
CiCièència i religincia i religióó::
Conflicte, convivConflicte, convivèència, ncia, 
universos paraluniversos paral··lels?lels?

JoandomJoandomèènecnec RosRos

Departament dDepartament d’’Ecologia, Ecologia, 
Universitat de BarcelonaUniversitat de Barcelona

Institut dInstitut d’’Estudis CatalansEstudis Catalans

Agost 2009Agost 2009



CiCièència i religincia i religióó, , 
un altre cop?un altre cop?

QuQuèè no se nno se n’’ha parlat molt, ja? ha parlat molt, ja? 
QuQuèè hi ha de nou?hi ha de nou?
TTíímides passes de l'Esglmides passes de l'Esgléésia sia 
CatòlicaCatòlica
Any Any DarwinDarwin
El disseny intelEl disseny intel··ligentligent
FonamentalismesFonamentalismes de tota de tota 
menamena
Campanyes ateesCampanyes atees
ÀÀrees de conflicte: rees de conflicte: 
ensenyament laic, avortament, ensenyament laic, avortament, 
eutaneutanààsia, csia, cèèll··lules mare, etc.lules mare, etc.
La religiLa religióó, objecte d, objecte d’’estudi per estudi per 
intelintel··lectuals laicslectuals laics



De quDe quèè tractaremtractarem
Els conflictes del passatEls conflictes del passat
QuQuèè passaria si (aqupassaria si (aquíí, el que vulgueu)?, el que vulgueu)?
Un nou interUn nou interèès per les relacions entre s per les relacions entre 
cicièència i religincia i religióó
Els llibres sagrats sEls llibres sagrats sóón pous de saviesa n pous de saviesa 
i històricament correctes, però...i històricament correctes, però...
...no tots els miracles s...no tots els miracles sóón explicables n explicables 
cientcientííficamentficament
El nou creacionisme: el disseny El nou creacionisme: el disseny 
intelintel··ligentligent
QuQuèè en diuen els cienten diuen els cientíífics? Qufics? Quèè en en 
diuen els pensadors laics?diuen els pensadors laics?
La religiLa religióó com a com a placeboplacebo (droga?)(droga?)
Que la mQue la màà dreta no sdreta no sààpiga el que fa piga el que fa 
ll’’esquerra?esquerra?
““I lI l’’home crehome creàà DDééuu””



Darwin, espectador innocent
En els seus llibres deixava entendre En els seus llibres deixava entendre 

(L(L’’origen de les esporigen de les espèècies)cies) o afirmava o afirmava 
clarament clarament (L(L’’origen de lorigen de l’’home)home)
ll’’evolucievolucióó a partir da partir d’’avantpassats avantpassats 
animals i lanimals i l’’origen no divorigen no divíí de lde l’’homehome

El seu enfocament era cientEl seu enfocament era cientíífic, basat fic, basat 
en proves (les que podia tenir fa 150 en proves (les que podia tenir fa 150 
anys), que ara sanys), que ara sóón irrefutablesn irrefutables

Va ser dels primers en explicar la religiVa ser dels primers en explicar la religióó
com un fenomen cultural humcom un fenomen cultural humàà

Defensava les seves idees sobre bases Defensava les seves idees sobre bases 
cientcientíífiques, mai religioses, ja tractfiques, mai religioses, ja tractéés s 
amb laics o clergues, i amb gran amb laics o clergues, i amb gran 
respecte personalrespecte personal

Altres (com Altres (com HuxleyHuxley) s) s’’encarregaven encarregaven 
dd’’atiar tots els dimonis sobre atiar tots els dimonis sobre 
ll’’EsglEsgléésiasia



La ciLa cièència sempre ha topat ncia sempre ha topat 
amb la religiamb la religióó

Potser caldria dir que la religiPotser caldria dir que la religióó sempre ha topat amb la cisempre ha topat amb la cièència, perquncia, perquèè::

i) La religii) La religióó éés ms méés antigas antiga
iiii) Normalment ) Normalment éés la religis la religióó la responsable de la la responsable de la ““topadatopada””, des de , des de 
Galileu al Galileu al ““judici del micojudici del mico””, des de , des de TeilhardTeilhard dede ChardinChardin a les ca les cèèll··lules lules 
mare: la religimare: la religióó ttéé el poder o estel poder o estàà al costat del poder; la cial costat del poder; la cièència, noncia, no



La ciLa cièència sempre ha topat ncia sempre ha topat 
amb el poder (religiamb el poder (religióós o no)s o no)

Tròfim Denisovitx Lysenko i 
Nikolai Ivànovitx Vàvilov

AntoineAntoine LaurentLaurent de de LavoisierLavoisier

Odón de 
Buen



Tres qTres qüüestions prestions prèèviesvies

1) No tinc cap autoritat especial 1) No tinc cap autoritat especial 
per parlar de religiper parlar de religióó, si no , si no éés s 
com a antic creient. Ni de la com a antic creient. Ni de la 
relacirelacióó entre religientre religióó i cii cièència, ncia, 
si no si no éés com a lector ds com a lector d’’assaigs assaigs 
de pensadors i com a cientde pensadors i com a cientíífic fic 
que sque s’’interroga sobre el minterroga sobre el móón. n. 
Em sento mEm sento méés autoritzat a s autoritzat a 
parlar de ciparlar de cièència, però conreo ncia, però conreo 
un sector molt limitat un sector molt limitat 
dd’’aquestaaquesta

Per tant, demano excuses a Per tant, demano excuses a 
ll’’avanavanççadaada



Tres qTres qüüestions prestions prèèviesvies
2) La 2) La cicièènciancia--ficcificcióó éés un divertiment, s un divertiment, 

però molt saludable: l'autor de però molt saludable: l'autor de 
cicièènciancia--ficcificcióó no pateix les no pateix les 
restriccions que limiten la creacirestriccions que limiten la creacióó
en altres gen altres gèèneres literaris, i pot ser neres literaris, i pot ser 
mméés creatiu. Convencions socials, s creatiu. Convencions socials, 
versemblanversemblançça històrica, a històrica, 
estereotips, limitacions festereotips, limitacions fíísiques i siques i 
biològiques es poden deixar de biològiques es poden deixar de 
banda, com els lbanda, com els líímits d'espai i mits d'espai i 
temps.temps.

La La cicièènciancia--ficcificcióó permet permet 
gedankenexperimentengedankenexperimenten
(experiments mentals: qu(experiments mentals: quèè
passaria si...?) passaria si...?) 

I en ciI en cièència, pensar ncia, pensar éés bo (i necessari)s bo (i necessari)



Tres qTres qüüestions prestions prèèviesvies
3) 3) CarlCarl SaganSagan fou un gran astrònom fou un gran astrònom 

i un gran divulgador cienti un gran divulgador cientíífic, fic, 
però una equaciperò una equacióó mal entesa que mal entesa que 
fa fa ll’’establishmentestablishment cientcientíífic, de fic, de 
divulgacidivulgacióó igual a ciigual a cièència dolenta ncia dolenta 
(l(l’’anomenat anomenat ““efecte efecte SaganSagan””), ), 
rebaixava als ulls dels seus rebaixava als ulls dels seus 
colcol··legues el valor de les seves legues el valor de les seves 
investigacions i teoriesinvestigacions i teories

Però en Però en SaganSagan, igual que en S. J. , igual que en S. J. 
GouldGould, la dedicaci, la dedicacióó a la divulgacia la divulgacióó
cientcientíífica no va fica no va menyscabarmenyscabar en en 
absolut la producciabsolut la produccióó cientcientííficafica



Tres qTres qüüestions prestions prèèviesvies

I els llibres de ciI els llibres de cièència de ncia de CarlCarl SaganSagan
ssóón molt millors que els de n molt millors que els de 
cicièènciancia--ficcificcióó!!

NN’’hi ha forhi ha forçça de tradua de traduïïts al castellts al castellàà; ; 
ssóón recomanables:n recomanables:

El El cerebrocerebro de Broca de Broca 
Los Los dragonesdragones del del EdEdéénn
El El inviernoinvierno nuclear nuclear 
El El mundomundo y y sussus demoniosdemonios
Un Un puntopunto azulazul ppáálidolido
SombrasSombras de de antepasadosantepasados olvidadosolvidados Ara, Ara, CosmosCosmos tambtambéé éés s 

disponible en cataldisponible en catalàà



Tres qTres qüüestions prestions prèèviesvies
Com passa amb gairebCom passa amb gairebéé totes les totes les 

novelnovel··les (i no nomles (i no noméés de s de cici--fifi), ), 
ll’’original de original de Contacte  Contacte  éés molt s molt 
millor que la versimillor que la versióó
cinematogrcinematogrààficafica

(L(L’’excepciexcepcióó éés s 2001: A 2001: A SpaceSpace
OdysseyOdyssey, que , que ArthurArthur C. C. ClarkeClarke va va 
escriure per intentar explicar el escriure per intentar explicar el 
film)film)

Allò que es planteja a Allò que es planteja a ContacteContacte éés s 
que el descobriment de vida que el descobriment de vida 
extraterrestre invalidaria els extraterrestre invalidaria els 
dogmes en qudogmes en quèè es basa la religies basa la religióó
cristiana...cristiana...

...però ja fa d...però ja fa dèècades que el projecte cades que el projecte 
SETI SETI éés en marxas en marxa



CiCièència i religincia i religióó, l, l’’estranya estranya 
parellaparella

Hi ha molt interHi ha molt interèès, des de fa s, des de fa 
anys, per esbrinaranys, per esbrinar--ne les ne les 
relacionsrelacions



CiCièència i religincia i religióó, l, l’’estranya estranya 
parellaparella

La meitat dels cientLa meitat dels cientíífics americans no fics americans no 
creuen en Dcreuen en Dééu (sengles enquestes de J. u (sengles enquestes de J. 
LeubaLeuba, 1914, i , 1914, i dd’’EE. . LarsonLarson, 1997, a 1000 , 1997, a 1000 
cientcientíífics escollits aleatòriament)fics escollits aleatòriament)

Menys del 10 % de membres de la Menys del 10 % de membres de la NationalNational
AcademyAcademy ofof SciencesSciences creuen en Dcreuen en Dééu u 
(enquesta (enquesta dd’’EE. . LarsonLarson, 2002). Tots , 2002). Tots 
creuen en lcreuen en l’’evolucievolucióó, cap no creu en el , cap no creu en el 
creacionisme o el disseny intelcreacionisme o el disseny intel··ligent i ligent i 
alguns creuen en un Dalguns creuen en un Dééu altruistau altruista

(E. (E. LarsonLarson, , SummerSummer forfor thethe GodsGods: : TheThe
ScopesScopes Trial Trial andand America'sAmerica's ContinuingContinuing
DebateDebate overover ScienceScience andand ReligionReligion,, 1998)1998)

I els cientI els cientíífics catalans?fics catalans?



El creacionisme, una ciEl creacionisme, una cièència?ncia?

Els creacionistes accepten al peu de Els creacionistes accepten al peu de 
la lletra el que diu la Bla lletra el que diu la Bííblia, des blia, des 
dels set dies de la creacidels set dies de la creacióó del del 
mmóón fins el darrer miracle, la n fins el darrer miracle, la 
úúltima profecia, etc.ltima profecia, etc.

"Els textos sagrats de les religions "Els textos sagrats de les religions 
abrahabrahààmiquesmiques contenen poques contenen poques 
instruccions sobre... el minstruccions sobre... el móón viu. n viu. 
Els escribes de l'Edat del Ferro Els escribes de l'Edat del Ferro 
que els van escriure coneixien la que els van escriure coneixien la 
guerra. Coneixien l'amor i la guerra. Coneixien l'amor i la 
compassicompassióó. Coneixien la puresa . Coneixien la puresa 
d'esperit. Però no sabien d'esperit. Però no sabien 
ecologia". (E. O. ecologia". (E. O. WilsonWilson, , El El futurofuturo
de la vidade la vida, 2002), 2002)



El creacionisme, El creacionisme, 
una ciuna cièència?ncia?

Els creacionistes demanen igual Els creacionistes demanen igual 
temps dtemps d’’ensenyament de ensenyament de 
ll’’evolucievolucióó i del Gi del Gèènesi a les nesi a les 
escoles. Fins ara, i des del escoles. Fins ara, i des del 
““judici del micojudici del mico”” ll’’any 1925, any 1925, 
cap jutge els ho ha conceditcap jutge els ho ha concedit

Però hi ha estats americans on el Però hi ha estats americans on el 
temps dedicat en les escoles a temps dedicat en les escoles a 
les ciles cièències biològiques i a la ncies biològiques i a la 
““cicièènciancia”” de la creacide la creacióó éés igual, s igual, 
i alguns poli alguns políítics stics sóón n 
creacionistescreacionistes



Per quPer quèè el el 
creacionisme creacionisme 

ttéé tants tants 
adeptes als adeptes als 

EEUU?EEUU?
Resposta a la pregunta: Resposta a la pregunta: ““LL’’espespèècie cie 

humana provhumana provéé per evoluciper evolucióó de de 
formes de vida inferior. Veritat o formes de vida inferior. Veritat o 
mentida?mentida?””

Els resultats expliquen moltes Els resultats expliquen moltes 
coses...coses...



LL’’evolucievolucióó, un fet comprovat, un fet comprovat



Però hi ha qui prefereix Però hi ha qui prefereix 
ignorarignorar--hoho





El disseny intelEl disseny intel··ligentligent

Un doble sentit que es perd en la Un doble sentit que es perd en la 
traduccitraduccióó: : intelligentintelligent designdesign éés s 
alhora disseny intelalhora disseny intel··ligent i ligent i 
designi inteldesigni intel··ligentligent

El que es vol dir El que es vol dir éés que: i) s que: i) 
ss’’accepta laccepta l’’evolucievolucióó en els seus en els seus 
aspectes maspectes méés generals i s generals i 
bbààsics; sics; iiii) hi ha coses, però ) hi ha coses, però 
(els ulls, el cervell, etc.) que (els ulls, el cervell, etc.) que 
han hagut menester un han hagut menester un 
DissenyadorDissenyador IntelIntel··ligentligent



El disseny intelEl disseny intel··ligentligent

Els arguments sEls arguments sóón els mateixos, però ara amb ln els mateixos, però ara amb l’’afegitafegitóó dd’’un llenguatge un llenguatge 
pseudocientpseudocientííficfic que engalipa els mateixos ignorants dque engalipa els mateixos ignorants d’’abansabans



Un disseny poc intel·ligent
Si el disseny fos intelSi el disseny fos intel··ligent, no hi ligent, no hi 

hauria algunes imperfeccions hauria algunes imperfeccions 
((ààdhuc pdhuc píífies) evidents: fies) evidents: 
ll’’apapèèndix, el nervi ndix, el nervi laringilaringi, els , els 
testicles, la uretra, la pelvis testicles, la uretra, la pelvis 
femenina, etc. femenina, etc. 

““Si Si vostvostéé fos un fos un dissenyadordissenyador
intelintel··ligent, hauria situat una ligent, hauria situat una 
planta planta processadoraprocessadora de residus de residus 
just al costat djust al costat d’’un parc un parc 
dd’’atraccions?atraccions?”” (G. (G. PontPontóónn, , 
2009) 2009) 



CiCièència i religincia i religióó, l, l’’estranya estranya 
parellaparella

ÉÉs cres creïïble la ble la BibliaBiblia? Qu? Quèè en diu la cien diu la cièència? L'antiguitat del mncia? L'antiguitat del móón segons n segons 
la Bla Bííblia (uns 6.000 anys) no sblia (uns 6.000 anys) no s’’ajusta als majusta als méés de 5.000 milions s de 5.000 milions 
dd’’anys que ens diuen les cianys que ens diuen les cièències ncies ““duresdures””

Pel que fa a la història sagrada, no hi ha grans discrepPel que fa a la història sagrada, no hi ha grans discrepààncies entre allò ncies entre allò 
que ens explica la Bque ens explica la Bííblia i el que ha descobert lblia i el que ha descobert l’’arqueologia. El llibre arqueologia. El llibre 
Y la Y la BibliaBiblia tentenííaa razrazóónn, de W. , de W. KellerKeller, en d, en dóóna lna l’’explicaciexplicacióó
arqueològica i històrica. arqueològica i històrica. 

ÀÀdhuc els miracles han estat explicats raonablement bdhuc els miracles han estat explicats raonablement béé per la ciper la cièènciancia



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques

Els set anys dEls set anys d’’abundabundàància i ncia i 
els set dels set d’’escassetat i escassetat i 
fam que Josep sabfam que Josep sabéé
preveure en interpretar preveure en interpretar 
el somni del farael somni del faraóó, de , de 
les vaques grasses i les vaques grasses i 
primes i de les espigues primes i de les espigues 
de blat plenes i de blat plenes i 
esquifides esquifides ((GnGn 41),41),
ss’’han explicat com una han explicat com una 
versiversióó primerenca dels primerenca dels 
cicles demogrcicles demogrààfics de fics de 
diferents espdiferents espèècies cies 
dd’’organismes organismes 



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques

"... tota l'aigua del Nil es convert"... tota l'aigua del Nil es convertíí en sang...", Ex 7:20en sang...", Ex 7:20. Pluges abundoses . Pluges abundoses 
que aportaren fang i nodriment des dels llacs de terra rogenca dque aportaren fang i nodriment des dels llacs de terra rogenca d'Etiòpia, 'Etiòpia, 
podien haver envermellit les aigpodien haver envermellit les aigüües del Nil. Alternativament, la sequera, es del Nil. Alternativament, la sequera, 
un excun excéés de mats de matèèria orgria orgàànica i nutrients quan el riu anava baix d'aigua; nica i nutrients quan el riu anava baix d'aigua; 
o bo béé la contaminacila contaminacióó de la ciutat o dels camps de treball dels esclaus de la ciutat o dels camps de treball dels esclaus 
israelites, podien haver afavorit la proliferaciisraelites, podien haver afavorit la proliferacióó d'algues o d'algues o cianobacteriscianobacteris
(com (com OscillatoriaOscillatoria rubescensrubescens) que tenyiren de vermell l'aigua. ) que tenyiren de vermell l'aigua. ÉÉs un  s un  
fenomen ben conegut: la "purga de mar", "marea roja" o fenomen ben conegut: la "purga de mar", "marea roja" o hematotalhematotalààssiassia

Les deu plagues dLes deu plagues d’’Egipte Egipte 
han estat explicades com a han estat explicades com a 
fenòmens meteorològics, fenòmens meteorològics, 
biològics i geològics biològics i geològics 
habitualshabituals



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques
El consum d'oxigen per la descomposiciEl consum d'oxigen per la descomposicióó de la matde la matèèria orgria orgàànica, o nica, o 

substsubstààncies tòxiques de les algues, haurien causat desprncies tòxiques de les algues, haurien causat despréés la mort dels s la mort dels 
peixos; l'aigua es feu inadequada pel consum i desprenia una pudpeixos; l'aigua es feu inadequada pel consum i desprenia una pudor or 
insuportable  insuportable  ("Els peixos van morir, i el riu feia tan mala olor que els ("Els peixos van morir, i el riu feia tan mala olor que els 
egipcis no en podien beure l'aigua", Ex 7:21).egipcis no en podien beure l'aigua", Ex 7:21). Episodis de mortaldat de Episodis de mortaldat de 
peixos i pudor no speixos i pudor no sóón rars avui i en els pan rars avui i en els païïsos mediterranis. Abans sos mediterranis. Abans 
d'arribar a d'arribar a l'anòxial'anòxia, però, la injecci, però, la injeccióó de nodriments al Nil explicaria la de nodriments al Nil explicaria la 
proliferaciproliferacióó d'algues i l'abundor d'animals de tota mena d'algues i l'abundor d'animals de tota mena 



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques
Les granotes, mLes granotes, méés verss versààtils que els peixos, sortiren de l'aigua tils que els peixos, sortiren de l'aigua anòxicaanòxica que que 

no els permetia respirar, i això explicaria la segona plaga no els permetia respirar, i això explicaria la segona plaga ("... i les ("... i les 
granotes van pujar i cobriren tot el pagranotes van pujar i cobriren tot el paíís.", Ex 8:2).s.", Ex 8:2). Els batracis, molt Els batracis, molt 
abundants com correspon a un riu farcit d'aiguamolls i abundants com correspon a un riu farcit d'aiguamolls i papirarspapirars, , 
moriren rmoriren rààpidament en exposarpidament en exposar--se al sol ardent d'Egipte se al sol ardent d'Egipte ("Les granotes ("Les granotes 
que hi havia a les cases, als patis i als camps van morir. En vaque hi havia a les cases, als patis i als camps van morir. En van recollir n recollir 
piles i piles, que van empudegar el papiles i piles, que van empudegar el paíís.", Ex 8:9, 10).s.", Ex 8:9, 10).

Els cadEls cadààvers dels amfibis atragueren vers dels amfibis atragueren 
carronyerscarronyers, i d, i díípters que hi dipositaren els ous. pters que hi dipositaren els ous. 
L'abundL'abundàància de granotes en descomposicincia de granotes en descomposicióó
els permetels permetéé una una nombrosnombrosííssimassima nissaga, i ja nissaga, i ja 
tenim explicades les plagues tercera i quarta: tenim explicades les plagues tercera i quarta: 
"Els mosquits van cobrir homes i animals: tota "Els mosquits van cobrir homes i animals: tota 
la pols de la terra s'havia convertit en la pols de la terra s'havia convertit en 
mosquits a tot el pamosquits a tot el paíís d'Egipte... Hi hagus d'Egipte... Hi haguéé una una 
invasiinvasióó de tde tààvecs, que es van ficar al palau del vecs, que es van ficar al palau del 
farafaraóó, a casa dels cortesans i a tot Egipte. El , a casa dels cortesans i a tot Egipte. El 
papaíís estava desolat per culpa dels ts estava desolat per culpa dels tààvecs." (Ex vecs." (Ex 
8:13, 20). 8:13, 20). 



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques
Els dEls díípters picadors transmeteren a animals i persones malalties diverpters picadors transmeteren a animals i persones malalties diverses, ses, 

la pesta (cinquena plaga) i la pesta (cinquena plaga) i úúlceres (sisena): lceres (sisena): "...el Senyor far"...el Senyor faràà sentir el sentir el 
poder de la seva mpoder de la seva màà contra els ramats que tens als camps: els cavalls, contra els ramats que tens als camps: els cavalls, 
els ases, els camells, les vaques i les ovelles. Tots patiran unels ases, els camells, les vaques i les ovelles. Tots patiran una a 
epidepidèèmia terrible de pesta... El sutge va provocar mia terrible de pesta... El sutge va provocar úúlceres que es lceres que es 
tornaren grans nafres en les persones i els animals." (Ex 9:3, 1tornaren grans nafres en les persones i els animals." (Ex 9:3, 10). 0). 



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques
La plaga setena (la pedregada) La plaga setena (la pedregada) 

correspon a una situacicorrespon a una situacióó
meteorològica no infreqmeteorològica no infreqüüent a ent a 
l'Egipte actual, però que podia l'Egipte actual, però que podia 
ser tan comuna en temps ser tan comuna en temps 
bbííblics com ara ho blics com ara ho éés en altres s en altres 
papaïïsos mediterranis no tan sos mediterranis no tan 
ààrids, com el nostre, com era rids, com el nostre, com era 
l'Egipte dels faraons: l'Egipte dels faraons: "La "La 
pedregada i els llamps que es pedregada i els llamps que es 
barrejaven amb la pedra eren barrejaven amb la pedra eren 
tan forts com no s'havia vist tan forts com no s'havia vist 
mai... La pedra va caure a tot mai... La pedra va caure a tot 
el pael paíís i va matar tot el que hi s i va matar tot el que hi 
havia als camps, tant homes havia als camps, tant homes 
com animals, i tambcom animals, i tambéé va va 
destrossar tota l'herba i tots destrossar tota l'herba i tots 
els arbres." (Ex 9:24, 25).els arbres." (Ex 9:24, 25).



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques
La vuitena plaga (les llagostes) La vuitena plaga (les llagostes) éés un s un 

desastre natural habitual llavors, com desastre natural habitual llavors, com 
encara ho encara ho éés ara, en molts pas ara, en molts païïsos del sos del 
nord d'nord d'ÀÀfrica i Pròxim Orient, entre ells frica i Pròxim Orient, entre ells 
Egipte: Egipte: "...El Senyor va fer que es gir"...El Senyor va fer que es giréés s 
un vent de llevant durant tot el dia i tota un vent de llevant durant tot el dia i tota 
la nit. Al matla nit. Al matíí, el vent de l'est havia , el vent de l'est havia 
portat les llagostes. Van envair tot el portat les llagostes. Van envair tot el 
papaíís d'Egipte i es van escampar per tot s d'Egipte i es van escampar per tot 
el territori... Les llagostes van devorar el territori... Les llagostes van devorar 
l'herba i la fruita dels arbres que l'herba i la fruita dels arbres que 
s'havien salvat de la pedregada." (Ex s'havien salvat de la pedregada." (Ex 
10:1310:13--15).15). Les  llagostes migratòries Les  llagostes migratòries 
experimenten grans fluctuacions experimenten grans fluctuacions 
demogrdemogrààfiques, en relacifiques, en relacióó amb el amb el 
carcarààcter errcter errààtic de les pluges en les tic de les pluges en les 
regions regions ààrides on viuen, i les migracions rides on viuen, i les migracions 
dels eixams devastadors estan dels eixams devastadors estan 
relacionades amb determinats vents. relacionades amb determinats vents. 



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques
L'obscuritat de la novena plaga L'obscuritat de la novena plaga ("... durant tres dies hi hagu("... durant tres dies hi haguéé... una ... una 

tenebra tan espessa que no es veien els uns als altres.", Ex 10:tenebra tan espessa que no es veien els uns als altres.", Ex 10:22, 23)22, 23)
es pot explicar per un eclipsi o, mes pot explicar per un eclipsi o, méés versemblantment, per una s versemblantment, per una 
tempesta de sorra, provocada pel tempesta de sorra, provocada pel simunsimun. O pel pas d'eixams de . O pel pas d'eixams de 
llagostes migratòries, que poden aplegar desenes de milers de millagostes migratòries, que poden aplegar desenes de milers de milions lions 
d'individus. d'individus. 



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques
La desena plaga La desena plaga ((““Aquella nit travessarAquella nit travessaréé els els 

papaíís ds d’’Egipte i farEgipte i faréé morir tots els seus morir tots els seus 
primogprimogèènits, tant els dels homes com els nits, tant els dels homes com els 
dels animalsdels animals””; Ex, 11, 12),; Ex, 11, 12), es pot explicar es pot explicar 
simbòlicament, pel paper dels primogsimbòlicament, pel paper dels primogèènits nits 
a la Ba la Bííblia: els hereus humans tenien blia: els hereus humans tenien 
precedprecedèència sobre els demncia sobre els deméés germans s germans 
(això s(això s’’ha conservat en el dret civil ha conservat en el dret civil 
catalcatalàà), però els animals primog), però els animals primogèènits es nits es 
sacrificaven a Dsacrificaven a Dééu. La mort dels u. La mort dels 
primogprimogèènits els rebaixa a animals i nits els rebaixa a animals i éés la s la 
culminaciculminacióó de les de les maltempsadesmaltempsades que la que la 
tossuderia del faratossuderia del faraóó, l, l’’omnipotomnipotèència de ncia de 
DDééu (o els coneixements naturalistes de u (o els coneixements naturalistes de 
MoisMoisèès) van fer caure sobre Egipte. s) van fer caure sobre Egipte. 

Una altra explicaciUna altra explicacióó: els benestants i els : els benestants i els 
primogprimogèènits vivien en els pisos baixos i els nits vivien en els pisos baixos i els 
soterranis, on es podrien haver acumulat soterranis, on es podrien haver acumulat 
gasos tòxics (gasos tòxics (monòxidmonòxid i i diòxiddiòxid de carboni) de carboni) 
provinentsprovinents de les aigde les aigüües es anòxiquesanòxiques; ha ; ha 
passat recentment: llacs africanspassat recentment: llacs africans



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques
Portents durant els quaranta anys que els Portents durant els quaranta anys que els 

israelites trigaren en travessar el desert del israelites trigaren en travessar el desert del 
SinaSinaíí: les guatlles abundants : les guatlles abundants ("Aquell mateix ("Aquell mateix 
vespre va arribar un vol de guatlles que cobrvespre va arribar un vol de guatlles que cobríí
el campament...", Ex 16:13)el campament...", Ex 16:13) encara avui encara avui 
travessen el travessen el SinaSinaíí en el seu vol migratori. El en el seu vol migratori. El 
"pa caigut del cel", el mann"pa caigut del cel", el mannàà, seria la , seria la 
secrecisecrecióó resinosa i dolresinosa i dolçça que produeixen a que produeixen 
diferents plantes de la regidiferents plantes de la regióó, com un , com un 
tamarisctamarisc ((TamarixTamarix manniferamannifera)), ajudat pels , ajudat pels 
nombrosos pugons que hi viuen a sobre, en nombrosos pugons que hi viuen a sobre, en 
xuclen la saba i l'excreten. Tambxuclen la saba i l'excreten. Tambéé llííquens del quens del 
ggèènere nere LecanoraLecanora que, quan sque, quan sóón secs, el vent n secs, el vent 
transporta i, quan aquest minva, "plouen" transporta i, quan aquest minva, "plouen" 
literalment sobre la terra. literalment sobre la terra. "Quan s'esva"Quan s'esvaíí la la 
capa de rosada, damunt el desert va quedarcapa de rosada, damunt el desert va quedar--
hi una capa granulada, fina com el gebre... hi una capa granulada, fina com el gebre... 
Això Això éés el pa que el Senyor us dona per s el pa que el Senyor us dona per 
aliment... Que cadascaliment... Que cadascúú en reculli el que en reculli el que 
necessita per a menjar... Els israelites ho van necessita per a menjar... Els israelites ho van 
fer aixfer aixíí." (Ex 16:14, 16, 17).." (Ex 16:14, 16, 17).



Explicacions cientExplicacions cientíífiquesfiques
TambTambéé la bardissa que la bardissa que "...cremava però "...cremava però 

no es consumia" no es consumia" en la que Den la que Dééu u 
s'aparegus'apareguéé a Moisa Moisèèss (Ex 3:2)(Ex 3:2) ttéé
diferents candidats, des de mates de diferents candidats, des de mates de 
flors vermelles fins a arbusts que (com flors vermelles fins a arbusts que (com 
moltes espmoltes espèècies mediterrcies mediterràànies i nies i 
desertdesertíícolescoles) segreguen ess) segreguen essèències i ncies i 
substsubstààncies volncies volààtils i inflamables... tils i inflamables... 

PodrPodrííem afegirem afegir--hi molts altres miracles i hi molts altres miracles i 
fenòmens estranys. Tots tenen una fenòmens estranys. Tots tenen una 
explicaciexplicacióó cientcientíífica, sigui això el que fica, sigui això el que 
passpassàà o no...o no...



Però la ciPerò la cièència no ho pot ncia no ho pot 
explicar totexplicar tot

En canvi, molts aspectes de la En canvi, molts aspectes de la 
religireligióó (cristiana, però (cristiana, però 
tambtambéé dd’’altres religions) altres religions) 
ssóón inexplicables des del n inexplicables des del 
punt de vista cientpunt de vista cientíífic: la fic: la 
vida desprvida despréés de la mort; la s de la mort; la 
doble personalitat de doble personalitat de 
JesJesúús, humana i divina; la s, humana i divina; la 
immaculada concepciimmaculada concepcióó de de 
la Verge (o, la Verge (o, 
alternativament, que la alternativament, que la 
resta de mortals naixem resta de mortals naixem 
maculats); el carmaculats); el carààcter cter 
virginal i alhora maternal virginal i alhora maternal 
dd’’aquesta...aquesta...



Però la ciPerò la cièència no ho pot ncia no ho pot 
explicar totexplicar tot

...la Sant...la Santííssima Trinitat, la ssima Trinitat, la transsubstanciacitranssubstanciacióó de la carn i la sang de de la carn i la sang de 
CristCrist en la comunien la comunióó, etc., etc.



CiCièència i religincia i religióó, l, l’’estranya estranya 
parellaparella

Les relacions entre ciLes relacions entre cièència i religincia i religióó han estat sempre asimhan estat sempre asimèètriques (triques (figsfigs. . 
1 i 2), i el gran desider1 i 2), i el gran desiderààtum tum éés arribar a la cooperacis arribar a la cooperacióó, cadascuna , cadascuna 
en el seu camp den el seu camp d’’expertesa, o les dues mancomunades (fig. 3)expertesa, o les dues mancomunades (fig. 3)

ÉÉs possible? s possible? ÉÉs fs fààcil? cil? ÉÉs desitjable?s desitjable?



CiCièència i religincia i religióó, l, l’’estranya estranya 
parellaparella

Seminari conciliar de     Seminari conciliar de     AlistairAlistair HardyHardy TeilhardTeilhard dede ChardinChardin GregorGregor MendelMendel
BarcelonaBarcelona

Sempre hi ha hagut homes i dones de ciSempre hi ha hagut homes i dones de cièència creients, i religiosos i ncia creients, i religiosos i 
religioses dedicats a la recerca cientreligioses dedicats a la recerca cientíífica. I cientfica. I cientíífics dedicats a estudiar fics dedicats a estudiar 
la divinitat, lla divinitat, l’à’ànima, etc.nima, etc.

ÉÉs incongruent? s incongruent? 



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
StephenStephen JayJay GouldGould ha tractat el tema ha tractat el tema 

en diferents ocasions, en especial en diferents ocasions, en especial 
en en CienciaCiencia versusversus religireligióónn. Un . Un 
falsofalso conflictoconflicto (2000)(2000)

La seva tesi La seva tesi éés que s que cicièència i religincia i religióó
ssóón magisteris que no se n magisteris que no se 
superposen (MANS), perqusuperposen (MANS), perquèè
cadascun tcadascun téé el seu el seu ààmbit mbit 
dd’’actuaciactuacióó i expertesa, de manera i expertesa, de manera 
que no han de entrar en conflicteque no han de entrar en conflicte

En les seves paraules: En les seves paraules: ““La ciLa cièència ncia 
estudia com estudia com éés el cel, i la religis el cel, i la religióó
com anarcom anar--hihi””



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?

CarlCarl SaganSagan (i no (i no éés ls l’ú’únic) creu que nic) creu que ll’’univers que ens descobreix la ciunivers que ens descobreix la cièència ncia 
éés ms méés astorador i meravells astorador i meravellóós que el que ens explica la religis que el que ens explica la religióó



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
E. O. E. O. WilsonWilson defensa la defensa la consiliconsilièènciancia, o , o 

unificaciunificacióó del coneixement i de les del coneixement i de les 
cicièències: humanes, naturals i socials ncies: humanes, naturals i socials 

Per Per WilsonWilson, , la religila religióó éés un ms un méés dels s dels 
fenòmens culturals i socials derivats de fenòmens culturals i socials derivats de 
ll’’evolucievolucióó de la nostra espde la nostra espèèciecie, , des ddes d’’un un 
homhomíínidnid primitiu a un primitiu a un éésser humsser humàà
pensant. La necessitat dpensant. La necessitat d’’un lun lííder, millor der, millor 
mascle, clara en molts mammascle, clara en molts mamíífers socials fers socials 
amb qui compartim patrimoni genamb qui compartim patrimoni genèètic i de tic i de 
comportament, hauria generat la figura comportament, hauria generat la figura 
del Ddel Dééu, reforu, reforççada desprada despréés per mites, s per mites, 
litlitúúrgies i textos sagrats rgies i textos sagrats 

“…“…la ment humana va evolucionar per creure en els dla ment humana va evolucionar per creure en els dééus, no per creure en la us, no per creure en la 
biologia. Lbiologia. L’’acceptaciacceptacióó dd’’allò que allò que éés sobrenatural transmets sobrenatural transmetéé un gran avantatge un gran avantatge 
durant la prehistòria, quan el cervell evolucionava... [la biolodurant la prehistòria, quan el cervell evolucionava... [la biologia] es gia] es 
desenvolupdesenvolupàà com a producte de lcom a producte de l’’edat moderna i no estedat moderna i no estàà subscrita per subscrita per 
algorismes genalgorismes genèèticstics”” ((WilsonWilson, , ConsilienceConsilience, 1999) , 1999) 



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
WilsonWilson conclou que lconclou que l’è’ètica i la religitica i la religióó ssóón encara n encara 

massa complexes per poder ser explicades massa complexes per poder ser explicades 
adientment per la ciadientment per la cièència, però que tenen una ncia, però que tenen una 
base biològica i evolutiva mbase biològica i evolutiva méés gran del que fins s gran del que fins 
ara admetien els teòlegs. Ambdues hauran de ara admetien els teòlegs. Ambdues hauran de 
completarcompletar--se i complementarse i complementar--se mse múútuamenttuament

Heus acHeus acíí, segons , segons WilsonWilson, la , la ““incòmoda veritatincòmoda veritat””: : 

“…“…les dues creences no sles dues creences no sóón objectivament n objectivament 
compatibles. En conseqcompatibles. En conseqüèüència, ncia, aquells que aquells que 
desitgen alhora la veritat inteldesitgen alhora la veritat intel··lectual i la religiosa lectual i la religiosa 
no obtindran mai ambdues de manera completano obtindran mai ambdues de manera completa””



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
No No éés massa diferent ls massa diferent l’’opiniopinióó dd’’un home de lletres:un home de lletres:

““No oblideu la tesi: la religiositat del poble tNo oblideu la tesi: la religiositat del poble téé un un 
fons eminentment humfons eminentment humàà; ; una necessitat funa necessitat fíísica sica 
de creure en Dde creure en Dééuu. No . No éés pas ls pas l’’escenografia de escenografia de 
les religions, i els seus miracles, que tenen com les religions, i els seus miracles, que tenen com 
a conseqa conseqüèüència la religiositat immutable dels ncia la religiositat immutable dels 
pobles, sinpobles, sinóó que que éés aquesta que, en degenerar, s aquesta que, en degenerar, 
ddóóna lloc a aquelles.na lloc a aquelles.””

(P. Calders, (P. Calders, GaeliGaeli i li l’’home dhome dééu,u, 1986)1986)



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
RichardRichard DawkinsDawkins, agnòstic declarat, advoca per la , agnòstic declarat, advoca per la 

cicièència com a nova religincia com a nova religióó... i per desempallegar... i per desempallegar--se se 
de les velles religions:de les velles religions:

““La fe, en ser una creenLa fe, en ser una creençça no basada en proves, a no basada en proves, éés el s el 
vici principal de qualsevol religivici principal de qualsevol religióó. Qui, veient el que . Qui, veient el que 
passa a Irlanda del Nord o a lpassa a Irlanda del Nord o a l’’Orient MitjOrient Mitjàà, pot , pot 
creure que el virus cerebral de la fe no creure que el virus cerebral de la fe no éés s 
perillosperillosííssimssim? Una de les coses que els ensenyen als ? Una de les coses que els ensenyen als 
joves terroristes sujoves terroristes suïïcides musulmans cides musulmans éés que el s que el 
martiri martiri éés el cams el camíí mméés rs rààpid per arribar al cel; i no pid per arribar al cel; i no 
nomnoméés el cel, sins el cel, sinóó una part concreta duna part concreta d’’aquest, en la aquest, en la 
que rebran el seu premi especial de 72 esposes que rebran el seu premi especial de 72 esposes 
verges. Penso que la nostra esperanverges. Penso que la nostra esperançça pot raure en a pot raure en 
proporcionar una espproporcionar una espèècie de cie de ‘‘control dcontrol d’’armes armes 
espiritualespiritual’’: enviar: enviar--hi teòlegs especialment preparats hi teòlegs especialment preparats 
per tal que redueixin la taxa actual de vergesper tal que redueixin la taxa actual de verges””..



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
El darrer llibre de El darrer llibre de DawkinsDawkins, les seves confer, les seves conferèències, el ncies, el 

seu seu webweb han desfermat les crhan desfermat les críítiques, tiques, ààdhuc dels dhuc dels 
cientcientíífics, per dir de manera massa insolent el que fics, per dir de manera massa insolent el que 
pensa de lpensa de l’’engany que sengany que sóón les religions, i que els n les religions, i que els 
capellans ens engalipencapellans ens engalipen

De fet, De fet, éés el mateix estil de tants i tants predicadors i s el mateix estil de tants i tants predicadors i 
telepredicadorstelepredicadors. La difer. La diferèència ncia éés que s que DawkinsDawkins
argumenta racionalment els seus punts de vista argumenta racionalment els seus punts de vista 
en contra de la idea de Den contra de la idea de Dééu; els predicadors ho u; els predicadors ho 
fan emocionalment a favor dfan emocionalment a favor d’’aquesta ideaaquesta idea

AquAquíí rau, segurament, el desllorigador: som rau, segurament, el desllorigador: som ééssers ssers 
racionals, però tambracionals, però tambéé emocionals, supersticiosos emocionals, supersticiosos 
(llegim l(llegim l’’horòscop i juguem a la loteria), fem poc horòscop i juguem a la loteria), fem poc 
cas dels experts, però ens creiem allò que diuen cas dels experts, però ens creiem allò que diuen 
els els ““totòlegstotòlegs”” medimediààticstics (encara que siguin uns (encara que siguin uns 
veritables imbveritables imbèècils), els polcils), els políítics, els xarlatans, etc.tics, els xarlatans, etc.



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?

Ramon Margalef fou un gran cientRamon Margalef fou un gran cientíífic i un fic i un 
home religihome religióós alhora, que es feia les s alhora, que es feia les 
mateixes preguntes que molts intelmateixes preguntes que molts intel··lectuals lectuals 
ss’’han plantejat des de fa segleshan plantejat des de fa segles

Era, però, crEra, però, críític amb ltic amb l’’enfocament que enfocament que 
ll’’EsglEsgléésia fa dels problemes sia fa dels problemes èètics:tics:

““Sovint es parla de bioSovint es parla de bioèètica, però no nomtica, però no noméés s 
cal parlar de biocal parlar de bioèètica a ltica a l’’entrada i a la entrada i a la 
sortida dsortida d’’aquesta vida. El maquesta vida. El méés important s important éés s 
la part del mig, que la part del mig, que éés on rau ls on rau l’’acciacció”ó”

(R. (R. MargalefMargalef, 1995, 1995))



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?

““L'univers es pot veure amb la qualitat d'una L'univers es pot veure amb la qualitat d'una 
obra d'art que porta una informaciobra d'art que porta una informacióó no no 
gratugratuïïta que encapsula almenys tota una ta que encapsula almenys tota una 
història passada, difhistòria passada, difíícilment o gens cilment o gens 
repetible, i segurament encara mrepetible, i segurament encara méés coses. s coses. 
Hem de considerar l'Univers com obra Hem de considerar l'Univers com obra 
d'art, perqud'art, perquèè éés un entre un nombre infinit s un entre un nombre infinit 
d'universos possibles o pensables i d'universos possibles o pensables i 
nosaltres hem arribat per seleccinosaltres hem arribat per seleccióó natural a natural a 
atreviratrevir--nos a fer consideracions d'aquesta nos a fer consideracions d'aquesta 
mena? mena? I per quI per quèè, en aquest m, en aquest móón, queda n, queda 
tan d'espai per al sofriment i per a la tan d'espai per al sofriment i per a la 
culpa?culpa?””



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?

Daniel Daniel DennettDennett éés un filòsof de la s un filòsof de la 
cicièència que ha escrit llibres ncia que ha escrit llibres 
magnmagníífics sobre evolucifics sobre evolucióó, entre , entre 
altres. El seu llibre (altres. El seu llibre (Trencant Trencant 
ll’’encencííss) planteja si la ci) planteja si la cièència pot ncia pot 
estudiar la religiestudiar la religióó, i si ho ha de fer , i si ho ha de fer 
(de manera cient(de manera cientíífica, fica, éés clar). La s clar). La 
resposta resposta éés afirmativas afirmativa

DennettDennett fa servir les eines de la fa servir les eines de la 
biologia evolutiva, la filosofia i la biologia evolutiva, la filosofia i la 
memmemèèticatica per trobar possibles per trobar possibles 
teories que expliquin lteories que expliquin l’’origen de la origen de la 
religireligióó, i l, i l’’evolucievolucióó de les religions de les religions 
modernes a partir de creences modernes a partir de creences 
populars antiguespopulars antigues



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
DennettDennett estudia la religiestudia la religióó i el seu i el seu 

efecte sobre el mefecte sobre el móón modern: ens fa n modern: ens fa 
mméés morals la religis morals la religióó? Dona sentit ? Dona sentit 
a la vida? Qua la vida? Quèè hem dhem d’’ensenyar als ensenyar als 
infants? Linfants? L’’ananààlisi es fa a partir de lisi es fa a partir de 
proves empproves empííriques, i malgrat riques, i malgrat 
reconreconèèixer que encara ens manca ixer que encara ens manca 
molta recerca, els resultats molta recerca, els resultats 
confirmen el que ja altres cientconfirmen el que ja altres cientíífics fics 
(comen(començçant per ant per DarwinDarwin) havien ) havien 
aventurat: aventurat: 

La religiLa religióó éés un producte cultural de la s un producte cultural de la 
nostra espnostra espèècie (natural, per tant, cie (natural, per tant, 
no sobrenatural), que ens no sobrenatural), que ens 
tranquiltranquil··litza malgrat les seves litza malgrat les seves 
incongruincongruèències, mentides evidents i ncies, mentides evidents i 
promeses impossibles de demostrarpromeses impossibles de demostrar

Les religions sLes religions sóón sistemes socials, n sistemes socials, 
els participants en les quals diuen els participants en les quals diuen 
creure en un agent o agents creure en un agent o agents 
sobrenaturals dels que es cerca sobrenaturals dels que es cerca 
ll’’aprovaciaprovacióó



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
ChristianChristian de de DuveDuve, premi , premi NobelNobel de Medicina i de Medicina i 

Fisiologia (1974) per descobriments sobre Fisiologia (1974) per descobriments sobre 
ll’’organitzaciorganitzacióó estructural i funcional de la estructural i funcional de la 
ccèèll··lula, ha fet llula, ha fet l’’aportaciaportacióó per a mi mper a mi méés s 
significativa significativa 

Belga i anglBelga i anglèès, nascut en una fams, nascut en una famíília catòlica i lia catòlica i 
professor durant molts anys de la Universitat professor durant molts anys de la Universitat 
Catòlica de Catòlica de LovainaLovaina i de la i de la RockefellerRockefeller de de 
Nova York, De Nova York, De DuveDuve explica en explica en La vida en La vida en 
evolucievolucióónn els darrers coneixements sobre la els darrers coneixements sobre la 
vida, el seu origen i evolucivida, el seu origen i evolucióó, l, l’’apariciaparicióó de de 
ll’’espespèècie humana, lcie humana, l’’evolucievolucióó de la ment, la de la ment, la 
vida a la resta de lvida a la resta de l’’univers, el futur que ens univers, el futur que ens 
espera...espera...

I el conflicte entre la ciI el conflicte entre la cièència i la religincia i la religióó



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
De De DuveDuve diu no poder seguir bandejant les implicacions diu no poder seguir bandejant les implicacions 

que els descobriments de la biologia moderna que els descobriments de la biologia moderna 
suposen per la idea de Dsuposen per la idea de Dééu i per la religiu i per la religióó; com a ; com a 
cientcientíífic, deu un respecte a la veritat que estfic, deu un respecte a la veritat que estàà per per 
sobre de qualsevol altra consideracisobre de qualsevol altra consideracióó

CiCièència i religincia i religióó parteixen de premisses completament parteixen de premisses completament 
diferents: diferents: ““La ciLa cièència es basa en lncia es basa en l’’observaciobservacióó i i 
ll’’experiment, guiats per la raexperiment, guiats per la raóó. La religi. La religióó es construeix es construeix 
sobre un conjunt de creences revelades per Dsobre un conjunt de creences revelades per Dééu, amb u, amb 
la garantia addicional de la infalla garantia addicional de la infal··libilitat dels guardians libilitat dels guardians 
de la fe. Les dues actituds intelde la fe. Les dues actituds intel··lectuals slectuals sóón tan n tan 
irreconciliables que nomirreconciliables que noméés poden coexistir si ss poden coexistir si s’’ignoren ignoren 
mmúútuament. Els cienttuament. Els cientíífics se les arreglen en sa fics se les arreglen en sa 
majoria sense religimajoria sense religióó. El contrari no . El contrari no éés cert, perqus cert, perquèè la la 
cicièència ncia éés arreu i no pot ser ignorada per la religis arreu i no pot ser ignorada per la religióó, , 
encara que nomencara que noméés fos pels molts problemes s fos pels molts problemes èètics que tics que 
plantejaplanteja””



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
Malgrat la incompatibilitat, el diMalgrat la incompatibilitat, el diààleg entre cileg entre cièència ncia 

i religii religióó éés ms méés necessari que mai; però s necessari que mai; però 
aquest diaquest diààleg no es pot fer dleg no es pot fer d’’igual a igual, igual a igual, 
amb un compromamb un compromíís a mig cams a mig camíí, perqu, perquèè ““no no 
es tracta des tracta d’’un conflicte polun conflicte políític o ideològic, sintic o ideològic, sinóó
del respecte a la veritat. En allò que ha del respecte a la veritat. En allò que ha 
demostrat de forma convincent, la cidemostrat de forma convincent, la cièència no ncia no 
pot fer cap concessipot fer cap concessióó. Si hi ha conflicte entre . Si hi ha conflicte entre 
allò que la ciallò que la cièència ncia sapsap i allò que la religii allò que la religióó
creucreu, , éés aquesta la que ha de cedirs aquesta la que ha de cedir””

(Cal recordar la difer(Cal recordar la diferèència entre dogma i ncia entre dogma i 
paradigma: la ciparadigma: la cièència tncia téé paradigmesparadigmes dd’’usar usar 
(mentre s(mentre sóón vn vààlids) i llenlids) i llenççar (quan ar (quan ss’’averenaveren
superats per nous paradigmes); nomsuperats per nous paradigmes); noméés les s les 
religions (i els fanreligions (i els fanààtics de tots els camps) tics de tots els camps) 
tenen tenen dogmesdogmes inamovibles)inamovibles)



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
La vida La vida éés una manifestacis una manifestacióó natural de la natural de la 

matmatèèria, i no cal cap principi vital per ria, i no cal cap principi vital per 
explicarexplicar--ne lne l’’apariciaparicióó. La vida . La vida éés part de s part de 
ll’’univers; univers; éés una manifestacis una manifestacióó normal de normal de 
la matla matèèria i obeeix les lleis de la matria i obeeix les lleis de la matèèria. ria. 
Tots els Tots els ééssers vius, inclosos els ssers vius, inclosos els ééssers ssers 
humans, shumans, sóón descendents dn descendents d’’una una úúnica nica 
forma ancestralforma ancestral, de la qual han heretat , de la qual han heretat 
totes les seves propietats compartides totes les seves propietats compartides 
bbààsiques. La cisiques. La cièència moderna no accepta ncia moderna no accepta 
la separacila separacióó entre matentre matèèria i esperit, i ria i esperit, i 
considera que aquest (la capacitat de considera que aquest (la capacitat de 
raciocini) sorgeix com a conseqraciocini) sorgeix com a conseqüèüència de ncia de 
ll’’augment enorme (però gradual) de augment enorme (però gradual) de 
ll’’inteconnexionatinteconnexionat neuronalneuronal dede ll’’escorescorçça a 
cerebral en algun moment de lcerebral en algun moment de l’’evolucievolucióó
de la nostra espde la nostra espèèciecie

QuQuèè éés s ““allò que la ciallò que la cièència ncia 
sapsap””? De ? De DuveDuve ho resumeix:ho resumeix:



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?

Però això no Però això no éés acceptat de s acceptat de 
manera general pels cercles manera general pels cercles 
religiosos. Com tampoc ho religiosos. Com tampoc ho éés s 
el que la vida va aparel que la vida va aparèèixer de ixer de 
manera natural, per accimanera natural, per accióó
úúnicament de lleis fnicament de lleis fíísiques i siques i 
ququíímiques, sense necessitat miques, sense necessitat 
““dd’’una intervenciuna intervencióó divina divina 
especial, per a especial, per a instilinstil··larlar vida a vida a 
la matla matèèriaria””

(Sense necessitat vol dir que una (Sense necessitat vol dir que una 
tal intervencital intervencióó, a m, a méés s 
dd’’improbable segons el que improbable segons el que 
avui se sap, avui se sap, éés innecesss innecessàària)ria)



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
La realitat de lLa realitat de l’’evolucievolucióó biològica, acceptada biològica, acceptada 

per lper l’’EsglEsgléésia Catòlica (el 1996!), sia Catòlica (el 1996!), éés s 
aplicada per aquesta aplicada per aquesta úúnicament als nicament als 
ééssers vius, amb excepcissers vius, amb excepcióó de lde l’’home que, home que, 
com recorda sovint, fou creat a imatge com recorda sovint, fou creat a imatge 
de Dde Dééu i amb una u i amb una àànima immortal. Per a nima immortal. Per a 
ll’’EsglEsgléésia Catòlica (entre dsia Catòlica (entre d’’altres altres 
creences) hi ha una assimilacicreences) hi ha una assimilacióó àànimanima--
mentment que implica un hiatus en la que implica un hiatus en la 
seqseqüèüència evolutiva: fins al moment de ncia evolutiva: fins al moment de 
ll’’hominitzacihominitzacióó (que no (que no éés definible de cap s definible de cap 
altra manera que no sigui per la altra manera que no sigui per la 
capacitat de pensar), actuava lcapacitat de pensar), actuava l’’evolucievolucióó
orgorgàànica; en el precnica; en el precíís instant que ss instant que s’’arriba arriba 
a a ll’’HomoHomo sapienssapiens, l, l’’evolucievolucióó de la matde la matèèria ria 
deixa pas a la de ldeixa pas a la de l’’esperitesperit



QuQuèè en diuen, els savis?en diuen, els savis?
La ciLa cièència no reconeix la possibilitat ncia no reconeix la possibilitat 

de vida desprde vida despréés de la mort (i això  s de la mort (i això  
posa en entredit la resurrecciposa en entredit la resurreccióó el el 
dia del Judici Final). Ldia del Judici Final). L’’EsglEsgléésia no sia no 
sap qusap quèè dir davant de la possibilitat dir davant de la possibilitat 
que hi hagi vida (i potser vida que hi hagi vida (i potser vida 
intelintel··ligent) en altres planetes; si ligent) en altres planetes; si 
es confirmes confirméés, caldria revisar la idea s, caldria revisar la idea 
mateixa del Pecat Original; i mateixa del Pecat Original; i 
dd’’aquest deriva la Redempciaquest deriva la Redempcióó, que , que 
sense Pecat Original no tsense Pecat Original no téé sentit. sentit. 
Diferents ensenyaments de la Diferents ensenyaments de la 
religireligióó (De (De DuveDuve es refereix a la es refereix a la 
cristiana) scristiana) sóón clarament n clarament 
incompatibles amb els incompatibles amb els 
descobriments de la cidescobriments de la cièència ncia 
moderna moderna 



QuQuèè cal fer?cal fer?
La via a seguir La via a seguir éés la mateixa que va obligar a acceptar, si no vols per s la mateixa que va obligar a acceptar, si no vols per 

forforçça, la posicia, la posicióó marginal i no central de la Terra dins l'univers i marginal i no central de la Terra dins l'univers i 
ll’’evolucievolucióó biològica, entre altres veritats que lbiològica, entre altres veritats que l’’EsglEsgléésia negava: sia negava: 

““Les religions han de revisar les seves escriptures i posarLes religions han de revisar les seves escriptures i posar--les de les de 
conformitat amb la ciconformitat amb la cièència modernancia moderna”” (De (De DuveDuve, 2004), 2004)



QuQuèè cal fer?cal fer?

Però la conclusiPerò la conclusióó de de DeDe DuveDuve éés s 
sorprenent: les religions ssorprenent: les religions sóón n 
antigues, estan ben arrelades i antigues, estan ben arrelades i 
acompleixen funcions socials acompleixen funcions socials 
importants; la nostra espimportants; la nostra espèècie cie 
éés crs crèèdula i segurament la dula i segurament la 
necessitat de creure necessitat de creure éés un s un 
producte mproducte méés de ls de l’’evolucievolucióó

Per això no sPer això no s’’han dhan d’’abandonar les abandonar les 
religions religions 



QuQuèè cal fer?cal fer?
““Cal que les religions es desempalleguin de creences mCal que les religions es desempalleguin de creences míítiques, declaracions tiques, declaracions 

irracionals, ensenyaments obscurantistes, rituals mirracionals, ensenyaments obscurantistes, rituals mààgics, afirmacions de gics, afirmacions de 
legitimitat superior, xantatge morallegitimitat superior, xantatge moral…… crides a la violcrides a la violèència. Depurades ncia. Depurades 
dd’’aquests abillaments, però conservant el seu caraquests abillaments, però conservant el seu carààcter sagrat, han de cter sagrat, han de 
ser recolzades i salvaguardades per tal que ens ajudin a contempser recolzades i salvaguardades per tal que ens ajudin a contemplar el lar el 
misteri, respectar els preceptes misteri, respectar els preceptes èètics, a celebrar les festivitats, a tics, a celebrar les festivitats, a 
compartir les alegries i les penes, a suportar les calamitatscompartir les alegries i les penes, a suportar les calamitats””

VetVet--hoho aquaquíí: la religi: la religióó ens ens éés s 
necessnecessàària, com ho ria, com ho éés ls l’’art, la art, la 
contemplacicontemplacióó de la natura, ser de la natura, ser 
culculéé o periquito, o qualsevol o periquito, o qualsevol 
activitat que ens faci estar en activitat que ens faci estar en 
pau amb nosaltres i amb el mpau amb nosaltres i amb el móón; n; 
éés, doncs, un s, doncs, un placeboplacebo: no serveix : no serveix 
realment per a res, però ens realment per a res, però ens 
creiem que screiem que síí, i això ens fa , i això ens fa 
felifeliçços. I potser os. I potser éés una droga s una droga 
que ens desconnecta de la que ens desconnecta de la 
realitatrealitat



QuQuèè cal fer?cal fer?

No tinc la soluciNo tinc la solucióó, però una mica , però una mica 
de lògica pot anar bde lògica pot anar béé: : 

Si acceptem que ciSi acceptem que cièència i religincia i religióó
estan separades, no cal estan separades, no cal 
canviar res i podem seguir la canviar res i podem seguir la 
hipocresia des dhipocresia des d’’ambdambdóós s 
camps, ignorantcamps, ignorant--nos nos 
mmúútuament (stuament (s’’ha fet durant ha fet durant 
segles), o bsegles), o béé malparlant els malparlant els 
uns dels altres (uns dels altres (ííd.)d.)



QuQuèè cal fer?cal fer?
Si sSi s’’han dhan d’’entendre i colentendre i col··laborar, el laborar, el 

millor millor éés fer cas de s fer cas de DennettDennett, de , de 
DeDe DuveDuve i altres, i i altres, i refundarrefundar les les 
religions (sreligions (s’’ha fet molts cops al ha fet molts cops al 
llarg de la història; p. ex. el llarg de la història; p. ex. el 
dogma de la Immaculada dogma de la Immaculada 
ConcepciConcepcióó el va establir Pius IX: el va establir Pius IX: 
Butlla Butlla IneffabilisIneffabilis DeusDeus, 1854; la , 1854; la 
11ªª ed. de ed. de TheThe OriginOrigin ofof SpeciesSpecies
éés de 1859). s de 1859). 

Fa tres anys el Papa va decidir que Fa tres anys el Papa va decidir que 
els llimbs no existeixen, i fa deu els llimbs no existeixen, i fa deu 
anys que lanys que l’’infern no infern no éés un lloc, s un lloc, 
sinsinóó una situaciuna situacióó en la que es en la que es 
troba ltroba l’à’ànima. Acaba de decidir nima. Acaba de decidir 
que els fills dels religiosos que els fills dels religiosos 
podran portar el cognom del podran portar el cognom del 
pare, i no trigarem gaire a veure pare, i no trigarem gaire a veure 
clergues femenins i que els clergues femenins i que els 
capellans es puguin casar...capellans es puguin casar...



ParlemParlem--ne?ne?
Debat a Debat a TimeTime, maig , maig 
2009, sobre el consol 2009, sobre el consol 
espiritual als malaltsespiritual als malalts

Cal, doncs, parlarCal, doncs, parlar--ne, abandonar dogmes i ne, abandonar dogmes i 
apriorismes i trobar una base comuna. No apriorismes i trobar una base comuna. No 
ss’’hi val a ignorar els hi val a ignorar els ààmbits de friccimbits de friccióó (el (el 
VaticVaticàà va organitzar recentment un congrva organitzar recentment un congréés s 
sobre evolucisobre evolucióó amb motiu de lamb motiu de l’’Any Any DarwinDarwin, , 
però en va deixar fora lperò en va deixar fora l’’evolucievolucióó humana)humana)



Conclusió: l’home creà Déu
DDééu u éés, doncs, una creacis, doncs, una creacióó cultural de la nostra cultural de la nostra 
espespèècie, no a lcie, no a l’’inrevinrevééss

Pot ser dur de pair, però Pot ser dur de pair, però éés la conclusis la conclusióó cientcientíífica fica 
majoritmajoritàària i ineludibleria i ineludible



Moltes gràcies!
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