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"Según Freud, el monoteísmo nació en Egipto a consecuencia de la política
mundial de los reyes tutmósidas y habría sido impuesto por el faraón
Akhenatón. Moisés, un fiel de Akhénatón, aportó a los hebreos la nueva
religión", diu Jan Assmann a Violencia y monoteísmo (Fragmenta , 2014,
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intr. de Lluís Duch, trad. Mayka Lahoz, p. 52), idea que més endavant rebat,
tot i que, sens dubte, l'experiència egípcia del poble jueu és determinant en
la formulació monoteista i el seu impacte en la civilització occidental. ¿Com
és possible, es pregunta el prestigós egitptòleg alemany, que el
monoteisme nodreixi una "semàntica violenta"? ¿És l'exclusió d'altres
divinitats la base del fonamentalisme? Tot i que sembin preguntes, diguemne, acadèmiques, el cert és que són tremendament actuals. ¿No justificava
Bush Jr. la seva guerra contra Saddam Hussein en nom de Déu? ¿No hi ha
darrere la política hiperbel·licista d'Israel la imaginació de ser 'poble
escollit'? ¿No hi veieu en la barbàrie de l'Estat Islàmic simplement
l'ofuscació violentíssima del fonamentalisme religiós desbocat? És fàcil,
doncs, atribuir a les religions que tenen un sol Déu l'arrel de la
intransigència contra els que n'adoren d'altres. Potser massa fàcil.
L'assaig d'Assmann, per qui la violència religiosa és una contradicicó en els
termes (p. 122), ve a demostrar just el contrari. L'impuls del monoteisme,
diu, és "el impulso de liberar a los hombres de la omnipotencia del cosmos,
del Estado, de la sociedad o de cualquier otro sistema de pretensiones
totalizantes" (p. 123). La violència, doncs, pertany al món de la política i la
religió que l'usa deixa de ser religió i passa a ser política, defensa Assmann.
El monoteisme, per al poble que deixa de banda les grans explicacions
cosmològiques (ortodoxia) i es declara tan sols subjecta a la Llei (ortopraxi
"se trada de actuar, no de creencia", p. 119), inaugura una nova relació
amb Déu on el jo és més gran que la vida mateixa (p. 112).
Però no només els conflictes a l'Orient Mitjà revelen la modernitat d'aquesta
reflexió sobre el monoteisme. De fet, la vida actual se'ns presenta, de nou,
com un estol de déus en forma de seducció (la sexualitat, el poder, els
diers, etc...) i, en aquest context, l'afirmació d'aquest jo inarrossegable,
irreductible, potser contra-corrent, que es relaciona amb un "Déu únic"
precisa d'un llenguatge de ruptura, segurament violent (p. 119). Un
llenguatge arrencat del llenguatge civil, polític, de la violència, segurament
per aïllar-lo, per eliminar tota divinització i vassallatge al poder dels reis i
els senyors "poniendo un Dios fuerte ante un Estado fuerte" (p. 83). En
realitat, un llenguatge de "violència interna", amb paraules d'Assmann, ja
que la veritable batalla, una batalla dura i sense pal·liatius, es lliura a
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l'interior dels homes (p. 109).
¿No serà això, pregunto jo, aquesta tria
entre les coses que divinitzem sense que
que val la pena? Doncs almenys des de
pregunta sabent que es tracta d'actuar, no

no sempre fàcil, sovint amarga,
ho mereixin i allò que, de fet, sí
Moisès algú s'està fent aquesta
pas de creure.

Assmann a Barcelona
No passa sovint que tinguem oportunitat que, junt amb l'aparició del llibre,
puguem sentir l'autor, sobretot quan viu a l'estranger. O sigui que tenim una
portunitat d'or, aquesta setmana, de poder-lo escoltar en tres ocasions, que
us deixo aquí.
Dimecres, 19/11/2014 - 10:00: "¿El monoteisme condueix
a la violència?", conferència a càrrec de Jan Assmann a
la sala 40.252 de l'Edifici Roger de Llúria de la UPF (Ramon
Trias Fargas, 25-27 , Barcelona); l'entrada és lliure (conferència
en anglès).
Dimecres, 19/11/2014 - 19:00: "Egyptian Mysteries and
Secret Societies in the Enlightenment", conferència de
Jan Assmann al Museu Egipci de Barcelona (C. València,
284), l'entrada és lliure (conferència en anglès). Hi ha un sopar
posterior, que, si algú s'hi vol afegir, cal fer inscripció. Més
informació, aquí.
Dijous, 20/11/2014 - 19:30: "Violència i monoteisme",
amb Jan Assmann i Francesc Torralba, al Reial Monestir de
Santa Maria de Pedralbes. És necessari confirmar l'assistència
al correu electrònic pedralbes@fragmenta.cat. Hi haurà
traducció simultània de l'alemany. També ho podreu seguir en
directe aquí.

La família
de Gay
Talese
L'amor a
les parts
Ramon
Bassas
Segura
Segueix

¿Qui sóc?
Visualitza el
meu perfil
complet
Facebook
Perfil de Ramon
Bassas Segura

176

¿Cataluny
a ha
premut
el botó?
Massa a
prop
Jo no
votaré
Quod
turget,
urget
Cançons
fredes
com les
pedres
►
► octubre
(18)
►
► setembre
(22)
►
► agost
(17)
►
► juliol (20)
►
► juny (20)
►
► maig (20)
►
► abril (15)
►
► març (16)

Publicat per Ramon Bassas Segura a 11/18/2014 08:58:00 p. m.
Recommend this on Google

Etiquetes de comentaris: creure, Fragmenta, llibres
Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

►
► febrer
(13)
►
► gener
(16)

Reaccions:

Crea el teu distintiu

(16)
►
► 2013 (257)

Articles a Capgròs

►
► 2012 (365)
►
► 2011 (365)

Encara no hi ha cap comentari

►
► 2010 (363)
►
► 2009 (365)
►
► 2008 (366)

Afegeix un comentari

►
► 2007 (365)
►
► 2006 (365)
Catalunya Religió

Publica un comentari a l'entrada
Pàgina d'inici

►
► 2004 (181)
Entrada més antiga

Subscriure's a: Comentaris del missatge (Atom)
Articles a Art
Neutre?

Afegir a Google

El Setmanari d'en
Ramon Bassas

Flickr
www.flickr.com

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

►
► 2005 (364)

Ir a la
galería de
rbs301168

Linkedin

Comptador

Plantilla Simple. Tecnologia de Blogger.

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

