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Religió i ciència
Desque Fritjof Capra va publicar

El Tao de la física, un corrent
d’intuïcions que estaven en l’ai-
re, o–per ser germànicament fi-

losòfic–enelZeitgeist, es vanconcretar en-
torn d’un nou misticisme que pretén em-
peltar les seves arrels en les teories de la
física més avançada. Així, l’ordre implicat
de Bohm s’equipara amb el substrat onto-
lògic metafísic, les estructures dissipatives
de Prigogine es confonen amb el follet
dins de la màquina capaç de crear ordre
a partir de la crisi, i el model hologràfic del
cervell proposat per Karl Pribram s’extra-
polaa tot l’univers.
Bé està que la ciència, que en la seva for-

ma actual va néixer enfrontada a la religió
–i nonomés a la cristiana, sinó a gairebé to-
tes–, comenci a plantejar-se un enllaç her-
menèuticamblesreligions:totshisortiríem
guanyant;peròabansésnecessaridelimitar
béelscamps,pernocaureenunmisticisme
pop. KenWilber és un autor de cap clarís-
sim, altament recomanable als lectors, en
un camp en què alguns escriptors són
d’un confusionismemental dig-
ne de millor causa i que cal
contrastar amb autors fo-
rans per revelar que la
complexitat no amaga
necessàriament pro-
funditat. Wilber ad-
verteix del perill de
la similitud super-
ficial. El físic diu:
“Partícules, ordre
i camps subatò-
mics s’interpene-
tren i existeixen
junts”. Una perso-
na poc previngu-
da, veient que el
místic i el físic han
utilitzat les mateixes
paraules –“s’interpene-
tren i existeixen junts” –
per descriure les seves reali-
tats, conclouràqueaquesteshan
de ser les mateixes; però no és així,
l’afirmació segons la qual les visions del
mónde la física i elmisticisme són similars
ésunageneralitzacióbasta,basadaenlauti-
lització de similaritats accidentals del llen-
guatge, com si fossin la prova de relacions
profundes.Amés, la física ielmisticismeno
són dos enfocaments diferents de lamatei-
xa realitat, sinó que són enfocaments dife-
rentsdedosnivellsderealitatdiferents.
Wilber es remet a la filosofia perenne o

tradicióreligiosadelahumanitatperdiluci-
dar quins són els nivells de realitat dife-

rents; segons un estudi de totes les tradi-
cionsreligioses, larealitatestàestructurada
enunajerarquiadesisnivells:físic,biològic,
mental, subtil, causal i últim. L’estudi del
primer nivell és el campde la física i la quí-
mica, el segon el de la biologia, el tercer, de
la psicologia i la filosofia. El nivell subtil és
l’àmbitdelareligiódelssants,ésadir, laque

assoleix la intuïcióvisionària, angèlicaoar-
quetípica.Elnivellcausaléseldelssavisque
busquen la dissolució de l’ego i transcendir
elsubjecte i l’experiència.Del’últimnose’n
potparlar,perquèestàmésenllàde la reali-

tat inohihaparaulesperaixò.
Cada disciplina en-

globa l’an-

terior, pe-
rònoal revés: així, la
biologia utilitza la física però
la física noutilitza la biologia, els nivells in-
feriorsnopodenincloureelssuperiors:ésel
principi fonamental de la filosofia perenne,
allò superior no pot ser explicat per l’infe-
rior, ni segregat per ell. Elsmons superiors
estan en interpenetració completa amb els
inferiors, que sónmodelats i sostinguts per
l’activitat d’aquells. El que els divideix és

quecadanivell téunadensitatdeconscièn-
ciamésrestringidaicontroladaqueelnivell
inferior a ell. La consciència inferior és in-
capaç d’experimentar o connectar amb la
consciència dels nivells superiors; és, fins i
tot, inconscientde lasevaexistènciaencara
queestigui interpenetradaperells.
Veiemel sol gràcies a la llumdel sol, deia

el nostre compatriota sufí Mohidin Ibn
Arabi.Senselaconsciènciaaunnivellésim-
possible captar aquest nivell, això és d’una
lògica aclaparadora; la qüestió és si exis-
teixen realment altres nivells que els que
captem normalment. Per respondre-hi no
hi ha cap altre camí que elevar-se a la cons-
ciència d’aquests nivells. Si els éssers d’un
món o nivell inferior poden elevar la seva
consciència fins a un o diversos nivells su-
periors, llavors aquests nivells se’ls mani-
festen amb total realitat –no material, per
descomptat– i espotdirquehanpassataun
món superior, encara que no s’hagin des-
plaçatenl’espai.Peraixòesdiual’Evangeli:
“El regne de Déu és dins de vosaltres”, i el
poeta J.R. Jiménez va escriure: “No corris,
queonhasd’anarésa tumateix”.
Però es pot arribar a conscienciar els ni-

vellssuperiorsal físic,biològic imental,que
sónelsqueperhavernascuthomestenimja
sense esforç?Wilber diu que cada nivell té

lasevatecnologiad’accésiqueamb
lafísicanoespodràarribarmai
al subtil, al causal i a l’últim,
permésparal·lelismesque
descobrim entre física
quàntica i misticisme.
El procés passa pel
control de les emoci-
ons i desitjos, i per la
pràctica de la medi-
tació uns minuts al
dia.Senseunapros-
pecció dels estats
interiors, és impos-
sible que els nivells
subtil, causal i últim
esmanifestin.
Eldebat entre físics i

místics és el millor que
podia succeir en aquesta

èpocadematerialismeenquè
sembla que només de pa pot viu-

rel’home.Silaciènciaacceptaquehi
haaltresnivellspersobred’ella,iques’hiar-
riba per mètodes diferents de la lògica
d’Aristòtil, la crítica de Kant i l’empirisme
newtonià,l’homepodràreintegraraspectes
delseuviurequearaestaninconnexos ique
el pertorben profundament, encara que
pretengui oblidar-se’n per tots els mitjans
materials al seuabast.c

No plantejaré aquest article
com una censura a un club
esportiuconcret,perquèno
n’hi ha cap que pugui tirar

la primera pedra, si bé és cert que l’Es-
panyol hauria de començar a preo-
cupar-se per alguns capteniments re-
cents. Especialment, la lletja, masclis-
ta, indesitjableobsessióambladonade
Piqué, la cantant Shakira, culminada
en els insults greus a la seva condició
femenina, llargament proferits, i en la
ignominiosapancartade l’altredia.
“Shakira és de tots”, resava unapan-

carta gegant que es va desplegar sense
problemes, i que no va ser motiu de
queixa ni de l’àrbitre ni de la directiva
perica. I aquí hi ha lamagnitud de l’es-
càndol, no en l’existència de seguidors
eixelebrats que arriben a la baixesa
d’utilitzar l’insult masclista com a for-
mad’adhesióal seuequip.Elproblema
rau en la impunitat, en el fet de mirar
cap a una altra banda, de dir que això
passaen tots els clubs,peròno impedir
quepassienelpropi.Ésadir,elproble-
ma rauapracticar el bonismepaterna-
lista quan són els de casa els que insul-
ten greument les dones. Era allò histò-
ric dels pirates i els corsaris, segons si
eren els de fora o els de casa els que
practicavenel saqueig.

Noseré joquiparli debons idolents,
perquè d’exaltats n’hi ha a tots els bar-
ris, i segur que els pericos acumulen
tantsmotiusdequeixacomelsdequal-
sevol altre club. Tampoc no negaré la
capacitat que té el nostre cervell repti-
lià de sobreposar-se a qualsevol altre,
quanes tractad’underbi abrandat. Pe-
ròambtotaixò,sisplau,prou.Jan’hiha
prou,proudeveritat,prouenmajúscu-
les, prou d’aquesta lletra escarlata que
hem suportar les dones per la simple
condició de ser dones, ja sigui en la po-
lítica, sigui en l’esport o en qualsevol
altre terreny. És unmasclisme groller,
tan primitiu com l’instint depredador
quel’inspira, idel tot inacceptableenla
vidapúblicad’una societat.
I és per aquesta fatiga secular per la

qual m’alarma tant la impunitat amb
què aquests bàrbars poden propagar
els seusbaixos instints.
Àrbitres, directives, seguidors de-

cents –la rotunda i absoluta majoria–,
són vostès els que han de dir prou.
Quina societat deficitària i malalta no
s’escandalitza quan una dona és in-
sultada greument pel simple fet de ser
dona?
I ho dic des de la convicció que el

president de l’Espanyol és tot un se-
nyor. Però ara no ha estat a l’altura,
comtampocnohohaestat l’àrbitredel
partit.La indiferènciadavantelmalno
és una opció, sinó el seu més estret
col·laborador. I respecte a les dones,
que patim des de fa tants segles la
dialèctica masclista, és una maldat
afegida.
Collet, faci alguna cosa amb la bruta

obsessióperica ambShakira, perquèal
final qui queda indecent no és una do-
naassenyalada,sinóelbàrbarquela in-
sulta per ser-ho. És a dir, és una pan-
carta ambefectebumerang.
Shakira, senyor Collet, no és de tots,

però tots somShakira.c

Shakira
no és de tots

Pel que fa a la pancarta
contra Shakira, senyor
Collet, Shakira no és de
tots, però tots som Shakira

Les sufragistes saudites
Aunsegle de distància, les sufra-

gistes saudites enarboren com
les britàniques van fer a princi-
pis del 1900 la lluita per la lli-

bertat i la dignitat de les dones. Va ser dur
i arriscat per a les unes, i ara ho està sent
per a les altres. Haver aconseguit que a
l’Aràbia Saudita, un regne musulmà fona-
mentalista, per primera vegada les dones
hagin pogut votar comporta un pas de ge-
gant cap a la no discriminació. Ha estat
només a les eleccions locals, i les saudites
continuen sense poder viatjar, treballar
com a assalariades, conduir, anar a la uni-
versitat o casar-se sense el permís d’un tu-
tor masculí. Però és cert que aquest 12 de
desembre no sols van aconseguir ser elec-
tores sinó també presentar-se com a can-

didates, de manera que vint dones van ser
elegides regidores. Sí, en tots els casos
amb el consentiment exprés del marit, el
pare... Però que potser no es pot esperar
que el signe dels seus vots, d’una banda, i
la presència al Consistori, de l’altra, con-
duiran a canvis més grans i significatius?
Una excel·lent pel·lícula en cartell, Su-

fragistes, il·lustra ambuna cruesa commo-
vedora com les pioneres londinenques en
protestar contra l’exclusió de les dones en
el dret de vot vanpatir injúries i presó, van
arriscar la seva felicitat conjugal i algunes
fins i tot vanperdre la vida.Va ser aprinci-
pis del segle XX, la Primera Guerra Mun-
dial va congelar el procés, i a la fi el 1918 el
vot femení va ser aprovat a la Gran Bre-
tanya. Tot i així, Europa no pot presu-
mir de continent exemplar, ja que a Suïssa
el sufragi de les dones no va ser admès fins

al 1971. Així doncs, lesmusulmanes saudi-
tes només van amb 44 anys de retard res-
pecte d’un país occidental i tingut per
avançat.
A les dones de cada lloc del món els ha

tocat i els toca batallar pràcticament soles
per la seva llibertat i la seva dignitat. Aquí
hem pogut votar des del 1931, però patim
encara el flagell de la violència masclista,
amb 64 dones assassinades l’any passat. I
més lleu, però sens dubte intolerable, sen-
tim la humiliació de ser jutjades en veu al-
ta pel nostre cos, pentinat o indumentària,
dones amb càrrecs públics incloses. Ànim
per a les saudites, encaminades a espol-
sar-se jous ancestrals, i reconeixement
per part nostra del que falta per fer. Sense
que cap dona, sigui jove o gran, oblidi el
sacrifici de les lluitadores feministes que
van obrir camí.c
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El debat entre físics
i místics és el millor que
podia succeir en aquesta
època dematerialisme
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