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Sobre la Fe Bahá'í, la 
religió més recent 

L a Fe Bahá'í, la més recent entre les religions del món, 
va néixer a l’Iran a mitjans del segle passat. Al 1949 
van acceptar aquesta Fe els primers barcelonins. La 
seu d’aquesta comunitat a la nostra ciutat és a Les 
Corts, tot i que hi ha diverses famílies bahá’ís resi-

dint al barri de Gràcia. 
Els bahá’ís creuen en Bahá’u’lláh, fundador de la seva 

Fe. Admeten que la seva paraula revela la voluntat de Déu 
i que la seva vida i la seva obra en donen testimoni. La Fe 
Bahá’í reconeix la unicitat de Déu i afi rma que els funda-
dors de totes les religions proclamen la mateixa veritat. 
Consideren, doncs, que els grans sistemes religiosos que 
han guiat la humanitat durant milers d’anys, han de re-
conèixer-se en essència com una sola religió que s’ha anat 
desplegant i renovant d’època en època, evolucionant a me-
sura que la humanitat ha anat passant d’una etapa de de-
senvolupament col·lectiu a una altra. 

Bahá’u’lláh va ensenyar que tots els éssers humans són 
com “els fruits d’un mateix arbre i les fulles d’una mateixa 
branca” i que “el propòsit de la religió és el d’establir la uni-
tat i la concòrdia entre els pobles del món”, advertint que si 
no compleix aquest propòsit no pot considerar-se com una 
veritable religió. Va exhortar a tots els pobles “a aixecar-
se i fer tot el que estigui en el seu poder per tal d’ erradicar 
la discòrdia d’aquest món i il·luminar-lo amb la llum de la 
concòrdia.” Aquesta vocació reconciliadora és la base fona-
mental de l’espiritualitat i els actes de servei dels bahá’ís. 

Bahá’u’lláh i els seus primers deixebles van patir grans 
persecucions, martiris, tortures, i empresonaments en ter-
ribles masmorres dels imperis Persa i Otomà, acabant a 
l’exili, la presó i amb la mort de Bahá’u’lláh a Terra Santa. 
Actualment a Israel es troba el centre espiritual i adminis-
tratiu mundial de la comunitat bahá’í, amb la seva seu a la 
Muntanya del Carmel, a Haifa. 

En la vida quotidiana, els bahá’ís intenten combinar una 
espiritualitat nodrida de la pràctica diària de l’oració i la 
meditació sobre la paraula sagrada, amb una vida de ser-
vei pràctic i actiu animada per l’amor a Déu i a la humani-
tat. Els bahá’ís valoren el treball, per humil que sigui, així 
com l’art, l’artesania i la ciència, com a formes d’adoració 
al Creador. Ofereixen l'hospitalitat de les seves llars sense 
prejudicis, afi rmen la santedat del matrimoni ide la família, 
defensen la igualtat de l’home i de la dona. Treballen per 

l’educació material i espiritual de tots els infants del món 
i l’eliminació dels extrems de la pobresa i de la riquesa. 
Declaren l’harmonia entre la ciència i la religió com a dos 
sistemes de coneixement complementaris.

Celebren la diversitat de cultures com a element insepa-
rable d’un món unit i confi en en el poder transformador de 
l’Esperit Sant, no només en la seva vida personal, sino tam-
bé en l’evolució de la humanitat cap a una societat global 
justa. “La terra,” proclama Bahá’u’lláh, “és un sol país, i la 
humanitat el seus ciutadans.”• [bahaibarcelona.org]
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Unitat i 
independentisme

Lluís Bou

L ’independentisme sap que sense uni-
tat no pot tirar endavant la creació 
d’un estat, però alhora aquesta uni-

tat el bloqueja. Fins ara no ha aconseguit 
sortir d’aquesta contradicció.

I el problema és que la unitat implica 
que el qui arrossega més les cames o és 
més conservador a l’hora de concretar, 
té a la pràctica el dret a veto, perquè la 
presa de decisions es vincula a la unani-
mitat. Si la unitat vol dir unànime, sig-
nifi ca que cal l’assentiment de totes les 
parts, i això sovint esdevé un impossi-
ble paralitzant.

Podem mirar altres processos d’inde-
pendència, i veurem que això s’ha supe-
rat prenent els acords per majoria. Així 
es va fer amb la independència d’Israel 
el 1948, amb un moviment sionista mol-
tíssim més fragmentat que el catalanis-
me. El Consell Nacional jueu, que era 
una mena de Consell per la República 
a l’estil hebreu, va formar un protogo-
vern format pels 13 líders dels diferents 
grups existents. D’aquests 13 líders, 10 
van prendre el 12 de maig la decisió de 
declarar la independència, no pas per 
unanimitat sinó per majoria (3 no van 
poder assistir físicament a l’acte). El 
resultat va ser ajustat: 6 van votar fer 
el pas, entre ells Ben Gurion, i 4 s’hi 
van declarar en contra. I aquest resul-
tat ajustat no va ser cap impediment 
per declarar la independència, que es 
va ofi cialitzar el 14 de maig del 1948. 
En aquest cas no hi va haver una allau 
de suposats mitjancers de Madrid pro-
posant terceres vies, sinó que eren els 
mateixos Estats Units els qui ho feien, 
però els hebreus en van fer cas omís. 
Ben Gurion va llegir doncs al Museu de 
Tel Aviv la declaració d’independència 
que havia redactat el Consell Nacional. 
El primer govern provisional de Ben 
Gurion també va ser molt fragmentat, i 
va reunir ni més ni menys que 9 partits. 
La formació del primer ministre, el la-
borista Mapai, només hi tenia 4 minis-
tres. I se’n van sortir. •
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