
Ordre de Culte del 30-10-2022 
21è diumenge de Pentecosta 

Preludi musical 

Benvinguda i pregària 

Himne: Que n’és de gloriós (21 CG) 
Música: Johann Crüger; Lletra: Benjamí Planes 

Crida a la lloança: Salm 119, 137-144  

Himne: Cantem lloances al Senyor (2 CG) 
Música: Salteri de Ginebra; Lletra: Àngel Cortès 

Lectures bíbliques: 
Isaïes 1, 10-18 i 2a Tessalonicencs 1, 1-4. 11-12 

Himne: Señor heme en tus manos (373 HC)
Música: Friedrich Silcher; Lletra: Julie von Hausmann, tr.

Federico Larrañaga 

Proclamació de la Paraula: Lluc 19, 1-10
Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 

Himne: Déu és l’auxili (35 CG) 
Música: Martí Luter; Lletra: Àngel Cortès 

Vida comunitària: 
Ofrena (Interludi) 

Anuncis 
Doxologia: Donem l’honor al Pare (60 CG) 

Lletra: Àngel Cortès 

Benedicció 

Postludi

Presidència: Alícia Pallàs
Proclamació de la Paraula: Samuel Fabra Mestre
Música: Esther Raduà
Lectures: Joan Turón
Diaques: Lluisa Braña i Sergi Díaz
Butlletí: Rubén Pallàs
Responsables retransmissió: Jordi Pérez, Alıćia Pallàs i Anna Guinot

Església Protestant de Barcelona – Centre
Carrer dels Tallers, 26 – 08001 Barcelona –  Tel. 680 87 32 62

Correu electrònic: elbutlletitallers@gmail.com  - web: www.esglesiatallers.org
Compte bancari: Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323

Església Protestant de Barcelona – Centre 

Nº 1847 de 30 d’octubre de 2022

EL BUTLLETÍ

DONES VIDA I LLIBERTAT

Aquest  és  el  lema  que  criden  les  dones  musulmanes  que  desitgen  canviar
l'estatus de la dona dins les repúbliques islàmiques després de la mort de Masha
Amini.

Masha  Amini  era  una  noia  Iraniana  d'origen  Kurd  que  anava  pels  carrers  de
Teheran amb el corresponent hijab, però el mocador no li cobria totalment el cap
tal com suposadament marquen les normes del Alcorà. Aquest va ser el motiu pel
qual  la  policia  de  la  moral  iraniana  la  va  detenir.  Després  de  colpejar-la  a
comissaria, Masha va morir d'una aturada cardio-respiratòria.

En els països islàmics més integristes, les dones pateixen una repressió que ens
revolta fins al punt que una part important de la població opina que l'islam és una
religió que reprimeix els ciutadans en general  i  les dones en particular.  De fet,
entre les repúbliques islàmiques i els atemptats terroristes islamistes, la fama de
l'islam ha anat empitjorant any rere any fins al punt de preguntar-nos si l'islam té
cabuda en una societat democràtica i llibertària.

Però, no seríem justos si en aquest sac només hi poséssim l'islam. Des de l'edat
mitjana i fins a final  del segle XIX, el cristianisme també va viure episodis molt
foscos.  La  crema  d'heretges  i  bruixes,  les  guerres  de  religió  que  van  assotar
Europa entre catòlics i protestants, la inquisició, la intolerància religiosa o la nit de
sant Bartomeu entre moltes altres, han creat dins les societats occidentals actuals,
un rebuig al fet religiós. Són tants els escàndols provocats per les religions que no
els falta raó a la gent que pensa que les religions són l'embrió de la maldat i donen
raó als qui opinen que les religions s'haurien de prohibir.

És cert que les religions han protagonitzat crims, violència, repressió, però pensar
que les religions són l'embrió de guerres, disputes i  repressions és una lectura
simplista. ¿de debò les religions són el focus del mal tal com actualment pensen
algunes  persones?  Si  fos  així  els  països  que  no  professen  cap  religió  oficial
repressora serien exemples de convivència. Però la realitat no és així. Només cal



veure l'actual Rússia governada per  Vladimir Putin. A Rússia, la democràcia viu
segrestada per un règim que, embolcallat d'un nacionalisme ultra, justifica, davant
els seus ciutadans, la repressió a qualsevol intent de dissidència. Si observem la
Xina, comprovarem que sota la ideologia comunista, la població viu subjugada a
un règim on  la  dissidència  és castigada.  Si  revisem la  història  més recent  del
nostre país, el nacionalcatolicisme va ser durant quaranta anys una repressió de
totes les llibertats. El nacionalsocialisme que proposava Adolf Hitler només era un
pretext on darrere s'amagava la vertadera intenció: el totalitarisme.

Segons Hannah Arendt en la seva obra els orígens del totalitarisme, cal distingir
els estats totalitaris dels dictadors i tirans. Aquests darrers es caracteritzen perquè
una persona domina un país per mitjà d'un exèrcit i no respecta la legalitat vigent.
El  totalitarisme és més complex. El totalitarisme es basa i se sustenta sobre la
utilització del terror, la ideologia i la manipulació de la legalitat, de manera que es
criminalitzen  i  castiguen  persones  que  no  havien  comès  cap  crim,  però
representaven  una  amenaça  pel  règim  o  senzillament  no  formaven  part  de  la
massa.  El  totalitarisme  necessita  la  massa,  persones  apàtiques  políticament  i
intel·lectualment.  El  totalitarisme  es  basa  en  l'organització  de  les  masses  i
busquen  en  qualsevol  esdeveniment  seguir  les  lleis  de  la  naturalesa  o  de  la
història o, en el cas d'Iran, de les lleis de l'islam.

L'antiga URSS va utilitzar el marxisme per a poder reprimir les llibertats dels seus
ciutadans.  La  Xina  després  de  la  revolució  comunista  va acabar  fent  servir  el
comunisme per justificar la repressió i la dissidència. El franquisme va emprar el
nacionalcatolicisme per justificar el règim "por la gracia de Dios". Els talibans i els
aiatol·làs  han  manipulat  l'islam  per  dominar  el  poble.  També,  a  Europa,  s'ha
utilitzat el cristianisme per sotmetre a la població.

No sóc coneixedor de l'islam, però estic convençut que l'islam no té res a veure
amb el que es viu a l'Iran i l'Afganistan. Conec prou el cristianisme per afirmar amb
tota rotunditat que aquest, no té res a veure amb la crema de bruixes i ni heretges
ni amb la conversió amb espasa en mà d'indígenes americans. Els totalitarismes
són això, totalitarismes. Però, perquè els ciutadans puguin assumir-lo, cal vestir-
los  d'una  ideologia,  ja  sigui  el  comunisme,  el  feixisme,  el  nacionalsocialisme,
l'islam, el cristianisme a qualsevol altra religió o ideologia. I, només cal manipular
aquestes religions i ideologia pel poder, la repressió i la manca de llibertats.

A l'Iran,  l'islam viu segrestat i manipulat  per un règim totalitari que és capaç de
matar una noia de vint-i-dos anys perquè no duia correctament posat el hijab. Però
un bri d'esperança ha sorgit perquè és a partir d'aquest crim que ha començat una
protesta sota el lema DONA, VIDA I LLIBERTAT.

ANUNCIS I COMUNICACIONS

FAMÍLIA CRISTIANA  

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que tenen problemes de salut i a
les  persones  que  en  tenen  cura.  Que  el  Senyor  els  acompanyi  cap  a  una  presta
recuperació.

AGENDA   

 Del 29 d’octubre a l’1 de novembre, Sortida de Joves de l’EEC (16 a 22 anys)
a Mas Dausà. Tema: CREC? CREC … CREC! Re-creure el Credo. 

 Ds 12 de novembre, 10h: Mesa de l’EEC. 
 Ds 19 de novembre, 10h: Reunió de Consells de l’EEC a l’església de Betel-

Sant Pau. 
 Dg 20 de novembre, 8h30: Consell de l’EPBC. 
 Dg 20 de novembre, 11h: Dia de la Música (església de Tallers). 
 Dg 27 de novembre, 17h Culte del 150 aniversari de l’església de Betlem a

l’església del Betlem-Clot

LA CISTELLA SOLIDÀRIA  

Seguim pregant pel "Chiringuito", mentre el Wolfgang segueix a Alemanya. Ja sabem
que quan torni tindrà molta gent esperant els entrepans, La botigueta i les xerrades. No
els oblidem!

CANAL DE YOUTUBE   

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00
https://youtu.be/qeuwmHWAywY o a l’adreça a al web de l’església:
www.esglesiatallers.org

No, el problema d'aquest món no són ni les religions, ni els sistemes polítics, ni els
nacionalismes,  ni  les  teories  econòmiques,  sinó  l'ús  que  en  poden  fer  els
totalitarismes  per  tal  de  subjugar  la  població.  Nosaltres,  des  de  les  nostres
democràcies, hem d'estar alerta perquè de vegades, els governs, també busquen
entre  la  massa,  adhesions  incondicionals  a  ideologies  polítiques,  socials  o
religioses. Només un pensament crític ens pot sostreure de formar part d'aquesta
massa que, segons la dita romana, només vol "panem et circenses". No només les
religions no són l'embrió del mal sinó que, en les nostres societats occidentals, un
profund  coneixement  del  cristianisme  ens  pot  deslliurar  de  pensar  que  el
totalitarisme és una solució per aquest món. 

Rubén Pallàs


