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Editorial

QUI ERA JEAN MESLIER?

J
Sembla que els temps estan can
viant. L’altre dia a Ontinyent vàrem
confluir una sèrie d’organitzacions
d’ateus,
laïcistes,
racionalistes,
escèptics, etc. per tal de parlar de la
possibilitat d’unir forces per fer més
efectives les pressions per aconse
guir les nostres reivindicacions. Tot i
que les experiències que s’han do
nat fins ara no han estat reeixides,
cal que parlem, que pensem i que
ens posem d’acord per treballar en
comú. Estiguem amatents per cer
car el camí de la col·laboració.
També enguany s’ha notat una cer
ta evolució en una de les con
seqüències de la crisi: des de gener
s’han incorporat més socis que en
els darrers cinc anys, cal pensar,
doncs, que hem de fer un esforç per
tal d’aconseguir arribar a un objectiu
possible definit entre tots: un 10%
més de socis cada any. Això, a més
de dotarnos de millors capacitats fi
nanceres, també ens injectarà més
capital humà per millorar les idees i
augmentar el voluntariat.
Aquest canvi de signe ens donarà
més empenta per aconseguir algu
nes d’aquelles coses per les que
portem temps lluitant i que l'esfon
drament social provocat per la re
baixa dels drets socials, polítics i
econòmics no ens ha permès treure
a la llum com problemes també im
portants.

Edita:
Associació d’Ateus de Catalunya
Tota la revista està disponible sota la
Llicència de Creative Commons:
Reconeixement  CompartirIgual 
NoComercial, si no es diu altra cosa.
Vegeu les Condicions d’ús a Ateus de
Catalunya: www.ateus.org
Les opinions dels coŀlaboradors no son
necessariament compartides per Ateus
de Catalunya.

2 — Gaietà Ripoll

ean Meslier o Mellier (Mazerny, 15 de juny de 1664 – Étrépigny,
17 de juny de 1729) va néixer en una modesta família d'artesans.
El seu pare treballava el teixit de la sarga. A l'escola parroquial del
poble destacà per les seves capacitats intel·lectuals i amb la influencia
del capellà, va anar a estudiar al seminari de Reims —de tendència jan
senista— on per pressions familiars fou ordenat sacerdot el 1688. El
1689 fou anomenat rector del poble en el que va exercir 40 anys la seva
vida sacerdotal, i en el que va morir.
Va tenir diversos affaires amb les «majordomes» que llogava —totes
menors dels 40 anys d'edat que prescrivien les instruccions canòniques.
Tampoc el van afavorir les denuncies que des del púlpit feia del senyor
del territori pel mal tracte que donava als seus súbdits. Finalment el va
denunciar al bisbe. Les successives amonestacions i càstigs el van por
tar a callar i preparar la seva explosió que portaria a terme els anys fi
nals de la seva vida, escrivint el seu únic llibre «Memòria dels
pensaments i els Sentiments de Jean Meslier» més conegut com a
«Testament de Mossèn Meslier». En va fer un parell de còpies que no
van ser descobertes fins després de la seva mort.
Era un pensador solitari, a qui van fer estudiar idees que no com
partia. Tenia una amplia biblioteca religiosa de pensadors llatins, així
com coetanis que l'ajudaren a conformar el seu pensament, reforçant el
seu racionalisme i el seu ateisme. De fet, es considera el primer ateu
modern que en la seva obra planteja «demostracions evidents de la va
nitat i falsedat de totes les divinitats i de totes les religions del món».
En el seu llibre planteja per primera vegada i sense embuts la ine
xistència de déu i aboca dures critiques contra Jesús, la religió, déu, la
monarquia i l'aristocràcia. També acusa amb virulència la injustícia so
cial, la moral cristiana del dolor i el pensament idealista.
Defensa un comunitarisme anarquista, conseqüència d'una filosofia
materialista, molt original per la seva època.
Meslier —seguint els iconoclastes— veu les imatges i figures de les
esglésies com a ídols. Acusa els capellans d'interpretar la bíblia segons
els seus interessos, de mantenir la seva influència sobre el poble fent
servir la por i callant davant els abusos dels poderosos.
Per Meslier, no som res sense la matèria, i és inútil creure que algu
na cosa pugui existir fora d'ella. Per a ell, si la matèria és eterna, no es
pot justificar la seva creació. S'oposa als cristians que sostenen la crea
ció exnihilo (del nores) i pensa que Déu no pot crear el temps si
aquesta creació mateixa s'insereix dins del temps. No veu com es pot
crear l'espai, ni on estava Déu abans de crearlo, o el temps que va tri
gar a crear el temps mateix. Per Meslier, l'ànima és material i mortal:
«No veiem ni sentim ni coneixem certament res en nosaltres que no
sigui matèria. Traieunos els ulls! Què veurem? Res. Traieunos les
orelles. Què sentirem? Res. Traieunos les mans. Què tocarem? Res,
sinó molt impròpiament per mitjà d'altres parts del cos. Traieunos el
cap i el cervell!. Què pensarem, què coneixerem? Res»
«Tots els nostres pensaments, tots els nostres coneixements, totes
les nostres percepcions, tots els nostres desitjos i totes les nostres deci
sions són modificacions de la nostra ànima. Cal reconèixer també que
ella està subjecta a diverses alteracions que són principis de corrupció, i
que per tant, que ella mateixa no és ni incorruptible ni immortal. »
Dades extretes de Wiquipèdia i de Memoria contra la religión, trad.
de Javier Mina, epílogo de Julio Seoane Pinilla, Laetoli, Pamplona, 2010.

Activitats

ACTIVITATS D’ATEUS DE CATALUNYA
Y D'ENTITATS RELACIONADES
26 d'abril El Dret a Morir Dignament.
El dimecres 26 d’abril de 2017, a les 19 hores, a L’Espai Jove La
Fontana, al carrer Gran de Gracia, 190192, de Barcelona, sala taller 3.
Ponent: Nani Hidalgo, vicepresidenta de l’Associació Dret a Morir
Dignament (DMDCAT). A qui pertany la meva vida? Al llarg de la història
hi ha hagut un intens debat sobre aquesta qüestió. On som ara? Quins
drets tenim? Quines possibilitats tenim de decidir com i quan volem
morir? Organitzat per Ateus de Catalunya
27 i 28 de maig Trobada de mortals a Ontinyent
Vam celebrar la primera trobada per posar en contacte diverses
associacions amb una visió racional, crítica, científica i ètica del món,
sense creences sobrenaturals: *IHEU, International Humanist Ethical
Union. Assistiren el membre de la directiva Giovanni Gaetani *EHF,
European Humanist Federation. Marc Soignet, Comunication and
Advocacy Officer *Associació per a l’humanisme *València Laica,
pertanyent a Europa Laica *AVALL, Associació Valenciana d’Ateus i
Lliurepensadors *Escépticos en el pub, València *ARP, Sociedad para el
Avance del Pensamiento Crítico *Humanists of Murcia, associació
majoritàriament de britànics i irlandesos residents en Múrcia. Lloc:
Ateneu popular Ca la Mera. C/ Joan Belda Pastor, 10. Ontinyent, Valèn
cia.
27 de maig Obrim les portes de l’Ateneu Popular Ca la Mera.
19’00 h: Breu exposició de cada associació. 20’00 h: Col·loqui, amb
temes com la presència social i la difusió de la visió racional i crítica del
món, idees per a futures activitats, eixir de “l’armari” humanista, ateu,
racionalista, etc, i qualsevol altre tema que es suggerisca… 21’30 h:
Sopar de germanor amenitzat amb grup el cantant i guitarrista Pablo
Gisbert Diumenge 28 Maig: 10’30 h: Excursió a peu, des de la Plaça de
l’Ajuntament de Bocairent. 14’00 h: Dinar i tertúlia de cloenda, en
Restaurant Casa Chimo, Plaça de l’Ajuntament, 15. Bocairent. 17’00 h:
Fi de la Trobada
21 de juny Primera celebració dels Solstici d'Estiu
En el marc de L’Escola de Pensar, parlant de «S’ÉS MÉS FELIÇ SENSE
CREENCES NO RACIONALS?» És una conversa recurrent entre els
creients. Diuen que són més feliços perquè tenen un déu, o més d’un,
que els pot remetre al paradís, als camps elisis dels grecs o sense déu
però mitjançant diverses reencarnacions, poden arribar al nirvana. S’és
més feliç pensant que pots anar a l’infern? I eternament? Per una
fotesa? En aquestes converses no parlen mai de les obligacions,
renúncies, deures, imposicions, exigències, requisits i obligacions a les
que són sotmesos. És que potser no ni ha? En el decurs de la història
sempre són iguals les condicions? El diversos clergues d’una religió
diuen sempre el mateix? I si comparem els de les diferents religions?
S’és més feliç renunciant a la llibertat per tal que no t’exigeixin
responsabilitats? Després de la tertúlia vam celebrar el sopar de festa, al
«TABARLOT» del carrer Sant Pau, 4 de Barcelona. Hi van participar
amics i familiars.
Durant aquest trimestre s’ha participat en quatre reunions amb
l’Ajuntament de Barcelona per veure les formes de participació
en la festa de les associacions durant la festa Major. Ja serà el
segon any que les autoritats planifiquen sense tenir en compte
les característiques d'associacions com Ateus de Catalunya

7° Congreso internacional de la

AILP

Paris, el 21, 22, 23, 24
de setiembre de 2017
Convidem a tothom a assistir al
congrés, prèvia inscripció.
Podeu trobar tota la informació i el full
d'inscripció a:
http://static.internationalfreethought.or
g/pdf/2017_09_paris/congres_paris_2
017_09_invitation_finalisee_es.pdf

Ajúdan's a lluitar per un món millor
Coŀlabora amb nosaltres
Feste soci d'AdC per només 50€ l'any
email: info@ateus.org
web: www.ateus.org
tel: 696 505 636

Os recordamos que la revista Gaietà Ripoll también está disponible para ser
descargada en formato .epub, con todos los artículos en castellano y en catalán
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Opinión

SIMBOLOGÍA DE LA BANDERA
DE LA UNIÓN EUROPEA:
¡HASTA LA BANDERA!

U

na noche, en plena campaña de las últimas
Elecciones Generales, se me ocurrió curio
sear —morbosamente, lo admito— en una
cadena de televisión digital de adscripción ultra
católica en la que dos individuos que se decían pe
riodistas, comentaban indignados la pretensión del
cabeza de lista del PSOE de sacar la asignatura de
religión de las aulas si salía elegido. Ni que decir tie
ne que ambos estaban en total desacuerdo con dicha
pretensión que les parecía un disparate y una agre
sión a todos los padres cristianos por atentar contra
el derecho de estos a escoger la educación de sus hi
jos. Ambos pensaban que ese partido se estaba de
jando llevar por una trasnochada izquierda
anticlerical encabezada por PODEMOS; de ahí a
prohibir la religión, perseguir a los curas y quemar
iglesias no veían más que un paso.
El programa seguía por esos derroteros con todo
tipo de lamentos e improperios contra la «escalada
laicista» que —a su juicio— se estaba produciendo
en este país, cuando uno de los dos individuos ad
virtió que aquí se va en sentido contrario a cómo se
va en Europa, donde en la mayoría de países la reli
gión estaba cada vez más presente en el ámbito pú
blico y, esbozando una medio sonrisa, dijo que hay
que ser muy ignorante para no saber que hasta se
estuvo en un tris de incluir en el Tratado de la
Unión el carácter cristiano de la misma, aunque se
frustró en el último minuto por la negativa de Fran
cia y Dinamarca. Además, remató el personaje:

«tampoco saben estos tontos
laicistas que la bandera de la
Unión Europea está
consagrada a nuestra madre
María Inmaculada que desde
el cielo vela por todos
nosotros»
Al oír eso, lo primero que pensé es que ese indi
viduo estaba muy rallado y que a fuer de tragarse las
apariciones milagrosas que tan abundantemente le
suministraba su religión, experimentaba presencias
sobrenaturales hasta en las banderas. Claro
—pensé— el hombre relaciona inconscientemente el
intenso azul de la bandera de Europa con el manto
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de la Virgen que aparece en las representaciones
más habituales en su formato de «Inmaculada». Po
bre —volví a pensar— como le han debido de comer el
tarro para que una simple asociación de colores le ha
ga creer en que existe una relación intencionada… Y
con estos compasivos pensamientos me fui a dormir.
Al día siguiente me vino a la memoria la ocu
rrencia de ese individuo y me picó la curiosidad de
saber cómo y porqué se había adoptado como en
seña de la Unión Europea la bandera que hoy todos
conocemos. Para ello acudí primero a la web oficial
de esta institución donde se explicaba muy sucinta
mente que: «La bandera europea está formada por
12 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre
fondo azul. Las estrellas representan los ideales de
unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de
Europa». El portal terminaba aclarando que el nú
mero de estrellas no tiene nada que ver con el nú
mero de países asociados como con la bandera
americana y sus estados. Nada se decía del porqué
de dicho número ni de la elección del color azul de
su fondo. La bandera fue adoptada primeramente
por el Consejo de Europa en 1.955, y en 1.983 el
Parlamento Europeo instó a las instituciones de la
entonces llamada Comunidad Europea a hacerla su
ya. En 1.985 los jefes de estado de los países que
componían le CEE la adoptan formalmente, pasado
luego a la Unión Europea.
La verdad es que tan escueta explicación me dejó
algo decepcionado, máxime cuando hasta la Wiki
pedia proporcionaba más información. Según esta,
en el seno del Consejo de Europa se efectuaron va
rias propuestas de bandera, algunas de ellas conte
niendo explícitamente la cruz cristiana, lo que
motivó la reticencia de algunas naciones y el recha
zo frontal de otras como Turquía. Finalmente y a
propuesta —entre otros— del exiliado español Sal
vador de Madariaga, —cofundador de la Sociedad
de Mont Pelerin y del Colegio de Europa— se en
cargó su diseño a un pintor de Estrasburgo llamado
Arsène Heitz. Aunque desde la Presidencia del Con
sejo se ha declarado repetidas veces que la bandera
no contiene ninguna simbología oculta, a su piadoso
diseñador le faltó tiempo para declarar en los me
dios católicos que la bandera estaba dedicada a la
Virgen María inspirándose en un famoso pasaje del
Apocalipsis [Ap. 12:16] donde aparece en el cielo
«…una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus
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pies y una corona de
doce estrellas sobre su
cabeza… La mujer dio
a luz un hijo varón el
que ha de regir a todas
las naciones con cetro
de hierro; y su hijo fue
arrebatado hasta Dios
y hasta su trono». No
contento con propor
cionar esta referencia,
Arsène aclaró que el
diseño concreto de la
bandera está basado en
una famosa medallita
dedicada a la Inmaculada Concepción que había si
do trasmitida a la humanidad por medio de una
santa: Catalina Labouré, una monja que a mediados
del XIX no paraba de tener visiones de esa celestial
señora.
¿Parece increíble verdad? Pero si alguien alberga
todavía dudas acerca de la intención de los que la
adoptaron como enseña, solo baste decir que se hizo
precisamente un 8 de diciembre, el día de la fiesta
de la Inmaculada en el que se conmemoraba el 129
aniversario de su proclamación dogmática por el
papa Pio IX, que ya antes había reconocido el papel
relevante de la monja y su medallita en todo el pro
ceso previo. Días después de su adopción la bandera
fue izada solemnemente en la catedral de Estras
burgo, donde todos rezaron encantados con el nue
vo símbolo… De pronto me acordé de la sonrisita
cínica del periodista que nos llamaba tontos a los
«laicistas», él sabía que nos la habían metido dobla
da y no nos habíamos ni enterado. No quiero ni
imaginar lo que se han debido de reír cuando han
visto a esos «anticlericales» izar tan ufanos la ban
dera de la Inmaculada en los mástiles de los Ayun
tamientos, Comunidades Autónomas y otras
instituciones donde se creían que gobernaban ¡Qué
se habían pensado! ¿Iba la Iglesia a renunciar a la
tutela del nuevo «Sacro Imperio» si siempre la ha
ejercido sobre todos los imperios europeos?
Desde luego en eso de que los «laicistas» ignora
mos muchas de las maniobras de los creyentes, re
conozco que hemos de darles la razón. Yo mismo he
de confesar que ignoraba detalles de la construcción
europea que no dejan de sorprenderme, como el
perfil religioso de los tres personajes que todos con
sideran como los «padres de la Unión». Dos de ellos
están en camino de ser declarados «santos» por la
Iglesia Católica y el tercero apunta el mismo cami
no. De momento el francés JeanBaptiste Nicolás
Robert Schuman ya es beato y pronto lo será el ita
liano Alcide De Gásperi. Al tercero —el alemán Kon

rad Adenauer— no le faltan méritos ya que fue un
ultracatólico de adscripción jesuítica. Ignoraba tam
bién que la misma trama de beatos es la que está
detrás de la creación en 1.948 de la Unión Europea
Occidental, la organización militar que sirvió de ba
se a la OTAN creada al año siguiente al mismo tiem
po que el Consejo de Europa, desde donde Schuman
pone en marcha la Comunidad del Carbón y del
Acero, precedente de la CEE. No es casual que Ro
ma fuera la ciudad elegida para firmar los dos trata
dos fundacionales —el de la CEE y el EURATOM—
en reconocimiento al papel desempeñado por el
cristianismo católico en la construcción de Europa,
a la que irónicamente la anglicana Sra. Thatcher lla
maba «la Europa Vaticana». Ni que decir tiene que
la bandera de la OTAN es también de un inmacula
do color azul con un circulo en su centro que rodea
una gran estrella de cuatro puntas semejante a una
cruz que acaso simbolice al «lucero de la mañana»
anunciado por el mismo autor del Apocalipsis: el hi
jo varón de la mujer coronada que ha de venir a go
bernar con cetro de hierro a todas las naciones…
¡Empezando por Europa!
Nota: JeanBaptiste Nicolás Robert Schuman,
aunque de origen germanoluxemburgués, ocupó
varios cargos en el gobierno francés, entre otros el
de diputado del ultraconservador Partido Demócra
ta Popular, enemigo encarnizado del Frente Popular
en el período entre guerras. Sus hagiógrafos dicen
—como muestra definitiva de su carácter adusto y
sacrificado— que vivía en un modesto apartamento
de la rue du Bac de Paris en un 6º piso sin ascensor.
Cualquiera puede comprobar en un plano de la ca
pital francesa que en esa misma calle, a escasos me
tros de su vivienda, se conserva todavía —en una
capilla de las Hijas de la Caridad— el cuerpo inco
rrupto de la monja de la medallita: Catalina La
bouré. Méritos para ser la patrona de la Unión no le
faltan, aunque el papa polaco ya haya nombrado en
1.999 a otra Catalina –Santa Catalina de Siena—, la
bebedora de pus, patrona de todo el continente.
Posdata: En la actualidad los exégetas bíblicos,
incluidos los católicos, no han tenido más remedio
que reconocer que la mujer coronada de estrellas
que aparece en el pasaje del Apocalipsis citado por
Heitz, no se refiere a María, la supuesta madre de
Jesús, sino que es una alegoría del pueblo de Israel
en su conjunto, por lo que su beato diseñador, sus
eurosantos patrocinadores y los pseudoperiodistas
ultras habrían cometido un error garrafal con seme
jante identificación que pretendieron haber colado
de manera subrepticia. Mira por donde va a resultar
que la bandera de Europa evoca a Israel y sus doce
tribus… o sea, que peor me lo pones.
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Coŀlaboracions

CARTA A UN INTEĿLECTUAL CRISTIÀ

V

ostè és una d'aquelles persones especials: alt
nivell intel·lectual, brillant preparació uni
versitària, un bagatge cultural tot terreny,
investigador inesgotable quan ho necessita, especia
lista en temes religiosos, ben informat del que es
cou a les tribus incrèdules, escriptor que domina
l'art de la comunicació, autor de nombrosos llibres,
col·laborador assidu en mitjans de comunicació,
conferenciant prestigiós, i algun etcètera més que
afegir a la seva llarga i interessant carrera.
M'ha calgut començar amb el seu currículum
—que no té per què coincidir exactament amb el de
cada un dels lectors— per una raó òbvia: enfrontar
lo a (posarlo al davant de) les seves creences religi
oses, que és l'objectiu d'aquesta carta. Però he de
aclarirli que no tinc res contra el fonamental:
l'existència de Déu. Tot i que no hi hagi cap evidèn
cia sobre això, sí que hi ha certes raons de més o
menys envergadura, perquè vostè consideri a la di
vinitat com a objecte del seu coneixement i dels seus
afectes. Aquesta creença no té per què entrar ne
cessàriament en oposició amb la seva intel·ligència,
la seva racionalitat o el seu sentit comú. Aquí està
l'Univers, cridant a plena veu que busquem respos
tes, i té cert sentit el fet que tants humans arribin a
una conclusió religiosa, tot i el que argumentés ja fa
temps, el primmirat Paul Hienrich Dietrich, baró
Von Holbah.
Però és molt revelador, per a mi, és clar, però
també per, diguem, un sociòleg o un psicòleg, potser
un antropòleg, el fet que totes les idees religioses es
tiguin associades a circumstàncies extraordinàries,
totes elles miraculoses i desorbitades, com si en
aquells temps això de superar les lleis de la natura
fos una rutina d'estar per casa. Vistes així les coses,
els mateixos creients il·lustrats intenten "aprofun
dir" en aquestes aparatositats a força de donarlos
voltes i voltes. Entre els cristians —per només posar
un parell d'exemples que he llegit—, l'Equip "Cahi
ers Evangile" en un dels seus quaderns, o les sabe
rudes reflexions de Jesús Peláez a "Els miracles de
Jesús en els evangelis sinòptics". El resultat, desa
fortunadament, no canvia la realitat: massa inter
venció sobrenatural.
Ara bé, ¿què seria d'una religió que no tingués
tradicions extravagants? Totes les tenen, fins i tot
les més modernes, com la del senyor Smith, el nord
americà dels mormons (1830), o la del senyor Mo
on, el coreà (1952), per posar dos exemples. Encara
que aquests caminen en l'àmbit cristià, la veritat és
que tots els fundadors diuen haver rebut una missió
d'Allà Dalt mitjançant aparicions més o menys di
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vines. Recordeu a Zoroastre, a Moisès, a Nadak, a
Viracocha o a Mahoma. I totes les religions, sense
excepció, expliquen històries extraordinàries sobre
els seus fundadors, extraordinàries i rocamboles
ques, és a dir, increïbles. Sembla com si les religions
haguessin forçosament de prescindir del sentit
comú, del que és raonable, de la sensatesa, perquè
tots vegin que tenen un origen sobrenatural. No hi
falta una certa lògica:

Per presentarnos com
portaveus i intermediaris de la
divinitat no tenim més remei
que oferir a la gent unes
credencials que excedeixin
dels límits de la normalitat.
Seguint aquesta lògica, el cristianisme va sorgir
envoltat, per tot arreu, de fets extraordinaris. N'hi
va haver prou amb poc més de mig segle perquè
Jesús aparegués com un enviat de la divinitat. El
mateix Senyor es va encarregar de posar la seva lla
vor —la del nen— al ventre d'una noia, a la qual prè

Coŀlaboracions
viament li va enviar un ens espiritual per que l'hi ho
anunciés.
Bé, vaig a plantejarli clarament el meu proble
ma. Què fa vostè per harmonitzar la seva intel·ligèn
cia, la seva racionalitat, el seu sentit comú, la seva
sensatesa, amb les seves creences religioses? Als
nens —superdotats inclosos— se'ls permet que ju
guin amb la seva fantasia sense posarlos cap límit,
que ja tindran temps de descobrir les diferències
entre el fabulós i la realitat; però una vegada que
han crescut i superat feliçment aquesta difícil etapa
de la pubertat, busquem al psiquiatre ràpidament si
continua sense distingir l'un de l'altre. Però és evi
dent que vostè no necessita a cap psiquiatre, així
que em segueix intrigant i confonent
aquest "no saber". Ja sé que és un atre
viment per la meva part comparar les
fabulacions infantils sobre fades, elfs,
unicorns, gnoms i etcèteres amb les
creences religioses, i ho dic perquè jo
mateix he estat una persona religiosa
catòlica i m'enfurismava que algú
s'atrevís a dubtar de la serietat de les
meves creences. Però ara que he acon
seguit —amb força treball, per cert—
desprendre'm d'aquestes idees que em
van inculcar quan nen, se'm fa difícil,
quan no impossible, compaginarles o harmonitzar
les amb la meva manera de veure la realitat a aques
tes alçades de la meva vida adulta.
No em ve de gust —i, a més, vull ser breu—, re
ferirme al fet, irrefutable, —com ha mostrat Karen
Armstrong, per dir un nom—, de la pluralitat
d'interpretacions que envolta el terme Déu, que no
és unívoc, com vostè sap. De ferho, em veuria obli
gat a preguntarli en quin Déu creu vostè, perquè
això ens portaria al monoteisme, i d'aquí a Jahvè
Sol, Senyor Tri i Al·là, i llavors, aquesta carta es
convertiria en un tractat d'ateologia —encara que no
a la manera de Michel Onfray—, a un assaig tan ex
tens com el de l'ex monja britànica o, el més proba
ble, a una xerrameca insuportable. Permeteume,
doncs, anar de dret al gra.
Veureu: Mal que li pesi a vostè ara i em pesés a
mi fa algun temps, les creences religioses no són tan
diferents dels contes i llegendes que proporcionem
als nens. Em refereixo a la "història de la salvació
humana" que tots els creients se saben de memòria i
que es pot explicar fins i tot amb el llenguatge dels
relats infantils. I no se m'irriti, perquè el llenguatge
pot ser irreverent, però no canvia res el nucli de la
història tal com la van desenvolupar els teòlegs més
conspicus.
Hi havia una vegada un Déu que es va buscar un
poble perquè li servís, és a dir, perquè li rendís ho

menatge, li oferís sacrificis d'animals nets i inno
cents i el reconeguessin com l'única divinitat, ja que
només ell era el creador de tot el que existia. A can
vi, ell vetllaria per aquest poble amb l'amor d'un
bon espòs. (Incís necessari: He resumit l'origen,
com veu, oblidantme de les normes socials i èti
ques, però a vostè no hi ha necessitat de detallar
leshi). Però vet aquí que la gent no va complir amb
la seva part del tracte, ja que una vegada i altra
abandonava els seus deures religiosos i socials, però
especialment religiosos, per buscar ajuda en altres
déus. El Déu els castigava, també una vegada i una
altra, amb farta severitat, i així durant molt de
temps.

El Déu se sentia molt ofès, ja que la pertinaç
desobediència del seu poble el col·locava en una si
tuació incòmoda per a una divinitat. És ben sabut
que quan els humans cometen un error tan terrible,
tot l'univers queda trasbalsat i només es pot esme
nar el desastre oferint a l'Altíssim una víctima pro
piciatòria, neta i innocent, perquè fos degollada i
després oferta com a reparació. El problema era que
en el món creat no existia animal ni humà que
reunís les condicions requerides. L'ofensa havia es
tat extraordinària i només un ésser extraordinari
podia repararla.
Per fortuna, el Déu tenia un Fill, diví com ell.
N'hi havia prou amb que es convertís amb un ésser
humà i es deixés matar perquè la seva sang esborrés
definitivament la terrible falta. Així, el Déu Fill s'en
carnà, morí voluntàriament d'una forma terrible
complint la voluntat del Pare i, acabada la seva mis
sió, tornà al seu lloc a costat seu. D'aquesta manera,
el Déu va quedar satisfet i els humans de tot l'orbe
van ser salvats dels terribles càstigs que els espera
ven.
Corol·lari: Però encara no s'ha fos aquest conte,
perquè el Déu, ara Tri —que abans no—, va deixar al
seu poble escollit a l'estacada i va establir un nou
pacte amb un nou poble, el dels seguidors del seu
Fill. I ara ja sí, aquest conte ja s'ha fos.
Com a relat infantil o com a creença religiosa, és
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una història tan inversemblant —pròpia
de ments paganes (a les proves que vostè
coneix em remeto)—, que mantenirla
avui i no esmenarla, resulta incompren
sible. No cal tenir un coeficient intel·lec
tual de 140 ni un curriculum com el seu
per obtenir algunes conclusions, totes
elles a quina més negativa, ja que queda
en dubte la idea d'una divinitat tan trans
cendent que res pot afectarla perquè es
basta a si mateixa, i, per tant, no pot ser
ferida en la seva majestat divina pels pe
cats d'éssers tan menyspreables com nosaltres, ni
tenir necessitat d'una reparació sigui com sigui.
Tampoc resulta coherent amb la identitat divina el
fet d'estar disposat a sacrificar de manera sagnant a
un innocent, en aquest cas el seu propi fill, per do
narse per satisfet. A més del sorprenent suposat
encobert en la narració: que el Déu es "repara" a si
mateix, ja que Jesús i el Pare, són una mateixa enti
tat.
Aquesta "Història de la Salvació" està assaonada
amb nombrosos ingredients superlatius que li do
nen un sabor sobrenatural inconfusible, i tots ells
els té vostè com a veritats incommovibles. Ja sap,
em refereixo al diví embaràs de Maria, el seu mira
culós part, allò dels mags guiats per un astre, les
aparatoses curacions de Jesús, la conversió del pa i
vi en la seva carn i sang, la resurrecció dels morts, la
seva pròpia resurrecció, la baixada a visitar els
morts i després pujat per l'aire, etc.
Però la seva ment d'intel·lectual —incapaç d'afir
mar que la creació va passar en set dies o que el sol
gira al voltant del nostre planeta—, continua om
plintse de coses inversemblants.
Què em diu d'aquest tràfec d'entitats invisibles,
ànimes, àngels i dimonis? Li entra al cap, a vostè,
assenyat amic, que Déu tingui un magatzem d'àni
mes, o les vagi creant cada vegada que un home i
una dona copulen sense protecció —ni tan sols la de
Onan—, per injectarles en la glàndula pineal (Des
cartes dixit) de les futures criatures? O que s'envolti
d'esperits perquè l'adorin i compleixin el seu paper
de missatgers, coses ambdues que tant agraden als
nostres estúpids monarques humans? O que es
rebel·lin contra el seu creador i es transformin en
criatures malignes que persegueixen a innocents per
portarlos a l'infern? I l'infern, sigui o no sigui un
lloc, ¿no és potser una idea fantàstica compartida
per altres religions? Si fins els budistes el tenen
multiplicat!
¿I de debò creu vostè que Déu ha escrit diversos
llibres (no se sap quants, perquè jueus i cristians no
es posen d'acord), utilitzant els autors humans com
escrivents? De debò no li xoca tot aquest embolic
8 — Gaietà Ripoll

anomenat inspiració i revelació? ¿Creu vostè en una
cosa —la sacralitat bíblica—, que només és una pro
clamació de les esglésies antigues, és a dir, una afir
mació humana? A menys que cregui, també, que
l'Esperit Sant els va il·luminar perquè ho diguessin!
En fi, amic meu, les seves creences religioses es
tan plenes de personatges extraordinaris que actuen
utilitzant els seus superpoders en benefici o perju
dici dels humans. ¿No és això el que fan les historie
tes infantils en forma de contes del pare al costat del
llit, llibres profusament il·lustrats o pel·lícules? Ve
gi: els creients cristians no han tingut cap mania a
editar bíblies per consum infantil, sempre acolori
des amb dibuixos propis del còmic. Atès que jo
sempre havia cregut —així m'ho va ensenyar Walt
Disney— que les pel·lícules de dibuixos animats
eren terreny exclusiu de la mainada, em va sorpren
dre "El príncep d'Egipte", per exemple, on s'explica,
com ja sabrà, la sagrada història de Moisès. A part
la magnífica tasca dels creadors, el film deixa als xa
vals clavats en els seus seients. ¿Com està vostè de
clavat quan llegeix la Bíblia, sigui hebrea o cristia
na?
I ara sí, ara acabo la meva relació d'interrogants.
Perquè, no tinc més remei que repetirho: la meva
intenció no es —encara que ho sembli a un lector
superficial— importunarlo a l'estil de tants i tants
desaprensius descreguts, no. Només que no entenc
com es pot conviure amb aquestes històries, ferho
en pau i fins i tot convertirse en el seu portaveu.
Potser tingui raó Salvador Giner quan diu que els
homes són posseïts per les seves pròpies creences,
el que explicaria el fet que la sola fe sigui capaç de
sostenir els embats del sentit comú, el seny i l'equi
libri lògic.
Aquesta carta, com haurà endevinat, hauria
d'estar dirigida, també, a un intel·lectual jueu, mu
sulmà, hindú, budista, etc., perquè el problema que
plantejo és el mateix per a tothom. M'he referit a les
creences cristianes perquè són les que predominen
en el nostre entorn immediat, i perquè han estat
meves, profundament meves, durant molts anys.
Així, doncs, acabo: Vostè dirà.
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ESTIMADA PERSONETA VIVA NÚMERO SET MIL MILIONS
per Salman Rushdie

C

om a membre més recent
d'una espècie reconegudament
inquisitiva, és probable que no
triguis molt a començar a ferte les
dues preguntes del milió, amb les que
els altres 6.999.999.999 humans ve
nim bregant des de fa temps: com
hem arribat fins aquí? I ara que som
aquí, com viurem? Curiosament
—com si no ens fos suficient amb set
mil milions de congèneres—, gairebé
amb tota seguretat t'insinuaran que
per trobar resposta a la pregunta del
teu origen, cal que creguis en
l'existència d'un Ésser més, invisible,
inefable, present «en algun lloc per allà dalt», un
creador omnipotent a qui nosaltres, pobres criatu
res limitades, som incapaços ni tan sols de perce
bre, i menys encara de comprendre. És a dir,
encoratjarte amb insistència a imaginar un cel amb
almenys un déu resident. Aquest déucel, diuen, va
crear l'univers regirant la seva matèria en una olla
gegant. O va ballar. O va vomitar la Creació de les
seves pròpies entranyes. O simplement va pronun
ciar unes paraules per donarli existència i, pam!, va
existir. En algunes de les històries de la creació més
interessants, el déucel únic i poderós es subdivideix
en moltes forces menors: deïtats subalternes, ava
tars, «ancestres» metamòrfics gegantins, les aven
tures dels quals creen el paisatge, o els panteons
capritxosos, arbitraris, tafaners i cruels dels grans
politeismes, les desaforades gestes dels quals et
convenceran que el motor veritable de la creació va
ser l'anhel: de poder infinit, de cossos humans que
es trenquen amb excessiva facilitat, de núvols de
glòria. Però just és afegir que també hi ha històries
que transmeten el missatge que l'impuls creador
primigeni va ser, i és, l'amor.
Moltes d'aquestes històries et semblaran sum
mament belles i, per tant, seductores. Ara bé, per
desgràcia, no t'exigiran una resposta purament li
terària. Només les històries de religions «mortes» es
poden valorar per la seva bellesa. Les religions «vi
ves» t'exigeixen molt més. Et diran, doncs, que la fe
en «les teves» històries i l'adhesió als rituals de ve
neració que s'han desenvolupat entorn d'elles, han
d'esdevenir part essencial de la teva vida en aquest
món ple de gent. Les anomenaran el cor de la teva
cultura, fins i tot de la teva identitat individual. Pot
ser que en algun punt les sentis com una cosa de la
qual és impossible escaparse'n, no com de la veri

tat, sinó com de la presó. Potser en al
gun punt deixin de semblarte textos
en els que uns éssers humans han
intentat resoldre un gran misteri i et
semblin, en canvi, els pretextos perquè
altres éssers humans degudament un
gits et donin ordres. És cert que la
història humana està plena d'aquesta
opressió pública forjada pels aurigues
dels déus. Segons l'opinió de les perso
nes religioses, però, el consol íntim que
procura la religió compensa amb es
creix el mal obrat en nom seu.
A mesura que ha augmentat el co
neixement humà, ha quedat clar així
mateix que tota narració religiosa sobre com vam
arribar aquí està totalment equivocada. Al final,
això és el que tenen en comú totes les religions: no
la van encertar. No hi va haver un «remenat celesti
al», ni dansa del faedor, ni vòmit de galàxies, ni
avantpassats cangurs o serps, ni Valhalla, ni Olimp,
ni un truc màgic de sis dies seguit d'un dia de des
cans. Tot malament, malament, malament. Però en
aquest punt ens trobem alguna cosa realment estra
nya. L'error dels relats sagrats no ha minvat el fana
tisme dels devots. És més, el simple deliri inconnex
de la religió condueix al religiós a insistir de manera
cada vegada més estrident en la importància de la fe
cega.
De resultes d'aquesta fe —dit sigui de pas— en
moltes parts del món ha estat impossible impedir
l'alarmant creixement del nombre d'éssers humans.
Culpem de la superpoblació del planeta, almenys en
part, al deplorable sentit de l'orientació dels guies
espirituals de l'espècie. En el teu propi temps de vi
da, bé pot passar que siguis testimoni de l'arribada
del nou mil milionèsim ciutadà del món. Si ets indi
(i tens una entre sis possibilitats de serho), encara
estaràs viu quan, gràcies al fracàs de la planificació
familiar en aquest país pobre i deixat de la mà de
Déu, la seva població superi a la xinesa. I si com a
resultat de les restriccions religioses sobre el control
de la natalitat neixen massa persones, també mori
ran massa persones, perquè la cultura religiosa
—negantse a afrontar les realitats de la sexualitat
humana— també es nega a lluitar contra la propa
gació de les malalties de transmissió sexual.
N'hi ha que diuen que les grans guerres del nou
segle tornaran a ser guerres religioses, jihads i Cro
ades, com en l'Edat Mitjana. Encara que, des de fa
ja anys, sonen en l'aire els crits de guerra dels fidels
Gaietà Ripoll — 9
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mentre converteixen els seus cossos en bombes de
Déu, i sonen també els esgarips de les seves vícti
mes, m'he resistit a creure en aquesta teoria, o al
menys en el sentit que li dóna la majoria de la gent.
Porto temps afirmant que la teoria del «xoc de
les civilitzacions» de Samuel Huntington és una
simplificació excessiva: que la majoria dels musul
mans no tenen el menor interès a participar en
guerres religioses, que les divisions en el món mu
sulmà són tan profundes com els seus elements co
muns (si et cal algun dubte que això és així, fes un
cop d'ull al conflicte sunnitaxiïta a l'Iraq). A penes
es pot trobar res que s'assembli a un objectiu islà
mic comú. Fins i tot quan l'OTAN no islàmica va
lliurar una guerra a favor dels albanesos kosovars
musulmans, el món musulmà va ser reticent a l'hora
d'oferir la molt necessària ajuda humanitària.
Les autèntiques guerres religioses, he sostingut,
són les guerres que les religions engeguen contra
ciutadans corrents dins la seva «esfera d'influèn
cia». Són guerres dels piadosos contra els pràctica
ment indefensos: els fonamentalistes nord
americans contra els metges partidaris de la lliure
elecció, els mul·làs iranians contra la minoria jueva
del seu país, els talibans contra el poble afganès, els
fonamentalistes hindús de Bombai contra els mu
sulmans cada vegada més espantats de la ciutat. I
les autèntiques guerres religioses són així mateix les
guerres que les religions engeguen contra els no cre
ients, la intolerable incredulitat es requalifica com a
delicte, com a raó suficient per a la seva eradicació.
Però amb el pas del temps m'he vist obligat a re
conèixer una crua realitat: que la massa dels ano
menats musulmans corrents sembla haverse deixat
entabanar per les fantasies paranoiques dels extre
mistes i sembla dedicar una major part de la seva
energia a la mobilització contra caricaturistes, no
vel·listes o el Papa, que no pas a condemnar, privar
de drets civils i expulsar els assassins feixistes que
habiten entre ells. Si aquesta majoria silenciosa per
met que es lliuri una guerra en nom seu, es conver
tirà finalment en còmplice d'aquesta guerra.
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Per tant, potser sí que s'ha iniciat —al cap i a la
fi— una guerra religiosa, perquè s'està permetent als
pitjors de nosaltres dictar les prioritats dels altres, i
perquè els fanàtics, que no tenen contemplacions,
no troben oposició suficient entre «el seu propi po
ble».
I si això és així, els vencedors d'aquesta guerra
no han de ser els estrets de mires que, com sempre,
marxen a la batalla amb Déu del seu costat. Triar la
incredulitat és triar l'esperit sobre el dogma, confiar
en la nostra humanitat i no en totes aquestes peri
lloses divinitats. Així doncs, ¿com hem arribat fins
aquí? No busquis la resposta en les narracions «sa
grades». Pot ser que l'imperfecte coneixement humà
sigui un camí ple de sots i forats, però és l'únic camí
a la saviesa digne de seguirse. Virgili, que creia que
l'apicultor Aristeu podia generar espontàniament
abelles noves a partir d'una vaca morta en descom
posició, estava més a prop de la veritat sobre l'ori
gen que tots els llibres venerats de l'Antiguitat.

Les savieses ancestrals són
bajanades modernes. Viu en el
teu temps, utilitza el que
sabem, i quan creixis, potser
l'espècie humana hagi crescut
per fi amb tu i deixat de banda
aquestes criaturades.
Com diu la cançó: «És fàcil si ho intentes».
Pel que fa a la moralitat, la segona gran pregunta
—Com viure?, quina és l'actuació correcta i quina la
incorrecta?— es redueix a la teva predisposició a
pensar per tu mateix. Només tu pots decidir si vols
que la llei et sigui lliurada pels sacerdots i acceptar
que el bé i el mal són coses d'alguna manera exter
nes a nosaltres. Al meu parer, la religió, fins i tot en
la seva forma més elaborada, en essència infantilitza
la nostra identitat ètica establint Àrbitres infal·libles
de la moral i Temptadors irremissiblement immo
rals per sobre nostre: els pares
eterns, el bé i el mal, la llum i les
tenebres, el regne sobrenatural.
Com, doncs, prendrem decisi
ons ètiques sense un reglament
diví o un jutge? És potser la in
credulitat el primer pas en la
llarga caiguda cap a la mort cere
bral del relativisme cultural,
d'acord al que moltes coses insu
portables —la circumcisió feme
nina, per citar només un cas—
poden disculparse per motius
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culturalment específics, i la universalitat dels drets
humans pot també passarse per alt? (Aquesta últi
ma mostra de negació moral troba partidaris en al
guns dels règims més autoritaris del món, i també,
inquietantment, a les pàgines d'opinió del Daily Te
legraph.)
Bé, doncs no ho és, però les raons per donar
aquesta resposta no estan clarament definides.
Només una ideologia de línia dura està clarament
definida. La llibertat, que és la paraula que utilitzo
per a la posició ètica secular, és inevitablement més
confusa. Sí, la llibertat és aquest espai on pot regnar
la contradicció; és un debat interminable. No és en
si mateixa la resposta a la pregunta de la moralitat,
sinó la conversa sobre aquesta pregunta.
I és molt més que simple relativisme, perquè no
és simplement una tertúlia interminable, sinó un
lloc on es prenen decisions, es defineixen i defensen

valors. La llibertat intel·lectual, en la història euro
pea, ha representat sobretot llibertat respecte a les
restriccions de l'Església, no de l'Estat. Aquesta és la
batalla que va lliurar Voltaire, i és també el que no
saltres, els set mil milions, podríem fer per nosaltres
mateixos, la revolució en la qual cada un de nosal
tres podria exercir el nostre petit paper, una set mil
milionèsima part del total. D'una vegada per totes,
podríem negarnos a permetre que els sacerdots —i
les ficcions en nom de les quals afirmen parlar— si
guin la policia de les nostres llibertats i el nostre
comportament. D'una vegada per totes, podríem
tornar les històries als llibres, tornar els llibres a les
prestatgeries i veure el món sense dogmes i en tota
la seva senzillesa. Imagina que el cel no existeix, es
timat set mil milionèsim, i immediatament no hi
haurà més límit que el cel.

No és duresa de cor o passions malignes el que condueix a certs individus a
l'ateisme, sinó més aviat una escrupolosa honestedat intel·lectual ". Steve Allen

EN EL CENTENARIO DE FÁTIMA

E

l 13 de mayo, en Fátima, Portugal, se ce
lebró el centenario (19172017) de las apa
riciones de la Virgen María a tres
pastorcitos: Lucía, de 10 años, y sus primos Jacin
ta y Francisco, de 7 y 9 años respectivamente, en
aquel entonces. Eran tiempos dramáticos en Eu
ropa: la Primera Guerra Mundial y el surgimiento
del comunismo. Estos tres niños se dedicaban a
cuidar a las ovejas de sus familias llevándolas a
pastar por las zonas cercanas. Se pasaban el día
solos y, desde luego, comentaban lo que escucha
ban en sus casas de estos acontecimientos.

Contaron los niños que en el año 1916, se les
apareció por tres veces (primaveraveranootoño)
un ángel y les pidió que rezaran mucho. Fue al año
siguiente, 1917, cuando los niños dijeron en sus ca
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sas que se les había aparecido la Virgen. Según
ellos, la Virgen les pidió que regresaran a ese lugar,
todos los días 13 hasta el mes de octubre. También
contó Lucía que la Virgen les había hablado de tres
secretos que tenían que guardar y no darlos a co
nocer hasta que ella les avisara. Lucía y Jacinta
veían a la señora y la escuchaban pero Francisco
solamente la veía, no la podía oír.
Las iglesias cristianas protestantes no rinden
culto a la Virgen, la Iglesia Católica sí y ésta consi
dera que las revelaciones terminaron con el Apoca
lipsis de Juan y las apariciones con la Ascensión.
Sin embargo, a estas revelaciones y apariciones co
mo las narradas las cataloga como revelaciones
privadas y por tanto no es obligatorio que los cató
licos las crean como si fueran dogmas de fe.
El padre jesuita Oscar González Quevedo, natu
ral de España y radicado en Brasil, ha sido profesor
universitario de parapsicología y fundador
del Centro Latinoamericano de Parapsico
logía CLAP; es autor del libro El rostro oculto de la
mente. En junio de 1999, en Miami, dictó confe
rencias sobre parasicología. Según él no existen las
apariciones marianas. Y, ¿los videntes? No son vi
dentes, sólo son visionarios; personas que pueden
presentar algún trastorno parasicológico, como un
estado alterado de conciencia, u otro trastorno psi
cológico que les hacen tener esas alucinaciones vi
suales y auditivas.
Gaietà Ripoll — 11
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LA POR MOU MUNTANYES I...
LA FE IMMOBILITZA CERVELLS

S

egons el diccionari, la fe es el «Convenciment
íntim, sense necessitat de basarse en la
raó o l'experiència, que algú és honrat, és
capaç o diu la veritat, que alguna cosa és eficaç, és
veritable o es realitzarà».
La diferència entre fe i confiança és clara: Confi
ar en algú o en alguna cosa, vol dir que ja en tenim
experiència o coneixement previ dels resultats
que n’obtindrem.
Quan pugem en un avió —per exemple— demos
trem tenir confiança (i no pas fe) en el pilot i la seva
formació, en els que han fet el manteniment de
l’avió, en la provada mecànica de l’aparell i en les
provades lleis de l’aerodinàmica (i de la gravetat!).
Aquesta confiança és el resultat d’un raonament i
d’una experiència. És clar que de vegades els avions
s’estavellen i que les persones que hi anaven perden
quelcom més que la confiança. Però això no és prou
motiu perquè la gent desconfiï d’agafar avions que
—malgrat tot, i segons les estadístiques— és la ma
nera més segura viatjar.
Les persones religioses, tenen fe (no pas confi
ança) en les seves creences. Quan un creient diu
«Confio en déu» no és conscient que el que real
ment vol dir és «Tinc fe en déu». Sovint ni se n’ado
nen de la diferència. Confiem en algú —o en alguna
cosa— quan ho hem raonat o ja en tenim experièn
cia. Les «experiències i els raonaments» dels cre
ients estan basades en creure’s el que uns
il·luminats (ignorants, sovint esquizofrènics o de
vegades molt espabilats) van escriure fa milers
d’anys.
Els humans sempre hem tingut un desig incon
tenible d’apaivagar el nostre cervell amb respostes a
les preguntes transcendentals que sovint ens plan
tejem: Qui som? D’on venim? Tenim ànima? Què hi
ha després de la mort? La fe és una sol·lució fàcil,
ràpida i senzilla als problemes trascendents dels hu
mans. És la base de l’immobilisme del cervell. Ja no
cal pensar més. Tot està resolt. Un cop hagis accep
tat tenir fe (o te l’hagin inculcada a la infantesa), tot
el que necessitis saber et vindrà donat pels llibres
sagrats, les explicacions dels ministres de la religió
que hagis abraçat i per les altres persones que hagin
pres el mateix camí. La fe t’omplirà de joia, t’ele
varà l’esperit per damunt dels que no en tenen. Po
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Ismael Sahun
soci d’AdC

bres desgraciats! La seva ceguesa no els ha permés
viure una vida plena de fe, amb l’esperança d’un
més enllà etern amb l’Ésser Suprem.

Perquè —diguemho clar— és
l’esperança d’una vida eterna
(en alguns casos, la variant de
la reencarnació) el que dóna
més fidels a una religió.
És el «premi» per haverse «portat bé» en
aquesta vida. Als creients de les religions monoteis
tes, els fa pànic abandonar la fe perquè —si ho fan—
déu els castigarà i no els permetrà entrar al seu reg
ne, veure la llum, retrobarse amb els seus èssers
estimats i viure eternament.
Malgrat no haverhi cap prova de la seva
existència, la idea de tenir fe en una vida eterna és
suggestiva i atraient. Els ateus la trobem profunda
ment malvada i enganyosa. Hi ha filòsofs que la tro
ben útil per reprimir els instints —per natural
dolents, diuen— de l’ésser humà. Altres la troben
útil per treure’n profit polític i econòmic.
Si tenir fe —que com hem vist, no és el mateix
que tenir confiança— en alguna cosa, ja és dolent de
per sí, imagineuvos què ha de ser «tenir fe en un
dogma». I si per fer més publicitat de la fe, alguns
pregonen que «mou muntanyes», és fàcil deduir
també que «immovilitza cervells».

A propòsit de l’eternitat:
En Woody Allen diu que «L’eternitat es fa una
mica pesada, sobretot cap al final»
L’Agnès Riba escriu: «Qui vol l’eternitat del cel?
És la immortalitat quelcom desitjable? Es pot
valorar la vida a la terra si es creu que després
n’hi ha una altre que no s’acaba mai? A mi em
costa valorar el temps si penso que és
inesgotable. Sé que de vegades és dur pensar
que després de la mort no hi ha res, sobretot
quan marxa algú a qui estimes, però, en realitat,
queda tot el que aquella persona ha fet en vida.
Som el que som per tota la gent que hem
conegut, i en certa manera m’agrada pensar que
si algú estimat es mor, segueix formant part de
mi, perquè jo no seria igual si aquella persona no
hagués existit.
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IGLESIAS Y MONEDERO,
PROFETAS DE LOS
DESAMPARADOS

Recibido de MHUEL:
Víctor Moreno
José Ramón Urtasu
Carlos Martínez
Fernando Mikelarena
Ángel Zoco
Txema Aranaz

del Ateneo Basilio Lacort

E

stamos convencidos de que las opiniones de
Pablo Iglesias y de Juan Carlos Monedero no
son las opiniones de Podemos. Mucho me
nos lo son cuando lo que dicen va directamente con
tra una de las señas de identidad de Podemos, como
es la defensa de la laicidad del Estado.
Tanto el primero como el segundo han interve
nido públicamente para justificar el comportamien
to del alcalde de Cádiz, alias Kichi, el cual, ha
concedido la medalla de oro de la ciudad a la Virgen
del Rosario, emulando las hazañas nacionalcatólicas
del otrora ministro del Interior, Fernández Díaz, el
hombre que susurraba a su ángel custodio, llamado
Marcelo.
Iglesias lo ha justificado diciendo que «Kichi ha
manejado el asunto de una manera muy laica»
(diario.es, 3.6.2017). ¿Y en qué consiste dicha ma
nera? Según sus palabras «en que en una ciudad co
mo Cádiz, con esa tradición anarquista y liberal, esa
Virgen, tan vinculada a las cofradías de pescadores,
no va unida al conservadurismo que nos podría
parecer desde fuera». Impagable confesión. El co
nocimiento teosófico que demuestra Iglesias sobre
la naturaleza progresista o conservadora de las vír
genes celestiales resulta abrumador. Según él, con
ceder medallas a vírgenes a las que son tan devotos
los tradicionalmente anarquistas pescadores gadita
nos es, por proximidad ideológica, un acto anar
quista, y, si no llega a tanto, como mínimo de
izquierdas. Y laicista. Y, en segundo lugar, «se trata
de una manera muy laica porque es una muestra de
respeto a los sentimientos populares demostrando
que hay que convivir con distintos pareceres y tradi
ciones. Los urbanitas de izquierda tenemos que
aprender a respetar esas tradiciones tan arraigadas
en el pueblo».
La argumentación de Iglesias, además de tópica
y paternalista, en nada se diferencia de las tesis es
grimidas por los políticos de derechas y de una su
puesta izquierda cuando se escudan en los
sentimientos religiosos y la tradición para esca
quearse del cumplimiento de la no confesionalidad
del Estado, establecido por la Constitución (art.
16.3).
¿Y Monedero? Sucede lo mismo que con Iglesias.

Ignorábamos que tuviera conocimientos teológicos
tan íntimos acerca de la familia celestial. Si el pri
mero distinguía entre vírgenes progres y conserva
doras, Monedero diferencia entre el consumo de
vírgenes para pobres y otra para ricos (en Público,
«Ahí va, la virgen» (28.5.2017).

Ambos se esfuerzan en
demostrar que no es lo mismo
que las concesiones a las
deidades celestiales las haga
un exministro de derechas, a
que las perpetre un militante
de izquierdas
Las primeras son condenables; las segundas no.
Pero lo único que consiguen es hacer el paripé
ideológico intentándolo. La irracionalidad siempre
lo será, la practique Agamenón o sus porqueros, llá
mense Iglesias o Monedero.
Dice este que «la Virgen de los humildes, aun
siendo cierto que trabaja más tiempo para los pode
rosos que para los pobres, ayuda a que los golpea
dos imaginen la vida un poco menos miserable. Y
eso, nos guste más o menos, hay que respetarlo».
Ya. Porque lo diga él. Nada es sagrado y todo se
puede discutir. Pero, si Monedero tiene justificación
empírica de que la Virgen ayuda al pobre, habrá que
bajar la testuz. Eso sí, en su próximo artículo será
necesario presentar los avales correspondientes, re
mitidos, a ser posible, por la propia Virgen y por los
agraciados de su intervención milagrosa.
Añade, en la misma línea que Iglesias, que «no
es lo mismo que los humildes celebren a la Virgen,
en su mundo sin grandes esperanzas, a que la cele
bren los que cierran a los humildes sus esperanzas».
¿Y cómo sabe Monedero quién es más agradable a
los ojos de la Virgen? Nunca lo sabremos, a no ser
que dicho cariño lo avale con un certificado celestial
mariano.
Siguiendo este reguero de falacias misticoides,
hasta parece mentira que, en el debate sobre la per
tinencia o no de emitir misas dominicales por tele
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visión, Iglesias y Monedero no plantearan que eso
dependería de si la celebraba un sacerdote de po
bres o de ricos, del Opus o de la teología de la libe
ración, o si se oficiaba en una capilla de la Virgen de
los desamparados o en la sacristía del arzobispo de
Constantinopla.
Más aún. Monedero sostendrá que como «Kichi
es de izquierdas, republicano y defiende una Iglesia
al servicio de los pobres», se puede permitir dar
medallas a la virgen del Rosario y al lucero del alba
sin manchar su ademán laicista. Porque como dice
el teólogo de barbecho Monedero, su amigo Kichi
«escucha al pueblo en el momento concreto en el
que vive el pueblo, que es el ahora.» Una distinción
que parecerá de raigambre marxista, pero, más
bien, es flatulencia soltada en el camarote de los
hermanos Marx.
¿Hasta cuándo durará es
ta celebración del fetiche, de
la superstición y de la marru
llería místico teológica? Mo
nedero lo tiene claro cual
profeta del antiguo testamen
to: «Solo cuando nos emanci
pemos de los dioses, no
habrá vírgenes ni dioses». ¿Y
cuándo nos emanciparemos
de la corte celestial y sus vír
genes? No sabe, no contesta.
Una pena.
Monedero culmina su afrenta a la inteligencia
advirtiéndonos de que Kichi no actúa de forma in
consciente, sino porque «lo tiene claro. Y sin ayuda
de la virgen, porque dios nunca abandona». Lo que
han oído. Dios nunca abandona. Un buen lema para
las próximas elecciones que Podemos podría enar
bolar en Madrid, poniendo como prueba de supera
ción del infortunio de los desgraciados la
intercesión de la virgen del Rosario, en Cádiz.
Hablando en serio. Lo hecho por Kichi en Cádiz
es incompatible con un político de Podemos que lu
cha por la implantación de una sociedad laica, plu
ral y respetuosa con las distintas creencias y no
creencias del pueblo. Que este sea creyente o no cre
yente, sea devoto de san Críspulo o san Cojonciano,
allá él. Pero que, desde una institución democrática
y plural, no confesional como es un ayuntamiento,
legitime comportamientos católicos excluyentes, es,
no solo impresentable desde el lado de la racionali
dad, sino desde la propia constitución.
Primero, porque la concesión de la medalla de la
ciudad a la virgen del Rosario, no es conforme a De
recho. Al fin y al cabo, ¿dónde está esa persona jurí
dica que recibe dicho honor? Más que conforme a
Derecho es conforme a la más tradicional de las su
14 — Gaietà Ripoll

persticiones. Y que se sepa, la Virgen del Rosario no
ha hecho ningún mérito, ni ha aumentado la renta
per cápita de las clases menesterosas, como en su
tiempo hizo la Virgen del Rocío, capaz de acabar
con la crisis económica moviendo una sola mano,
según atestiguara Fátima Báñez.
Segundo, Kichi antepone sus convicciones per
sonales al marco legal constitucional, o, si se quiere,
hace suyas las convicciones religiosas populares y
así cree representar a toda la ciudadanía gaditana
en esta materia, dando un salto imaginario mental
que solo cabe en un iluso. Ha atentado contra la
pluralidad confesional de la sociedad gaditana, an
teponiendo en exclusiva la confesión católica por
encima de cualquier tipo de creencia o de no creen
cia. El próximo paso será consagrar la ciudad a di
cha Virgen, como hacía Alfonso XIII y, luego, el
nacionalcatolicismo,
que
ofrendaba España al Sagrado
Corazón.
El alcalde ha faltado al
respeto a los ciudadanos que
no esperan que la solución
de sus problemas sea resul
tado de la intercesión mila
grosa de una Virgen aunque
esta sea de los pobres y de iz
quierdas. Y ha despreciado a
los creyentes reduciendo el
objeto de su devoción a mero debate político. Deba
te que a estas alturas no debería existir. En especial,
si se acepta que los políticos representan a un Esta
do No Confesional y, por tanto, no deben involu
crarse en hechos y actitudes que defienden una
determinada confesión religiosa o, como es el caso,
la defensa de una Virgen anarquista encariñada con
los pobres.
Teníamos noticia precisa de que el principio de
no confesionalidad del Estado, que debería regir en
España, no encaja con prácticas propias del nacio
nalcatolicismo, heredadas del régimen de Franco, y
que el gobierno del PP ha convertido en seña de su
identidad patriótica. Lo triste del caso es que repre
sentantes de Podemos traten de emular sus ha
zañas, incluidas las del ex ministro Fernández y su
fascismo de la fe.
Defender estas prácticas confesionales, usando y
abusando del poder municipal conduce inexorable
mente al desprestigio del poder civil y a una pre
ponderancia y mantenimiento del poder religioso en
la sociedad.
Si es así como Iglesias y Monedero pretenden
emanciparnos de dioses y de vírgenes, apaga y vá
monos.

Llibres

POR A L'ISLAM
Europa sota pressió

EL ANTICLERICALISMO
Andreu Navarra Ordoño, 2013
Nº de páginas: 320 págs.
Encuadernación: Tapa blanda
Editorial: Catredra
Lengua: Castellano
ISBN: 9788437631295

Andreu Navarra Ordoño és
un escriptor i historiador ca
talà. Es va llicenciar en Filo
logia Hispànica. Va obtenir el
Premi Extraordinari de Llicen
ciatura i va gaudir d'una Beca
Predoctoral de Formació a
l'Investigador de la Generali
tat de Catalunya. Viquipèdia

Todo indica que en nuestra sociedad existen aún problemas sin
resolver entre nuestro régimen político y la Iglesia.
Tradicionalmente, la historiografía española ha tendido a
esconder o maquillar uno de los fenómenos más desconcertantes
de la cultura española: el anticlericalismo visceral que explotó con
toda intensidad en fechas clave como 1835, 1909 y 1936, fechas
asombrosamente avanzadas. Gracias a la labor de dos
antropólogos, Julio Caro Baroja y Manuel Delgado, hoy
conocemos mucho mejor esa corriente continua, pero aún hay
muchos fenómenos sin explicar. Este libro se propone historiar el
origen de los anticlericalismos peninsulares desde la misma Edad
Media hasta la más reciente actualidad, entendiendo por cultura
toda clase de manifestaciones públicas que abarcan desde la
literatura hasta la política, pasando por todo tipo de foros de
opinión e instituciones culturales.

EL DIABLE ÉS CATALÀ

Tapa tova: 352 pàg. (Preu:19,90€)
Editor: Angle (Novembre de 2014)
Idioma: Català
ISBN: 9788416139248

Des de Ceret, al nord, fins a Tortosa, a l'extrem sud del mapa, i
des de Begur, a l'est, fins a Tamarit de Llitera, a l'oest, Catalunya
és terra de dimonis. La terra més ufana sota la capa del sol és
també la més demoníaca de tot el continent europeu:
• Tenim més de 70 mots populars per designar el Diable.
• La geografia catalana conté 12 coves, 29 torrents i barrancs, 22
estanys i gorgs, 13 castells, 31 ponts... que fan referència al
Diable. I també més de 30 entrades directes a l'Infern.
• El Cavall Bernat de Montserrat és d'origen diabòlic.
• El manual per fer exorcismes més utilitzat a l'edat mitjana es va
editar a Barcelona. Segons l'escriptor Joan Oliver el Diable
parla en lleidatà.
• A la Divina comèdia de Dante trobem tres comtes catalans al
Purgatori.
• Arreu de Catalunya continuen celebrantse aquelarres, misses
negres, pactes demoníacs i exorcismes.
Després de documentarse durant anys, la periodista Sylvia
LagardaMata, que ja ens va sorprendre amb el seu exitós
Fantasmes de Barcelona (cinc edicions), torna a submergirse en
la Catalunya més màgica i desconeguda per demostrarnos, amb
el seu estil amè, que El Diable és català.
Llegendes, tradicions, indrets i costums que ens mostren la forta
vinculació de Catalunya amb l'Àngel Rebel.

Barcelonina de socarel, i amb el cor dividit entre la Catalunya dels seus amors i el Llenguadoc dels seus
avantpassats, Sylvia LagardaMata estima l'art, la història i el dia a dia dels seus petits països amb una
passió que l'ha dut sovint a situar les seves narracions a cavall d'ambdues contrades. És llicenciada en
Ciències de la Informació i màster en Comunicació Audiovisual. Va exercir de publicitària i de periodista, i
actualment redacta guions per a documentals i dóna classes de cinema i televisió. Entre els seus llibres hi
ha Goita camaco! Vale pagès!, Mazapanes amargos, Fantasmes de Barcelona (Angle, 2009), un gran èxit
de vendes amb cinc edicions, i Misteris de Barcelona per no dormir (Angle, 2013).
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CARTA AL SENYOR NOVELL

Albert Riba
President d'AAdC

BISBE DE SOLSONA

C

om vostè ja sap, el seu antecessor Sr. Traser
ra és una persona discreta que mai va fer so
roll mentre va ocupar la seu que ara té vostè,
i que va ser tolerant amb les altres formes de pensar
i d'entendre la vida —o això és el que diuen d'ell.
Vostè —amb 41 anys— el va substituir el 12 de
desembre de 2010 anomenat pel Sr. Ratzinger, que
es va fer famós com a cap de l'actual organització
hereva de la santa inquisició. Durant el seu mandat
va donar mostres clares del seu conservadorisme,
tant en les seves actuacions com en la doctrina que
dictava i les persones en qui confiava.
Així doncs, en ser anomenat bisbe —atès que la
CEE en aquell any era també ultraconservadora—
vàrem deduir que vostè no era, ni és, gens progres
sista, ni obert, ni tolerant.
Suposo que en un lloc on els seus col·laboradors
eren heretats, li ha costat més de sis anys fer neteja
sense aixecar la llebre entre els seus seguidors. I ara
—ja amb totes les regnes del bisbat de Solsona a les
seves mans— ha pogut destapar el seu cor, sortint
de l’armari començant una croada conservadora per
fer desaparèixer els rastres del seu antecessor.
Ve a comte tot aquest relat, perquè darrerament
ens ha donat motius per pensar d'on surten i a on
porten les seves idees. Ja és un clàssic de les religi
ons que, per conquerir un territori a la llibertat de
consciència, primer cal portar —sense grans escara
falls— un «pastor» festaire a la diversitat, que sigui
tolerant amb la divergència. En el cas que ens ocu
pa, aquesta feina la va fer el Sr. Traserra. Acabat el
capítol de la conquesta i enredada la gent amb festes
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i llibertats, es presenta un «sergent» de
la puresa ideològica —en aquest cas
vostè— per tal de posar ordre i evitar les
possibles contaminacions de la doctrina.
Analitzem algunes de les seves idees:
El 20 de febrer d'enguany dicta uns
«Criteris per a l'ús de les esglésies i les
capelles per a actes extralitúrgics». En
aquest document vostè proclama que
d'un temps ençà es fan cada vegada més
actes profans pel fet de tenir convenis
amb les administracions públiques que
han dedicat diners de tots a reparar, mo
dernitzar o restaurar temples de culte.
Ara ja sabem què vol aconseguir amb les
seves instruccions: deixar clar que
l'església no negocia ni acorda res amb
els poders públics; els edificis són un bé
de tots —que hem de mantenir— però pel damunt
de tot són una propietat de l'església que sols ella
pot usar i sols ella pot decidir què és religiós o què
és profà, i per tan què es pot fer i què no. No el pre
ocupa si els diners per a la «restauració» la «repa
ració» o la «manutenció» són profans o seglars o
laics o ateus. És per això que li exigeixo que em tor
ni els diners que rep dels pressupostos públics i que
m'han sigut expropiats per la força de la violència
legal a través dels impostos.

Si vostè no vol cedir els
centres de culte de la seva
religió per a actes públics
legals, cal que no demani
diners públics. I si vol diners
públics, cal que cedeixi l'ús
dels locals a totes les entitats
socials, religioses o no.
Em ve al cap un acte celebrat a la catedral de
Solsona el dia 9 de juny de 2006. En aquella època,
vostè ja hi era com a Secretari generalCanceller de
la diòcesi de Solsona, i l’acte li devia doldre en el
més profund del cor. El bisbe havia cedit la catedral
perquè els dirigents de l’Església Cristiana Essènia
celebressin la consagració de bisbes espanyols amb
tota una cerimònia —per cert volgudament sem
blant a la catòlica. Han calgut d’onze anys per tal de
consumar la seva venjança (?), o com a mínim dei
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xar clar que d’església només n’hi ha una. És curiós
que el Sr. Jorge Bergoglio se'n vagi a orient per tal
de celebrar actes litúrgics a centres de culte ortodo
xos i vostè posi traves a l’ecumenisme.
Aprofitant que el riu Negre passa per Solsona,
voldria dirli al Sr. Omella, de Barcelona, que l'ano
menada parròquia Abraham va ser construïda com
a sala de meditació i convivència de les diferents op
cions de consciència dels atletes participants a
l'olimpíada del 92 i cedit el seu ús a l'església catòli
ca. Com és que de l'espai Abraham ara se'n diu
parròquia Abraham? És propietat de l'església catò
lica? Per quins set sous un bé fet amb diners de tots
és ara només propietat d'alguns? Per què l'edifici té
una creu, si és de totes les opcions de consciència?
Bé, deixem Barcelona i tornem a Solsona, on en
l'homilia del 21 de maig, vostè Sr. Novell va dir unes
paraules clarament homòfobes on relacionava l'ho
mosexualitat amb l'absència de la figura paterna.
Cal ser un ignorant de primer ordre per dir una ba
janada així. És que els homosexuals no tenen pare?

Potser el seu Jesús era homosexual? De fet, ens han
volgut fer creure que no tenia pare!
Davant del batibull social amb protestes al carrer
i declaracions de persona non grata a diverses po
blacions, el Sr. Novell —segurament impel·lit pels
seus companys de professió— va fer veure que de
manava perdó dient «que demanava disculpes si
havia ofès a algú». Sr. Novell: vostè amb les seves
paraules ens ha ofès a tots i cal que ens demani dis
culpes a tots. A més, cal que pateixi la penitència
corresponent i que faci propòsit d'esmena. No s'hi
val a dir que no era la seva intenció molestar a ningú
i quedarse tan content, quan els seus correligionaris
—i segurament vostè mateix— posen el crit al cel si
algú diu alguna cosa que no els convé. Això és el que
va passar amb l'autobús ateu, quan vàrem manifestar
que «Probablement déu no existeix», i la conferència
episcopal espanyola —davant d'una blasfèmia tant
«ofensiva»— va demanar que se'ns apliqués el delicte
d'ofensa a les conviccions religioses.
Ens queda molt de camí per recórrer en aquest país.

Propuesta realizada 20170628 al Consejo Internacional de la AILP por la Asociación
Libres Pensadores Ateos  Atheist Freethinkers, para la reunión del 20170924
Dada su determinación de luchar decididamente contra cualquier forma de dogmatismo y oscurantismo
religiosos, la AILP reconoce los hechos siguientes:
1) El Islam político, también conocido por los nombres de islamismo e islamofascismo, es una ideología
y un movimiento políticoreligioso internacional oscurantista, anti laico, liberticida, teocrático,
proselitista y totalitario. Es una forma integrista del islam. A escala planetaria, este movimiento es, al
menos, tan peligroso como los más fanáticos de los integrismos religiosos existentes, incluido los
integrismos de origen cristiano. Actualmente, el islamismo es la más peligrosa y la más misógina de
todas las ideologías religiosas, dando a la mitad de la humanidad un estado subhumano.
2) El islam político tiene diversos medios para promoverse y expandirse, siendo el más espectacular de
esos medios el terrorismo. Empero, este último es sólo la punta del iceberg, dado que el islamismo
dispone de toda una gama de medios propagandísticos, yendo hasta los más banales y cotidianos,
como la normalización de variadas prácticas islámicas en los espacios públicos, desbordando así el
cuadro privado al cual debería limitarse la práctica religiosa.
3) Uno de los medios más importantes de propaganda islamofascista, es la promoción y la imposición
del porte del velo islámico por parte de las mujeres, bajo todas sus formas: hijab, tchador, niqab,
burqa, burkini, etc. Entonces, con la finalidad de frenar el auge de esta ideología liberticida, es
necesario prohibir el porte del velo en cualquier lugar donde esta prohibición no representaría un
grave menoscabo de la libertad individual , sobre todo en las instituciones del Estado y en las escuelas
públicas. Una medida de este tipo, sería evidentemente necesaria pero insuficiente.
Así, la AILP denuncia el islamismo y declara su voluntad de luchar con perseverancia contra ese
movimiento liberticida, analizando su ideología y sus diversos medios de propaganda y proponiendo
medidas para hacerles frente.
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Coŀlaboracions

CUSTODIO, QUÈ EN FAREM DE TÚ?

V.S.
soci d'AAdC

T

ots coneixem al Custodio Ballester.
Potser no pel seu nom, però si per
les seves malifetes. És el rector de
la parròquia de la immaculada concepció
de l’Hospitalet del Llobregat on es resa
per Franco i José Antonio, es fan misses
per als morts de la «División Azul», es
canten himnes feixistes, s’admira la «Glo
riosa Cruzada Nacional» —proclamada al
seu dia per la conferència episcopal espa
nyola— i s’organitzen processons amb els
associats als «Antiguos Caballeros Legio
narios» amb lluïment d’una parafernàlia
nazi pròpia d’altres temps.
Ara ja heu situat el personatge, rodo
net, ensotanat i de cara enrojolada, or
gullós de les seves gestes que, com als
jihadista musulmans, el portaran directament al pa
radís, en compensació per la seva vida convertida en
creuada contra els homosexuals, gais, lesbianes
transgèneres i bisexuals.
És en el marc d’aquesta croada que l’altre dia el
van caçar en una homilia en què destil·lava tot l’odi
que porta a dins.

En l’homilia de la missa del 24
de juny va deixar anar que
l’homosexualitat «és un pecat
gravíssim» que «els
homosexuals mostraran a
Madrid les seves vergonyes
públicament i el cap de
setmana vindran a ferho
també a Barcelona».
Seguia amb els seus pensaments: «Acabareu
pensant que això de ser gai està bé, i resulta que no,
segueix sent pecat ser homosexual per més que ho
promoguin els poders públics» i que «Un dia vin
dran els Mossos i emmanillaran tots els capellans
que diem la veritat i se’ns emportaran a la presó, ja
que les autoritats ens poden tancar per un delicte
d’odi contra els homosexuals».
Davant l'escàndol, que podia enterbolir la costo
sa cerimònia de cardenalització del nostre amic
Omella, arquebisbe de Barcelona —pot ser que s’ho
facin mirar això de les despeses de les cerimònies,
que al cap i a la fi paguem entre tots, tant si vols
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com si no vols, inclosos els ateus— ens van fer saber
Urbi et orbi que aquest problema quedaria solucio
nat a final de setembre en què el Custodio deixaria
de ser rector de la parròquia. Bé, fins aquí sembla
que la cosa s’encarrila, però.... Sempre hi ha un
però, ¿què en faran d'en Custodio?
Pot ser cedit a la diòcesi de Solsona, on el seu
bisbe, el Sr. Novell —vegeu l’article en aquesta ma
teixa revista— estarà content de rebre algú amb ide
es paral·leles a les seves en qüestió de sexe.
El posaran a ajudar al Sr. Wlodzimierz Soszinski,
rector de la parròquia de La Bisbal del Penedès, que
té una idea dels sexes clara «les dones a casa i amb
la cama trencada» —vegeu article a la revista de tar
dor 2016—.
Trametre’l a Austràlia a fer de secretari del car
denal George Pell, fins al dia 29 de juny el número
tres del Vaticà, cap dels afers econòmics i imputat
per delictes de pederàstia. Avui hem d’aplaudir a en
Jorge Bergoglio; ha pres una decisió immediata en
un tema tan delicat com la pederàstia: tramitar i ac
ceptar la petició d’excedència d’en Pell. Podia fer al
tra cosa? Si cessarlo fulminantment, però ha
preferit meditar sobre el pitjor càstic possible: po
sarli de secretari a en Custodio.
També se’l pot dedicar al «dolce far niente» ben
amagat en algun convent perdut per les muntanyes
—a poder ser «montañas nevadas»—, encara que és
jove per a la jubilació.
Jo proposaria que el posessin a vigilar —de nit i
en solitari, perquè no parli amb ningú— una fàbrica
de preservatius. Tindria temps per pensar, sobretot
si se li imposa el vot de silenci, i així es podria gua
nyar la vida.

¡N
Tecnología

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
ENTRAN EN LAS RELIGIONES

O

VE

DA

D!

GodsApp® 2.0 es la nueva aplicación de bajo precio (184,30 € +IVA) para
móviles inteligentes Android, que permite a los creyentes —también inteligen
tes, si la compran— disfrutar de las ventajas de las nuevas tecnologías en la
práctica cotidiana de su religión.

Una aplicación indispensable
para creyentespracticantes

Permite configurarla para cualquiera de las 7 principales
religiones del mundo
En todas ellas, la aplicación permite:
• Localizar los templos de culto más cercanos mediante
GPS y GoogleMaps
• Visualizar los textos de salmos, oraciones y plegarias
de todo tipo en el idioma propio. (Para el Islam sólo en
árabe)
• Escuchar cánticos de la religión seleccionada. (Se re
comiendan auriculares para no acabar discutiendo
con según quien tengas al lado)
• Llevar un calendario de control riguroso de todo tipo de abstinencias y
penitencias de cada religión. Incluye alarmas por el ramadán, las santas
pascuas, maitines, etc.

En la modalidad «cristianismo», permite adicionalmente las
siguientes opciones:
• Modo confesión: Por chat, con cifrado especial (para
asegurar el secreto de confesión) y con penitencia que
se incluye automáticamente en el calendario / agenda /
tareas pendientes. También permite evaluar si la peniten
cia ha sido proporcionada al pecado confesado (conside
rando el atenuante de que ya es medio perdonado).
• Modo cilicio: El aparato se calienta hasta 85 ºC y se
pone a vibrar intensamente (valores programables). Hay
que atárselo plano allí donde produzca más dolor y afec
te más superficie sensible del cuerpo, con el fin de sufrir
más. Hábilmente programada, esta opción puede tener
también usos más lúdicos. Por ejemplo: disimuladamente
puesto bajo la gorra puede generar diversas excitaciones
mentales. Se prohíbe terminantemente su uso pecamino
so a temperaturas tibias y vibraciones suaves por debajo
de la cintura.
• Modo hostia consagrada: sitúa una marca redonda vi
sible en el centro de la pantalla del móvil, para usarlo co
mo bandeja en la eucaristía. Así se evita tener que poner
las manos haciendo cazoleta y ayuda al sacerdote a de
jar la hostia cómodamente en el lugar adecuado para po
der recogerla (véase imagen).

¡GRATIS!

GodsApp® incorpora un álbum
de canto gregoriano con letra
ininteligible, para poder ser oida
por practicantes de cualquier
religión, incluyendo ateos,
agnósticos y librepensadores

¡Basta ya de tener
que asistir
personalmente a
los anticuados
confesionarios!
Con GodsApp®
podrá confesarse
cómodamente
desde cualquier
zona WiFi.

Feligrés cristiano
gozoso, utilizando
la aplicación
GodsApp®. listo
para recibir
cómodamente la
hostia consagrada
con su teléfono
Flex.

Aplicación esponsorizada por ParanoiaMobile®
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Si vols veure el vídeo, clica aquí

El geni de Darwin

L'ÀNIMA DE RICHARD DAWKINS I DAN DENNETT
En Dan no té gens de fe en déu ni en l’eternitat.
R.D.: —Penses que el Darwinisme li nega el consol a la gent?
D.D.: —Crec que només els treu una crossa que no necessiten. I és la
crossa de l’ànima immortal. És una idea que molta gent pensa que és molt
important. Però el Darwinisme la substitueix amb la idea d’una ànima mortal
material. Sí, tenim ànima, però està feta de neurones. Les petites
neurones, individualment, no son més que petits biorobots cecs. No saben
res. No es preocupen per res. Només fan la seva feina. El que és
sorprenent, és que si n’ajuntem prou, amb la mena de grups adients,
obtenim, básicament, una ànima. Obtenim el sistema de control i la
memòria d’un ésser que se’l pot fer responsable, que és capaç de
responsabilitzarse, que es pot projectar cap al futur.
R.D.: —I quan la gent em pregunta: «D’on treu el consol, vostè?» penso:
«Quant més en vols?»
D.D.: —I tant! Què hi pot haver més fantàstic que formar part d’aquest
increïble mosaic vivent de: creixement i exploració i innovació. I tot està
passant, no en un milió, no en mil milions, sinó en bilions de llocs a l’hora.
Simplement, observem el planeta. L’exuberància del procés de la vida, que
té lloc al voltant nostre. Tota la creativitat que hi ha. És una cosa
impressionant. És fantàstic llevarse al matí i adonarte que formes part
daixò.
R.D.: —Exacte!. I no només formem part d’aquest procés, sinó que som
capaços de reflexionar sobre el fet que la nostra capacitat de copçarlo, la
nostra capacitat d’entendre’l i de gaudir d’aquesta comprensió, és també un
producte d’aquest mateix procés. El nostre cervell, capaç d’examinar això,
és un producte del procés que estem examinant.
D.D.: —A vegades, m’agrada dir que el planeta ha desenvolupat un
sistema nerviós que som nosaltres.
Charles Darwin va morir el 1882. «No tinc gens de por de morir», li va
xiuxiuejar a la seva dona, l’Emma, els seus últims dies de vida.
Darwin volia que l’enterrèssin a Dawne, al costat dels seus fills morts. Però
l’establishment científic va insistir en un enterrament honorífic a l’Abadia de
Westminster.
Hi van assistir una gran quantitat de científics, filòsofs i famosos. L’esglèsia
d’Anglaterra, va intentar absorbir l’home que els havia tirat a terra la
barraca. Però així i tot, va resultar que l’arquebisbe de Canterbury estava
indisposat, i el devot primer ministre William Gladstone va al·legar que ja
tenia altres compromisos. No s’hi haurien trobat bé al funeral del científic
que, amb la seva obra, havia demostrat la superficialitat i les deficiències
del relat bíblic de la creació.
Venero Charles Darwin. Va fer que la vida tingués sentit. El món és
sorprenent; encara més del que es pensava Darwin. I com més coses
descobrim, més insignificants semblen les nostres petites creences
privades.
El Darwinisme ha deixat un vuit allà on abans hi havia la religió? No. Més
aviat ens obre la ment a un món majestuós. A l’autèntica màgia que ens
envolta per totes bandes, que no es basa en una fe dubtosa, sinó en
ciència sòlida.
En aquest grapat de terra, hi ha uns 25 mil milions de bacteris, Això és tres
vegades i mitja la població humana sencera del planeta. Nosaltres, els
humans i els animals que podem veure, som una fracció minúscula de la
vida a la terra. Des d’una perspectiva còsmica, de la vastedat de l’univers i
del temps geològic, som insignificants.
Hi ha persones que troben aquest pensament inquietant, fins i tot terrorífic.
Com Darwin, jo trobo la realitat engrescadora.
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