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No comentaré en detall en aquest 
editorial  la  complicada  i  imprevisi
ble situació política i social que viu 
Catalunya  aquest  principi  de  tar
dor.  En  aquest  número  hem  dedi
cat  tres  pàgines  a  l’enrevessat 
atemptat  terrorista  del  17  d’agost, 
que a tots ens ha deixat un regust 
amarg,  tan  per  les  víctimes  com 
per altres aspectes que es comen
ten.
Tot  i  això,  no  podem  deixar  d’es
mentar  la  indignant situació que el 
govern de l’estat ha portat al poble 
català.  S’ha  permès,  i  potser  im
pulsat, que  la catalanofòbia —que 
tant  bons  rèdits  electorals  els  ha 
donat—,  s’imposi  com  a  discurs 
quasi únic a la resta de l’estat.
Fa  ja molts anys en una conversa 
amb Gonzalo Puente Ojea va pre
guntarme  «...pero,  que  queréis 
los  catalanes»,  li  vaig  contestar 
«vivir  bien  en  España»  i  es  va 
quedar  callat. Mai més  vàrem  tor
nar a parlar del tema.
Seguim  igual,  cap  proposta  del 
govern  de  l’estat  i  els  seus  cori
feus.  Només  menyspreu,  catala
nofòbia, laminació de la cultura i la 
llengua  i  desinversió  econòmica 
per  tal  de  poder  subvencionar  el 
sistema caciquil que permet  la su
pervivència  dels  grups  extractius 
que ens governen... amb  totes  les 
benediccions,  és  clar,  de  l’esglè
sia. Encara que aquí alguns cape
llans  —com  deia  ja  fa  temps  La 
Trinca— fins  i  tot son independen
tistes, "per si de cas". A Catalunya 
també  tenim  les  nostres  desgrà
cies  i  els  nostres  errors,  però  el 
poble  no  ens  mereixem  aquest 
maltracte.

Editorial

Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, el Maresme, 10 de gener de 1859  
Barcelona, 13 d'octubre de 1909) fou un important pedagog català, 
maçó,  llibertari,  lliurepensador  i  ateu.  Als  24  anys  va  entrar  a 

treballant  al  ferrocarril  BarcelonaCervera,  la  qual  cosa  li  proporcionà 
contactes que el portaren a ingressar al Partit Republicà Progressista fins 
a  1890  en  què  comença  a  evolucionar  cap  a  l’anarquisme.  El  1901  va 
crear  l'Escola  Moderna  (vegeu  la  pàgina  7),  un  projecte  pràctic  de 
pedagogia llibertària, basada en l'aprenentatge mitjançant l’experiència i 
el  raonament.  A  les  seves  classes  s’ajuntaven  nens  i  nenes,  provocant 
l’escàndol de les ments benpensants de l’època i una declaració de guerra 
per part de l'església, que veia perillar el seu privilegi sobre l’educació, en 
veure  que  perdien  el  poder  de  modelar  la  moral  social  al  seu  gust  i 
interessos,  a  més  de  veure  perjudicat  el  seu  bon  negoci;  talment  com 
avui. També va escriure  l'obra que du per  títol «L'Escola Moderna», on 
exposa els seus principis pedagògics.

La vida afectiva de Francesc Ferrer va ser convulsa a mida que la seva 
evolució  el  va  anar  portant  cap  a  un pensament més  llibertari.  El  1892 
participà  en  el  Congrès  Universal  del  Lliurepensament  de  Madrid 
organitzat per la Federació Internacional de Lliurepensament amb seu a 
Brussel·les.

Partidari  de  la  vaga  com a  arma  revolucionària,  va  editar de  la  seva 
butxaca el periòdic «La Vaga General»,  fins que el  1906 Mateu Morral, 
traductor  i  bibliotecari  del  seu  centre  educatiu,  va  perpetrar  l'atemptat 
frustrat  contra  Alfons  XIII.  Això  va  tenir  com  a  conseqüència  per  a 
Ferrer  el  tancament  del  periòdic  i  uns  quants mesos  d'empresonament 
acusat  de  complicitat,  al  terme  dels  quals  va  ser  absolt.  Va  intentar 
tornar a obrir l'Escola Moderna, però no li va ser possible. L'any següent 
es va traslladar a França i a Bèlgica, on va fundar la «Lliga Internacional 
per a l'Educació Racional de la Infància», el president honorari de la qual 
era  Anatole  France.  El  1908  edità  la  revista  de  la  Lliga:  «L'Ecole  Re
novée»  a  Brussel·les,  però  posteriorment  la  traslladà  a  París,  on  va 
reprendre  l'activitat  de  la  seva  editorial  i  continuà  editant  el  butlletí  de 
l'Escola Moderna.

El  1909  va  ser  acusat  d’haver  fomentat  la  revolta  de  la  Setmana 
Tràgica de Barcelona, després d’un  judici militar ple d’irregularitats. És 
ben sabut —i ja ho va ser en el seu moment— que Ferrer i Guàrdia no va 
tenir  relació  amb  els  fets  i  que  els  tribunals  militars  el  van  acusar  i 
condemnar amb proves insuficients i falses. Fou afusellat.

Avui  encara  és  més  conegut  arreu  del  món  que  a  casa  seva;  ni 
l'església ni  la burgesia  l’han oblidat ni rehabilitat. Cada 13 d’octubre es 
fa una ofrena floral al seu monument a la muntanya de Montjuïc

FRANCESC FERRER I GUÀRDIA

Inscripció honorifica al 
monòlit per a Francesc 
Ferrer i Guardia, a la 
muntanya de Montjuïc, 
per l'ajuntament de 
Barcelona el 13 
d'octubre de 1990 el 
81è aniversari de la 
seva mort.

www.ateus.org
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ACTIVITATS D’ATEUS DE CATALUNYA
DURANT L'ESTIU DE 2017

Activitats

 —JUL  Diverses reunions des de principis d’any fins el 17 d'Agost per 
tal de concretar la participació d'Ateus de Catalunya a 
l'«Associa't a la Festa» els dies 23 a 25 de setembre a la 
Festa Major de Barcelona.

Malauradament, el nou ajuntament ha modificat les normes 
de participació i els límits dels continguts de la presencia de 
les associacions, cosa que ens ha portat a no participar. 
Tanmateix, assistirem a una activitat on aprendre tècniques 
per a la comunicació per gravacions d'imatge i so. Ha estat 
inútilment esgotador

06JUL  Reunió amb el Conseller de Cultura del Districte de Sant 
Andreu de Barcelona. Sembla que ens volen oferir un local 
per les activitats de l'associació. Veurem com evoluciona el 
tema.

30JUL  Publicació a la Web del vídeo «Buses y Dioses» de Mauricio
José Schwarz

12AGO  Tramesa d'un comunicat al Congrés de la Fédération 
Nationale de la Libre Pensée organitzat a Evry, a prop de 
Paris entre el 22 i el 25 d’agost.

20AGO  Dia internacional del lliurepensament.

23AGO  Tramesa a tots els socis i simpatitzants d'un manifest sobre 
els atemptats de Barcelona i Cambrils

24AGO Participació en l'acte interreligiós i interconviccional organitzat 
per iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona al Museu Marítim 
de les Drassanes, en memòria de les víctimes dels atemptats 
que van patir Barcelona i Cambrils el dijous 17. L'acte 
buscava oferir un espai plural de record a totes les víctimes, 
de països, creences i tradicions molt diverses. L'acte també 
va acollir altres conviccions, com ara la laica i l'atea. TV3 ens 
va fer una entrevista de la que van passar uns segons als 
telenotícies del dia.

21SET Tramesa d'un comunicat al 7è Congrés Internacional de la 
AILP a Paris.

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

Si tens coses a dir, relacionades amb els abusos de les religions, 
feste soci d'Ateus de Catalunya i coŀlabora en la revista Gaietà Ripoll

Atenció, reserveu la data! 
Ofrena Floral a Ferrer i Guàrdia 

dissabte 7 d’octubre 
a les 11,30h a Montjuïc

El proper 7 d'octubre, socis i simpatitzants 
d'Ateus de Catalunya esteu convidats a 

participar en l'Ofrena Floral que la Fundació 
Ferrer i Guàrdia organitza al peu del monument 
a Francesc Ferrer i Guàrdia, en commemoració 

i memòria del seu afusellament. Això serà al 
Parc de Montjuïc, darrera el Palau Nacional. 

www.ateus.org
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Atemptats 17/8/2017

NO TINC POR,  PERÒ ESTIC 
MOLT PREOCUPAT

Des del dia 17 d’agost he anat llegint i sentint 
moltes  idees  i opinions sobre  les motivaci
ons, les causes, els responsables últims, qui 

i  com  eren  els  executors,  etc.  referides  al  greu 
atemptat que vam patir a Barcelona i Cambrils

En primer lloc vull fer arribar la meva solidari
tat i la dels socis i simpatitzants d’Ateus, a totes les 
víctimes,  tant  als  familiars  i  amics de  les  víctimes 
mortals  com  als  ferits  i  les  seves  famílies.  També 
als  ciutadans  que  hem  tingut  un  ensurt  que  farà 
que les nostres vides ja no siguin igual que abans. I 
no puc deixar d’esmentar  els musulmans de bona 
fe,  que  seran  estigmatitzats  per  tots  aquells  que, 
des de l’arrogància alimentada per la seva ignoràn
cia,  transferiran  les neures  i  les desgracies que els 
amenacen, no als autèntics culpables sinó, deguda
ment manipulats, a aquells que no son del “meus”.

Al  dia  següent  de  l'atemptat  ja  he  rebut  diver
sos missatges  islamófobs  i  racistes,  alguns  proce
dents  de  persones  de  les  que  no  m’ho  esperava. 
Quan  succeeixen esdeveniments  com aquests des
cobreixes  el  fons  d’aquells  amics  que  sempre  han 
estat dubtosos o molt més despistats del que  t’es
peraves. Potser sí que els terroristes estan aconse
guint algun dels seus objectius. 

Afrontar aquesta amenaça global requereix una 
revisió  profunda  del  seu  —i  del  nostre—  passat, 
present  i  futur, amb tota  la capacitat  i voluntat de 
refer els ponts amb una cultura diferent i respecta
ble, de construir una economia globalment solida
ria i el definitiu reconeixement de la igualtat social 
i legal de tots els homes i dones del món. 

Aquest  número  de  la  revista  Gaietà  Ripoll  el 
dediquem a Francesc Ferrer i Guàrdia, que fou as
sassinat,  després  d’un  judici  militar  sense  proves 
fefaents, que el va condemnar a mort després d’un 
procés  d’intoxicació  informativa  dirigida  per  la 
monarquia, l'exèrcit i l'església catòlica, al conside

rarlo cap de la revolta de la Setmana Tràgica. Tot 
això  em  retorna  a  la  realitat  actual,  on  els  opina
dors  habituals  a  les  xarxes  socials  i  alguns  altres 
mitjans, van  intentar  convertir  els nostres  conciu
tadans de cultura musulmana —fossin creients o no
—  en  culpables,  obviant  la  responsabilitat  que  el 
món  occidental  tenim  en  el  passat  i  pressent  dels 
països islàmics. 

Malauradament, aquests esdeveniments han fet 
despertar  tots  els  sistemes de  comunicació per  tal 
de treure'n profit;  i si això no funciona ja ho arre
glarà algú a «foc i fúria». Hem vist com s’ha expli
cat la postveritat i la realitat paral·lela sobre la no 
implicació de  les  religions  en aquest  tipus d’afers, 
sobre la feina de les persones que amb gran esforç 
han  fet  possible  pal·liar  algunes  de  les  greus  con
seqüències  de  l’atac  i  sobre  la  utilitat  dels  serveis 
d'intel·ligència i les seves prioritats. 

Un  altre  aspecte  a  considerar  és  aquesta  per
manent crida a la unitat, per després organitzar un 
«funeral oficial» sota  l’aixopluc   només d’una part 
—cada cop mes minoritària— de la societat, en lloc 
d’afavorir  els  valors  de  la  laïcitat  com  a  mitjà  de 
contribuir  a  la  tolerància  i marginar més  els  radi
cals i els supremacistes. 

Una part significativa de  la ciutadania catalana 
ha  donat  una  lliçó  de  responsabilitat,  de  voluntat 
de no deixarse aclaparar per els manipuladors vi
olents, enfrontantse amb ells amb fermesa i   soli
daritat.  I  si  som  capaços  de  vèncer  als  racistes  i 
predicadors  de  l’odi  amb  estimació  fraternal,  po
drem  sortir  de  l’atzucac  en  el  què  ens  han  posat 
tots aquells que de forma egoista només pensen en 
el  seu  benestar  encara  que  sigui  amb  càrrec  als 
nostres conciutadans del món.

En  aquest  número  de  la  revista  trobareu  arti
cles  desenvolupant  alguns  dels  aspectes  que  aquí 
insinuem

Albert Riba
President d'AAdC

El  ministeri  espanyol  de 
justícia  (?)  ha  fet  un  infor
me del  seu  servei de  l’advo

cacia  de  l’estat  en  el  que  es  fan 
consideracions  negatives  sobre  si 
l’església  pastafari  reuneixi  les 
condicions  necessàries  per  ser  re
coneguda  com  a  religió,  amb  l’ex
cusa  que  els  objectius  del 
pastafarisme «són  aliens  als  d’una 
entitat religiosa».

El  pastafarisme  va  néixer  a  Estats 
Units  per  enfrontarse  al  intent 
d’ensenyar  el  «disseny  intel·li
gent» a les escoles dels EEUU. Ac
tualment  —a  més  d’alguns  llocs 
d’aquests  país—  és  legal  i  recone
guda  com  a  religió  als  Paisos  Bai
xos, Nova Zelanda i Australia.

Sorgeix  la  religió  al  comença
ment  del  món,  però  la  coneixem 
gràcies  al  físic  nordamericà Bobby 
Henderson, indignat perquè volien 

donar creacionisme com a assigna
tura  de  ciencies  a  l’escola  del  seu 
fill.

Una dada per als advocats infil
trats  per  l'Opus  i  altres  organitza
cions  sectàries:  la  Llei  de  llibertat 
religiosa no fa cap definició del què 
és  i  del  què no  és  una  religió.  I  si 
mirem cada una de les religions és 
per  llogarhi  cadires  de  les  bestie
ses  que  s’han  admès  com  a  religi
ons.

TRENQUEM UNA LLANÇA PER L'ESGLÉSIA PASTAFARI
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Els atemptats terroristes són l'«efecte bumerang» de 
les  polítiques  exteriors  practicades per països  occi
dentals, com Espanya.

Mentre no s'associï  la  relació  causaefecte dels atemp
tats jihadistes al nostre país i a la resta d'Europa, amb les 
guerres desestabilitzadores promogudes pels Estats Units i 
els països de l'OTAN al nord d'Àfrica, Orient Mitjà i Llunyà 
Orient, s'estarà afavorint la manipulació de l'opinió públi
ca,  orientantla  cap  a  postures  islamofòbiques,  racistes  i 
xenòfobes,  aprofitant  l'acció  terrorista  per  militaritzar  la 
nostra societat, retallant les llibertats públiques –de forma 
pretesament  irreversible–, en nom de  la seguretat col·lec
tiva.

La política exterior espanyola, (diplomàtica, econòmica 
i  militar),  no  pot  continuar  estant  subordinada  al  servei 
d'interessos  geopolítics,  aliens  als  nostres  interessos  na  
cionals,  sota  pena  de  continuar  sent  objectiu  preferent 
d'un terrorisme, que acabi per justificar el final de la nos
tra societat democràtica.

Floren Dimas és Oficial de l'Exèrcit de l'Aire (RT). 

Membre del col·lectiu de militars demòcrates ANEMOI i 

vocal de l'Associació Civil Milícia i República (ACMYR).
Rebut del BOLETÍN SER Y ACTUAR

Traduït al català per el 

Centre d’Estudis Joan Bartrina

ATEMPTATS A CATALUNYA
EL QUID DE LA QÜESTIÓ

Per Floren Dimas per Rebelión

Hi ha una tradició en totes les religions que diu que els déus, 
semidéus, profetes, sants, guies, esperits, àngels etc. són els 

responsables de totes les coses bones que els passen als homes i 
dones, mentre que no tenen res a veure amb les coses dolentes. 

És curiosa aquesta coincidència. 
Si els déus poden fer coses bones: 

per què no poden evitar les coses dolentes? 
És que no són omnipotents?

El buscador de déus

on estaven els déus el dıa 
17 d’agost de 2017?
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Arran de l’atemptat del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils, m’he plante
jat per què estem tant trasbalsats per els 15 morts que vàrem patir a 
Catalunya, a Espanya, a Europa, a Occident… i en canvi no parlem ni 

ens manifestem, ni fem altars amb flors pels carrers per els milers de morts 
que cada dia es produeixen al món per causes de les que ens podem respon
sabilitzar els humans.

No és menystenir als difunts al nostre país, però sorprèn que siguem tan 
sensibles per unes causes i no per altres. En aquests moments:

• En els gairebé cinc mesos que van de 2017, el món ha assistit a uns 388 
atacs terroristes a 52 països, que els han costat la vida a unes 3.205 
persones, d'acord amb un informe publicat per la Universitat Austral 
tancat a finals de maig del 2017. Les dades globals son confuses doncs 
varien entre 8.000 i 20.000 persones per any.

• Cada any moren 3,5 milions de nens per desnutrició, 10.000 al dia.
• Mes de 8.000 persones moren cada dia al món a causa de malalties cu
rables. Segons un informe  de Metges Sense Fronteres es per manca de 
tractament adequat i a temps

• Els morts per guerres d’alta intensitat es xifren entre 50.000 i 200.000 per any.
• No hi han dades de les anomenades guerres de baixa intensitat.
• Durant el 2016 l'Organització Internacional per a les Migracions va re
gistrar 7.763 morts de migrants irregulars. La ruta mediterrània va ser 
la més mortífera, amb una mica més de 5.000 morts, i 700 van morir 
en el seu periple cap a EUA, 400 d'ells a la frontera amb Mèxic. (EFE)

• Cada any, els accidents de trànsit causen la mort d'aproximadament 
1,25 milions de persones a tot el món.

• Les estadístiques sobre violència de gènere son molt insegures, més del 
70% dels països no en porten de cap mena, d’altres les barregen amb 
assassinats en general, etc.

• Els 27 països amb dades més fiables donen una prevalença de sis dones 
assassinades por cada milió, el que ens donaria una dada mundial a 
prop de 25.000 dones mortes anualment.

• No disposem de cap dada fiable de les morts degudes al canvi climàtic i 
contaminació (càncer de pell, malaltíes respiratòries, inclemències me
teorològiques més importants, etc.)

• Encara que alguns països amaguen les seves estadístiques, es calcula que 
les execucions per pena de mort superen llargament les 2.000 anuals.

• Un total de dos milions de treballadors moren cada any a causa de 
malalties i accidents relacionats amb el treball, i això és tot just la pun
ta de l'iceberg, segons ha informat  l'Organització Internacional del 
Treball (OIT), l’any 2002.

Segur que si seguim furgant trobarem encara moltes morts causades pels 
éssers «intel·ligents»  i  sembla que  ja no ens  impressionen, a mi  si.  I  el que 
més m'impressiona es l'ús polític de les morts que es produeixen a prop nos
tre  i  sota  la  nostra  responsabilitat,  destacant  les  que  donen  rèdit  polític  i 
amagant les que podrien enfonsar algun responsable.

Hi han grans polèmiques sobre el dret de les persones a demanar la prò
pia mort  i  a  reclamar una mort  digna,  però  els  que moren  sense  volerho  i 
amb responsabilitats constatables i concretes, no semblen importar a la soci
etat ni als creadors d’opinió.

Hem  de  reflexionar molt  profundament  sobre  aquesta  situació  si  volem 
que  els  nostres  descendents  visquin  en un món millor  on  les  qüestions  èti
ques  i  morals  no  siguin  coses  interpretables,  laxes,  inde terminades,  de  les 
que  se'n  puguin  escapolir  el  dirigents  amb  les  excuses  habituals  «els  altres 
son perillosos», «primer nosaltres», «és molt car i hi ha despeses més impor
tants»,  «son  il·legals»,  «segur  que  havien  fet  quelcom  per merèixer  aquest 
resultat», «no es cosa nostra», «si no es fiquessin en aquests embolics, no els 
hauria passat», etc. 

Totes  les morts amb responsabilitat humana son  iguals: menyspreables  i 
intolerables. V.S.

AQUELLS A QUI NO VEIEM

Ateus de Catalunya 
expresa el seu 
condol i solidaritat 
amb les víctimes 
dels atemptats de 
Barcelona i 
Cambrils del passat 
més d'agost

Atemptats 17/8/2017
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L'Escola Moderna va ser un moviment de pedagogia llibertària que va tenir lloc durant la primera meitat del 
segle XX, i que va adoptar la filosofia d'ensenyament de Francesc Ferrer i Guàrdia. Per a donar impuls a aquest 
moviment reformador, va ser creada el 1906 la Lliga Internacional per a la Instrucció Racional de la Infància, els 
principis estatutaris de la qual establien que:
• L'educació de la infància ha de fonamentarse sobre una base científica i racional; en conseqüència, cal separar 

d'ella tota noció mística o sobrenatural.
• La instrucció és part d'aquesta educació. La instrucció ha de comprendre també, al costat de la formació de la 

intel·ligència, el desenvolupament del caràcter, la cultura de la voluntat, la preparació d'un ésser moral i físic ben 
equilibrat, les facultats del qual estiguin associades i elevades a la seva màxima potència.

• L'educació moral, molt menys teòrica que pràctica, ha de resultar principalment de l'exemple i en donarse suport 
sobre la gran llei natural de la solidaritat.

• És necessari, sobretot en l'ensenyament de la primera infància, que els programes i els mètodes estiguin 
adaptats el màxim possible a la psicologia del nen, cosa que gairebé no succeeix enlloc, ni en l'ensenyament 
públic ni en el privat.

Així doncs, els principis de Ferrer i Guàrdia defensaven la formació d'homes i dones aptes per a evolucionar sense 
parar, capaços de renovar els mitjans socials i renovarse personalment. Apuntava a l'alliberació de l'individu per 
sobre de si mateix i de la societat. Una educació integral que inclou només el pensament, la sexualitat i els 
sentiments, així com el desenvolupament de la personalitat infantil.

MULTICULTURALISME  MULTICONFESSIONALITAT* 

NO!… LAÏCITAT
Darrerament  l'església  catòlica  espanyola  ha 

decidit canviar la seva estratègia. Fins fa poc 
el que  feia era acceptar  la  laïcitat —quin re

mei— amb  la  reticència de posarli un adjectiu,  sa
bent que de fet la desvirtuava; així ens trobem amb 
la laïcitat inclusiva, la laïcitat oberta, etc.

La  forta  campanya  dels  autèntics  i  històrics  laï
cistes  denunciant  aquesta  apropiació  i  malversació 
de les paraules, els ha portat a plantejarse com sor
tir de l’atzucac; i la política els ha vingut a ajudar. 

A la vella Europa s’ha donat un fenomen migra
tori per unes circumstancies històriques que avui no 
analitzarem, però que ha portat a l’arribada de mol
tes persones procedents de països,  cultures  i  religi
ons  diferents.  Els  polítics —per  tal  de  perpetuar  la 
prevalença  dels  poderosos  i  dels  residents  antics— 
s’han inventat el mot multiculturalisme per tal d’es
quivar  la  integració  i afavorir el manteniment de  la 
població acollida reclosa en cercles socials  tancats  i 
desconfiant  els  uns  dels  altres,  sense  entendre  que 
el més correcte és acceptar les aportacions dels nou
vinguts i donarlos el millor de nosaltres.

L'església,  amatent de  totes  les  oportunitats per 
mantenir els seus privilegis, ha agafat de  la maneta 
a  les  religions més afins  i  importants,  judaisme,  is
lamisme,  i  les mil versions del  cristianisme  i  els ha 
proposat  adherirse  al  multiconfessionalisme  (de
gradació  religiosa  de  la  paraula multiculturalisme), 
és a dir, que totes les religions tinguin privilegis. No 
els explica que és un tema no de drets sinó de pro
porcions. Ells —que  tenen de  tot— s’ho poden que
dar i rebre l’ajuda de l’estat per tal de mantenirho; i 

els altres —que quasi no  tenen res— poden mante
nirho  i  rebran una ajuda proporcional,  és a dir:  la 
xocolata del lloro.

A més el multiconfessionalisme cal centrarlo en 
els dret dels grups, mentre que la  llibertat de cons
ciència —que és el que defensem— es refereix a un 
dret individual i personal.

La  nostra  benemèrita**  esquerra,  tan  sensible 
als problemes de les religions, ha abraçat sense cap 
sentit crític la idea i s’ha llençat a la desesperada cap 
a una taula de salvació que li permeti esquivar la de
fensa de la laïcitat, d’una forma poc dissimulada. De 
fet, la multiconfessionalitat es una forma de privile
giar una o vàries confessions —teòricament a totes— 
però  també  d’amagar  que  hi  ha  altres  opcions  de 
consciència:  l’ateisme,  l’agnosticisme,  l’humanisme 
o  fins  i  tot  el  deisme  o  certes  parts  del  panteisme, 
etc.

Però  per  nosaltres  —que  som molt  pesats  i  se
guim  amb  la  nostra  idea—  la  laïcitat  es  refereix  a 
una  concepció política que  implica  la  separació del 
poder polític  i  religiós, que garanteix  la  llibertat de 
consciència  i  la  igualtat  entre  tots  els  ciutadans  i 
ciutadanes. 

_________________________
*  Multiconfessionalitat  o  pluriconfessionalitat. 

Diccionari  de  l’enciclopèdia  catalana:  «adj.  Que  té 
més  d’una  confessió  de  fe.  Un  estat,  una  societat 
multiconfessional»

**  Diccionari  general  de  la  llengua  catalana: 
«Que  ha  conquistat mèrit,  digne  d’honor  pels  seus 
serveis »

Coŀlaboracions

L'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia
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Els darrers mesos s’ha retornat al debat so
bre  el  vel  islàmic. Cada  cop més dones de 
cultura  i  religió  islàmica a occident defen

sen la tesi que el vel és una forma d’identificació 
cultural i no religiosa que només pertany a la de
cisió de la dona.

També  algunes —poques—  organitzacions  fe
ministes occidentals han acceptat aquesta posició 
basantse  en  el  fet  que  portar  vel  només pot  ser 
decidit  per  cada  dona  individualment,  en  ús  i 
gaudi  de  la  seva  llibertat,  sense  cap  altre  inter
ferència o pressió. En tots el casos en què s’ha ju
dicialitzat  el  tema  per  prohibicions  legals  o 
professionals, s’ha al·legat el dret a la llibertat re
ligiosa com a causa primera del dret a lluir el vel.

La llibertat religiosa no es basa en uniformes, 
vestits o expressions culturals esbiaixades, es ba
sa  en  la  llibertat  de  consciència  que  dona  dret  a 
creure  el  què  vulguem,  sempre que,  directament 
o indirectament, no ho imposem als altres o per
judiquem a tercers. 

Però també ens estem trobant a les xarxes so
cials  que  en  països  com  a  l'Aràbia  Saudí  —tant 
amiga nostre— en el qual hi ha una policia religi
osa amb el pompós nom de Comitè per a  la Pro
moció de la Virtut i la Prevenció del Vici, on cada 
cop  les dones son més valentes  i  condueixen au
tomòbils, enfrontantse al càstig. O com la model 
Khulood que s’ha passejat vestida amb minifaldi
lla i top per la fortalesa d’Ashkir.

Les  dones  a  l'Aràbia  Saudí  tenen  prohibit  vi
atjar  fora  del  país  o  treballar  sense  el  consenti
ment d’un home de  la  seva  família. La  seva vida 
social  està  fortament  limitada  i  s'han  de  vestir 
amb l’abaia que va dels peus a  les espatlles  i po
sarse el hijab per tal de cobrir el cap i els cabells.

¿Portar el vel és el símbol de  la  llibertat de  la 
dona, o es el símbol de la dominació masclista de 
la dona? Sembla que sobre aquest tema cal refle
xionar, individualment i col·lectivament.

El  que  és,  segur,  un  crit  de  llibertat  és  anar 
per  l’Aràbia Saudí  amb minifaldilla,  sense màni
gues i amb els cabells a l’aire.

Trinitat

A VOLTES AMB 
EL VEL ISLÀMIC

Charles  Darwin  (18091882)  planteó  que  el  ser 
humano  surgió  como  un  producto  de  la  evolu
ción (teoría evolucionista). Esto nos lleva a con

siderar que no es posible que el hombre sea al mismo 
tiempo producto de la creación por parte de un ser es
piritual  —que  lo  creó  a  su  imagen  y  semejanza— 
(teoría creacionista). Si bien en aquel entonces  (1859) 
no  fue  fácil  la  aceptación  de  planteamientos  tan  nue
vos  y  sorprendentes,  ya  después  fue  aceptada  por  los 
científicos  con  el mismo  grado de  certeza  y  convenci
miento que tiene el hecho de que la Tierra es redonda, 
o  como que  los  planetas  giran  alrededor  del  Sol. Hoy 
en día, incluso, ya se enseña en las escuelas.

La teoría evolucionista ha repercutido en varias ra
mas del  saber, principalmente en  la biología, a  tal ex
tremo  que  T.  Dobzhansky  (ruso,  19001975)  planteó 
que «en biología nada tiene sentido si no se considera 
bajo  el  prisma  de  la  evolución».  Podría  decirse  algo 
parecido de  la  vida del  hombre:  nada  tiene  sentido  si 
no se mira con el prisma de la evolución. Sin embargo, 
en su vida diaria,  la mayoría de  las personas viven de 
espaldas  a  esta  realidad  tan  significativa  y  siguen  ac
tuando  bajo  las  reglas  y  estatutos  impuestos  hace  si
glos  por  quienes  aseguraron  que  les  habían  sido 
trasmitidos por el Creador; unos más convencidos que 
otros,  tanto  socialmente,  como  por  rutina,  hábito  o 
costumbre. Es como si vivieran dos vidas paralelas,  la 
biológica  del  cuerpo  y  la  espiritual,  del  alma.  No  de
bería haber dualismo, son incompatibles.

En  cierta  forma  estos  dos  tipos  de  posturas  son 
realmente  excluyentes,  como  se  indicó  antes,  parale
los. No obstante, muchas personas  reconocen  intelec
tualmente  la  evolución  pero  afectivamente  siguen 
atrapados por  las enseñanzas creacionistas. Hay quie
nes  consideran que esto  se debe a que estas personas 
necesitan  apoyarse  en  algo  para  hacerle  frente  a  los 
avatares  del  diario  acontecer;  en  cierta  forma  no  se 
apoyan  en nada,  pero  los  efectos  resultan  como  si  así 
fuese, por el poder de la mente.

Quizá,  con  el  transcurso de  los  años,  los  seres hu
manos  vayan  creciendo  emocionalmente mientras  ad
quieren  nuevos  conocimientos  y  puedan  dejar  a  un 
lado costumbres innecesarias.

Jesús Làzaro —Miami

CREACIÓN 
O EVOLUCIÓN
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Durant molts anys va conspirar amb les agencies 
d'intel·ligència(?)  d’occident  per  fer  caure  la  dicta
dura militar  que  governava  Polònia —el  seu  país— 

per posar una democràcia. O almenys això deia. 
Primer  va  ser  el  seu amic  sindicalista Lech Wałęsa qui, 

en lloc de treballar per un país democràtic, va treballar per 
un país capitalista i catòlic. Per això va perdre el suport ma
joritari  aconseguit  el  1990  perdent  les  eleccions  el  1995  i 
rebent per un  escàs  1% en  les  eleccions del  2000. No  tant 
sols l’havien destruït els seus contrincants, sinó que vostè i 
els seus amics el van abandonar per ser massa tou.

Amb el seu recolzament, Polònia va empendre una deri
va  autoritària  que ha merescut    la  reiterada  repulsa  de  les 
democràcies  i  les societats occidentals. Tot aquest acciden
tat procès ens ha  portat a la situació actual en que la molt 
moderada  y  conservadora  Unió  Europea  els  ha  de  cridar 
l’atenció  per  la  seva  conducta  antidemocràtica  i manipula
dora de la religió catòlica en favor de les oligarquies gover
nants i en contra del poble polac.

Potser  per  això  a  la  plaça  del Vaticà  el  dia  de  les  seves 
exèquies el populatxo cridava «santo subito»; més valia fer
lo sant abans que les conseqüències dels seus actes quedes
sin paleses per a tothom. Ara ja sabem per què es fa sants a 
alguns: pels serveis prestats a  la causa de  la dominació del 
home per el home. —V.S.

És això el 
que volia, 

Sr. Wojtyła?

Tal i com haviem previst, el Sr. Omella, bisbe  
i cardenal, ha donat una sortida honrosa al 
capella feixista de l’Hospitalet: li ha donat un 
«permis d’absència voluntaria» per fer un any 
sabàtic.

El legionari ensotanat tindrà temps per anar 
al Pazo de Meirás a homenatjar el seu estimat 
Franco, a assistir a alguns cursets d’homofòbia 
donats per experts d'en Trump en «La malaltia 
del gaiïsme».

Tambè podrà aprendre a tocar el timbal i la 
corneta mentre porta el pas, en els dos sentits: 
portar el ritme amb els peus i aguantar el pés 
del «paso»

En fi, tot i aquestes feines, en Custodio seguirà cobrant el seu sou de capellà en lloc de buscarse una 
feina digne, i seguirà fent el que feia fins ara: res productiu.

M'agradaria que el Sr. Omella destinés el sou d'en Custodio a coses més humanes com menjar per als 
pobres o casa per als sense sostre que viuen al carrer. Clar que part de les seves despeses de bisbe i part 
del seu sou podria donarles tambè —en lloc de robarme part dels meus impostos— per pagar a en 
Custorio, per dedicarse al «dolce far niente», o per mantenir el seus fastos i el seu sou.

ALTRE COP EN CUSTODIO

"La idea de Déu implica l'abdicació de la raó i la justícia humanes; 
és la negació més decisiva de la llibertat i porta necessàriament a 

l'esclavitud dels èssers humans, tant en la teoria com en la pràctica"
 Mijaíl Bakunin 
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Anoche soñé que estaba en la Edad Media. Me 
asomé a la ventana y vi las pacas apiladas en 
las rastrojeras y un joven vigilando los mila

nos  con  catalejos.  No,  no  es  la  Edad Media.  Pero, 
¿por qué he soñado eso?

Ah,  ya! Es  que  ayer  vinieron unos  amigos  a  co
nocer la zona y visitamos la iglesia del pueblo. Esta
ba  abierta  de  par  en  par,  a  pesar  de  que  no  hay 
oficios  religiosos  desde  hace  años.  En  su  interior, 
ruinoso y abandonado, están los bancos, el confeso
nario, algunos santos por las paredes, un gran Cris
to  crucificado,  la  Pila  bautismal  con  su  tapa,  el 
aguabenditera,  facturas  de  Iberdrola  por  el  suelo, 
excrementos de animales: de perros sobre todo, etc. 
Y en la sacristía, igualmente llena de telarañas y ex
crementos, los armarios y cajones por el suelo, cru
cifijo,  vasitos  ,  vinajeras,  ornamentos,  algunos 
santos arrinconados…

Uno de  los visitantes advirtió que en  la sacristía 
y coro había excrementos de lechuza. Y eso que San 

Cristobalón  quiso 
espantar  a  la  lechu
za  porque  bebía  del 
velón  de  aceite  de 
Santa  María!  Tiem
pos  de  Machado  en 
que  se  distinguía  el 
aceite  consagrado 
para la Extrema un
ción —ahora  unción 
de  los  enfermos—  y 
el del vellón. Pero la 
lechuza no tiene por 
qué  distinguir. 
Además,  ya  ni  San 
Cristobalón  vigila. 

¿Qué culpa tiene la lechuza?
Todo  abierto,  como  invitando  a  que  alguien  se 

lleve lo que hay. Lo que tenía valor económico ya se 
lo llevó la Iglesia, sigilosamente: una historiada cruz 
de plata, una talla de valor…

Pero,  ¿para  qué  quiere  la  iglesia  católica  lo  que 
no  tiene valor económico? ¿Qué  le  importa que ese 
edificio y todo su equipamiento se haya construido y 
financiado  por  los  vecinos  y  vecinas  de  Belzunce? 
¿Qué  le  importa  que,  aunque  no  tuvieran  ni  para 
comer,  hayan  contribuido  al  sostenimiento  de  la 
iglesia  y  su mobiliario  con  sus  auzolanes,  sus  diez
mos, sus primicias,  sus contribuciones y donativos? 
¿Qué  le  importa  que  en  1590  en  la  primera  visita 
pastoral  tras  el  concilio  de  Trento,  aparezca  ya  la 
iglesia construida y se haga su inventario de Bienes 
eclesiales, que fue aumentando progresiva y exclusi
vamente con las aportaciones vecinales y que cuan
do  el  regidor  diocesano  decía  que  había  déficit,  a 
menudo,  el  primiciero  y  el  Abad  se  las  tenían  que 

arreglar  con  los  vecinos  para  sacar más  ducados  o 
maravedíes? Además,  en  1788  se  constituye  la  Co
fradía del Santísimo Rosario y las familias que per
tenecen a la misma, aportan también. Y hasta los no 
cofrades. 

San Cristobalón! Ven a poner orden. 

A la Iglesia católica no le 
interesan las ruinas. Le 

interesan las decenas de miles 
de inmuebles, de incalculable 
valor, que ha inmatriculado 

(primera inscripción registral) 
a su nombre: catedrales, 
monumentos, basílicas, 

iglesias, ermitas, cementerios, 
plazas públicas, viñedos, 

arbolados, casas parroquiales, 
etc.

¿Cómo  lo ha hecho? Sigilosamente y  sin publici
dad alguna, gracias al privilegio que Franco concedió 
a  la  Iglesia  equiparando  a  la  Iglesia  católica  con  el 
Estado y convirtiendo al Obispo en Notario: Articulo 
206  de  la  Ley Hipotecaria  de  1946  y  art  304  de  su 
Reglamento hipotecario, a  todas  luces  inconstitucio
nal y derogado en 2015. El grueso de estas  inmatri
culaciones está a partir del año 2003, bien pasado ya 
el  1978  en  que  se  declaró  constitucionalmente  que 
ninguna confesión tendrá carácter estatal. 

En 2004, el Obispo inmatriculó la Iglesia de Bel
zunce y puso que afronta por el sur con la calle San 
Miguel,  como  la  de  Markalain  donde  vive  el  cura. 
Con las prisas y a escondidas, cualquier cosa.

Curiosamente, figura en el Plan urbanístico mu
nicipal esta Iglesia como edificio catalogado, prote
gido,  obligado  a  protección  con  estricta 
conservación  o  intervención mínima:  Grado  I.  Na
varra, tierra de contrastes, sí.

Con mal  sabor  de  boca,  continuamos  la  ruta  y  a 
2  Kms.  visitamos  también  la  iglesia  del  pueblo  si
guiente:  Usi.  Preciosa  Iglesia  del  siglo  XIII,  preciosa 
sigue siendo, aunque está en estado ruinoso. Al  igual 
que  la de Belzunce, abierta de par en par desde hace 
años.  Se  supone  que  la  gente  habrá  ido  cogiendo  lo 
que  para  la  Iglesia  no  tenía  valor  material.  Todavía 
queda  algo  para  algún  coleccionista.  Allí  no  había 
señales de lechuza, quizá porque no quedaron aceites. 

Continuando  el  recorrido,  a  unos  2  Kms.  pasa
mos por la ermita de San Urbano: hermosa como su 

LA IGLESIA DE MI PUEBLO 
Y LA LECHUZA

Carmen Urriza Tolosa
Vecina de Belzunce (Navarra)
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entorno,  arreglada,  sirviendo  a  lo  que  fue,  cuidada 
por sus vecinos como toda  la vida  lo hicieron. Pero 
esta  ermita ha  vuelto  a  su naturaleza  jurídica: bien 
público.

En tan preciosos hayedos nos paramos a almor
zar. Imposible no debatir sobre lo visto. ¿Qué es eso 
del delito contra los sentimientos religiosos impues
to en el Código penal ? Pero, ¿qué son las ofensas al 
sentimiento religioso? Y ¿en qué está basado el  lla
mado sentimiento religioso?¿Quién ofende a quién?

¿Crea la propia iglesia, con estas actitudes, la vía 
de hecho con la que hiere  lo que llaman sentimien
tos  religiosos?  Ya  sabe  que  sí,  que  hiere  los  senti
mientos  religiosos  que  ella misma  ha  creado.  Pero 
no le importa: prefiere ser la mayor inmobiliaria de 
España  y  vivir  en un paraíso  fiscal,  consentido por 
los poderes públicos. Si  tienen que arreglar algo de 
las  decenas  de  miles  de  inmuebles  expoliados  que 
han  inmatriculado, entonces explotan el  sentimien

to  religioso.  Nadie  mejor  que  la 
Iglesia  católica  sabe  explotar  los 
sentimientos religiosos para sus fi
nes económicos.

Hay  sentimientos  heridos,  do
lor,  rabia,  desconcierto,  impoten
cia,  mucha  impotencia.  Por  eso, 
unos atrancan  la puerta de  la  Igle
sia de su pueblo, otros meten vacas 
en la ermita y, otros, sencillamente, 
dejan de creer en lo que hasta aho
ra creían. A costa de mucho dolor, sí. 
Difícil  de  comprender  que  se  haya 
sustituido el espíritu evangélico por el 
becerro de oro.

Difícil  es  entender  y  justificar 
este delito de ofensas al sentimien
to religioso. ¿Cuál es el bien jurídi
co a proteger? Se estira y se encoge 
según  convenga.  Por  ejemplo,  al 
repetido  lance  taurino  llamado 
Verónica se le atribuye el origen del 

nombre por la semejanza entre la forma de pasar el 
capote al  toro por su morro y  la del  lienzo con que 
Verónica,  de  acuerdo  a  los  Santos  Evangelios,  en
jugó  el  rostro de  Jesús de Nazaret.  Y  qué,  ¿no hay 
nadie en los tendidos a quien le ofenda ese tan repe
tido nombre taurino? ¿Ni siquiera a los de sombra?

Al regreso, casi anochecido, pensé en la satisfac
ción que sentirá la Iglesia católica teniendo los bie
nes  materiales  atados  y  bien  atados.  Decenas  de 
miles  de  inmuebles  apropiados  en  España  en  la 
Edad  Contemporánea,  sin  Franco  ya  bajo  el  palio, 
callandito, mientras los dos Partidos políticos en al
ternancia (PPSOE para el presente caso) les ayudan 
en la faena (por acción y/o omisión ), sin recurrir a 
los Borgia.

Bueno, igual promueven una excursión a Viana para 
pisar a Cesar Borgia, como ordenó el Obispo en su día.

Uf! Qué pesadilla  la  de  anoche! Y  todo por  una 
lechuza.

Coŀlaboracions

Font: Le Figaro. 
El conte dels germans Grimm —adaptat al cinema al 1937 per 
Disney— ha estat retirat d'una escola de l'Emirat Àrab per les 
seves il·lustracions jutjades com a «indecents» i que «anaven 
clarament a provocar la moral pública».
I si Blancaneus i els set nans fos un estri de perversió de la 
jovenalla? Aquesta és la qüestió que seriosament s'han plantejat 
a Qatar. El cèlebre conte per a infants dels Grimm —adaptat a 
dibuixos animats al 1937 per Walt Disney— ha estat retirat de 
la biblioteca d'una escola de l'Emirat Àrab perquè contenia 
il·lustracions «indecents» —a l'entesa dels medis locals— a 
les edicions del 21 de gener d'enguany. 

BLANCANEUS 
CENSURADA A 
QATAR PER 
«INSINUACIONS 
SEXUALS»
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Jamás hubiéramos pensado que la manipulación 
del  gobierno  con  la  visita  papal  iba  a  adquirir 
una dimensión  tan  vil  y  descarada. El  Papa ha 

tomado  partido  sin  guardar  la  debida  neutralidad 
que tiene ejercer de Jefe de Estado Vaticano. 

En todos los actos en que ha intervenido el Papa 
Francisco  han  intentado  alevosamente  culpabilizar 
a  la  guerrilla,  los  paramilitares  o  los  narcotrafican
tes de los males que ha sufrido y sufre nuestro país. 
"El  ejército  colombiano  es una  víctima  y no 
un verdugo".

Esto nos recuerda ese infame episodio cuando el 
Papa Pio XII bendijo a las tropas de Hitler. Con pre
meditación y alevosía seleccionaron a  los  interlocu
tores  y,  en  especial,  a  las  víctimas  del  conflicto   
—entre las que no incluyeron a ningún guerrillero o 
ciudadano  afectado  por  los  deleznables  crímenes 
cometidos por la fuerza pública o los organismos de 
seguridad del estado.

Todas  las  "víctimas"  que han  salido  a  la  palestra 
son  los  arrepentidos,  los desmovilizados,  o  la  solda
desca  “héroes  de  la  patria”,  aduladores  del  régimen 
genocida  colombiano  o  mercenarios  de  su  causa. 
Ningún guerrillero ha tenido la oportunidad de ejer
cer su derecho a  la  libertad de expresión y contar  la 
verdad.  Esa  es  la  falsa  política  de  la  reconciliación 
que pregona Juan Manuel Santos, el Santo de la Paz.

La visita del Papa Francisco ha sido programada 
directamente  por  la  cúpula  militar  en  connivencia 
con  las  autoridades  del  Palacio  de Nariño,  la  curia 
Vaticana y la Conferencia Episcopal Colombiana. Es 
por eso que impidieron que el Papa se reuniera con 
los  miembros  del  secretariado  de  las  FARC.  Ellos 
son  los  que  ejercen  el  monopolio  exclusivo  de  la 
verdad, y su palabra es la palabra de Dios.

El  ejército  colombiano  ha  sido  responsable  a  lo 
largo de su historia de infinitos crímenes y violacio
nes de  los derechos humanos. Pero el Papa ha pre
ferido mantener  un  silencio  cómplice  y  ni  siquiera 
ha  nombrado  a  las  víctimas  de  las  ejecuciones  ex
trajudiciales o falsos positivos. 

Defender  la  libertad y el orden exige mano dura 
y  corazón  grande. El  terrorismo de  estado  se  espe
cializó y se especializa en eliminar, exterminar, tor
turar y desaparecer a los enemigos de la patria. Con 
el  sangriento  prontuario  de  las  FF.AA  se  podrían 
llenar  varios  tomos  enciclopédicos.  Y  todos  estos 
crímenes el  santo padre con  total  indolencia  los  ig
nora, los olvida y los omite. 

Esta  actitud  tan  ignominiosa  es  bien  grave  por
que el Papa Francisco viene de un país como Argen
tina que  sufrió una  violenta  represión  en  el  trágico 
periodo de la dictadura militar.  

La  duda  sigue  en  pie  ¿habrá  colaborado  Bergo
glio con los militares por activa o por pasiva? ¿Pro

tegió  a  los  ejecutores  de  la  dictadura?  ¿Calló  por 
miedo?  ¿Lo  amenazaron?  ¿O  se  hizo  el  de  la  vista 
gorda? En todo caso su congregación se dedicaba a 
predicar la paz y el amor universal y no se inmiscuía 
en temas comprometedores. ¿Por qué protege ahora 
a  Juan Manuel  Santos,  el  premio Nobel  de  la  paz, 
culpable de crímenes de lesa humanidad? 

En su visita apostólica a 
Colombia y sin que le haya 

temblado el pulso, exculpó al 
ejército colombiano de 

cualquier responsabilidad en 
la guerra fratricida que asoló 
el país durante medio siglo.

El Vaticano no puede dar lecciones de ética y de 
moral, la religión católica ha sido inductora de gue
rras,  cruzadas, matanzas,  persecuciones.  La  iglesia 
católica siempre se ha aliado con  los  imperios y ha 
bendecido  la  conquista,  expolio  y  la  esclavitud.  Se 
han reservado el derecho de   convertir a media hu
manidad al cristianismo utilizando métodos tan ne
fastos  como  la  tortura,  las  ejecuciones  y  castigos 
colectivos. Y además de todo esto es  la culpa
ble de uno de  los pecados más sucios y pro
caces  como es  el de  la pedofilia. Violando y 
abusando niños  por  amor  a Dios  y  a  Cristo 
nuestro señor. 

El pueblo colombiano  tiene hambre de Dios. La 
comedia  debía  seguir  un  guión  preestablecido,  era 
imprescindible repetir hasta la extenuación la pala
bra paz. Así se hicieron realidad los principios gob
belianos  que  dicen  que  “una  mentira  repetida  mil 
veces se convierte en una verdad”.

El  discurso  del  Papa  reveló  su  gran  hipocresía 
durante  el  encuentro  que  sostuvo  con  las  víctimas 
del conflicto armado (excluidas las FARC) en el par
que de las Malocas de Villavicencio:  “hay esperanza 
para  quien  hizo  el  mal;  no  todo  está  perdido,  es 
cierto que en esa regeneración moral del victimario 
la  justicia  tiene  que  cumplirse”  “resulta  difícil 
aceptar  el  cambio  de  quienes  apelaron  a  la 
violencia cruel para promover sus fines para 
proteger  negocios  ilícitos  y  enriquecerse  o 
para,  engañosamente,  creer  estar  defen
diendo la vida de sus hermanos” “Ciertamente 
es  un  riesgo  para  cada  uno  de  nosotros  confiar  en 
que  se  pueda  dar  un  paso  adelante  por  parte  de 
aquellos  (FARC  paramilitares)  que  infligieron  su
frimiento a comunidades y a un país entero” . 

EL PAPA FRANCISCO ABSUELVE DE TODOS 
SUS CRÍMENES AL EJÉRCITO COLOMBIANO

Carlos de Urabá
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Esta mascarada  presidida  por  el  sumo pontífice 
ha sido un éxito absoluto pues millones de millones 
de  personas  de  cuerpo  presente  y  a  través  de  los 
medios  de  comunicación  (nacionales  e  internacio
nales)  han  presenciado  los  actos  que  se  llevaron  a 
cabo en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. 
El proceso de paz con las FARC es un milagro que se 
le adjudica al santo padre pues gracias a su interme
diación se hicieron realidad los deseos del Dios To
dopoderoso.  

La  santa  alianza  entre  el  estamento  religioso,  los 
militares y la oligarquía feudal ha quedado fortalecida 
por los siglos de los siglos. El mensaje que se ha tras
mitido al mundo es que el estado colombiano le ha ga
nado la guerra a los “narcoguerrilleros de las FARC”.

El fariseo de Bergoglio se cree 
que está por encima del bien y 
el mal, cree que disfrazado de 
Papa se convierte en un ser 
más divino que humano: el 
enviado de Dios en la tierra.

Bergoglio en el 2010 tuvo que rendir indagatoria 
como testigo ante la justicia argentina por el caso de 
los  sacerdotes  jesuitas  Yorio  y  Jalics  (curas  de  la 
teología  de  liberación)  secuestrados durante  la  dic
tadura argentina. Sentado ante  los  jueces se  limita
ba a esquivar las preguntas y a dar largas aduciendo 
que  le  fallaba  la  memoria.  ¿Denunció  a  eso  dos 
sacerdotes jesuitas por su mal comportamiento (co
munistas) a los militares? La iglesia no tuvo el valor 
—salvo contadas excepciones— de criticar a la dicta
dura argentina, sino más bien fueron acomodándo
se  a  las  circunstancias.  Su  función  principal  era  la 
de  brindar  consuelo  espiritual  a  los  detenidos  (te
rroristas  de  izquierda  o  subversivos)  y  a  sus  fami
lias.  Es  decir,  cumplieron  el  papel  de  inter
mediarios  entre  el  terror  ejercido  por  la 
dictadura y las víctimas.

Porque las familias preocupadas por el paradero 
de sus seres queridos —sobre todo, los secuestrados 
del ESMA— se  veían obligadas  a  acudir  a  la  iglesia 
como  una  última  esperanza  para  lograr  su  libera
ción (o por lo menos una prueba de vida) Bergoglio, 

que detentaba el cargo de provincial de los jesuitas, 
fue  acusado  de  inhibirse  ante  el  siniestro  accionar 
de  Videla  y  Massera.  Replicó  que  no  sabía  nada, 
pues  su  congregación  realizaba  una  labor  pastoral 
más relacionada con la vida mística y espiritual que 
con  las  reivindicaciónes  políticas.  No  hay más  que 
observar el caso del robo de bebés por parte de  los 
militares a las supuestas guerrilleras o militantes de 
izquierda que  estaban  embarazadas. Tras dar  a  luz 
se les aplicaba la “solución final” y sus hijos pasaban 
a manos  de  sus  verdugos.  Algunos    sacerdotes  tu
vieron  conocimiento  de  esta  diabólica  trama  pero 
permanecieron en silencio, o sea, lo aceptaron como 
un “mal menor” ya que en esos hogares de acogida 
el niño tendría un futuro más “digno y próspero”.

Familias  enteras  siguen  hoy  reclamando  a  sus 
hijos e hijas, nietas y nietos, a sus sobrinos y sobri
nas.  ¿Dónde  están  los  desaparecidos?  La  iglesia 
Católica  sabe  muchas  cosas  que  prefiere  ocultar. 
Bergoglio aduce en su defensa que los jesuitas desa
rrollaban  una  función  humanitaria  con  los  deteni
dos.  Hay  supervivientes  que  afirman  haber  visto 
como algunos curas y sacerdotes (incluidos de la al
ta  jerarquía eclesiástica) visitaban regularmente  las 
cárceles para impartir misas, comuniones, confesio
nes y hasta la extremaunción a los condenados a la 
pena capital. Recordemos que muchos de estos de
tenidos sufrían espantosas torturas con el fin de que 
delataran a sus compañeros o para sacarles  toda  la 
información posible antes de partir al más allá. Los 
vuelos  de  la  muerte  eran  vistos  por  el  clero  como 
una manera muy  cristiana  de morir  comparándolo 
con otros métodos más sádicos y dolorosos.

Según  los  investigadores, durante ese  tenebroso 
periodo que va del año 1976 al 1983 se contabiliza
ron  en  Argentina  30.000  personas  desaparecidas. 
En el caso colombiano en los últimos 50 años la ci
fra se eleva hasta los 100.000 desaparecidos. Mien
tras  que  los  muertos  superan  los  250.000  y  los 
desplazados  a  unos  6.000.000.  No  ha  existido  en 
América Latina por su duración y por su intensidad 
una  guerra  de  tales  dimensiones.  ¿Tendrá  el  santo 
padre  conciencia  de  esta  cruda  realidad  o  por  el 
contrario  prefiere mirar  para  otro  lado  como  en  el 
caso de los detenidosdesaparecidos?

El Papa a su llegada a la sección militar del aero
puerto el Dorado de Bogotá (CATAM) le dio la bien
venida  el  gobierno  en  pleno  acompañado  por  la 
cúpula militar. Un emotivo acto en el que  se hicie
ron  presentes  los  soldados  mutilados  y  heridos  a 
causa del conflicto bélico. “Los soldados de Colom
bia también somos soldados de Dios” “los héroes 
que  permitieron que hoy  estemos  celebran
do que  tenemos paz”,  según palabras del  presi
dente  Santos.  El  sumo  pontífice  respondió 
emocionado: “lo que hacen es por  la paz, poniendo 
en juego su vida, y eso es lo que hizo Jesús. Nos pa
cificó  con  el  Padre,  puso  en  juego  su  vida  y  la  en
tregó. Esto  los hermana más  a ustedes  con  Jesús”. 
Luego  rezó una oración por  los  caídos en  la guerra 
como  reconocimiento  a  las  autoridades  y  los  jefes 
castrenses que lograron la paz. Tengan fe. Amén. 
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RELIGIONS DE PAU?

Col·laboracions

Fa un any vaig observar que teníem a la biblio
teca  de  l’associació  pocs  llibres  relacionats 
amb  l’Islam  i  vaig  decidir —a més de  recollir 

tots  els  llibres  que  trobés  sobre  el  tema—  comprar 
un exemplar de  l’alcorà: Editorial Edicomunicación 
S.A.,  2005,  traductor  Joaquín  Garcia  Bravo.  Allà 
està, a la prestatgeria, per a qui el vulgui consultar. I 
van venir els atemptats del 17 d’agost i a la tele van 
sortir  alguns  imams declarant  que «L’Islam és una 
religió de pau» ja que en un article de l’alcorà es de
ia que havien de ser pacífics.

Tanta  insistència en un tema que en  les conver
ses que he tingut amb els dos socis d’Ateus de cultu
ra musulmana, tenia entès que era diametralment a 
l'inrevés. Així  que  vaig  consultar  l’alcorà  per  tal  de 
conèixer la veritat. A més, per les xarxes socials cir
culaven  versicles  verinosos  que  també  calia  verifi
car.

Primera sorpresa:  l’exemplar de  la biblioteca  te
nia la numeració dels versicles diferent dels demés i 
es feia difícil seguir les pistes que els meus assessors 
m’havien donat. Finalment —i trobades les numera
cions  coincidents  i  més  corrents  a  Internet—,  vaig 
va poder analitzar alguns dels versicles més conflic
tius.

Abans  de  començar,  cal  dir  que  nosaltres  criti
quem la frase «L’Islam és una religió de pau», amb 
total  independència  del  fet  que  estem  convençuts 
que la majoria dels musulmans son bones persones, 
amants de  la pau, amb qui ens agradaria compartir 
país, casa i taula, però que la religió conté elements 
a  favor  de  la  pau  i  elements  extremadament  vio
lents, tots junts i barrejats; per tant, es pot interpre
tar  com  es  vulgui.  En  aquesta  característica 
coincideixen  les  diverses  religions  «de»  llibre  o 
«amb» llibre: tot depèn de qui, quan i per quina fi
nalitat  s’interpreti  el  contingut  dels  llibres  anome
nats «sagrats».

Un altre circumstància a tenir en compte és que 
aquests llibres foren tramesos inicialment de parau
la —en llengües avui desaparegudes en la majoria de 
casos— i escrits alguns immediatament i altres des
prés de força temps; i copiats i recopiats amb afegi
tons  i modificacions,  tant  ideològiques  com  d’estil. 
Però  el més  greu  és  que  avui  en  dia  es  disposa  de 
desenes de versions —totes diferents— malgrat que 
tots els llibres i totes les versions han estat dictades 
—aparentment— pel mateix déu.

Ja es veu que les coses no son gaire clares. Però 
entrem  en  coneixement  dels  versicles  que  ens 
interessen:

Sura II Albaqrah, versicle 191
• Doneu mort a aquells que us ataquin on sigui 
que els trobeu, i expulseulos d’on us hagin 
expulsat, perquè l’opressió i la restricció de la 
llibertat a la que sou sotmesos per els agres
sors és mes greu que combatre’ls. No comba
teu contra ells a la Mesquita Sagrada, si no és 
que us ataquin allà, però si ho fan combateu
los, aquest és el càstic que rebran els que re
butgin la veritat.

Traduït al castellà per Muhammad Isa Garcia. Pas
sat al català per RGR.

Sembla dir que matin a qui els ataqui o els hagi ex
pulsat d’algun lloc

Sura II Albaqrah, versicle 193
• Lluiteu contra ells fins que deixin d'induirvos 
a apostatar i es rendeixi culte a Allà. Si ces
sen, no hi hagi més hostilitats que contra els 
impius. 

Traduït al castellà per Julio Cortés. 
Passat al català per RGR.

Sembla  ordenar  que  combatin  els  impius  fins  que 
morin o es converteixin.

Sura II Albaqrah, versicle 216
• A vosaltres s’ha ordenat que combatiu, encara 
que us disgusti. Pot ser que us disgusti quel
com que us convé i que estimeu el que no us 
convé. Allà sap, mentre que vosaltres no sa
beu.

Traduït al castellà per «El Noble Corán». 
Passat al català per RGR.

En aquest versicle els diu que han de fer el que diu 
Allà. I si no està clar ja ho aclariran els seus profe
tes i clergues (imams, ayatolas, mulas, etc.)

Sura IV Annisa versicle 91
• Trobareu d’altres que volen viure en pau amb 
vosaltres i amb la seva pròpia gent. Sempre 
que se'ls convida a la apostasia, cauen en ella. 
Si no es mantenen apartats, si no ofereixen 
sotmetre's, si no deposen les armes, apodereu
vos d’ells i mateulos on els trobeu. Us hem 
donat plens poders sobre ells.

Traduït al castellà per «El Noble Corán». 
Passat al català per RGR.

Albert
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Definició formal del significat d'«oració»: 
«Sol·licitud que hom fa perquè s’alterin les lleis de la natura 
en benefici propi, tot admeten que no se n'és mereixedor 

(així, si no t'ho concedeixen, no passa res)»

POR A L'ISLAM
Europa sota pressió

Aquí  justifica el que fan els  jihadistes als atemptats 
contra ciutadans no musulmans.

Sura IV Annisa versicle 101
• Quant esteu viatjant, no hi ha inconvenient 
que abreugeu l’azalá (oració, NdT), si temeu 
un atac dels infidels. Els infidels son per vo
saltres un enemic declarat.

Traduït al castellà per «El Noble Corán».
Passat al català per RGR.

Podríem seguir però l’alcorà és llarg, difícil i amb 
contradiccions,  les  traduccions  també  són  contra
dictòries entre elles  i  tradueixen versions  incompa
tibles. Res diferent de la torà i la bíblia.

Be,  fins aquí  les dades —confuses— però dades. 
Ara podeu jutjar si son una religió de pau.

Però el més important és que cada una de les re
ligions admeti que han  justificat  i  justifiquen  la  vi
olència  i  si  volen  resoldre  aquest  atzucac  cal  que 
acceptin la Il·lustració i les seves conseqüències.

Mentre no reconeixin que la seva religió pot jus
tificar la violència no ens entendrem ni podrem po
sar remei a una tensió social amb actes violents dels 
lectorsinterpretadors dels llibres sagrats en la seva 
versió més violenta.

Coŀlaboracions

Al marge de la bestiesa d’esmentar un lloc que no existeix —l’infern— i que els que hi creuen l’expliquen de 
mil formes diferents, encara hi ha qui ho fa servir per descriure la intensitat de la desgracia que han viscut els 
ciutadans de Florida.

Per bastir l’article, el diari publica una fotografia en la que aparèixen més d’una vintena de persones 
assegudes en una escola amb el següent peu de foto: «Evacuats resen en una aula de l’Escola Primària 
Pizzo, a Tampa (Florida)». I per què resen?. No és possible que ho facin per donar les gràcies al seu déu per 
haver creat l’huracà. Tampoc sembla massa probable que ho facin per demanar que desaparegui; primer 
perquè no hi ha déus que els puguin fer cas, i si n’hi haguessin no desfarien el què estan fent. La darrera 
possibilitat és que el resadors demanin que no els afecti a ells; una mica egoista el tema, Que no afecti a 
ningú no es una opció, perquè en aquells moments ja hi havia morts, ferits i destrosses monstruoses.

L’huracà Irma desencadena 
un «infern» a Florida 
(titular d'un diari)
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Coŀlaboracions

Cada creyente se vincula a su propia religión de 
tal  forma  que  está  incapacitado  para  com
prender a los otros grupos, a los que pretende 

ignorar. A ninguno se le ocurre dedicar un tiempo a 
estudiar las religiones foráneas con la seriedad pro
pia  de  quien  trata  de  entender. Más  bien  se  las  ve 
como  adversarios.  Existe  un  enfrentamiento,  en 
parte puramente verbal y teológico, entre religiones, 
pero  en muchas  ocasiones  transformado  en  verda
deros  choques  bélicos.  Cada  grupo  se  cree  situado 
en la Verdad, elegido por Dios, que se le revela sólo 
a  él.  Los  demás  sólo  disfrutan  de  una  religiosidad 
puramente humana, de  las migajas del  interés divi
no. Y es que, bien mirado, cada uno de esos grupos 
está  constituido  por  ateos.  Se  trata  de  un  ateísmo 
que  podríamos  llamar  relativo,  pero,  de  todas  for
mas, real.

Los  primeros  cristianos  fueron  acusados  preci
samente de ateos por el pueblo, los jueces y los em
peradores  romanos.  Y,  efectivamente,  lo  eran, 
porque no creían en los dioses grecorromanos, a los 
que  se  negaban  adorar. Del mismo modo,  los  cris
tianos  son  ateos  hoy  día  respecto  del  politeísmo 
hindú o polinesio, del animismo africano, y respecto 
de los musulmanes. 

Si preguntamos a un judío o a 
un musulmán, nos dirán que 
la Trinidad cristiana es una 
aberración politeísta, no 
pueden creer en ella. 

Judíos y cristianos, por su 
parte, no pueden admitir la 
existencia del dios Allá. 

La conclusión es interesante: el mismo hecho de la 
multiplicidad de creencias en la divinidad, subraya no 
sólo el origen humano de esas creencias, sino la subor
dinación fundamental que Dios o los dioses tienen de 
los humanos. La existencia o inexistencia de los dioses 
actuales, como los que proceden del monoteísmo, de
pende  del  grupo  o  confesión  en  el  que  nos  coloque
mos. Un dios existe porque ciertas personas creen en 
su existencia y participan en un ritual de sometimiento 
y  adoración.  Con  la  desaparición  del mazdeísmo,  del 
paganismo mediterráneo y europeo, del politeísmo del 
antiguo  Próximo Oriente  y  Egipto,  del  gnosticismo  o 
de  las  religiones  americanas,  se  demostró  hasta  qué 
punto  la  existencia de  los dioses  está  subordinados a 
los avatares de la historia humana. Los dioses, si exis
tieran, no desaparecerían por voluntad propia,  y me
nos para dejar paso a otras divinidades.

Pero hay otro dato interesante: la conversión in
dividual de una religión a otra. Supongamos que un 
hindú  se  encuentra  con  musulmanes  y  acaba  cre
yendo en Allá. Desde ese momento, los dioses a los 
que el hindú adoraba dejan de existir para él. Esas 
divinidades  estaban  subordinadas  a  la  decisión  de 
un creyente, que ahora se ha convertido en un ateo 
relativo.  Para  un  musulmán  que  se  convirtiera  al 
cristianismo, Allá dejaría de ser un dios al que ado
rar. Para un cristiano que abrazara el budismo, o la 
fe  del  Islam,  la  Trinidad  perdería  todo  su  sentido. 
¿Y qué diremos del individuo que habiendo adorado 
a Dios durante casi toda su vida acaba convirtiéndo
se en un incrédulo total? Esa divinidad se esfumó de 
su conciencia, desapareció, como tantos dioses han 
desaparecido a lo largo de la historia. ¿O qué pode
mos decir del ateo que abraza un día la fe, sino que 
ha creado en su mente a la divinidad?

Parece  razonable  pensar  que,  al  depender  de  la 
opinión de sólo un grupo, o de una sola persona, la 
divinidad no tiene una existencia objetiva, real. Bien 
es cierto que todos creen en  la existencia de un ser 
sobrehumano,  pero  estos  dioses  son  tan  diferentes 
entre sí que resulta imposible identificar a unos con 
otros.  Con  muy  buenas  intenciones  universalistas, 
algunos han propuesto que se trata de un único dios 
que se revela a cada pueblo según su propia idiosin
crasia, pero, en tal caso, no habría inconveniente al
guno  en  creer  en  todos  los  dioses  y  asistir  a 
cualquier  pagoda,  templo,  mezquita  o  sinagoga  y 
participar en sus ritos, cualquiera que sea la religión 
a la que pertenezcamos. Pero me temo que nadie es
taría dispuesto a hacer tal cosa.

TODOS SOMOS ATEOS
Carlos Saura




