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a més, converteixen l’opinió en forma
de dogma religiós, han estat motius de
divisió mes que de unió, fins i tot dintre
de les files de la mateixa religió. Però
açò no significa que el meu tema central
–la noblesa humana- necessàriament de-
sapareix. El poble moltes vegades es
manipulat per les autoritats religioses i
la noblesa es substituïda per fanatisme.

Dogmes inspirats en la superstició
popular i una utilització inadequada de
la facultat racional, han substituït massa
vegades a un procés que sempre ha tin-
gut un propòsit espiritual i moral. Fins i
tot, s’ ha arribat a una ruptura del equi-
libri necessari entre fe i ciència, impres-
cindible per la vida civilitzada.

Un altre qüestió ha impedit a l’home

desenvolupar tot el seu potencial: a tra-
vés de casi tota la historia religiosa (els
darrers 2 o 3000 anys), la concepció del
món era parcial, perquè no es coneixia
de l’existència de la resta i, en tot cas, es
veia als pobles de mes enllà i els seus
pobladors amb recel o enemistat. Èpo-
ques desprès, encara els humans no
concebíem ni enteníem el fet de un glo-
bus terraqüi unitari. Fins fa poc (algu-
nes generacions), el nostre coneixement
no era suficient per entendre-ho. Avui
dia, amb les noves tecnologies i l’incre-

ment de la informació, el mon es
abastable. I per açò, sabem el signi-
ficat de la paraula humanitat, com
una sola espècie.

Per aquest motiu, no es podia
xerrar d’unitat mundial fins els
nostres dies, perquè senzillament
no «ens cabia al cap», però la reali-
tat religiosa –històricament xe-
rrant- sí que va generar la idea de
un poble unit o, mes tard, d’una
nació. Era com etapes inicials de
les possibilitats que tenim avui dia.
Sí, per primera vegada a la
història, la totalitat de la raça hu-
mana pot participar –encara de for-
ma vaga- de la percepció de la seva
pròpia unicitat i de què la terra es
una llar comuna.

La Religió, en majúscules, ben
entesa, empeny als seus seguidors

a canalitzar vers el be comú, el seu ba-
gatge científic, el religiós i la seva
pròpia experiència com a fonts de conei-
xement. Així, avancem en el desenvolu-
pament de la justícia i l’ordre social, mi-
llorant sistemes i institucions, però tam-
bé incrementant el coneixement
col·lectiu i revisant conceptes com el
propòsit de la vida, la naturalesa huma-
na o el paper de l’educació; antesala de
una transformació personal i col·lectiva
i establint les bases de noves estructures
socials, que ens porti finalment a un
mon unit, pròsper, just, sostenible i pa-
cífic. Aquesta tasca es pròpia de perso-
nes nobles.
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H
i ha moltes coincidències en-
tre les Religions i Tradicions
religioses del món. Ho he dit
algunes vegades: hi ha més

coses que ens uneixen de les que ens se-
paren. Una constant de les vertaderes
religions es la consideració sagrada
de totes les persones humanes i que
el ser humà es noble per naturalesa.
La història inicial de tota Religió,
ens mostra generacions de persones
nobles entregades totalment a una
idea: a la creença de que hi ha pos-
sibilitat de un mon millor –encara
que no el coneixeran- , per l’empen-
ta que els dona aquells enunciats
espirituals sobre la realitat, que la
seva religió els hi ha transmès. Un
poder espiritual, que transforma in-
dividus senzills en autèntics herois i
a grups humans insignificants en
pobles il·luminats. Un estudi super-
ficial de la historia de les religions,
es suficient, per entendre que és
una constant dels primers seguidors
de qualsevol religió, la concepció
holística de la transformació social
necessària per generar grans progressos.
Es pot afirmar que, darrera cada nova
civilització, hi ha una religió nova amb
creients molt sacrificats (i nobles), que
porten noves idees de construcció social.

Aquest poder, sorgeix del convenci-
ment del progres espiritual que repre-
senta posar en pràctica les noves ensen-
yances que ha dut un nou profeta i la
seva revelació i les millores socials que
comporta. A mes, amb el convenciment
de que aquesta revelació els posa en
contacte amb Déu i que açò dona sentit
vertader a la vida.

Es cert que també es una constant
històrica, que quan els creients tenen la
convicció de que el fundador de la seva
pròpia religió ocupa una posició única i,
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❝La Religió, en majúscules, ben
entesa, empeny als seus
seguidors a canalitzar vers el
be comú, el seu bagatge
científic, el religiós i la seva
pròpia experiència com a fonts
de coneixement

Concert de la

Coral Es Ressol de

dissabte 14

d’octubre

n Segons la meva modesta
opinió na Martina Garriga,
directora, i en Toni Pons, pia-
nista, van fer palesa de la se-
va maestria i professionalitat.
També fou evident l’excel·lèn-
cia d’en Jaume Gelabert Mar-
quès com a solista, si més no,
hi ha gent més qualificada
per avaluar aquest acte.
A títol personal vull fer

unes consideracions de sa
cançó «Mirant al cel», deixant
de banda el grau d’èxit que

hagués tingut.
En primer lloc vull expres-

sar el meu agraïment a to-
thom que m’ha ajudat a com-
plir aquest somni. Començant
per en Tomàs Mesquida (en
Tomi) que em va escriure a
un pentagrama la melodia
que jo li vaig cantar. També a
n’Enric Ribó que l’harmonitzà

a quatre veus. Tots dos ho
van fer d’una manera altruis-
ta i em respectaren la melodia
exactament com jo vaig idear.
Llavors sa cançó va roman-

dre un temps dintre d’un ca-
laix, fins que la vaig mostrar
a na Martina Garriga, la nos-
tra mestra. Li he d’agrair a
ella que després de pensar-ho
un temps ho va valorar d’una
manera especial, valorant sa
cançó pel seu nivell de quali-
tat musical i poètica en lloc
de tenir més present qui era
el seu autor. Crec que açò va
ser determinant perquè co-
mencéssim a assajar-la.
Una altra persona a qui

tampoc puc deixar d’estar

agraït és na Rita Marquès,
l’altra mestra que va suplir
na Martina uns mesos, se-
guint assajant sa cançó igual-
ment.
Per últim, voldria demanar

disculpes a tots els companys
i companyes de sa coral per
els mal de caps que vam pas-
sar uns dies que no ens sortia
bé fins el punt que jo vaig
arribar a pensar, pessimista:
«bona la vaig fer». Però al fi-
nal quan s’arriba a aconseguir
una cosa difícil és un repte
que fa més gran la satisfacció.
Gràcies a tots i totes.
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EL ARTE DE

MENTIR

E
s una realidad que la primera vícti-
ma de todos los conflictos es la ver-
dad. Y yo diría que en los últimos
años aún más desde que vivimos

instalados en la «postverdad» que no es
otra cosa que la mentira. Pero sobre todo en
las conflictos modernos las batallas también
se ganan con la propaganda, aunque sea
una propaganda trufada de mentiras.

Precisamente en el conflicto catalán las
mentiras están alcanzando naturaleza de
realidad. Está todo estudiado, basta con re-
petir una mentira cientos de veces. Los in-
dependentistas catalanes no tienen ningún
empacho en tergiversar y reinventar la His-
toria, llevan años haciéndolo y tampoco lo
tienen a la hora de presentarse como vícti-
mas del Estado cuando resulta que suya es
la responsabilidad de decretar que en Cata-
luña ya no rige ni su Estatuto ni la Consti-
tución.

Eso sí, hay que reconocerles que en el ca-
pítulo de la propaganda le dan sopas con
ondas al Estado, o mejor dicho al Gobierno
Rajoy. Uno de los últimos capítulos que
ilustran lo que digo es el vídeo de Omnium.

Verán, no tengo un sentido conspirativo
de la Historia pero he vivido lo suficiente, y
sobre todo he estado durante muchos años
en primera fila haciendo crónica política y
sé que la mayoría de las cosas no pasan por
«casualidad». Por eso ayer me alarmé al ver
el video editado por Omnium en el que una
joven hablando un impecable inglés pre-
sentaba ante el mundo a España como un
país siniestro que ahoga las libertades de
los buenos catalanes a los que se reprime
con violencia por su afán de libertad y de-
mocracia. El gesto contrito de la joven, el to-
no de voz cargado de angustia, la puesta en
escena del vídeo con imágenes violentas...
De repente me di cuenta de que ya había
visto ese vídeo antes, pero con otra protago-
nista.

Sí, lo había visto años atrás cuando las
manifestaciones del Maidan, cuando el go-
bierno ucraniano, que había ganado las
elecciones, decidió inclinar sus preferencias
por Moscú en vez de por la Unión Europea,
y entonces se desató el infierno.

Manifestaciones reprimidas, sentadas en
la plaza del Maidan, los países europeos ali-
neándose con los manifestantes y apoyan-
do el la rebelión contra el gobierno de Ucra-
nia... Entonces lo que allí se jugaba era una
partida entre Rusia y Occidente. Por intere-
ses económicos claro está. Y los ucranianos
fueron utilizados en esa partida.

En aquellos días alguien financió un vi-
deo que se pudo ver en todo el mundo en el
que una chica que se presentaba como ucra-
niana describía el horror de la situación, la
represión del gobierno de su país y pedía
ayuda, ayuda internacional. Al ver el video
de Omnium, que es un calco del ucraniano
me pregunto si hay algo y alguien más de-
trás de lo que está pasando en Cataluña.

Lo cierto es que la Generalitat y sus so-
cios llevan ventaja en cuanto a propaganda
se refiere. Son unos auténticos maestros de
la manipulación y la postverdad.
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