 

bressolar per la música sense preocuparse de les parau
les, també n’hi deu haver que les pronuncien amb convic
ció,  amb  coneixement  de  causa,  després  d’haverhi 
reflexionat. Si els ho preguntem, ells respondran que cre
uen realment que un jueu de fa dos mil anys que va néi
xer  d’una  verge,  que  va  ressuscitar  tres  dies  després 
d’haver estat crucificat i que un dia tornarà per jutjar els 
vius  i  els  morts.  Respondran  que  ells  mateixos  situen 
aquests esdeveniments en el centre de les seves vides. 
Sí, decididament, és estrany [...]
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Col·laboracions

EL PECAT ORIGINAL, LA RAÓ 
I ELS DRETS HUMANS

Sempre m’ha  sorprès  força  que  els  cristians  actuals 
acceptin  el  concepte  de  pecat  original  –que  és  un 
dogma de  fe de  l’església catòlica– sense analitzar

lo a fons, tot i que és un tema força clar.
«El pecat original és la falta comesa per Adam i Eva 

que explica la seva expulsió del paradís. I consisteix en la 
privació de la santedat i la  justícia originals i, com a con
seqüències, que la naturalesa humana a quedat sotmesa a 
la ignorància, el sofriment, la mort i l’ inclinació al pecat» 
Segons Pau de Tars per  la desobediència d’un sol home, 
tots van esdevenir pecadors.
Segons  el  catecisme  catòlic  de  1992  «la  transmissió 

d’aquest pecat és un misteri  i per  tant  l’expressió pecat 
cal entendrela com una forma anàloga, ja que no es trac
ta d’una falta comesa  si no d’un pecat contret».

El concepte de pecat original 
fou originalment concebut al 
segle II per Ireneu, bisbe de 
Lió, en controvèrsia amb 
alguns gnòstics dualistes. 

Segons el Sr. Montini (alies  Pau VI) al credo: «Man
tenim, seguint el Concili de Trento, que el pecat original 
es  transmet  juntament  amb  la  naturalesa  humana,  per 
propagació no per imitació».
L’església  catòlica  que  té  el  sentit  de  crist  (cf.  1  Cor 

2,16) sap bé que no es pot lesionar la revelació del pecat 
original sense atemptar contra el misteri de crist.
Un  dels  argument  usats  per  defensar  la  «bondadosa 

procedència  divina»  del  pecat  original,  és  que  el  que  va 
fer  Adam  perdent  la  bondat  donada  per  déu,  nosaltres 
també ho haguéssim fet, i com a prova es diu que som pe
cadors  actualment,  es  clar!  Déu  treu  a  Adam  i  els  seus 
descendents  la  bondat,  i  els  descendents  –com  que  no 
mantenim  la  bondat–  també  hauríem  fet  el  que  va  fer 
Adam. Un  exemple més  dels  arguments  circulars  de  les 
religions.
Finalment  volem  assenyalar  que  el  pecat  original 

–que  segons  l’església  catòlica,  la  verge Maria  va  néixer 
sense ell– és dogma de fe d’obligada creença per ser reco
negut com a catòlic. 

Revisem  ara  la  Declaració  Universal  de  Drets  Hu
mans:

Article  1:  Tots  els  éssers  humans  neixen  lliures  i 
iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de cons
ciència,  i  han  de  comportarse  fraternalment  els  uns 
amb els altres. 
Ja  veiem  que  l’església  no  pot  acceptar  la DUDH,  si 

Maria neix igual que els altres, i no diguem ja el seu fill.

Article  111:  Tots  els  acusats  d'un  delicte  tenen  el 
dret que hom presumeixi  la seva innocència fins que no 
es  provi  la  seva  culpabilitat  segons  la  llei  en  un  judici 

públic, en què hom li hagi assegurat totes  les garanties 
necessàries per a la seva defensa.
Aquí no hi cap presumpció que ningú sigui culpable si 

no ha comès delicte i es provat públicament.

Article  18:  Tota  persona  té  dret  a  la  llibertat  de 
pensament,  de  consciència  i  de  religió;  aquest  dret  in
clou  la  llibertat de  canviar de  religió o de  creença,  i  la 
llibertat,  individualment  o  col·lectivament,  en  públic  o 
en  privat,  de  manifestar  la  seva  religió  o  creença  per 
mitjà  de  l'ensenyament,  la  pràctica,  el  culte  i  l'obser
vança.
Aquí  l’església es  troba amb un altre parany vinculat 

al pecat original: amb el bateig s’esborra el pecat  i s’ins
criu a l’ànima la pertinença a l’església (recordem que el 
bateig «imprimeix caràcter» de forma inesborrable); per 
això no accepta  l’apostasia com a decisió definitiva  i per 
això va en contra de la DUDH.
Un altre document important que podem mirar es la 

Convenció dels Drets dels Infants, on hi podem llegir:

Article  2:    […]  Els  estats membres  prendran  totes 
les mesures adequades per assegurar que l’infant estigui 
protegit contra tota clase de discriminació o càs
tig per mor de la condició, les activitats, les opinions ex
pressades o de  les creences dels  seus pares,  tutors 
legals o familiars de l’infant.

Article 40:  [...]  3. Els  estats membres han de pro
moure  l’establiment  de  lleis,  procediments,  autoritats  i 
institucions  especifiques  aplicables  a  infants  de  qui  es 
presumeix  que  han  infringit  la  llei  penal,  se’ls  acusa 
d’haverho fet o s’han declarat culpables, i especialment:
a) Establir una edat mínima per sota de la qual s’ha 

de  considerar  que  l’infant no  té  la  capacitat  d’infringir 
la llei.
Sembla  que  aquesta  convenció  ha  estat  signada  per 

l’Estat de la Ciutat del Vaticà i del text es pot despendre 
que  l’incompleix  amb  escreix. No  es  pot  castigar  un  in
fant  per  les  activitats  dels  seus  avantpassats,  i  el  pecat 
original no és més que un càstig per el que va fer Adam.
Tampoc el Vaticà ha fixat una edat mínima per poder 

reconèixer al infant  la capacitat d’infringir alguna llei.
De  fet,  podem  dir  sense  por  a  equivocarnos  que 

l’església encara viu en l’època de l’esclavisme –i la medi
eval  en  menor  mesura–  quant  els  delictes  eren  penats 
pels culpables i els seus descendents.
Avui ni en el pitjor dels casos se’ns acudeix que un in

fant sigui castigat pel què han fet els seus pares, els seus 
avis o els seus ancestres. De fet, ni els infants ni els adults 
poden ésser castigats pel que han fet altres

Bibliografia:
Catholic.net
Catecisme de l’església catòlica
Declaració Universal de Drets Humans, ONU.
Convenció dels drets dels infants, 
UNICEF, ONU.
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Amb motiu dels múltiples atacs terroristes islamis
tes al món occidental, s'observa un esforç orques
trat  dels  mitjans  per  fernos  creure  que  no  es 

tracta d'uns atacs de  fanàtics  religiosos,  si no polítics. A 
Polònia,  El papa Francesc va advertir el dimecres 27 de 
Juliol que "el món està en guerra" però per interessos, no 
per  la  religió.  "Quan  parlo  de  guerra,  parlo  de  guerra 
d'interessos,  pels  diners,  pels  recursos  de  la  natura  i  no 
de  guerra de  religió. Totes  les  religions  volem  la pau".  I 
els  mitjans  pessebristes  repeteixen  el  mateix  mantra, 
són consignes dels seus caps. Però tots sabem que per als 
islamistes religió i política és el mateix, que la seva religió 
ocupa tot l'espai social. i com es pot demostrar fàcilment 
llegintlo,  l'Alcorà  és molt  violent,  especialment  amb  els 
"infidels" que resulta que som tots nosaltres.
La  policia  va  trobar  al  mòbil  del  terrorista Moham

mad Deleel un vídeo en el qual amenaçava en àrab amb 
atemptar a Alemanya en nom de l'Islam i en el qual jura
va lleialtat a l'acte proclamat califa Abu Bakr al Bagadi. El 
terrorista  Adel  Kerniche  que  va  degollar  un  sacerdot  a 
Normandia  publicava  a  Facebo
ok  "Només  per  Al·là  hem  pres 
aquesta  decisió,  matar  amb  els 
cors  plens  d'alegria".  I  havia  dit 
anteriorment que no podia prac
ticar  en  silenci  la  seva  religió  a 
França. Diversos ostatges van ex
plicar  més  tard  que  van  cridar 
Al·là Akbar (Al·là és gran).
Una  altra  característica  que 

demostra  el  caràcter  de  fanatis
me  religiós  dels  terroristes  és  el 
seu  caràcter  de  suïcides.  El  que 
està  clar  és  que  els  soldats  jiha
distes  intenten  per  tots  els  mit
jans  no  caure  presoners.  Per 
 això,  tenen més  incentius com el 
paradís  assegurat,  ple  no  només  d'hurís,  sinó  de  tots  els 
plaers terrenals concebibles i més, per sempre.
Per  aconseguir  que  la  seva mentalitat  aculli  aquesta 

possibilitat  del  suïcidi  com  una  sortida  diguem  normal, 
cal  una  bona manipulació  psicològica,  que  se'ls  propor
ciona a  les mesquites. Un bon  imam ofereix a  les  tropes 
de la fe una enorme quantitat d'energia per a la lluita. Es 
podria dir que ells sí creuen que hi ha alguna cosa millor 
en el seu cel que els està esperant.
En els textos sagrats de les tres religions monoteistes 

hi  ha  postures  ambivalents  sobre  l'estranger.  En  les  es
criptures fonamentals d'aquestes religions existeixen tant 
la  possibilitat  de  tolerància  com  d'exterminació.  En  di
versos moments de  la història,  i per  raons molt comple
xes,  cada  religió  ha  interpretat  les  seves  escriptures  de 
manera que afavorissin els seus  interessos. A  la cristian
dat es pot parlar de molts moments en els quals la croada 
es  considerava  una  cosa  legal.  La  història  ens  demostra 
que és fals dir que la cristiandat és essencialment una re
ligió d'amor, ja que per milers d'anys va produir molta vi
olència;  o  que  l'islam  sigui  essencialment  una  religió  de 
violència,  ja  que  durant milers  d'anys  va  produir molta 
tolerància.
Evidentment  els  Papes  ja  no  són  infal·libles.  Una 

mostra d'això és  l'estat generalitzat de guerres religioses 
pel món i Francisco diu que no, que totes les religions vo
len  la  pau. Vegem alguns  casos  de  "la  pau  de  les  religi
ons":
El  cristianisme,  amenaçat  en  grans  àrees  d'Àfrica  i 

Orient. La  irrupció de  l'IS estén la persecució per països 
on  hi  havia  tolerància,  forçant  a  la  població  cristiana  a 
abandonar casa seva per ser cristians i estar perseguits.
Al Iemen, un altre bastió on s'ha implementat la visió 

més  extremista de  la  religió musulmana,  el  sacerdot  sa
lesià  Tom  Uzhunnalil  va  ser  segrestat  a  Aden  fins  avui 
dia.  Fa  uns mesos,  el  pare Michael  P. O'Sullivan,  admi
nistrador  financer  del  Vicariat  Apostòlic  d'Aràbia  del 
Sud, afirmava a El Mundo,  que creuen que es troba amb 
vida. En aquest mateix lloc, quatre missioneres de la llar 
de la Mare Teresa de Calcuta van ser assassinades a sang 
freda.
A l'Àfrica subsahariana la situació no és molt diferent. 

El  nord  de Nigèria  pateix  una  forta  persecució  religiosa 
per culpa dels atacs de la secta gihadista Boko Haram, un 

dels  tentacles  més  mortífers  de 
l'Estat Islàmic. Fa uns anys, sobre
tot de 2011 a 2013, atacaven cristi
ans  en  esglésies  aprofitant 
festivitats  religioses.  Avui  gairebé 
no queden cristians a la regió. Tots 
han fugit cap al sud. La situació de 
caos a Mali recorda als primers di
es  de  la  guerra  civil  de  Somàlia. 
Els  milicians  del  senyor  de  la 
guerra Mohamed Farah Aidid van 
irrompre  el  1989  dins  de  la  cate
dral  catòlica  de  Mogadiscio  men
tre  celebrava  la  missa  el  bisbe 
Salvatore Colombo. El van assassi
nar a trets al tron. Després, van ti
rotejar  al  Crist  del  retaule  fins 

deixarlo  sense cap. La  resta de  religiosos va morir o va 
escapar.  Anys  després,  els  gihadistes  d'AlShabab  van 
profanar la seva tomba a la cripta i li van treure al cadà
ver  seus  empastaments d'or. Avui no queden  cristians a 
Somàlia  i  l'edifici ha quedat com un ruïnós abocador, el 
símbol d'una intolerància religiosa.
Altres  àrees,  fins  ara  tolerants  i  pacífiques  com  el 

nord de Burkina Faso, Benín  i  fins  i  tot Guinea Conacry 
estan  vivint  una  ràpida  radicalització.  L'Islam  avança  i, 
amb ell, una nova generació d'imams salafistes finançats 
per  les  grans  fortunes d'Aràbia Saudita  i  els  emirats del 
golf.  Tot  i  que  el  lloc  en  què  més  sagnant  es  mostra 
aquest  xoc  entre  cristians  i  musulmans  és  la  República 
Centreafricana,  on  es  viu  una  guerra  civil:  els membres 
d'una  comunitat  intenten massacrar  els  de  l'altra  sense 
que hi hagi una veritable raó de fons excepte la manipu
lació dels seus líders. Mai hi va haver el més mínim pro
blema  entre  cristians  i musulmans  fins  a  la  rebel·lió  de 
Seleka el 2012.

Tant de bo m'equivoqui però penso que:
EL PITJOR ENCARA ESTÀ PER VENIR

NO TOTES LES RELIGIONS 
VOLEN LA PAU

Francisco Navarro
membre d'AAdC

Co·laboracionsCol·laboracionsCol·laboracions
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«POC AFORTUNADES...»

El Sr. Wlodzimierz Soszynski, actualment rector de 
la parròquia de La Bisbal del Penedès,  va dir uns 
dies  a bans d’incorporarse: «A  les dones  els  cor

respon estar a casa i ser submises als homes, com Maria» 
en el marc d’una homilia  sobre  la «bona mare»  i «bona 
esposa».
Se  suposa  que  Vladimir,  tal  com  se’l  coneix  a  la  co

marca,  és  un    capellà  sortit  d’un  modern  seminari  po
lonès  i  que  les  seves  paraules  responen  a  la  doctrina 
actual de l’església. Sembla que ha demanat disculpes per 
les declaracions «poc  afortunades»,  a  través d’una nota, 
forçada per l’arquebisbat de Tarragona. Però ens pregun
tem si n’hi ha prou amb demanar disculpes o seria també 
encertat  obligarlo  a  fer  un  curs  de  reciclatge,  donat  per 
dones, en què se li fes conèixer quin paper té la dona a la 
societat del segle XXI, i quin paper ha jugat l’església, du
rant  tota  la seva història, per evitar  l’alliberament de  les 
dones.

En  la  seva  nota,  en  Vladimir  diu  estar  «plenament 
d’acord amb el magisteri de  l’església  sobre  la missió de 
la  dona,  la  seva  igualtat  essencial  amb  l’home  i    la  seva 
capacitat professional». Doncs estem en un atzucac: o va 
dir  el  què pensava perquè  l’església diu  això,  o  va dir  el 
que  pensava  en  contra  del  que  diu  l’església.  En  aquest 
segon cas caldria que l’església el castigués i que li fes de
manar perdó a TOTES les dones i no, com va fer dient: 
«lamento que una afirmació meva poc afortunada  sobre 
la missió  de  la  dona  en  la  societat  hagi  causat  enuig  en 
moltes persones  i, per  tant, demano sincerament discul
pes a  tots els que s’hagin pogut sentir ofesos». No és un 
problema d’ofendre, el problema és que es tracta d'un fet 
objectivament  equivocat  i  per  tant —a més  de  demanar 
perdó— cal fer propòsit d’esmena.
Per  acabarho  d’adobar  l’alcaldessa  de  La  Bisbal  va 

publicar en el seu blog personal, el mateix dia del polèmic 
sermó,  les  seves  diferències  amb  aquesta  definició  de 
«bona  mare»  i  «bona  dona»  que  va  considerar  «total
ment arcaica i gens ajustada a la realitat». «Són opinions 
que no comparteixo i que fins i tot m'escandalitzen quan 
algú les diu perquè hi creu», va afegir. Però finalment i de 

forma sorprenent diu: «espero que sigui un gran mossèn 
per al nostre poble!».
Estic a favor del dret a immigrar, i per tant en Vladi

mir és benvingut al nostre país, però el regal que ens va 
fer el bisbe de Varsòvia (¿serà perquè allà tampoc volien 
que fes de capellà?) no l’agraïm gens.
Finalment remarcar que alguns mitjans catòlics cata

lans  han  intentat  justificar  el  disbarat  dient  que  només 
porta  aquí  cinc  anys  i  que  no  domina  l’idioma.  I  doncs 
que ha fet aquests cinc anys? Segurament estudiar el ca
talà, si es capaç d’aprendre llatí i grec i a més la irracional 
teologia en cinc anys, aprendre català en cinc anys sem
bla al seu abast, ¿o no?. Per tant, que els fabricants d’ex
cuses es dediquin a altres coses mes profitoses.

 «...EXPEDIENTAT»

El rector de la parròquia de sant Bartomeu a Onda 
(Castelló), en José Garcia, ha estat expedientat per 
haver beneït (que no casat) la unió de dues dones i 

ha estat obligat a admetre el «greu error de la seva actua
ció, que va estar motivat per una aplicació errònia de  la 
misericòrdia,  en  no  haver  distingit  entre  l'acollida  i 
acompanyament  pastoral  de  les  persones»  i  «l'aparent 
aprovació d'una unió que l'Església no pot aprovar».
El bisbe de SegorbeCastelló, Casimiro López,  consi

derant que l’actuació d’en José contradiu «greument» la 
doctrina de l’església, ha intervingut personalment i valo
rarà l'adopció de mesures disciplinàries previstes al codi 
de dret canònic..
A més,  el  capellà  va demanar perdó  «a  tots  aquells 

qui la seva actuació pogués ser motiu d'escàndol». García 
promet que «mai més repetirà una actuació igual o simi
lar»  és  a  dir,  que  fa  —o  li  obliguen  a  fer—    propòsit 
d’esmena.
El simulacre de matrimoni tenia per títol «Benedicció 

de l'amor». Na Carmen i Na Lucía, vestides de blanc, van 
rebre  la  benedicció  d’en  José,  que  es  amic  de  les  noies, 
quant  ja  havien  celebrat  el matrimoni  civil.  Desitgem  a 
les dues una relació plena de satisfaccions i felicitat, però 
els recomanem que per assolir plenament aquests objec
tius abandonin la religió.

COROLARI

¿Per què una celebració  festiva, relacionada amb la  inti
mitat de les persones i la llibertat de consciència, pot por
tar sancions?

I  la doctrina  impartida en  lloc —segons ells— sagrat, 
amb infants presents i que tant de sofriment ha portat a 
les dones en el decurs de  la historia, només és mereixe
dora de excuses, pel fet que qui ho expressa ve d’una altre 
cultura, no entén bé l’idioma i no ha estat capaç d’apren
dre'l?

Albert Riba
President d'AAdCEL COLOR DEL VIDRE

Rectors polémics 

Col·laboracions
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FRANÇA

Gairebé la meitat dels catòlics practicants francesos 
creuen  que  l'islam  representa  una  amenaça,  indica  un 
sondeig difós avui,  segons el qual  set de cada deu pensa 
també  que  la  influència  d'aquesta  religió  a  França  és  a 
l'actualitat  massa  important.  El  sondeig,  efectuat  per 
l'institut demoscòpic Ifop entre els passats 27 i 29 de juli
ol i publicat pel diari "Le Monde", precisa que el 45% dels 
catòlics  francesos  practicants  creuen  que  l'islam  repre
senta un perill.
Un altre 55%, vuit punts més que a l'octubre de 2012, 

creu  que  la  presència  d'una  comunitat  musulmana  a 
França  és més  aviat  una  amenaça  per  a  la  identitat  del 
país,  mentre  que  el  71%  considera  que  la  visibilitat 
d'aquesta religió és massa gran, 11 punts més que el 2012. 
El  55%  dels  enquestats  està  en  contra  de  l'edificació  de 
mesquites, el que suposa un augment de 15 punts percen
tuals, i un altre 67% s'oposa al mocador o el vel a les es
coles  públiques,  13  punts  més  que  el  2012.  Entre  el 
conjunt de francesos, els percentatges en contra de l'islam 
són més moderats: un 33% la qualifica d'amenaça en gene
ral i un 47% d'amenaça contra la identitat nacional, men
tre un 63% creu que la seva influència és massa important.
Amb aquestes dades ara el govern francès rellança un 

projecte  de  reforma  de  l'islam  (amb  sis  milions  de  cre
ients) d'acord amb els  valors  republicans. Aborda  temes 
sensibles com la formació dels imams i el finançament de 
les mesquites des de l'estranger. El ministre de l'Interior 
francès,  Bernard  Cazeneuve,  s'ha  reunit  amb  responsa
bles polítics,  religiosos  i civils per avançar en el projecte 
d'una Fundació Laica de l'Islam Francès que veurà ofici
alment  la  llum  a  la  tardor,  per  construir  un  islam  de 
França  dins  del  respecte  als  valors  de  la  República.  Ha 
reclamat a l'islam de França "ampliar" el seu compromís 
amb  els  valors  republicans  i  el  laïcisme.  D'altra  banda, 
Cazeneuve ha subratllat que, més enllà de  les mesures a 
llarg termini, el Govern ha actuat amb urgència per tan
car mesquites que prediquen l'odi i esperonen el terroris
me. França ha expulsat a 15 imams radicals en el que va 
d'any, i ha tancat una vintena de mesquites que predica
ven intolerància i hi ha oberts nombrosos expedients.
És  curiosa  la  "coincidència"  gairebé  absoluta  de  les 

mesures anunciades pel ministre a  l'agost, amb les deta
llades pel  filòsof Michel Onfray  en  el  seu  llibre   Pensar 
l'islam editat cinc mesos abans.
Donem  per  suposada  la  bona  intenció  del  ministre, 

però no és creïble un Islam "d'acord amb els valors de la 
república"  ni  d'acord  amb  respectar  el  laïcisme,  perquè 
això és tot el contrari dels postulats bàsics musulmans. El 
laïcisme respecta totes les religions, ells les combaten. El 
laïcisme respecta  l'ateisme, ells el condemnen. El Laïcis
me separa religió i política; per a ells és una mateixa cosa 
i  ja no diguem de respectar  la separació dels tres poders 
legislatiu, executiu i judicial.
Més  aviat  sembla  que  tracta  de moderar  l'inevitable 

xoc social futur. Senyor ministre: els miracles no existei
xen i està dormint amb el seu enemic.
I els altres països europeus observen en silenci  l'evo

lució de França, perquè algun dia serà la seva.

HOLANDA

A Holanda  tenen  por.  Temor  a  que  els  seus  fills  no 
trobin  feina,  al  fet  que  Brussel·les  decideixi  per  ells.  El 
que passa a Holanda no deixaria de ser una curiositat de 
no ser perquè és una mostra fidel dels sentiments que re
corren i esquincen el país i part d'Europa.
Perquè no volen que les seves ciutats acabin com Rot

terdam o Amsterdam,  amb noies  amb hijab  pel  carrer  i 
xavals  magribins  passant  el  dia  als  parcs.  Com milions 
d'europeus volen preservar el seu preuat estil de vida.
"El nostre  sistema polític  està  segrestat per  lobbies  i 

elits  polítiques  que  només  pensen  en  ells  mateixos.  No 
són conscients de  la  seva decadència. És una crisi gene
ral. És com l'inici de la fi de l'Imperi Romà ". "L'islam és 
violent  i molt diferent a nosaltres. Volen  imposarnos  la 
seva cultura. Estem perdent el control de com organitzem 
les nostres vides. Hi ha barris que  ja no semblen holan
desos, s'estan islamitzant ".
La  tesi  de  la  invasió.  "Els  musulmans  estan  fentse 

amb Holanda i nosaltres hem de triar entre la religió o la 
llibertat d'expressió".

 «Als holandesos els fa por l'is
lam i els musulmans tenen por 

als holandesos. 
És una societat cada vegada 

més segregada» 

Schilderswijk, —un  barri de l'Haia anomenat triangle 
de la xaria—, és un món paral·lel en el qual molts musul
mans  viuen  temorosos  que  l'onada  xenòfoba  els  arribi. 
Pensen que no van a  tenir  les mateixes possibilitats que 
la  resta dels holandesos. El paisatge humà és d'allò més 
variat i exòtic per a un país de pells clares i cabells rossos. 
El  33% dels  holandesos  creu  que  s'hauria  de  deixar  en
trar a poques o cap persona d'una altra raça o grup ètnic.
 "No els agrada la UE. La gestió dels refugiats ha estat 

catastròfica. No pot ser que no sapiguem qui entra  i qui 
surt de les nostres fronteres"

POR A L'ISLAM
Europa sota pressió

Internacional



16 — Gaietà Ripoll

Fa uns dies que es parla bastant del burkini, peça de 
roba que cobreix tot el cos i els cabells, que ha sor
git a  les platges i piscines de Europa, portades per 

dones de religió musulmana.
El debat social no ha trigat a posarse en marxa tant a 

les xarxes socials com als mitjans de comunicació.
A  l’associació Ateus de Catalunya  fa un parell d’anys 

vàrem posar en marxa un taller per treballar el tema i re
collir informació per tal de poder definir quina era la nos
tra  posició  sobre  el  vel,  el  burka  i  totes  les  possibilitats 
intermèdies,  tot  i  l’esforç  no  vam  poder  tancar  el  taller 
amb  conclusions  vàlides  i  clares,  però  hem  seguit  pen
santhi.
A  França  —atacada  per  terroristes  de  l’EI  de  forma 

cruel— s’està iniciant una campanya per la prohibició del 
burka als carrers, protagonitzada per l’extrema dreta, ex
trem  que  ha  estat  aprofitat  per  els  anti  laïcistes  per  de
fensar la seva visió descafeïnada del que és la laïcitat.
A Catalunya, encara que s’ha prohibit l’ús del burkini 

en alguns parcs aquàtics, s’ha fet amb l’excusa de la segu
retat contra accidents a les instal·lacions. Ràpidament els 
corifeus de l’església catòlica s’han afanyat a explicarnos 
que no  es pot  prohibir  el  burquini  perquè ho  empara  la 
Constitució al instaurar la llibertat religiosa. 
A la TV les dones de les ciutats reconquerides a Síria i 

Líbia    es  treuen,  de  forma pública,  alegre  i  enèrgica,  els 
burkes que els han obligat a portar duran bastants mesos 
els soldats de l’EI.
Al Marroc hi ha grups de musulmanes que es deixen 

fotografiar  amb  els  cabells  a  l’aire  i  els  homes  amb  un 
mocador al cap.
A la vista d’aquets exemples i d’altres que no cito per 

fer més breu aquest article, podem veure que el  tema és 
complicat perquè confronta idees amb sentiments, inclou 
qüestions  religioses  i  qüestions  legals,  barreja  política  i 
religió;  a més  hi  ha  pronunciaments  que  són  un  aigua
barreig  de  pensaments  polítics  que  s’aprofiten  d’idees 
 que mai han compartit, i que fins i tot són contradictoris 
amb les idees religioses. En fi, un garbuix.
Be, per començar,   intentem destriar si aquestes  pe

ces de vestir —que van des del vel que no tapa totalment 
el cabell  fins al burka— son un article religiós o be és  la 
manifestació  de  la  llibertat  individual  de  les  dones  de 
vestirse com volen.
He  llegit  diversos  articles  d’opinió  de  dones  proce

dents de  cultura musulmana,  creients  i  no  creients,  que 
defensen el seu dret a decidir com volen que els altres les 
vegin. Però això lliga poc amb la pervivència a molts paï
sos  amb  cultura  i  religió  d’estat musulmana,  on  existei
xen  —amb  diferents  noms—  autoritats  encarregades  de 
fer obeir les lleis “religioses” sobre com han de  vestir les 
dones; el seu  incompliment és sempre castigat de forma 
penal.
Tampoc sembla lligar massa amb la llibertat de vestir 

el fet que en tots els casos en que s’ha forçat la judicialit
zació del tema SEMPRE s’ha al·legat que es feia acollint
se a la llibertat religiosa, i els jutges es mostren molt sen
sibles  amb  aquest  argument  al  no  voler  ser  acusats  de 
discriminació per motius religiosos.
Caldria llegir l’alcorà per veure què diu al respecte per 

esbrinar    si  és  una  qüestió  religiosa,  en  quina mesura  i 
quina interpretació se’n fa.
Una primera qüestió que cal entendre sobre l’alcorà i 

la religió islàmica és que no han tingut un procés similar 

Dossier

BURQUINI I ANTILAICISME
La polèmica està servida

Foto: ccma

Albert Riba
President d'AAdC
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al de  la  Il·lustració,  i per  tant  encara  tenen  la  concepció 
holística de la religió; l’alcorà recull tot el que és necessa
ri per viure i la política esta subordinada a la religió. Tot i 
que  alguns  països  apliquen  aquests  conceptes  amb dife
rents  graus  de  rigorositat  i  fonamentalisme.  Per  tant,  el 
que diu  l’alcorà  respecte de  la dona serà el  fonament de 
totes les lleis i costums sobre el tema.
El  que  diu  el  llibre  sagrat  (vegeu  recuadre)  és  llei,  i 

diu que la dona cal que vagi tapada, no diu res de l’home 
en aquest sentit. A més, l’alcorà estableix que cal aconse
guir la conversió dels infidels per qualsevol mitjà —no in
dividualment, sinó mitjançant la conquesta i la imposició 
de  la  llei  alcorànica—,  el  que  ens porta  a pensar que  els 
creients residents a països no musulmans cal que seguei
xin l’alcorà abans que les lleis civils de cada país i fàcin el 
possible  per  aconseguir  que  les  lleis  civils  es  vagin  em
motllant a les lleis del seu déu.
Un cop arribats aquí cal que ens parem i comencem a 

reflexionar sobre com, si és que és possible, conjuntar el 
dret a la llibertat religiosa dels musulmans i la laïcitat ci
vil dels  estats no  confessionals. No  sembla —i probable
ment  no  ho  és—  fàcil  posar  fil  a  l’agulla,  doncs  ens 
trobarem  amb dificultats  per  tal  de  posar  els  límits  a  la 
llibertat religiosa, que corresponen a la laïcitat dels estats 

—en molts casos trepitjarem més d’un peu— de les religi
ons establertes  i dels  seus privilegis. Però cal posarse a 
la feina, altrament  el sistema liberal capitalista no tindrà 
cap  inconvenient  en  fer  el  que  els  seus  avantpassats, 
abraçin  la religió emergent per tal de seguir amb el mo
del econòmic que els convé. Un cop més es veu la neces
sitat de defensar la laïcitat del país.
Comencem  doncs  per  reflexionar,  abans  no  sigui 

massa  tard,  sobre com poden vestir  les dones, a  la vista 
del seu dret a ferho com vulguin, però que la societat les 
defensi del masclisme i de les obligacions que els imposa, 
encara que elles pensin que no.
Si es perd  la batalla del burka començaran  la batalla 

de la no necessitat de la educació femenina, en nom de la 
llibertat dels pares i de la llibertat de les dones.
Jo  sóc  de  l'opinió  que  la  LLIBERTAT  no  es  pot  fer 

servir en contra de la LLIBERTAT, i el burka (i el vel) no 
és més  que una forma de coartar la llibertat de les dones. 
Tambè el burquini.

Dossier

La dona a l’alcorà, segons la Viquipèdia:

L'Alcorà estableix clarament que els homes s'han de fer càrrec de les dones perquè, jeràrquica
ment, els homes estan per sobre de les dones. Les bones musulmanes són aquelles dones sub
mises i obedients, si mostren cap mena de rebel·lia contra els seus marits, aquests tenen dret a 
castigarles fentles dormir soles o, fins i tot, estomacantles. La majoria de les dones acabaran 
a l'infern; una dona que refusi accedir a les peticions sexuals del seu marit serà maleïda pels àn
gels; una dona ingrata amb el seu marit anirà a l'infern. Una dona no és pas una bona musulma
na si emprèn un viatge de tres o més dies de durada sense la companyia del seu marit, fill, pare 
o germà. Una dona té prohibit ser vista per altres homes a part del seu marit quan va maquillada 
o ben arreglada. Una dona ha de cobrirse amb vels fins i tot en presència del seu sogre, cunyat 
o d'altres parents masculins. En un judici, el testimoni d'un home val igual que el de dues dones; 
en qüestions d'herència, una dona sempre hereta la meitat del que li correspondria a un home. 
Una dona no pot gastar diners sense permís del seu marit, fins i tot si es tracta de fer caritat als 
necessitats o d'organitzar una festa amb els amics. També necessita el permís del marit per dur 
a terme pregàries extra o per practicar dejunis a part del del Ramadà. Fins i tot  la llet materna 
pertany al marit de  la dona. Si  fos  legítim prostrarse davant d'algú altre que no sigui Déu;  les 
dones s'haurien de prostrar davant dels seus marits. A diferència d'altres texts, com en la Bíblia, 
es restringeix el límit de dones amb què un home pot contraure matrimoni i la protegeix del seu 
desemparament en el cas de divorci. Tanmateix recull tot un seguit de lleis semítiques tradicio
nals anteriors a l'elaboració del text amb les seves corresponents condemnes que redueixen la 
dona a una servent de l'home i que des del punt de vista occidental contemporani són conside
rades clarament masclistes. Com en la Bíblia pot fins i tot donarse el cas que per tal de salvar el 
seu honor l'home es vegi obligat a matar a la seva muller. Un punt conflictiu és de la indumentària. 
Segons la interpretació que es fa dels texts es diu que les dones han d'anar tapades per no despertar 
el desig de l'home. Però la inexactitud en què pot ser traduït hi ha qui simplement entengui el text com 
a una crida a les dones del profeta de no ser ostentoses.
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EEUU  con  Rusia,  España  con  Venezuela,  Uruguay 
con  Brasil…  continuamente  leemos  noticias  de 
conflictos  entre  países  por  la  posible  intromisión 

de unos en los asuntos internos de otros. Las quejas invo
can el principio de no intervención, o no injerencia, esta
blecido en el Derecho Internacional Público.
Por otro  lado, hace unos días  leímos que el ministro 

de Asuntos Exteriores español, José Manuel GarcíaMar
gallo,  ha  ido  al  Vaticano  a  reunirse  con  su  homólogo, 
monseñor Paul Gallagher, y, entre otras cosas, “han repa
sado  la  situación  interna  de  España”;  han  hablado,  por 
ejemplo, del «independentismo catalán».
Pasa el tiempo y no veo asombro alguno por el fondo 

de la noticia: ¿que nuestro ministro de Exteriores vaya a 
rendir cuentas de la situación interna de España a un mi
nistro de otro Estado (la Santa Sede) nos parece normal? 
Y  no  es  porque  el ministro  sea  del  PP, que  lo mismo 
pasaba  con  los  gobiernos  socialistas  (recuerden 
cuando Teresa Fernández de  la Vega  iba  a  aplacar  a  los 
cardenales: matrimonio  homosexual,  sí,  pero más  pasta 
para la Iglesia por el IRPF). Desde el fin de la II Repúbli
ca las intromisiones vaticanas no solo se han asumido, si
no  que  incluso  se  han  solicitado,  como  una  importante 
fuerza  para  apoyar  unas  políticas  y  unos  intereses  reac
cionarios. De modo que lo de Margallo y Gallagher no es 
solo  llover  sobre  mojado,  sino  sobre  una  vieja  ciénaga, 
pues ¿qué era el Concordato de 1953 y su prórroga en los 
Acuerdos  con  la  Santa Sede de  1979  sino  gravísimas  in
tromisiones de un Estado extranjero en la política interna 
española?

PERNICIOSAS CONSECUENCIAS

Las  consecuencias  de  estas  injerencias  son muy per
niciosas  y  están  presentes  cada  día.  Por  ejemplo,  acabo 
de  revisar  la  pasmosa  existencia  de  asignaturas  de  reli
gión católica en los grados de Maestro (antes, estudios de 
Magisterio).  ¿No  era  esto  solo  cosa  del  franquismo  y  su 
cómplice  Iglesia?  Pues  no,  este  despropósito  nacional
católico continúa y se justifica, en los propios textos lega
les  (BOE),  por  los  citados  Acuerdos.  Lo  mismo  cabe 
decir,  por  supuesto,  de  la  aberrante  presencia  de 
asignaturas de religión (no solo la católica) en la 
escuela, de capellanes en cuarteles y cárceles, etc., etc., 
etc.
Mención  aparte  merece  la  cuestión  económica.  Los 

presupuestos  generales del Estado,  y  los de  las distintas 
Administraciones,  ¿no  son  otro  asunto  interno  clave?,  y 
¿no  están  mediatizados  por  la  Iglesia  vaticana?  Unos 
11.000  millones  de  euros  públicos  se  detraen  para  esa 
Iglesia  cada año,  según cálculos  contrastados de Europa 
Laica. Eso sí, hay que reconocer que, a cambio, la Iglesia 
se hace cargo de cosas como unos cuantos comedores so
ciales, y aporta el 2 % del presupuesto de Cáritas.

APALEADOS Y CONTENTOS

Y ahí están los obispos, vociferantes y prestos para ir 
a los tribunales a recordar los Acuerdos, cuando estiman 
que se incumplen. De modo que, en suma (¡y qué suma!), 
el  Estado  español  está  bien  cogido  de  las  pelotas  por  el 
Vaticano  (a  través  de  su  brazo  ejecutor,  la  Conferencia 
Episcopal)  sobre  todo  en  temas  de  educación  y  dinero. 
Pero, encima, apaleados y contentos:  la situación es del 
gusto de la mayoría de políticos y cargos, desde presiden
tes y ministros a esos alcaldes (sobre todo peperos y so
cialistas)  y  otras  autoridades  civiles  y  militares  que 
demuestran su piadosa satisfacción procesionan
do y pidiendo favores a entes de ultratumba.
Dejando aparte lo esperpéntico, todo esto es especial

mente vejatorio porque ese Estado Vaticano que (obispos 
mediante)  nos  guía  y  vacila  es  precisamente  uno  de  los 
menos democráticos del mundo, pues discrimina radical
mente a las mujeres, solo ha suscrito una decena de entre 
más de cien convenios en defensa de los derechos huma
nos, y es una monarquía absoluta teocrática que ignora lo 
que es la separación de poderes.
El símbolo y colmo de esta vergüenza para España lo 

tenemos  en  quien  tiene  como  trabajo  precisamente  re
presentarla en el plano simbólico al máximo nivel: el Rey. 
Cada vez que el Rey y mando supremo de las Fuerzas Ar
madas se  inclina ―en  lo que es una  tradicional muestra 
de vasallaje― ante el Jefe del Estado del Vaticano o  sus 
delegados episcopales, comete, en mi opinión, un acto de 
lesa patria. (Por supuesto, a título particular, como si lle
va  cilicio). ¿Se  imaginan  el  escándalo  si  agachara 
la cabeza cada vez que se encontrara ante Angela 
Merkel, Obama o Maduro? Pues cuando lo hace ante 
el papa es aún peor, porque es evidente que el Estado que 
este  gobierna  no  es  respetable  y  se  está  inmiscuyendo 
abiertamente  en  nuestros  asuntos.  Por  otra  parte,  que 
Juan Carlos o Felipe doblen la real cerviz, que hagan gro
tescos votos al Apóstol, que la Casa Real llame al Jefe de 
Estado del Vaticano “Su Santidad”, y que el nuevo Escu
do Real siga dominado por una crucecita, no lo exigen los 
Acuerdos  ―como  tampoco  obligan  al  beaterío  de  otros 
cargos―: conforman una degeneración voluntaria.

CONSEJOS PRIVADOS, OBLIGACIO
NES PÚBLICAS
Pero lo peor, en mi opinión, de las intromisiones del 

Vaticano  en  los  asuntos  internos  de  España,  es  que  se 
traduce en  injerencias en  los asuntos  internos de  los es
pañoles. Pues no se trata de que obispos y curas (los ser
vidores  más  directos  de  la  Santa  Sede),  incluyendo  a 
pederastas  y  sus  encubridores,  den  consejos  morales  a 
quien quiera oírlos,  sino de que a  lo  largo de  la historia 
vienen porfiando para que sus consejos se erijan en obli
gaciones  para  todos.  Para  ello  interfieren  todo  lo 
que pueden en  las  leyes,  como  las relativas  la distri
bución de la riqueza (por ejemplo, las que permiten esas 
inmatriculaciones que extienden un patrimonio ya fabu

LAS INJERENCIAS DEL 
VATICANO EN LOS ASUNTOS 
INTERNOS DE ESPAÑA

Juan Antonio Aguilera Mochón
andaluces.es
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loso), al aborto, al control sobre la propia muerte, y a los 
derechos de los homosexuales. (Puede decirse que el Va
ticano vigila tu ano, el sacerdote tu cipote, y hasta el obis
po más bisoño tu… lo que haga falta). Como ven, llegan a 
inmiscuirse  en  asuntos muy  internos.  Y,  queriendo  ase
gurarse  el  futuro,  se  entrometen  en  lo  que  estudian  los 
niños en  la escuela para adoctrinarlos en unas creencias 
anticientíficas  y  en una moral deleznable  en algunos as
pectos.
En cambio, no me parecen intromisiones que merez

can  censura  las  meras  declaraciones  de  los  obispos  (o 
imanes,  rabinos…), por homófobas, misóginas y  chuscas 
que sean, mientras no inciten directamente a la comisión 
de  delitos.  Hasta  aplaudiría  un  reality  show  con  todos 
ellos (¿“Vicarios atrabiliarios”?), pero en las TV privadas, 
que  en  la  pública  ya  tienen  “El  día  del  Señor”, 
“Medina  en  TVE”,  “Shalom”,  procesiones...  En 
realidad, cuanto más se desmelenan más nos aclaramos. 
Por otra parte, por homófobos, misóginos y violentos que 
aparezcan  Yahvé  y  Alá,  ¿vamos  a  acabar  prohibiendo  la 
Biblia, el Corán y la Torá?

MÁS Y MÁS RIQUEZAS

En  resumen,  el  Estado  español  sigue  favoreciendo 
que la Iglesia al servicio del Vaticano acumule más y más 
riquezas y que haga  lo posible por controlar  lo que hace 
―e incluso piensa― cada individuo. (Y otras confesiones 
se suben al carro en lo que pueden). Sin embargo, no ve
mos  que  a  los  partidos  políticos  les  inquiete  seriamente 
todo este grave parasitismo. ¿Cuánto se ha hablado de es
tas  cuestiones  en  los  debates  electorales  televisados? 
(Una pista: si lo multiplican por mil nos quedamos igual).

No parecen entender que no puede haber de
mocracia sin laicidad, es decir, sin separación real Es
tadoIglesias  y  sin  respeto  neutral  a  la  diversidad  de 

creencias  y  convicciones  de  los  ciudadanos.  ¿Hace  falta 
para esto sustituir  los Acuerdos con  la Santa Sede y con 
ciertas  confesiones  por  otros  mejores?  No,  lo  que  hace 
falta es eliminarlos, pues  las asociaciones  religiosas am
paradas  en  ellos  deben  ser  tratadas  por  el Estado  como 
cualesquiera otras: ni mejor, ni peor.

PSOE: MUCHO LIRILI Y POCO LERELE

Solemos  atribuir  a  la  izquierda  una mayor  sensibili
dad  laicista,  pero  los  viejos partidos hasta  ahora nos ha 
defraudado, y el PSOE de una manera especialmente la
mentable: mucho lirili y poco lerele. Las honrosas excep
ciones están  llegando sobre  todo de  la mano de algunas 
de las nuevas fuerzas izquierdistas, y en ocasiones de IU. 
Pero ¿no debería también la derecha ser sensible, 
al menos, a la defensa de nuestra independencia 
y exigir que la patria de la que se le llena la boca no se vea 
mangoneada (Acuerdos mediante) por potencias extran
jeras?  (Piensen no  solo  en  el Vaticano,  sino  también  en 
otros  países,  como  Arabia  Saudí).  Con  la  seguridad  de 
que el fin de los privilegios eclesiales (de todas las confe
siones)  no  supondrá  el  fin  de  las  procesiones,  las  ro
merías, la caridad, el ramadán y todo lo que los creyentes 
religiosos quieran… solo que será sin asistencia ni dinero 
públicos, sin adoctrinamientos infantiles, y sin otros abu
sos, sometimientos y discriminaciones.
Para que,  creamos o dejemos de creer en  lo que nos 

venga en gana, seamos todos iguales en derechos y debe
res, y  lo más libres posible, es  imprescindible un Estado 
laico: un Estado que no se inmiscuya en nuestras 
convicciones (aconfesional, no multiconfesional ni an
tirreligioso) y garante de que se ejerzan esos derechos y 
libertades
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Fa pocs mesos va sortir a la llum la reproduc
ció  digital  d’una  conversa  mantinguda  al 
despatx del ministre  de  l’interior  d’Espanya 

on  el  ministre,  Jorge  Fernández,  i  el  director  de 
l’Oficina antifrau de Catalunya parlaven –de forma 
distesa  i  amb  naturalitat–  de  què  podrien  fer  per 
perjudicar els polítics que defensen el procés sobiranista 
a Catalunya;  tan  si  fos  amb mitjans  legals  com  si  no ho 
fossin gens.
Amb independència del què pensi cadascun de nosal

tres sobre el procés, el que ens interessa aquí  és la pobra 
imatge que ens va quedar del ministre —insigne  i notori 
membre de l’opus dei, fundat el 1928 per l'ara sant Jose
maría  Escrivá de Balaguer. 

L’opus i els seus membres fan 
gala de ser persones 

complidores amb excel·lència 
dels seus deures professionals 

i per sobre de tot fidels i 
obedients al seu déu 

Cal  doncs  revisar  els  fets  des  de  la  perspectiva  de  la 
seva creença.
Pot un membre de  l’opus complir malament els  seus 

deures professionals? Això només està justificat si és per 
amor al seu déu. Així que la disjuntiva en que ens trobem 
és que o bé creu que la seva feina és conspirar, o bé que el 
seu déu  li  va demanar que  conspires. L’altra possibilitat 
és que mentís. Però vist que el seu sant predilecte va dei
xar escrit al consell 34 de «camino»: «No tengas miedo a 

la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte», hem 
decidit descartar aquesta possibilitat.
Difícil  solució  a  l’enigma  ja  que  tenim  el  consell  49 

que li ordena: «Cállate. No me seas "niñoide", caricatura 
de niño correveidile, encizañador, soplón. Con tus cuen
tos y tus chismes has entibiado la caridad: has hecho la 
peor labor, y... si acaso has removido –mala lengua– los 
muros  fuertes de  la perseverancia de otros,  tu perseve
rancia deja de ser gracia de Dios, porque es instrumento 
traidor del enemigo». Sembla que aqui li prohibeixen les 
conspiracions.
A no ser que Josemaría no sàpiga el que déu vol i or

dena —cosa que no podem predicar d’un sant— ens tro
bem  amb  un  carreró  sense  sortida:  cap  de  les  dues 
possibilitats son factibles.
Per acabarho d’adobar podria ser una idea pròpia —i 

que creu correcta— del ministre, però que d’acord amb el 
consell  177  que  diu:  «No  desaproveches  la  ocasión  de 
rendir tu juicio propio. Cuesta..., ¡pero qué agradable es 
a los ojos de Dios!», tampoc ens val –quin embolic– en
cara que el consell 61 acaba de reblar el clau dient: «Cuan
do un  seglar  se  erige  en maestro de moral  se  equivoca 
frecuentemente:  los  seglares  sólo  pueden  ser  discípu
los»,  així  que  si  el ministre  no  és  capellà  no  té  sortida; 
però no és capellà ja que a l’opus només ha assolit el ni
vell de supernumerari casat i amb fills.
Aquí s’ha acabat el camí (camino en castellà) i la con

clusió és que en Fernández o menteix, o conspira contra 
el criteri d’en Josemaría, o fa prevaldre el seu judici propi 

en  contra  dels  desitjos  del  seu  déu  (Jose
maría  dixit),  o  en  els  seus  deliris místics, 
es creu capellà. És a dir, que és indigne de 
ser membre de  l’opus. Que era  indigne de 
ser  ministre  ja  ho  sabíem  abans  del  Fer
nandezgate, amb el  repartiment de meda
lletes a figuretes de guix i fusta.
Post  scriptum:  Estranyament  encara 

no sabem el resultat de la senzilla indaga
ció, compromesa (però sembla mai  inicia
da)  fa  tres  mesos,  que  havia  de  portar  a 
descobrir qui va gravar  les converses a un 
dels  llocs  més  ben  custodiats  del  país:  el 
despatx del ministre de  l’interior.  I  com a 
conseqüència,  el  nom  de  qui  ho  va  filtrar 
als mitjans. Potser ho va gravar ell mateix i 
el  seu  amic  Daniel  de  Alfonso,  director  de 
l’Oficina antifrau de Catalunya, ho va filtrar.
Bé,  en  tot  cas  ja  sabíem  també  que  el 

fet de ser catòlic, fins i tot ser de l’opus, no 
garanteix la honradesa política.

FERNANDEZGATE
un fill de l’opus dei

El Ministeri de 
l'Interior disoldrà 
als manifestants 

ateus, gais i 
comunistes amb 
aigua beneïda

Crítica constructiva




