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Editorial

KATHARINE HEPBURN

L
Un cop passades les eleccions catalanes,
cal que tot torni a la normalitat? Segur que
depèn de com definim normalitat, i també
és segur que en molts casos no coincideix
segons amb qui ho contrastis.
En el cas de l’associació d’ateus ens tro
bem amb algun atzucac. Serà el PSC en
cara menys laïcista per la incrustació
d’Unió? Tenim l’experiència de la influèn
cia que va arribar a tenir en Josep Antoni
Duran i Lleida. Recordem l’afer de l’estatut
i l’escola laica, els concerts educatius amb
escoles que discriminen per sexe i la seva
reiterada pressió perquè les votacions de
Convergència i el PdeCAT fossin a favor
de l'església en tots els casos.
En cap cas la laïcitat va ser present en el
debat de la campanya electoral. Sobre
aquest assumpte presentarem més enda
vant un estudi sobre la presència de la laï
citat en els programes electorals dels
diversos partits que s’han presentat a les
eleccions a Catalunya del 21D.
La normalitat de la influència i els privilegis
de l'església catòlica no són les nostres
normalitats. Desitgem que la laïcitat triom
fi, ja que sabem que és la millor solució
per organitzar les relacions socials i la se
paració entre les esglésies i l’estat.
Tampoc és la nostra normalitat que el
concordat i els acords amb diferents con
fessions, regeixin molts aspectes de la vi
da social en comú: les diverses festes
sectàries, les assignatures confessionals,
etc.
Per fi hem començat a redreçar la situació
instituint la festa del sopar de solstici d’hi
vern que esperem que sigui el preludi de
la substitució del nadal pel solstici.
Salut i bon any 2018, any 24 de l’era dels
Ateus de Catalunya.
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a gran dama del cinema del segle XX va néixer a Connecticut el
12 de maig de 1907, on morí el 29 de juny de 2003. Filla d’un
uròleg i cirurgià, i d’una de les primeres feministes del país, va
ser criada en un ambient de completa llibertat i va ser una devota de
l’esport.
L'Acadèmia de les Arts i de les Ciències de Hollywood li reconegué
el seu treball amb dotze candidatures i quatre Oscar, una xifra encara
no igualada per cap actriu per al paper principal. Una llegenda de la
pantalla amb una carrera de més de setanta anys, àmpliament recone
guda pel seu enginy intel·ligent i independència feroç.
Segurament, la suma d'un físic fora dels cànons imperants al
Hollywood daurat i una personalitat també fora de les pautes més con
vencionals va enamorar alguns dels homes més cobejats del setè art del
segle passat.
Més que actriu, era una dóna elegant, espiritual però autoritària,
que va prefigurar el feminisme sense necessitat de militarhi. Les seves
pel·lícules parlaven per ella. Fora dels cànons, el seu caràcter tossut la
va dur a canviar l'ideal de bellesa femenina que imperava al Hollywood
dels anys 30 i 40, fins al punt de ser qui va popularitzar a la pantalla
gran que les dones portessin figurativament i literal els pantalons.
Es vantava de no haverse sotmès mai a les exigències de la totpo
derosa indústria del cinema, que la volia canviar. Va ser fidel a allò que
creia fins al final, mantenintse sempre al marge dels grans corrents. El
seu amic, el realitzador Frank Capra, va dirne: «Hi ha dones i, a més,
hi ha la Kathe. Hi ha actrius i actrius i, a més, hi ha Hepburn».
En relació amb la religió, Hepburn sempre es va declarar atea.

«Sóc atea, i punt. Crec que no hi ha res
que puguem saber, excepte que hauríem
de ser amables entre nosaltres i fer el que
puguem els uns pels altres».
Katharine Hepburn

Sortir de l’armari

— En el decurs del temps la persecució dels
ateus ha estat una afició dels creients, delectantse en l’amarga victòria de des
truir a qui saben que pensen rectament i que són persones com cal.
Depèn molt d’on i quan es dóna el coneixement públic de la condició d’a
teu, i sens dubte el caràcter de la persona, com és el cas de la Katharine.
Entre nosaltres hi ha persones valentes que exposen el seu pensament; la ma
joria no són castigades socialment pel seu valor, alguns rebem subtils tocs d’a
tenció.
N’hi ha, però, que s’exposen a l’escarni públic o fins i tot a l'enfonsament
professional. Barcelona és una ciutat prou tolerant, però hi ha molts racons on
no ens deixen viure. Vull dir als camarades en aquestes circumstàncies que els
entenc. Però si volen passar desapercebuts, que es facin socis de les associaci
ons atees on els podrem aixoplugar.

Activitats

ACTIVITATS D’ATEUS DE CATALUNYA
Y D'ENTITATS RELACIONADES
20 SET

Dia Internacional del lliurepensament.

24 SET

Participació en la festa de les associacions de Barcelona, per la Festa Major.
Encara que en altres anys va resultar prou interessant, enguany la realitat va ser
molt diferent. La nova fórmula ideada per l’ajuntament no ha permès la nostra
participació d'acord ambl els nostres plantejaments, tot el que vàrem poder fer és
participar en un «curset de comunicació audiovisual» sense part teòrica i amb un
exercici pràctic sense quasi gens d'interès. Tot i això no hem volgut renunciar per
tal de poder reclamar una modificació de les normes que ens permeti tenir una
presència real i adequada. Per tal de prepara aquesta activitat, diversos socis
d’Ateus han participat en diverses reunions.

07 OCT Com cada any hem participat en l'ofrena floral al monument a Francesc Ferrer i
Guàrdia, a la muntanya de Montjuïc, amb un centre amb les quatre barres.
24 OCT Presentació del llibre «Lo siento mucho, però ... JESÚS NUNCA EXISTIÓ» i
tertúlia, llibre accessible a Amazon. L’autor va explicar alguns aspectes importants
del llibre i de la seva biografia. Com a advocat pretén demostrar que no es pot
defensar raonablement l’existència d’una persona real a Palestina entre els anys
zero i 35 de la nostra era, amb les característiques del Jesús dels evangelis
canònics. Vegeu secció llibres.
27 NOV Xerrada/tertúlia sobre «Com ens afecta la reforma i la contrarreforma avui» El
debat es va desenvolupar amb molt d’interès i un nivell força alt. El ponent, Gabriel
Garcia Voltà professor d’història i autor, entre d’altres, del llibre «Elogio del ateismo
y otras diabluras», va fer una acurada descripció històrica del procès que va portar
a la reforma protestant i a la contrarreforma.
13 DES

Dia de la Laïcitat i la Llibertat de Consciència; tramesa d’un breu comunicat.

19 DES

Primer Sopar de Solstici d’Hivern, a les vuit del vespre al Casal Popular Tres Voltes
Rebel, de Nou Barris a Barcelona. Amb la pretensió de ferho cada any declarant
clarament que volem cancelꞏlar la sectària festa del nadal substituintla per la del
solstici, que inclou a totes les persones.

21 DES

Carta a Na M. Dolores López Fernández Comissionada d'Immigració,
Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament (veure article sobre el tema a la pàg. 16)

A més s’ha participat o assistit:
A la celebració de la fundació de l’associació Bahá’i, que ens van convidar, el 21 de
desembre
A la Jornada organitzada per la Fundació F. Ferrer i Guàrdia, on es va presentar un
treball sobre les cerimònies no religioses, especialment enterraments i matrimonis, i
es va fer un debat sobre el tema, el 27 d’octubre
Reunió Junta Ateus el 2 de novembre
Presentació llibre maçoneria 23 de novembre a la biblioteca Arús
Reunió sobre subvencions de l’ajuntament BCN a l'Oficina d’afers religiosos el 14
de desembre
Hem colꞏlaborat en els treballs de recerca de dos grups d’alumnes

Previsions per al trimestre vinent:
Tertúlia sobre «Maçoneria i ateisme»
Excursió a El Fonoll per fer una calçotada

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
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LAICIDAD Y AYUNTAMIENTOS
“DEL CAMBIO”

H

ace 30 meses (mayo de 2015) que se cons
tituyeron nuevos Ayuntamientos y se eli
gieron cientos de alcaldesas y alcaldes
pertenecientes a partidos y coaliciones minoritarias,
algunos de los cuales llegaban con denominaciones
muy diversas y gracias al apoyo de otros grupos
políticos (esencialmente del PSOE) alcanzaron el
sillón de las alcaldías en cientos de municipios
grandes y pequeños.
Un puñado de estos, pertenecían a grandes mu
nicipios, como Cádiz, Santiago de Compostela, A
Coruña, Zaragoza, Valencia, Barcelona o Madrid... A
estas nuevas corporaciones municipales se les ha
venido a denominar, coloquialmente como “Ayun
tamientos o Ciudades del cambio” y, la verdad,
generaron, en el
verano de 2015,
una enorme ex
pectación e ilu
sión. Quizá no
tanto como cuan
do se constituye
ron los “Ayunta
mientos Demo
cráticos” en 1979,
pero tras el 15M y
la irrupción de
(supuestas) novedosas y transparentes formas de
hacer política, mucha gente confiaba, aunque tam
bién cansada de un largo bipartidismo, que co
menzó a fraguarse en las elecciones municipales de
1995 y que fueron catastróficas para el centro iz
quierda y en donde se impuso una enorme involu
ción en todos los terrenos del ámbito municipal.
En el ámbito de los colectivos y asociaciones
laicistas y del librepensamiento también se genera
ron enormes expectativas de un posible cam
bio, para ganar complicidades con la laicidad
y, en este caso, de apoyo a la construcción de un
Estado laico, desde la base municipal, con la fi
nalidad de ir rompiendo con una inercia insti
tucional criptocatólica, heredera del nacional
catolicismo de la dictadura, en momentos favorables,
con una sociedad muy secularizada que facili
taría ese cambio, aunque en los simbólico fuera más
complejo (procesiones, romerías…) por viejas iner
cias, aunque este tema no era el más trascendente.
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Francisco Delgado
Expresidente de
Europa Laica
(publicat a laicismo.org)

De ahí que EUROPA LAICA lanzara, casi in
mediatamente, una propuesta de creación de una
RED DE MUNICIPIOS POR UN ESTADO
LAICO. También, en paralelo, desde algunos parti
dos del centro izquierda se hicieron propuestas si
milares, como es el caso del PSOE y de Izquierda
Unida, esencialmente. Enviando mensajes a sus
respectivos grupos municipales, distribuidos por los
más de ocho mil municipios de todo el Estado, con
el fin de que se hicieran propuestas consensuadas,
de mayor o menor calado, de cambio hacia una lai
cidad institucional, contando con una mayoría
social y política.
Sin embargo, problemas organizativos internos,
tanto en IU, como en el PSOE (en este, de una gra
vedad importan
te) a lo largo de
2016 y parte de
2017, no consi
guieron “llevar a
buen puerto” es
tas
propuestas
internas.
La asociación
Europa Laica
estaba empeñada
en conseguir que
se creara dicha RED. Iniciativa que se presentó, ini
cialmente en Santiago de Compostela y posterior
mente en Madrid, también —a través de los grupos
territoriales— en diversas ciudades españolas. Y con
una aparente buena acogida.
A lo largo de estos dos años, y con un enorme es
fuerzo, se mantuvieron innumerables reuniones con
alcaldes y alcaldesas, concejalías, grupos municipa
les, etc., con el fin de impulsar mociones y regla
mentos para avanzar en una necesaria laicidad
institucional del ámbito local, base de todo
proyecto plural y democrático.
Sin embargo, hasta hoy, el balance es más bien
pobre: Tan solo una veintena de Ayuntamientos han
aprobado en el Pleno, sumarse a la propuesta, pero
todavía la RED no ha sido —oficialmente— creada
por esos ayuntamientos, observándose una enorme
pasividad y dejadez ante la cuestión de la laicidad.
Es más, en algunos Ayuntamientos en donde se han
aprobado mociones, los incumplimientos de esas

Colꞏlaboracions
mismas mociones han sido una constante. De esa
veintena, casi la mitad pertenecen a grandes muni
cipios de Asturias, como Gijón, Avilés u Oviedo...
Ello posiblemente tiene una explicación: La secreta
ria de política municipal a nivel estatal del PSOE al
inicio de esta Campaña era Adriana Lastra (de Astu
rias). Los otros municipios que se han sumado se
reparten entre diversos territorios y, lo que es más
preocupante, de los grandes “Ayuntamientos del
cambio”, tan solo hay dos: Santiago de Compostela
y Valencia, que se sumaron en enero de 2017.
Hubiera sido muy importante, para el proyecto,
sumar a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona,
pero, hasta la fecha, no ha podido ser. Y es más, en
ambos casos, hoy por hoy, hay una cierta cerrazón
ante esta posibilidad, a cambio tratan de “sortear” y
“marear la perdiz” (en el caso de Madrid), propi
ciando proyectos de matiz multiconfesional o simi
lar, al igual que hacen en otros ayuntamientos o
como también lo están diseñando en territorios au
tonómicos o de nacionalidad, tanto a nivel ejecutivo,
como legislativo, el caso más visible y avanzado es el
de Catalunya.

quieren llevarlo a cabo y, salvo algunas excep
ciones, mantienen casi las mismas inercias confe
sionales del pasado, es decir, siguen siendo
cómplices (en mayor o menor medida) con los pri
vilegios simbólicos, económicos, tributarios, patri
moniales, sociales, etc. de los que disfruta la Iglesia
católica y, ahora, se les comienzan a conceder a
otras religiones.

La conclusión es que la
construcción de un Estado
laico desde la base municipal
NO está en la agenda política,
ni es una prioridad para los
"Ayuntamientos del cambio"

Es muy posible que, en mayor o menor grado,
hayan avanzado en otras cuestiones importantes,
relacionadas con la política municipal y que afecta
al aumento de la inversión en cuestiones sociales a,
la rebaja de la deuda, a eliminar la corrupción, a im
pulsar una cierta democracia partici
pativa, a remunicipalizando de
servicios, etc. etc. Pero en laicidad o
han “pasado de puntillas” o no han pa
sado.
Solo faltan 12 meses para que, de
nuevo, se entre de lleno en la negocia
ción y organización de candidaturas,
elaboración de programas electorales,
pactos… —en plena campaña preelec
toral—. Y, por lo tanto, la cuestión de
la laicidad se puede afirmar que ha
quedado fuera de la agenda políti
ca municipal del este período
201519. (Ojalá y me equivoque y ha
ya, al menos, un ligero impulso).
Si ello se confirma, NO habrá na
Francisco Delgado
da nuevo en esta materia. Es decir,
Es decir, se detecta, que —desde el ámbito políti
en general y con algunos matices y pequeños gestos,
co e institucional— se pretende avanzar más, hacia
las “Ciudades por el cambio” han seguido la
una especie de Estado multiconfesional que hacia
inercia criptoconfesional del pasado, añadiendo, en
un Estado laico, que consiste en un proyecto que
algunos casos, un nuevo y peligroso componente
plantea el conjunto de condiciones jurídicopolíticas
“multi…”
y socioeconómicas adecuadas para el pleno desa
Esta situación ¿Será como consecuencia de vie
rrollo de la libertad de conciencia, en cohe
jos conceptos electoralistas? ¿O será porque las cor
rencia con los Derechos de la Declaración Universal
poraciones religiosas se incrustan en toda
de los Derechos Humanos, especialmente lo relativo
estructura política, vieja o nueva, sin distinguir co
a la libertad, la igualdad y la no discriminación.
lores? ¿O será por una cierta desidia y/o desconoci
Pues este proyecto laicista, quienes gestionan
miento de la importancia de los valores
—hoy— los “Ayuntamientos del cambio” NO
democráticos de esta cuestión?
Gaietà Ripoll — 5

Coŀlaboracions

LA GUERRA JUSTA

L

as sociedades tradicionales se caracterizan
por la omnipresencia de lo sagrado. Los
dioses eran numerosos y sus peripecias
ocupan un lugar en el entramado de los relatos fa
bulosos; los ritos registran escrupulosamente la
sucesión de las estaciones, y las experiencias na
turales son el objeto de cultos particulares. Nin
guna vivencia mayor (nacimiento, matrimonio,
enfermedad, muerte) escapa a esa regla, y para
que su consumación reciba la factura demostrati
va de su autenticidad, debe haber un sacrificio de
por medio.
En esas condiciones, es inevitable que la gue
rra —acontecimiento trascendental en la vida de
una sociedad— sea vestida con el hábito sagrado.
La institución católica cuyas raíces aparecen en
las postrimerías del imperio romano de Occidente
y de Oriente está saturada de esta tradición gue
rrera, desde el afianzamiento de Bizancio, la de
cadencia del imperio occidental romano bajo el
signo de la cruz, hasta llegar a los conflictos reli
giosos de México y España en la primera mitad
del siglo XX.
La sacralización de la guerra se desarrolla en
todas las etapas de su devenir como actividad es
pecífica de una comunidad, diferente por ejemplo
de la agricultura o de la ganadería:

La actividad bélica recibe la
devota adhesión de divinida
des especiales o de Dios mis
mo, verdadero y sublime.
Los dioses de la guerra cuyo número, lugar e
importancia varían según las culturas, mantienen
su presencia en el panteón de las religiones poli
teístas.
Mientras tanto, el guerrero, cuya existencia
está dedicada como ofrenda a ocupaciones milita
res, recibe —por el hecho de estar ocupado en la
guerra— un vínculo privilegiado con lo sagrado.
Las iniciaciones y las órdenes guerreras la rodean
con una red de símbolos que le permiten dar a sus
acciones una dimensión religiosa. La culminación
es el propio sacrificio
Una parte del legado de la cristiandad católica
latina, surgida del paganismo, es el derecho de la
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Por Gastón Pardo, DD.

guerra justa, del cual hay una tradición teológica
y varias adaptaciones contemporáneas. De la Baja
Edad Media a los inicios del Renacimiento, las ór
denes dominicana y jesuita aportaron principios
sobrios y a veces inquietantes sobre la influencia
del Estado en el ejercicio de potencia dominante
—o que aspira a serlo— sobre el terreno movedizo
de la teología. La jerarquía católica por su parte
convirtió a sus monasterios primero, y sus uni
versidades más tarde, en sitios de estudio del te
ma de la guerra, que los hombres del convento
definieron, primeramente, como un conjunto de
actos de violencia por medio de los cuales un Es
tado se esfuerza en imponer su voluntad a otro
Estado.
Las guerras eran consideradas por los teólogos
medievalistas de dos maneras: como la que puede
ser infernal o satánica; o la que es divina o provi
dencial. Esta discrepancia divisoria transforma el
tema de la guerra justa en un tema escabroso y fa
cilita el ajuste de su metafísica peculiar a la mi
sión destructora, hoy autodestructora, del Matrix,
que, repetimos, es el nombre que recibe el Siste
ma anglosajón para conducir su hegemonía por el
arduo camino de las informaciones falsas, su pro
paganda por los canales electrónicos a un público
angustiado por la incertidumbre con que le abofe
tea el Sistema, para que acepte con alegría la fata
lidad de la guerra.
Las tesis de la guerra justa elaboradas pacien
temente por los clérigos, conducen a reverenciar a
la guerra como un misterio del orden providen
cial: La «guerra es divina». Y así la concepción
belicista de la cristiandad latina queda como divi
nización admirativa del hecho bélico.
El derecho de guerra justa se concibe para el
emperador y para los príncipes que poseen en su
propio dominio el equivalente de la potestad im
perial, que es la fuente del derecho de soberanía,
que confiere solemnidad a la existencia de un Es
tado bajo la forma de imperio. Sobre la base de
este formulario, queda enlazada la institución
católica latina al designio del imperio neoliberal
anglosajón, en un papel secundario de simple or
ganismo no gubernamental dedicado al manejo de
las variables demográficas como las migraciones,
comunidades originarias, autodefensas, secesio
nismo y balcanización.
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Ateus de
Catalunya i
Procés
Constituent
Francesc Aguilar i Domenjó
Barcelona, 2017/10/28

El proppassat divendres dia 27 d’octubre de 2017, el Par
lament de Catalunya va aprovar dues propostes de reso
lució que inclouen la declaració d’independència en el
preàmbul i engeguen la primera resolució la Llei de Tran
sitorietat Jurídica i la segona resolució insta al Govern i
als ajuntaments a impulsar el procés constituent, també
recollit en la Llei de Transitorietat. Així, aquest text dema
na a l’executiu que l’activi i garanteixi que hi pugui partici
par tota la ciutadania. La feina hauria d’acabar en la
“redacció i aprovació de la Constitució de la República per
part del Parlament constituït en l’Assemblea Constituent
que resulti de les eleccions constituents”.
És important ara la nostra mobilització a fi d'assolir la mà
xima participació d’Ateus de Catalunya en el procés cons
tituent. És essencial incorporar el necessari pluralisme en
l'elaboració de la constitució catalana que faciliti la implan
tació de la laïcitat en el nou estat i poder defensar els
drets i llibertats dels ateus i dels ciutadans en general. Els
objectius generals 4 i 5 i els estratègics de la nostra asso
ciació es desenvolupen en aquesta línia.
No cal exposar aquí el poder i la influència dels lobbies re
ligiosos que pressionaran de totes les formes possibles
per configurar una constitució a la mesura dels seus ac
tuals privilegis. És una lluita desigual, però podem donar
un crèdit inicial a les estructures democràtiques i participa
tives que entre tots podem construir en la nova república.
L’article 2. Apartat 3 dels Estatuts d’Ateus de Catalunya
diuen que ésés finalitat de l’associació: «Impulsar un Estat
efectivament laic en tots els seus àmbits: legislació, imat
ge, escola pública i concertada, tots els àmbits dels po
ders legislatiu, executiu i judicial, mantenint un escrupolós
respecte a la llibertat individual de creences i d’associació,
i foragitant tota discriminació per motius religiosos al nos
tre país». Ara és el moment d’exercitar al màxim la volun
tat transformadora de la nostra associació reflectida en
aquest article dels Estatuts i intentar incidir en la configu
ració de la constitució del nou Estat participant en tots els
fòrums, tribunes o plataformes creades per aquest fi al
nostre abast.
Salut i república.
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ROHINGYES, QUINS ROHINGYES?

Albert Riba
President d'AdC

LA CAIGUDA DE DOS MITES ALHORA.

L

a visita del cap de l'església
catòlica a Birmània ha estat un
espectacle penós. Els catòlics
birmans li han demanat —al mateix
temps que el govern i els militars—
que no esmentés la paraula «ro
hingyes» en els seus discursos, i així
ho va fer, només tèrboles al·lusions al
respecte a tots els grups ètnics.
Ja és ben curiós, davant d’una im
portant crisi humanitària: el papa ac
cepta les pressions i parla que cal
respectar els drets humans, però no
de les massacres d’homes, dones i
nens, de les emigracions forçades, de
la política de terra cremada aplicada per les autori
tats, militars només faltaria! I davant el premi No
bel de la Pau Suu Kyi —en la reunió privada que van
tenir— diuen les veus generalment ben informades
que tampoc en va parlar.

La teoria dels catòlics és que és millor Suu que
els militars. És a dir: és millor un assassí en sèrie
que una sèrie d'assassins.
Ja sé que cal tenir certes prevencions diplomàti
ques, però ¿no diuen que el seu regne no és d’aquest
món? Potser no és tan llunyà el seu regne. Com deia
8 — Gaietà Ripoll

en Josemari, això no ve de llunyanes muntanyes ni
de perduts deserts, sinó de dins del cor.
Sembla que els cristians —el 4% de la població,
dels que una tercera part són catòlics— tenen por
que els monjos budistes radicals els persegueixin,
de les conversions forçades i treballs obliga
toris com en altres èpoques els va passar allà.
Recordi el senyor Bergoglio, que normal
ment aquestes coses es proven amb els més
febles i, si es guanya, es continua amb els al
tres. Si no defensa els rohingyes ara, el dia de
demà els catòlics no seran defensats per
ningú.
Primer mite caigut: l'església sempre
defensa els més febles —sempre que siguin
dels nostres—. Si són musulmans, no és tan
important. Per cert, per un papa que tenien
amb fama de bondadós i pacífic —el senyor
Angelo Roncalli (Joan XXIII)— l’exèrcit ita
lià els hi ha esguerrat anomenantlo patró. I
diuen que els bisbes no en sabien res?
Segon mite caigut: Els budistes són
pacifistes; doncs ja veiem que no. Que no ens
vinguin que aquests són els «mal budistes»,
com ens diuen que l’islam és una religió de
pau, o que el catolicisme és una religió d’a
mor. Tots els criminals diuen que ells són pacífics i
bondadosos.
Ni totes les persones seguidores d’alguna religió
són dolentes, ni tots els que no en seguim cap som
bons. Però per fer cínicament molt de mal, cal que
una bona persona sigui seguidor d’alguna religió.

Internacional

REINTRODUCCIÓ
DE LA RELIGIÓ EN
LA POLÍTICA
PER LA UFAL 8 de novembre de 2017
Comunicat del colꞏlectiu laic, del qual és part UFAL,
a 30 d'octubre, 2017

H

em d’expressar la nostra profunda preocu
pació a propòsit de les declaracions fetes
pel President de la República a la Fede
ració Protestant de França, amb motiu de la
commemoració del 500 aniversari de la Reforma,
"[...] la forma en què s'haurien d’abordar aquestes
discussions, de cap manera vol dir que la política tin
gui un domini sobre vosaltres ni que la legislació pu
gui trencar o tancar un debat que no està madur”.
Passa el mateix amb l'anunci del ministre de
l'Interior sobre la creació d’una autoritat «infor
mal» interconfessional, donat que això entraria
completament en contradicció amb la llei de 1905
que estableix en el seu article 2 que «la República
no reconeix (...) cap religió».
Aquestes posicions —en el nivell més alt de l’es
tat— revelen almenys ignorància i errors, o una
deriva cap a les equivocacions.

¿Podria ser —en virtut d'un
diàleg entre religions— un re
torn subreptici de la religió
cap a la política?
D'altra banda, aquest lloc, fins i tot sent infor
mal, fa que les confessions siguin contraries al
principi constitucional d'igualtat, que és que la
República només reconeix els ciutadans, ignorant
voluntàriament les seves creences i conviccions in
dividuals.
En una República laica, no hi pot haver més que
responsables encarre
gats de gestionar els
exercicis dels cultes y
no representants de les
comunitats.
Els únics represen
tants són les persones
elegides del poble, sor
gides d’un sufragi uni
versal.

ESTATS UNITS:
VICTÒRIA DE LA
LLIBERTAT DE
CONSCIÈNCIA!
Derrotat Donald Trump i els seus
projectes lliberticides i
discriminatoris!

A

mb gran satisfacció hem tingut coneixe
ment de la informació transmesa per l’orga
nització laïcista American United for the
separation of Church & State, del 17 d'octubre de
2017: un tribunal federal de Hawaii es pronuncia
bloquejant l'acte lliberticida conegut com a Muslim
Ban 3.0.

Igual que les dues primeres versions, aquesta
prohibició promulgada per l'administració Trump
és una temptativa «lleugerament encoberta» de dis
simular el veritable disseny: complint amb la seva
promesa electoral, es tractaria de prohibir els mu
sulmans als Estats Units. És concebut per excloure
la gent d'aquest país per causa de les seves creences
religioses.

Com ho recalca Americans
United: ningú no pot ser
discriminat per les seves
conviccions religioses o la seva
absència de convicció.
Aplaudim aquesta campanya d’Americans Uni
ted. Es tracta d'una victòria summament important.
Cridem a tots els demòcrates, tots els laïcistes,
tots els republicans, perquè prestin tot el seu suport
als que combaten dins els Estats Units, i per tot ar
reu del món, per a la llibertat de consciència i la més
estricta separació de les Esglésies i l'Estat.
Gaietà Ripoll — 9
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UNA CONSTITUCIÓN
DESTINADA AL FRACASO

E

l próximo 21 de diciembre el ayuntamiento
de Valencia procederá a la restitución de una
placa en el Mercado de Russafa, en respues
ta a una petición realizada por muchas organizacio
nes laicistas y partidos políticos valencianos,
relacionada con el día Internacional del Laicismo,
de la Libertad de Conciencia y de Pensamiento, y di
rigida al alcalde de Valencia Sr. Ribó de Compromís,
para restituir una placa en memoria de maestro li
brepensador Gaietà Ripoll i Pla, asesinado en Va
lencia el 31 de julio de 1826, siendo la última
víctima de la Santa Inquisición en el mundo. Joan
Ribó y el ayuntamiento de Valencia, no solo han
aceptado la iniciativa, sino que personal y oficial
mente se han sumado también.

Esta placa existió en la plaza del Mercado de
Russafa de Valencia desde 1905 hasta 1940, y daba
el nombre de Plaza del Maestro Ripoll a esa plaza,
porque el maestro asesinado tenía su escuela en una
Barraca de la partida del Perú en la huerta de la
Punta, que en 1824 pertenecía a Russafa, emplazada
entonces fuera de la muralla de Valencia. Esta placa
fue retirada por las autoridades franquistas tras en
10 — Gaietà Ripoll
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trar en Valencia al final de la guerra, y ahora el
ayuntamiento de Valencia procederá a su restitu
ción.
A la celebración de este acto queda invitada toda
persona que desee asistir.
Repasemos un poco la Historia de España: para
cualquiera que haya estudiado aunque sea somera
mente algo de matemáticas, de física, de química,
de biología, etc., se dará cuenta que entre los siglos
XVI al XIX, no hay ningún español que pueda si
quiera llegarle a la suela de los zapatos a sabios co
mo Galileo, como Newton, como Leibniz, como la
saga de los Bernuilli, el gran Euler, Carl Friedrich
Gauss, Lavoisier, GayLussac, Dimitri Mendeléyev,
Faraday, James Clerk Marwell, Gregor Johann
Mendel, Charles Darwin, etc., etc. Hay sabios de
muchos países europeos: franceses, rusos, suizos,
alemanes, ingleses, austriacos, menos españoles. No
me consta que tengamos el honor de encontrar
ningún sabio o sabia española, que haya dado nom
bre a ninguna ecuación o formula de renombre
mundial. Cabe resaltar que en esa época el saber en
España estaba siempre vigilado y controlado por el
más rancio, extremado y excluyente ultracatolicis
mo radical del mundo mundial, representado por la
Santa Inquisición, la Compañía de Jesús, etc., etc.
(siempre con la hoguera preparada). (Comentario
de Jaumettt en un diario digital).
El atraso inmemorial que todavía padece este
país (solo hay que ver las celebraciones de la sema
na santa desde un perspectiva europea, o el ridículo
internacional del sistema judicial seudodemocráti
co posfranquista, puesto ahora en evidencia por la
actual sociedad catalana, que está pidiendo a gritos
una República), hace que hoy, los países protestan
tes prestamistas de la católica España, le tengan que
aplicar sus propios Art.155, enviándole sus hombres
de negro para rescatarla económicamente de la vieja
incompetencia católica y de los repetidos y escanda
losos casos de corrupción, que produce continua
mente esta ultracatólica España con su dinero
prestado y también, porque no les devuelve los cré
ditos que le han concedido para que la ultracatólica
España de siempre, pueda simular vivir como ellos
(viejos y conocidos motivos, como los que desataron
la reforma protestante en Europa hace 500 años).
El problema principal que tenemos todos
en mi opinión, se debe a la excesiva influen
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cia y protagonismo, que aún hoy mantiene la
atrasada Iglesia española, en las estructuras
del poder civil del estado actual.
En realidad, como hemos visto, se trata sola
mente de aquella vieja Iglesia ultracatólica de siem
pre, totalmente desfasada en Europa, pero que
paradójicamente, sigue controlando en España el
poder civil, cuando en realidad ella es el actor prin
cipal de la decadencia.

Cada año todas las españolas y españoles, tienen
que rescatar a esta atrasada, riquísima y privilegia
da Iglesia española posfranquista (respecto de sus
homólogas europeas, más independientes económi
camente) con sus aportaciones económicas, concre
tamente con la mitad del mismo rescate que a
BanKia, 12.000 millones de euros/año, (72.000 M€
de todos los españoles, le ha entregado el catolicísi
mo y clerical gobierno del PP de Rajoy a esta Iglesia
española de siempre, en sus últimas legislaturas)
para que una organización privada como tantas
otras, siga entrometida en el poder civil y económi
co del estado, con su viejo relato de unas certezas
absolutas a partir de ninguna evidencia, disfrutando
de un paraíso fiscal y régimen especial de privilegios
económicos, mientras, miles de niñas y niños es
pañoles han de estudiar en barracones, otros jóve
nes estudiantes han de pagar elevadas tasas
universitarias o renunciar a su futuro personal es
pañol y emigrar a otros países, y otras tantas ciuda
danas y ciudadanos, han de padecer meses de listas
de espera para ser atendidos por el sistema público
de salud español.
Artículo 16 de la constitución monárquica ac
tual española.
1. (mejor no comentar ahora)
2. (mejor no comentar ahora)
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española

y mantendrán las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y las
demás confesiones.
¿Por qué los poderes públicos de un estado autó
nomo democrático civil, han de tener relaciones de
cooperación de preferencia con las religiones (orga
nizaciones privadas con una estructura esencial
mente no democrática, que excluye la igualdad de
las mujeres) en un estado supuestamente democrá
tico?, hasta el extremo de concederle a una religión
específicamente, un régimen especial y un paraíso
fiscal de privilegios económicos, o a las otras, todas
ellas organizaciones privadas como tantas otras que
no tienen esos privilegios.
¿Que se podía esperar de una constitución semi
democrática posfranquista, heredera de un modelo
fracasado de estado militar/fascista, constituido por
un solo sindicato, una sola religión de estado y un
solo partido político (el franquismo), que acabó
mendigando una democracia de verdad y que tiene
aún hoy sin devolver a sus familias (un hecho único
en el mundo civilizado y conocido por todos los paí
ses occidentales), a más de 120.000 desaparecidos
demócratas españolas y españoles, que entregaron
su vida por la libertad de todos nosotros, en cientos
de fosas comunes y cunetas de este país, victimas
como el maestro Ripoll, de la cultura nacionalcatóli
ca de siempre, de la intransigencia a la libertad de
conciencia, el sectarismo y la intolerancia al plura
lismo democrático y territorial, que esa Iglesia tan
privilegiada también prohibió durante 40 años, las
mismas libertades sociales y políticas que disfruta
ban el resto de países europeos?. Esta Constitución,
como estamos viendo, no tiene suficientes recursos
para dar una solución tampoco a otros tantos pro
blemas, como por ejemplo el planteado por el pue
blo catalán, al que ya no le sirve esta
semidemocrácia y mediocre monarquía montada
por el franquismo, porque saben que no es garantía
para el progreso democrático y social.

Lamentablemente, de seguir
así, tardaremos muchos siglos
más en tener el honor de
encontrar algún sabio o sabia
española, que pueda dar
nombre a ninguna ecuación o
formula de renombre
mundial.
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L’IVA CULTURAL

A

V.S.
membre d'AdC

finals de novembre van començar a sortir
notícies de la persecució —per part d’Hisen
da— a entitats de caràcter cultural a les que
es vol cobrar l’IVA de les subvencions rebudes els
darrers anys. No per incompliment de la normativa
sinó per variacions en la interpretació de les nor
mes.
Resulta difícil d’entendre si acollim l'explicació
que sobre l’impost ens dóna el seu nom: «Impost
sobre el Valor Afegit». Tot i això, cal pensar que és
un impost general a Europa i que estan molt treba
llades les seves aplicacions. Encara que aplicar amb
efectes retroactius una nova interpretació de la nor
ma, ja no sembla tan normal.
Però heus aquí que hi ha altres entitats que hau
rien de liquidar l’IVA tant per les subvencions com
pels negocis que tenen, d’acord amb les sentències
del tribunal europeu competent en la matèria. I no
ho fan, ni ho han fet, ni
ho pensen fer.
Suposo que el lector ja
s’haurà adonat que parlo
de les entitats religioses,
especialment de les que
depenen de l'església
catòlica. La part de l’IRPF
Hòsties gratis,
se li dóna per cobrir les
sense gluten i
necessitats de la Con
sense I.V.A.
ferència Episcopal Espa

nyola, com per exemple subvencionar ràdios i teles
lleugerament conservadores, en les que s’insulta
bastant impunement.
Tampoc paga l’IVA de les entrades a centres de
culte, centres culturals, etc., amb la vergonyosa ex
cusa que són almoines. No el preu de l’entrada, com
per exemple el temple de la Sagrada família de Bar
celona que si no estic desinformat, surt a 15 € mí
nim per persona, amb alguns descomptes especials.
Durant l’any els visitants són uns 5 milons, el que
suposa uns ingressos d’uns 75 milions d’euros. Si se
li aplica el 21% d’IVA, tenim 1.575.000 €. Els paga
l'església? Molt ens temem que no. O diu que són
almoines no subjectes a l’impost? I si diu això, per
què no ho poden dir els teatres, els museus, etc.?
Podríem seguir amb molts exemples: la mesquita de
Còrdova, la catedral de Barcelona… i potser
podríem donar un cop d’ull a la muntanya de Mont
serrat.
Si el senyor Montoro creu que la caixa de les
pensions és buida, potser aquí té un filó d’impostos
per cobrar. Si el regne d’Espanya té un dèficit molt
important —tant que es retallen drets socials im
prescindibles perquè els ciutadans puguin viure
amb una mica de dignitat— pot ser que es plantegi
modificar el concordat, o el reinterpreti per tal que
l'església pagui els impostos com tots els mortals. I
ja posats a fer, no li cobri l’IVA de les subvencions:
directament no les hi doni.

CULLERA LAICA PORTA A L’AJUNTAMENT DE
MÚRCIA DAVANT EL DEFENSOR DEL POBLE

E

Cullera, 1 de desembre de 2017

n desembre de 2016, l’associació Cullera Laica va presentar a l’Ajuntament
de Múrcia una sol·licitud en la que es demanava que es tinguera a bé
canviar el nom de l’actual carrer del “Arzobispo Simón López” per un altre
digne de la ciutat de Múrcia. La petició es fonamentava en què l’esmentat prelat,
estant al front de la diócesi de València, va ser responsable de l’execució en 1826
de Gaietà Ripoll, un mestre d’escola que passaria a la història com la última
víctima de la Inquisició.
Com no rebérem cap resposta, en abril de 2017 Cullera Laica va demanar la
corresponent sol·licitud de certificació d’acte presumpte. En no rebre tampoc cap
resposta, el passat 26 de novembre, Cullera Laica va presentar al Defensor del
Poble la corresponent queixa, amb la qual l’Associació espera que esta Institució
inste a l’Ajuntament de Múrcia a pronunciarse i que la petició de canvi de nom del
carrer dedicat a qui va vindre a ser l’últim inquisidor de la història acabe fentse
realitat.
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BARCELONA, UNA CIUTAT DESITJADA…
PER LES RELIGIONS

S

egons les dades facilitades per l’Ajuntament
de Barcelona, a la ciutat hi ha prop dels 550
centres de culte de més de 15 comunitats
diferents. Una mica menys de la meitat són de
l'església catòlica.
Sembla que l'església catòlica no diu tota la
veritat. Dubto que hi siguin totes les petites capelles
de comunitats religioses en pisos o altres centres, ni
per descomptat les capelletes que hi ha als locals en
ús de negocis propietat d’entitats de l'església, que
fan que el lloc sigui amagat com centre de culte de
cara als impostos.
Tot i això, són molts els centres de culte a la
ciutat atès que, segons les estadístiques del Cis i de
la Generalitat, només la meitat de les persones es
consideren que tenen una religió i que d’aquestes un
nombre inferior al 10% són practicants, encara els
veritables practicants no passen del 2%. La majoria
dels matrimonis ja són només civils. Els batejos van

baixant de forma clara i augmenten els funerals
laics.
A la ciutat som uns 1,6 milions d’habitants, dels
quals només 32.000 van a centres de culte. Si
dividim pel nombre de centres, ens dóna una
mitjana de 58 persones per dia en cada centre.
Deixant de banda el fet que els centres més plens no
són els catòlics, veiem que on fan més d’una
cerimònia per dia, el malbaratament de recursos és
immens. Un greuge per a una ciutat que necessita
centres per a infants acollits per l’administració, que
necessita sol·lucions per a les més de 500 persones
que dormen al carrer, per als ancians solitaris que
viuen en condicions infrahumanes, etc., etc
Com ja he dit en múltiples ocasions, ens cal una
nova desamortització dels béns de l’esglesia, ja que
totes les immatriculacions que s’han fet només
poden tenir sentit si amb els béns es vol mercadejar.

FRASE LAPIDARIA DEL SEGLE XXI
«No es pot ser independentista i bon catòlic.
Generar odi no és cristià»

Antonio Cañizares
Arquebisbe de València

Altres frases del pacifista més gran del regne
—Quin regne? El d'aquí o el d’allà?—
"Adoctrinar els infants en ideologia de gènere és una maldat"
«Aquesta invasió d’emigrants i de refugiats ¿és tot “trigo limpio”?
On quedarà Europa d'aquí a uns anys?» “Avui pot ser quelcom
que quedi molt bé, però realment és el cavall de Troia dins de les
societats europees i en concret de l'espanyola”
«He assistit a una important escalada contra la família per part
de dirigents polítics, ajudats per altres poders com l'imperi gai i
certes ideologies feministes».
«No és comparable el que hagi pogut passar en uns quants
colꞏlegis (pederàstia), amb els milions de vides destruïdes per
l’avortament»
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ENCARA ELS FALTA MOLT

F

ins ara, els bisbes espanyols no han fet cap
primer pas per demanar perdó per tots els
delictes que els seus professionals, els res
ponsables dels professionals, i en alguns casos ells
mateixos han comès abusant dels infants, les perso
nes més febles, que les famílies —degudament enga
nyades i adoctrinades— els havien confiat.
Però mirem acuradament el que van fer després
dels treballs de la 110a Assemblea Plenària. En lloc
d’un treball estudiat, debatut i assumit, a l’hora de
l’oració final van fer el següent:
«Amb un sentit fortament penitencial dema
nem especialment perdó pels abusos comesos
contra nens per part de pastors i fidels de
l’Església i preguem també al Senyor de la vi
da perquè no tornin a repetirse mai més
atrocitats com aquestes i perquè concedeixi a
tots els membres de l’Església un sentit més
gran de responsabilitat respecte als menors
d’edat a ells confiats»

Elements que em criden l’atenció:
• Es fa en una oració preparada per algú. Per
ordre de qui? Potser del Vaticà? Que no es pot
debatre per millorar? Potser algú tenia por
que del debat en sortís un embolic insosteni
ble?
• La frase «amb un sentit fortament penitenci
al» és un bloc de paraules sense massa sentit,
la penitència és el càstig per rebre el perdó
després d’una malifeta. Però com veurem, ells
no assumeixen cap responsabilitat, per tant
de qui és la penitència? Per a qui és?
• Demanen «especialment» perdó. Per què es
pecialment? Demanar perdó implica que s’ha
comès algun delicte. Però ni el citen ni el de
nuncien a l'autoritat civil. Vol dir que dema
nen perdó amb la boca petita, i que encara
que ells no ho han fet, fan com el
seu fundador que assumia els «pe
cats del món»? Sembla que dema
nin perdó en nom de «pastors i
fidels». Total indefinició sobre qui,
on, quan, per què.
• Ara venen les parts més interes
sants «preguem al senyor de la vi
da». Potser en tenen algun de la
mort?, «perquè no tornin a repetir
se mai més atrocitats com aques
14 — Gaietà Ripoll
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tes». Aquí transfereixen la responsabilitat a
aquest «Senyor» —no identificat, i que no po
dem conèixer ni veure— tot i que està a tot ar
reu permanentment. La seva feina que la faci
un altre.
• Segueixen «perquè concedeixi a tots els mem
bres de l’Església un sentit més gran de res
ponsabilitat respecte als menors d’edat a ells
confiats». És a dir, si quelcom surt malament
—que amb aquestes solucions és el més pro
bable—, la culpa és d’un altre per no haver
concedit el que es demana.
Ja hem explicat en diverses ocasions que per tal
d’obtenir el perdó calen tres coses:
• Demanarlo, amb un sincer acte de contrició.
Si no és sincer, no val
• Posar les mesures perquè no torni a passar
• Reparar els danys causats
El primer apartat, encara que no ho sabem ben bé
perquè no estem dins les seves consciències, el do
narem per satisfet. Però dels dos segons sempre se
n'obliden. El diumenge 10 de desembre de 2017, al
programa «Salvados» comentaven la sentència
—canònica per descomptat— en què després d’abu
sar de molts infants d’entre 6 i 13 anys, era castigat
a un any de separació del càrrec de rector i fer les
penitències corresponents. L’any no el va complir i
de les penitències no en sabem res. Però la senten
cia, almenys la part llegida al programa, acabava ex
plicant que es feia per evitar la vergonya a la
institució, sense dir ni piu de les víctimes.
Al rector li van fer un homenatge —després de la
sentencia i amb coneixement del bisbat—, i el van
jubilar i instal·lar en una residència per capellans.
Aconsello visitarne alguna.
I tot això per ordre del Sr. Bergoglio, que o no
sap el que passa o no se’n vol assabentar.

Llibres

Libros de Ricardo Zavala
CRISTIANISMO:
La estafa más grande
Disponible en Amazon

Lo siento mucho, pero...
JESÚS NUNCA EXISTIÓ
Disponible en Amazon

¿Existió realmente Jesús? Los cristianos creen
que sí, pero ¿existen bases reales para pensar que
esa afirmación sea cierta? La gran mayoría de cristi
anos nunca lo han puesto en duda, jamás se les
ocurriría pensar que Jesús haya sido y sea un perso
naje mítico; ello está fuera de toda duda o cuestio
namiento. Los cristianos dan por hecho que Jesús
fue un ser que apareció en el mundo al comienzo de
nuestra era, que – entre otras cosas – nació mila
grosamente de una virgen, predicó, hizo milagros,
murió crucificado para expiar los pecados de la hu
manidad y que, luego de permanecer muerto duran
te tres días, gloriosamente resucitó, con lo que
redimió al género humano, dando lugar al Cristia
nismo. Si bien existen muchísimas sectas cristianas,
que difieren en aspectos fundamentales o secunda
rios de su historia, doctrina, estructura y/o dogmas,
en lo esencial, todos están más o menos de acuerdo
con esos grandes parámetros y que realmente, hace
un poco más de 2000 años, Jesús tuvo una existen
cia cierta en la tierra. Es muy difícil encontrar gente
que se haya puesto a razonar críticamente sobre el
tema, que haya puesto en duda la veracidad de la
historia y – muchísimo menos – que haya llegado a
la sincera conclusión que realmente Jesús es parte
de la creación humana, que es parte de la mitología
y que lo más probable es que se trate de un ser ficti
cio, un invento originado por la necesidad de crear
una nueva religión. En general los seres humanos
aceptamos como cierta la religión de nuestros pa
dres y adoptamos la creencia religiosa predominan
te del lugar donde nacemos. No escogemos la
religión que pensamos sea la mejor para resolver
nuestros problemas existenciales, ni menos analiza
mos las virtudes o defectos de los diversos credos
que existen en el mundo. Es muy rara la persona
que pone en duda las convicciones religiosas de la
comunidad y, más rara aún la persona que niega la

veracidad de los dogmas religiosos, que le han si
do forzadamente inculcados desde su naci
miento, especialmente durante los primeros
años de su existencia. La mansedumbre intelec
tual, aquel estado de lavado cerebral o adoctrinami
ento, es una realidad que se logra a través de la
domesticación de las conciencias, de un proceso de
adormecimiento de las capacidades críticas y la fa
cultad misma de razonamiento. Como sucede con
cualquier otra manifestación de la superestructura
social, los dueños, la élite o los que se benefician
con el negocio de la religión, a través de miles de
años de práctica, han desarrollado una serie de téc
nicas extraordinariamente eficaces para mantener
este verdadero esclavismo o subyugación mental.
Desde que comencé a investigar sobre el tema, me
ha resultado tremendamente incomprensible en
contrar que la gran mayoría de personas se declara
seguidor de tal o cual religión sin la menor capaci
dad crítica de por qué cree lo que cree. Simplemente
lo acepta como algo natural o normal, porque así se
lo inculcaron y – por supuesto  no acepta ni menos
entiende la necesidad de cuestionarlo; vive confor
me con lo que cree y no se arriesga a perder la “se
guridad” que le dan sus creencias. Lo cierto es que
una de las cosas más complicadas y difíciles que
existen es poner en duda aquello que nos metieron
en la cabeza durante los primeros años de nuestras
vidas y, peor aún, es muchísimo más difícil conven
cerse que aquello no es cierto, que hemos sido esta
fados y que la verdad es totalmente distinta. La gran
mayoría de personas llega a la tumba sin jamás cu
estionar tales creencias. En este libro me propongo
analizar, de la forma más sencilla y didáctica posi
ble, esos temas tan cruciales para el quehacer hu
mano, ofreciendo los elementos para que cada
lector pueda realizar su tarea crítica, utilizando su
propio razonamiento bajo parámetros lógicos.
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ESTADÍSTIQUES I MITJANS

Albert Riba
President de l'AAdC

Barcelona, una ciutat que pensa i evoluciona.
Per què els mitjans no?

S

egons les dades que hem conegut dels darrers
20 anys, la religiositat de la ciutadania ha
evolucionat de forma radical. No volem posar
nos una medalla, però quelcom haurem fet bé.
Els catòlics practicants el 1997 eren el 23,6%; ac
tualment només ho reconeixen l’11,6%. Els catòlics
no practicants han baixat del 56,2% fins al 35,8%
En canvi els no creients han pujat. Si fa 20 anys
eren el 15,1%, actualment són el 42,3%
Això vol dir que ara els que es reconeixen catò
lics —practicants i no practicants— sumen el 47,4%,
per tant ja no són majoria.
Els no creients seguim sent la segona opció i l’e
volució previsible és que en el marge de pocs anys ja
serem la primera.
En aquest període, els catòlics han perdut el 40%
dels seus efectius, especialment dels practicants,
mentre que els no creients hem augmentat el 280%.
Cal que totes les autoritats es plantegin la seva
política envers les diferents opcions de consciència.
Ja ens hem queixat moltes vegades de la «casuali
tat» que tant les directores de l’Oficina d’Afers Reli
giosos de l’Ajuntament com els/les Directors/es
Generals d’Afers Religiosos de la Generalitat sempre
han sigut militants de la religió catòlica. Potser que
es plantegin si això els ha perjudicat.
També TV3 caldria que comences a plantejarse
si aquest fenomen del desplaçament de la creença
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cap a la incredulitat té cabuda al programa «Signes
dels temps» que es fa cada diumenge al matí. Si
l’excusa per fer misses i el programa esmentat és
que es fa per aquelles persones que no poden anar a
l'església, donat que cada cop són menys, val la pe
na replantejarse que els ateus i els agnòstics agafin
el relleu.
A Catalunya ràdio també es poden plantejar les
misses i el programa «Paraules de vida».
La CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audi
ovisuals) té com un dels tres principis generals que:
«La programació de servei públic dels canals de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de
ser plural per tractar de satisfer les necessitats del
conjunt de la població. Tots els canals i els serveis
considerats de servei públic són de lliure accés». A
ells en dirigirem per fer veritat el que està escrit.
Si no en traiem l’aigua clara, ens dirigirem al
Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè faci la
seva feina: «Com a òrgan que vetlla pel compliment
de la normativa reguladora de l’audiovisual i en par
ticular del pluralisme polític, social, religiós, cultu
ral i de pensament»
Si finalment hem de recórrer a la més alta
instància caldrà ferho a la Comissió de Control
Parlamentari de la CCMA
Necessitem persones interessades, i si pot ser
amb coneixements en comunicació audiovisual.

Moviments socials

CAMPANYA DE DEROGACIÓ DEL CONCORDAT
La Campanya per la Denuncia i Derogació dels Acords amb
el Vaticà i altes Confessions, entrega 54.000 signatures al
Congreso de los Diputados

M

és de seixanta organitzacions impulsores
de la recollida de signatures —entre elles
nosaltres, a través de la Unión de Ateos y
Librepensadores— van entregarles el dijous 14 de
desembre de 2017, al Congrés dels Diputats a Ma
drid. Considerem previ a l'elaboració d’una nova llei
d’educació, la denuncia i derogació dels acords de
l’estat amb diverses religions, com a base per garan
tir un sistema educatiu laic.
A la concentració de la plaça de les cortes va
intervenir per la UAL en Luis Vega, expresident de
la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensado
res, juntament amb representants de les diverses
associacions presents. Van participar en la concen
tració diputats del grup Socialista i de UnidosPode
mos. Una bona colla de mitjans de comunicació hi
eren presents i se'n van fer ressò.
Tots hem coincidit en la transcendència del tema
plantejat i la urgència a donarli una solució de
mocràtica, d'acord amb el principi de la separació
entre l'Estat i les esglésies, així com de la reivindica
ció d'una Escola Pública i Laica. Són precisament
aquests Acords signats el 1979 amb la santa Seu i els
posteriors del 1992, amb altres confessions religio
ses, els que donen base legal a la presència de

l'adoctrinament religiós en tots els nivells del siste
ma educatiu. Si no s’anul·len, tot el debat parlamen
tari que diuen estar disposats a accelerar a partir de
gener en el marc de la Subcomissió per un "Pacte
social i polític d'Educació" es veurà arrossegat per
acords antidemocràtics que, segons sembla, no hi
ha molt interès a remenar.
El dia anterior, dimecres 13, aquesta Subcomis
sió va tancar el primer acord fixant els 14 blocs en
què divideixen els temes a debatre. Malgrat que, en
reunions anteriors amb aquests grups parlamenta
ris, ja se'ls va plantejar l’inadequat que és el mateix
títol de l'últim punt: "Ensenyament de les religions",
s'ha mantingut tal qual i, d'alguna manera, prejutja
el contingut del futur debat que, un cop més, pot
deixar al marge la ineludible laïcitat del sistema
educatiu.
Per la nostra banda, s'ha culminat una primera
etapa, però amb tota probabilitat caldrà tornar a in
sistir, en noves formes i desenvolupaments, en què
ja és el moment i l'ocasió per resoldre un problema
que fa trontollar els principis democràtics més ele
mentals, com és el respecte a la llibertat de cons
ciència de nens i joves dins el marc escolar i el
rebuig a tot adoctrinament dogmàtic a les aules.
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EL PARLAMENT EGIPCI ES
MOU PER FER DE L'ATEISME
UN DELICTE

E

l comitè del parlament egipci sobre religió ha
anunciat plans per fer que la no creença en
Déu no sigui un crim. Sota la llei vigent con
tra el "menyspreu de les religions", els ateus poden
ser perseguits per expressar la seva incredulitat en
públic, però la proposta del comitè aniria més enllà i
criminalitzaria la incredulitat.
L'any 2014, poc més d'una setmana després que
l'exèrcit d'Egipte fos AbdelFattah elSisi, el govern
va anunciar que preparava un pla nacional per
"afrontar i eliminar l'ateisme". Uns mesos més tard,
AlShabab, un periòdic relacionat amb el govern, va
declarar que els ateus eren "el segon enemic del país
després dels Germans Musulmans", i va citar un
psicòleg dient que "l'ateisme condueix als desequili
bris mentals i la paranoia".
Com a part del seu esforç per reprimir els Ger
mans Musulmans, el règim de Sisi va començar a
promoure una versió de l'islam que sovint es carac
teritza per ser "moderada", encara que "amb caràc
ter militant" podria ser un terme millor.
Teològicament parlant és a mig camí i relativament
suau però, igual que el mateix règim, també és auto
ritari en caràcter.
El resultat d'això és una mena de centrisme
forçós. Tot i permetre un marge de tolerància,
d'altres religions monoteistes. Si bé el propòsit
principal d'això és deixar de banda la teologia islà
mica, en l'altre extrem de l'espectre ha portat a
l'ateisme, l'escepticisme i les interpretacions liberals
de l'islam tractantse de formes d'extremisme.

Brian Whitaker
Publicat al albab.com. Una
porta oberta al món àrab, el
23 de desembre de 2017.

Aràbia Saudita va adoptar una posició similar el
2014 quan "la promoció del pensament ateu" es va
classificar oficialment com un acte de terrorisme.

L'ateisme als països àrabs és
generalment vist pel públic
amb horror, de manera que,
fins a cert punt, el règim egipci
està jugant una carta
populista.
Les minories petites i relativament indefenses,
com els ateus, són un objectiu senzill i les retrata
com una amenaça per al benestar de la nació que
ajuda a desviar l'atenció de les falles del règim. Un
procés similar es va observar recentment a Egipte
amb el pànic moral sobre l'homosexualitat i les ban
deres d'arc de Sant Martí.
Un article de Rose alYusuf cita a Amr Ham
roush, membre de la comissió parlamentària, que
diu que cal legislar per tancar tots els llocs web
ateus, ja que les seves idees "destrueixen els valors
de la societat".
No obstant això, fins i tot a Egipte la proposta
està resultant controvertida. L'article continua ci
tant als altres que assenyalen que mentre les lleis
poden controlar el comportament de les persones,
no poden canviar les creences de les persones.

Albert Saber Ayyad és un jove ateu
egipci de família cristiana copta que ha
estat acusat de blasfèmia contra les
confessions cristiana i musulmana. El
jove de 25 anys va ser acusat de publicar
en un bloc el tràiler de la pelꞏlícula "La
innocència dels musulmans" Una turba
que el va atacar assegura que va cremar i
va orinar sobre l'Alcorà. Aquests fets van
ocórrer el passat 26 de setembre i va ser
empresonat fins a la seva audiència el 17
d'octubre.
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UN CONCURS QUE PODRIEN
RETRANSMETRE PER
«TRECETV» I LA «COPE»

D

emetrio Fernández, bisbe de Còrdova, autor
de la iniqua apropiació de la Mesquita,
presideix el jurat d’un dels concursos més
extraordinaris que s’hagi vist mai.
La diòcesi de Còrdova i l’escola de Magisteri Sa
grat Cor, adscrita a la Universitat de Còrdova —per
què després ens parlin d’adoctrinament— han
organitzat un concurs per donar premis a les uni
versitàries embarassades que decideixin no avortar.
Cal aportar un escrit, de no més de dos folis, on
s'expliqui quan es va quedar embarassada, les difi
cultats amb què es va trobar i què la va portar a no
avortar.
Les bases del concurs són prou senzilles i en re
sum diuen:
1. Busquem una universitària que hagi tingut un
fill durant els dos darrers cursos.
2. El bisbe decidirà de forma inapel·lable a qui se
li dóna el premi.
Consisteix el dit premi en 2.000 € i un diploma.
Moltes preguntes no resoltes ens preocupen: pot
ser una noia no casada que no té cap relació formal
amb el pare de la criatura? D’on surten els 2.000 €?
Per què el premi no arriba fins al pare, 1.000 € per
cada un, si és universitari? Si la jove no és univer
sitària, però el pare sí, no se li pot donar a ell?
El polèmic bisbe Demetrio sempre s’ha distingit
per les seves idees masclistes i homòfobes, veiem
algunes de les seves declaracions:
«Cap pare ni cap mare tenen dret a matar el seu
fill». Si no recordo malament durant els meus anys
infantils, quan no m’adoctrinaven, sinó que m’ense
nyaven les veritats immutables, em van explicar que
el déu pare va enviar el déu fill seu a la terra perquè
moris per salvar a tots els humans. O potser no ho
vaig entendre bé i no eren pare i fill, i aleshores si
se’l podia enviar a morir? O quan el seu fill a la creu
diu «aparta de mi aquest calze» el de dalt es va fer
l’orni? En fi, vés a saber.
«Tot fill té dret a néixer de l’abraçada amorosa
de l’home i la dona, que no pot substituirse mai per
la pipeta de laboratori». Bé, potser dels milers
—potser milions ja— de persones nascudes per

aquest procediment cal matarne un grapat, ja que
en molts casos els que són legalment els pares no ho
són biològicament. I si és així els pares ja no són
culpables?
«Aquelarre químic de laboratori» diu referintse
a la fecundació in vitro, i que me'n diu de la trans
substanciació? Els aquelarres químics per fer del pa
carn i del vi sang, com els que fa el de dalt, sí que es
poden fer?
«La dona… aporta calor a la llar, acollida i ten
dresa. El geni femení enriqueix granment la famí
lia... com més dona i més femenina sigui la dona,
millor per tothom a casa». I com a complement
«Com més home sigui l’home, millor per a tothom a
casa… (perquè) aporta la cobertura, la protecció i la
seguretat» i a més és un «signe de fortalesa». Potser
no s’ha assabentat que ja portem prop de 50 dones
mortes enguany per la violència masclista, exercida
per homes que segur que són molt homes.
Tot i que li han criticat que aquest premi pot afa
vorir els embarassos no desitjats, no sembla enten
dre res de res.
Una llança en favor de la Universitat de Còrdova
que ha demanat que es tregui el seu logo del concurs,
i a l’escola de Magisteri que suspengui el concurs.

Abraham: com podies creure
en un déu que t’ordenava
matar el teu fill?
I si Demetrio ho veu?
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UN PRIMER I TÍMID PAS

E

l «Tribunal de Cuentas» de l’estat ha decidit,
després de certes vacil·lacions i d’algun de
bat al Congrés dels diputats, que dins de la
seva feina calia programar la fiscalització del fi
nançament que rep l'església catòlica i altres confes
sions religioses, amb càrrec als pressupostos
generals de l’estat.
El tribunal defineix cada any el seu programa
d’activitats per l’any següent. A més de les obligades
per llei i les que demanin les Corts Generals, pot de
cidir fer lliurement altres fiscalitzacions.
Mai l'església catòlica havia passat el control de
l’organisme fiscalitzador; igual que les religions: ju
eva, evangèlica i l’islam, serà la primera vegada que
passen compte d'en què gasten els diners que els
donem entre tots, en molts casos contra la nostra
voluntat.

Segons dades del 2016
l'església catòlica va rebre 249
milions d’euros, per les més de
set milions de declaracions
que van posar la creueta a la
casella de l’església.

L’any passat ja es va discutir aquesta proposta al
si del Tribunal, però va ser derrotada en votació. Al
Congrés dels diputats, fa un any més, una proposta
en el mateix sentit presentada per PSOE i Units Po
dem va perdre en votar en contra PP, Unió del poble
navarrès; els diputats del PDeCAT es van absentar
de la sala, un cop més el xantatge d’Unió Democrà
tica de Catalunya (sí, sí la que ara va del bracet del
PSC) va fer impossible que el Tribunal de Cuentas
poses l’ull als comptes de l'església.
Pensem que és un pas tímid, però que trenca un
tabú de segles i obliga a les religions a sotmetre's a
les lleis civils que els són d’aplicació. A aquesta de
cisió caldrà ferli un seguiment perquè no quedi en
paper mullat.
Ara ens cal seguir pressionant perquè els altres
organismes, especialment l’Agencia Tributària, co
menci també a revisar les declaracions d’IVA de les
religions.
Al marge de totes les altres subvencions i regals
de les administracions espanyoles —que també cal
dria fiscalitzar— la revisió dels impostos evadits pot
ser una bona font de finançament dels serveis soci
als retallats per la crisi.

L'ACTUAL MANNÀ, MOLT
PROBABLEMENT NO PROVÉ DEL CEL
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