
2. SIGNES DE LA MORT DEL TEISME 
Resum lliure. Analitzem aquests 21punts i vegem quines conseqüències en surten 

 

1. “Déu, on ets? Volia que parlessis amb mi. Tu mai no dius res. Hi ha molta gent que no està bé i cal 
alguna cosa més que el silenci. Déu. M'entens?”  (Monòleg sobre la fe i la vida. David Hare)  

 

2. El Déu teista és “un ésser amb poders sobrenaturals, que viu fora d'aquest món i l'envaeix 
periòdicament per fer la seva voluntat divina”.  

 

3. L'època en què percebíem alguns esdeveniments com a miraculosos ja ha passat. Els fets que els 
nostres ancestres anomenaven miracles, màgia, s'expliquen avui sense necessitat de recórrer al 
sobrenatural, perquè entenem millor la forma en què opera l'univers.  

 

4. Abans pensàvem que la malaltia era el reflex del càstig diví, i la salut de la benedicció. Però després 
descobrim els gèrmens i els virus, i desenvolupam antibiòtics, procediments quirúrgics, 
quimioteràpia... Constatam que aquests mitjans fan efecte tant als pecadors com als sants. 

 

5. Antigament vèiem Déu que causava el clima i interpretàvem les inundacions, sequeres, huracans, 
tempestes, com a expressions de la voluntat divina. Descobrírem la meteorologia, els fronts climàtics, 
els sistemes de pressió, els efectes climàtics de les marees i tantes altres realitats... i un ésser 
sobrenatural manipulant el clima s’ha tornat insostenible. 

 

6. Crèiem que Déu guiava el nostre país a la batalla derrotant l'enemic, però amb l'arribada de les 
guerres modernes, sembla que Déu sempre es troba del costat del qui posseeix armes més potents. 

 

7. Déu, entès teísticament, ja no és operatiu en el nostre sistema de creences, tot i que volguéssim 
tornar al Déu familiar i reconfortant de la nostra joventut, ja no podríem. El Déu del teisme està 
morint. Aquesta és la naturalesa del dilema religiós de la nostra generació. 

 

8. Gairebé tothom viu avui fora de la consciència del Déu de l'antiguitat. L'abandó del teisme clàssic és 
certament un pressupost de la nostra societat. Tot ha canviat radicalment sota la influència del 
racionalisme científic. “Estem cansats de l'esforç excessiu per creure, perquè l'objecte de la nostra 
creença va deixar de ser convincent”, diu el filòsof Carl Jung. 

 

9. En el nostre món modern Déu és cada cop més absent. El proveïdor-de-seguretat, en altres temps 
atribuït al Déu teista, ja no funciona. Els senyals d'aquesta absència pràctica de Déu són visibles en la 
disminució estadística de fidels a totes les esglésies de tradició cristiana al món desenvolupat. 

 

10. Al món cristià occidental qualsevol posició no teista és generalment entesa com ateisme, almenys 
en els cercles religiosos. Rebutjar el teisme és percebut com afirmar la inexistència de Déu.  

 

11. Quanta gent comença el dia prenent cafè o te? Aquesta droga suau està difosa a la nostra societat. 
Per què l’alcohol és la segona droga a la societat contemporània? L'alcohol és acceptat com a part de 
l'aire que respira la nostra cultura. Per què la vida contemporània és tan dependent de l'alcohol?mTé 
popularitat l'hàbit de fumar; recents estudis han revelat augment en el nombre de fumadors 
adolescents. Hi ha depressió clínica a la nostra població. Sabem que la gran riquesa de la indústria 
farmacèutica prové del desenvolupament de drogues dissenyades per combatre la depressió? Per 
què un nombre gran de persones s'hagi de drogar o medicar artificialment per poder enfrontar la 
vida quotidiana? El suïcidi, acte últim d'autodestrucció, és tan present a la nostra societat? 

 

 

 



12. Moltes persones avui manifesten el que es pot anomenar “dolor de l'existència humana”. Són 
freqüents els episodis de violència com tirotejos, terrorisme o assassinats en massa, que han marcat 
les nostres vides i la religió ha generat tanta violència i assassinats a la història occidental com 
qualsevol altra cosa. 

 
13. Els humans tenim necessitat de drogar-nos per poder suportar la vida. També desitjam eliminar els 

actes de violència que amenacen nostre benestar. Cal demanar què significa aquest comportament? 
El segle XX portà termes com “holocaust” i “neteja ètnica”. A Alemanya sis milions de jueus van morir 
en cremacions organitzades pel govern d'una nació altament desenvolupada i ostensivament 
cristiana. Hi ha alguna cosa a la vida humana motivada per forces irracionals que no entenem, per 
realitats que sembla que no podem dominar. Per què sembla que creix el poder d’aquesta força 
“demoníaca”. 

 

14.  El teisme va néixer originalment com a manera de resoldre el trauma de l'autoconsciència i va ser 
planejat com una eina que permet a l'ésser humà mantenir sota control la seva “histèria”, un 
subproducte de l'autoconsciència. 

 

15. El teisme està morint; és una definició de Déu sorgida de l'autoconsciència per suportar el 
coneixement de la vulnerabilitat i insignificança de la vida humana que, una vegada més, 
experimenta el trauma de la solitud i de la manca de sentit.  

 

16. La mort del Déu teista fou anunciada per Nietzsche, al segle XIX. Després la proclamaren els teòlegs 
radicals a la dècada de 1960. Avui ha penetrat amplament en el món occidental.  

 

17. Molts temples de la nostra generació han esdevingut museus, estadis d'esport o centres 
d'atletisme. Multituds de fidels són atrets a aquestes catedrals seculars cada diumenge i participen 
en ritus, cants i balls; s’hi canten lloances als objectes de la seva devoció i creen moments d'èxtasi. 

 

18. Les esglésies s'oposen al divorci, que augmenta en el món occidental, fins i tot entre les persones 
d'església. Els catòlics practiquen el control de la natalitat lliurement. Les esglésies condemnen 
l'homosexualitat, però hi ha un percentatge gran de persones homosexuals en el clergat; les crítiques 
més hostils han estat emeses per homosexuals amagats dins l’Església. Moltes persones religioses 
han  pecat, especialment en sexe i avarícia. 

 

19. A la societat desenvolupada d’occident les explicacions supersticioses i sobrenaturals de la vida no 
són suficients i ja no se sostenen. Hi augmenten, però, les mateixes emocions sorgides quan despertà 
l’autoconsciència; la capacitat emocional viu sentiments d'impotència, fragilitat i soledat.  

 

20. Impotència, fragilitat i soledat són els traumes - en el passat i en el present - que la vida humana ha 
de manejar; per això cal desenvolupar mecanismes d'adaptació. Un Déu teista - prou poderós per 
controlar tots aquests temors - ha estat el millor mecanisme de suport durant la major part de la 
història humana. Possibilità que el món avancés, construí civilitzacions, desenvolupà arts, música i 
teatre. Va permetre que els éssers humans percebessin la vida sota els ulls vigilants d'un Déu tot 
poderós que els suggerí haver estat creats a la seva imatge i, per tant, mereixedors del seu favor.  

 

21. El vell mite del teisme ha perdut poder i encant. Un nou mite encara no està definit. Necessitam 
entendre com sorgí, com el seu poder fou intacte tant de temps i com ha mort. Aleshores potser 
tindrem una pista on començar la nostra lluita per fer possible una fe, una forma de vida, i fins i tot 
un Déu no subjecte a la mort. Aquest és el pas següent: els signes de la mort del teisme.  

 


