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EL BUTLLETÍ  EL BUTLLETÍ   

Revertint la teoria de Darwin. 
¿Representa l'heterosexualitat la normalitat? ¿Representa l'homosexualitat l'a-
normalitat? ¿la normalitat representa el correcte i l'anormalitat l'incorrecte? 

Segurament a més d'un se li hauran dilatat les pupil·les amb aquestes preguntes. 
No, no vull parlar de gèneres, només era un recurs per captar la vostra atenció. El 
tema de la sexualitat sempre fa aixecar les celles. Em perdonareu però ha estat 
un petit ardit per cridar la vostra atenció sobre els conceptes de normalitat i anor-
malitat i els nostres prejudicis sobre l'anormalitat. En un món tan políticament 
correcte, parlar d'anormalitat està mal vist. Tot ho hem de passar pel sedàs de la 
normalitat. 

Però el cas és que utilitzem els termes normal, habitual i correcte com sinònims i 
no sempre es compleix aquesta regla. 

Al sortir d’una rotonda el normal és indicar-ho amb l’intermitent, però l'habitual és 
no fer-ho. Així el normal i l’habitual no sempre es compleixen. 

L'ADN és el codi genètic que cadascú de nosaltres té per replicar les cèl·lules. 
Cada cop que una cèl·lula es divideix, l'ADN de cadascuna d'elles es copia exac-
tament igual. Però de vegades aquest ADN pateix una mutació, una anormalitat 
que fa que sigui diferent de les altres. Aquesta anormalitat és la base per l'evolu-
ció de les espècies que va formular Charles Darwin. L'anormalitat en la còpia de 
l'ADN està, entre altres motius, en l'evolució de les espècies. Per tant si avui, en 
lloc d'estar penjats d'una branca d'un arbre, esteu llegint aquest article, és fruit de 
l'anormalitat. 

Des de fa segles els pensadors es pregunten si el normal en l'home és la bondat 
o la maldat. És l'home per naturalesa dolent o bo? És normal que l'home sigui 
dolent o per contra el normal és que sigui bo? 

Thomas Hobbes sostenia que l'home era dolent per naturalesa i per tant calia 
retallar les seves llibertats i imposar un ordre i unes lleis per construir una societat 
en pau. Ell mateix va popularitzar la dita, L'home és un llop per l'home. Aquesta 
visió xoca amb el que afirmava Jean-Jacques Rousseau que deia que l'home és 
bo per naturalesa i també feble. I perquè és feble necessita socialitzar-se. I és la 
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socialització de l'home que el fa dolent perquè és a partir d'aquest punt que apa-
reix la propietat privada, la divisió pel treball, etc. 

Els marxistes, hereus de les tesis de Rousseau afirmaven que la societat és la 
que fa dolent l'home. Proposaven canviar la societat capitalista per una societat 
col·lectivista en la qual cadascú aportaria el seu treball i rebria segons les seves 
necessitats. D'aquesta manera, a partir de persones solidàries, aconseguiríem 
una societat justa i solidària. És veritat que l'aplicació del comunisme no es va fer 
segons les normes de Marx ni de Lenin. És veritat que Stalin va pervertir el comu-
nisme. Però la realitat és que el fracàs del comunisme no se sustenta tant per la 
seva mala aplicació sinó en el seu error de càlcul al creure que l'home és bo per 
naturalesa. Els utòpics hereus de Rousseau pretenien alliberar l'home de la seva 
maldat perquè no era una maldat innata sinó que era una maldat induïda per una 
societat injusta que no atenia a les seves necessitats. La idea era col·lectivitzar-ho 
tot per donar a cadascú segons les seves necessitats. És a dir, tothom havia de 
produir segons les seves capacitats i tothom havia de rebre segons les seves 
necessitats, basant-se en la creença de la bondat natural de l'home. 

A l'altre costat estan els que, creient que l'home és dolent per naturalesa, han 
construït el relat que, basant-se amb aquesta idea, han reforçat el sistema capita-
lista. Basant-se en la idea del darwinisme social de la llei del més fort en la lluita 
per la supervivència, han afirmat que aquesta idea garantiria que la supervivència 
del més apte sobre el dèbil portaria a fer un món millor. Però la realitat és que la 
idea que el més fort faria un món millor ha sigut un pretext per amagar la realitat 
que el capitalisme es basa en l'explotació de l'home per l'home i en enriquir-se a 
compte dels altres en lloc de cercar la justícia social a partir de la bondat de ca-
dascú. I això, i no una altra cosa, és el liberalisme que prediquen els partits de 
dretes. Mentre el liberalisme explota la maldat humana, el socialisme creu utòpi-
cament en la bondat. Lamentablement la realitat és que l'home és dolent per natu-
ralesa. 

Cal doncs tenir clar que la nostra societat està basada en l'egoisme i en l'individu-
alisme més descarnat. El sociodarwinisme ha pervertit les teories de Darwin per 
poder justificar l'explotació de l'home per l'home i refusar tot principi d'altruisme 
adduint que això forma part de l'evolució de l'espècie humana. El neoliberalisme 
ha basat el seu discurs en la teoria de Darwin de la llei del més fort, de la selecció 
natural i de l'evolució de les espècies. 

Però davant la desolació de la creació, davant la fatalitat de la maldat humana, 
l'apòstol Pau ens diu a la segona carta als Corintis 5:17 els qui viuen en Crist són 
una creació nova. Pau ens parla de l'anormalitat del cristià, ja no vivim sota les 
teories de Darwin de la selecció natural. Amb Crist apareix el nou home. Un home 
que ja no es regeix per la teoria de Darwin de la llei del més fort, de la desaparició 
del més dèbil o del pitjor adaptat. Com segueix dient Pau a la carta als Efesis 5:8 
En altre temps éreu tenebres, però ara que esteu en el Senyor sou llum. Viviu 
com a fills de la llum. Amb Jesús apareix la darrera baula de l'evolució humana 
que reverteix la teoria de l'evolució. Perquè els fruits de la llum són bondat, justícia 
i veritat. 

Arribarà un dia que el capitalisme fracassarà perquè ningú voldrà explotar als 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

Família Cristiana  
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de salut no 
poden venir i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap 
a una presta recuperació amb l’escalf de la comunitat. 

Cistella Solidària  
Aquesta setmana les urgències varien una mica...els hi falta roba interior d'home i 
dona(nova,es clar)compreses higièniques,llaunes de tonyina grans i petites,oli 
d'oliva,xampú,galetes,llet,mantes o similars i abrics d'home i de dona....ja veieu 
que la llista es llarga i la necessitat molta. Donem gracies a Déu per poder aju-
dar...i donem gràcies a Déu per tot el que rebem i podem compartir. 

VIDA D’ESGLÉSIA  
Cada setmana, els dijous a les 19h, tenim el nostre estudi bíblic, ara sobre el llibre 
d’Apocalipsi. 

Agenda  
• El consell de Nadal serà aquest any el dissabte 21 de desembre a les 19h. 

Primer realitzarem el consell i després compartirem un sopar, si us voleu 
apuntar solament cal que parleu amb l’Alícia Pallàs. 

 

 
altres i ningú es voldrà enriquir a costa dels altres. Arribarà un dia que no caldran 
règims col·lectivistes perquè tothom compartirà el seu amb els necessitats, hi hau-
rà algun dia que els homes i les dones seran plens de bondat i justícia. Hi haurà 
un dia que la bondat no serà una anormalitat. Hi haurà algun dia que l'home serà 
bo per naturalesa. Hi haurà un dia que podrem dir que hem revertit la teoria de 
Darwin perquè el més fort no imposarà la seva llei, perquè la bondat, la justícia, la 
pau i l'amor formaran part de l'ADN dels nous homes i les noves dones. Serà el 
dia que viurem el regne de Déu i haurem convertit l'anormalitat amb la normalitat, 
però mentrestant cal viure de manera habitual l'anormalitat! 

Rubén Pallàs 
Jesu, Rex Admirabilis  

 
Jesús, rei admirable, 

noble vencedor, 
d'una dolçor inefable, 

l’anhelem a Tu. 
 

Roman amb nosaltres, 
il·lumina’ns, 

dispersa la boira de les nostres ànimes 
i omple el món de dolçor 


