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El sociòleg Peter L. Berger, professor de
la Universitat de Boston i a més investi-
gador social de prestigi internacional,
ha estat a Barcelona convidat per l’As-

sociació Catalana de Sociologia. En una sala
plena a vessar, va dissertar sobre la globalitza-
ció de la religió. ¿Som cada vegada més laics o
més religiosos? Segons Berger ha estudiat, sem-
bla que Europa és més laica que qualsevol altra
part del món. Per contra, la religiositat creix no
sols en països orientals com ara Turquia, Israel
o l’Índia sinó en una societat occidental com els
EUA. En aquest país ja es comptabilitzen
800.000 budistes, persones adscrites a una cre-
ença que no pertany a la seva tradició, per breu
que aquesta sigui, temporalment parlant. L’eclo-
sió de la religiositat es fa patent arreu, comen-
çant per la renaixença del fervor islàmic, conti-
nuant amb la presència puixant del protestan-
tisme pentecostal en competència amb la resta
de creences cristianes i seguint amb un hindu-
isme militant en el si d’un Estat constitucional-
ment secular com és Índia.

MENTRE ALS EUA, COM CORRESPON AL REIALME del mer-
cat, es ven la religió com una ideologia, com un
bé de consum qualsevol de tal manera que ja es
parla de preferències religioses, aquí, a Europa,
el laïcisme esdevé preponderant. Com a mostra,
fixem-nos en Catalunya i les dades referides a
les unions matrimonials. L’any 2004 (no dispo-
so de xifres més recents) es van celebrar 14.535
casaments catòlics enfront 17.218 de civils. Si
a aquests números hi afegíssim les parelles de
fet, difícils de quantificar, la diferència esdevin-
dria encara més gran.

PODRÍEM PREGUNTAR-NOS PER QUÈ EUROPA està tan se-
cularitzada, i per què ho està Catalunya en con-
cret. En el nostre cas, potser es tracta d’inter-
pretar la laïcitat com una forma d’alliberament
després dels anys viscuts sota una dictadura fran-
quista, que no va ser solament política, sinó
també cultural i religiosa. Però és que alhora per-
tanyem a aquesta Europa eminentment laica,

una regió on França, l’any 1905, va establir per
llei la separació entre l’Església –qualsevol esglé-
sia–, i l’Estat. Un règim no confessional que s’ha
anat estenent pel continent i que Jürgen Haber-
mas, un altre sociòleg, en aquest cas alemany, elo-
gia tot considerant que “la sobirania del poble i
els drets humans són les fonts seculars de la legi-
timació dels Estats constitucionals regida per la
raó”. Bé, potser Habermas no és un pensador
fàcil de llegir, però ens fa entendre que té això, la
raó. Si no, a l’altre extrem del raciocini hi ha allò
que ha succeït a l’Índia ara fa poc, on un tinent
d’alcalde de Nova Delhi va morir en caure d’un
balcó quan fugia d’uns macacos que l’atacaven.
El pobre home va ser víctima d’uns simis que es
mouen lliurement per la ciutat, tot aterrint la
gent, perquè els hindús fervorosos creuen que
són una manifestació d’Hanuman, un déu mico.
La religió pot fer molt mal si es converteix en su-
perstició, i encara en pot fer més si es torna fa-
nàtica. Però és que, endemés, separa. Ja vivim
entre massa divisions. La classe social, la raça i el
color de la pell, el sexe masculí o femení, els lles-
tos i els rucs, els rics i els pobres.

¿IL’ATEISME,IL’AGNOSTICISME,QUÈHIPINTEN? A parer de
Berger, el segle XX va patir molt en mans dels de-
fensors de l’ateisme. Així va succeir, però també
cal reconèixer que no va ser la negació de qualse-
vol déu la que va impulsar les guerres, sinó que
aquestes vingueren de la mà dels interessos eco-
nòmics. L’ateisme no va ser mai esgrimit com una
fe a imposar i en nom de la qual atemptar a tort i a
dret, com ara passa amb l’exaltació de l’islamisme,
o sota la capa del cristianisme democràtic de Bush
envaint països amb subsòl gasístic o petrolier.

LA RELIGIOSITAT, QUE EXISTIRÀ mentre continuï ha-
vent-hi creients que trobin consol en el seu si,
només hauria d’estar al servei dels drets hu-
mans. Aquests que no coneixen diferències, ni
preferències, ni enfrontaments. De fet, l’Euro-
pa secular és alhora la més solidària, amb un
Estat de benestar que tendeix a la igualació de
tots els éssers humans.

Eulàlia Solé Sociòloga i escriptora

Religiosos o laics
“Europa és més laica que
qualsevol altra part del món.
Per contra, la religiositat creix
no sols en països orientals com
ara Turquia, Israel o l’Índia sinó
en una societat occidental com
els EUA”

DES DEL MOLÍ

T’hanrobatunRolex?

Tothom diu mentides. N’hi
ha que són mentides pieto-
ses. Es diuen per no fer
patir un altre o per estalvi-
ar-li un tràngol. N’hi ha que
són mentides tranquil·litza-
dores per a un mateix, per-

què simplifiquen la vida.
Quan no es vol dir la veritat,
el camí més senzill és la
mentida.

Hi ha mentides malva-
des. Es diuen amb voluntat
de perjudicar l’altre. A les
nostres terres, hi abunden
els especialistes en menti-
des cruels. Es tracta d’una
plaga difícil de controlar.

A Gran Bretanya, un
nombre important de turis-
tes viatgen a Catalunya i a
les illes Balears. És evident
que arreu hi ha robatoris.

Les coses desapareixen, es
perden o es volatilitzen. Les
asseguradores de Gran Bre-
tanya han rebut més recla-
macions per robatoris de
rellotges Rolex que quanti-
tat d’aquests rellotges s’han
distribuït al mercat.
Aquests són els Rolex que
es volatilitzen. Només exis-
tien a la ment o al desig de
qui ha posat la denúncia.
Sempre els havia fet il·lusió
lluir un rellotge d’aquesta
marca. Les vacances servei-
xen per a moltes coses.

També per intentar fer veri-
tat les il·lusions perdudes,
encara que sigui amb una
mentida. La llàstima és que
les asseguradores no són
idiotes.

Si el teu objectiu a la vida
és lluir un Rolex al braç i no
pots pagar-lo, tens tres opci-
ons. En primer lloc, posar-
te a estalviar com un boig.
Les il·lusions de cadascú
són un terreny prohibit per
als altres. L’estalvi, però, no
sol ser una activitat gaire
ràpida. Exigeix paciència.

En segon lloc, i especial-
ment els impacients, poden
comprar una còpia de re-
llotge Rolex, d’aquelles que
es venen per deu o quinze
euros. Solen ser còpies pe-
noses, però gairebé tots els
succedanis ho són. En ter-
cer lloc, pots mirar les boti-
gues de rellotges on, segura-
ment, en trobaràs un que
no sigui una còpia de cap,
però que t’alegri el dia. In-
ventar-se que tenim allò
que mai no hem tengut no
dóna bons resultats.

DE FIL DE VINT

Mercè
Rodoreda

Isabel-Clara
Simó

Mercè Rodoreda va néixer el
10 d’octubre del 1908. Ence-
tem, doncs, l’any del cente-
nari de la Rodoreda. Estem
parlant de l’escriptora cata-
lana moderna més impor-
tant (comptant-hi homes i
dones), la més traduïda, la
més celebrada i la més co-
neguda internacionalment.
El nombre de traduccions
de la seva obra i el fet que
els seus llibres no envellei-
xin són proves irrefutables
del seu valor. I tanmateix
Rodoreda no va tenir pa-
drins, ni personatges enlai-
rats que la col·loquessin al
cim de la literatura catala-
na, ni sucoses subvencions;
de fet va tenir tot el contra-
ri: es murmurava d’ella com
a dona i com a escriptora. El
fiasco del premi Sant Jordi
en què va obtenir només un
vot, amb un Josep Pla, tan
estupend però tan misogin,
fent bromes sobre el títol,
és una prova del desafecte
amb què la intel·lectualitat
catalana tractava aquesta
dona. Cada vegada que
penso en aquell paranimf
de la Universitat de Barce-
lona ple a vessar, amb l’es-
criptora mirant perplexa
tots els cervells pensants
de Catalunya drets aplau-
dint-la –molts d’ells, els
que n’havien renegat–,
m’emociona: algun cop la
literatura té més poder que
els diners, les influències,
el provincianisme i els po-
derosos. I els poderosos de
la cultura són tan temibles
com els de la política, si bé
els primers no poden con-
trolar la policia i els segons
sí, una diferència que és
més que notable.

Aquest any d’homenatge
l’hem inaugurat de la millor
manera possible: amb un bi-
ografia de Carme Arnau, la
seva millor especialista,
amena i a l’abast de tothom,
però alhora amb tot el rigor
acadèmic. De vegades no
som tan desmemoriats com
ens creiem. Eureka.

Maria de la Pau
Janer

SALVADOR ANTON
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