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Se nse la re m e m o ració pe riò dica de l'e t e rn t e m ps m ít ic, l'é sse r hum à e s pe rd a si m at e ix
ALEXANDRA G REBENNIKO VA
Llic e nc iad a e n Humanitats .

¿Qui no s'ha fascinat, ni que fo s per un perío de
mo lt curt de la seva vida, per Mircea Eliade? ¿Qui
no ha caigut rendit davant de la supo sició que el
mó n real, la veritable realitat, no té, de fet, res a
veure amb la Histò ria? És estranyament i
extrao rdinàriament seducto ra la idea del reto rn a
l'illud tempus: una mena de «temps atempo ral» que
va «succeir» (si és que s'hi po t emprar aquesta
paraula) anterio rment a to tes les seqüències de
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minuts i sego ns («tic-tac», «tic-tac»), i és
radicalment diferent del «temps que passa», ja
sabeu, aquella co sa que fuig, la precio sa
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substància que se'ns esco la entre els dits, perquè
es tracta d'allò que –tal i co m el descriu Vicenç
Mateu al seu estudi intro ducto ri a El sagrat i el pro fà
(Fragmenta Edito rial, 20 12)– era «el temps fo rt dels
inicis»... I ja m'he equivo cat en l'ús del verb. No es

...se gue ix-no s

Fo to : EL PERIÒ DIC

po t dir, ben bé, que aquell temps, transhistò ric i
mític, «era» això o allò altre. To t i que l'asso ciem amb una co sa «ja feta», el que lò gicament co rrespo n a la catego ria
gramatical del passat, l'arquetípic «temps fo rt» sempre és present a les no stres vides.
Sempre és present, però la seva presència no a to tho ra ens és revelada. És present, però alho ra és absent, és llunyà,
tenim una insupo rtable no stàlgia d'ell i desitgem que es reto rni. I naturalment que és una idea quasi exageradament
parado xal –¿quin sentit té que se'ns apro pi allò que mai s'ha allunyat?–, però «el ho mbre po r natura es una bestia
paradó jica», co m deia do n Anto nio Machado , i to ts vo saltres, que pertanyeu a la mateixa espècie d'animals absurds
que una servido ra, segur que em seguiu el fil. Bé, per si l'havíeu perdut, el recupero . Parlàvem d'un temps especial,
l'existència del qual és una creença co muna a la majo ria dels humans: el gran temps, quan les co ses van esdevenir –
o eternament esdevenen – pel primer co p. El temps de la creació del mó n. Una eternitat que percebem co m a passada
i perduda, to t i que és, tal i co m el seu no m gràficament ens indica, eterna. Un paradís que no més se'ns reto rna amb
els ritus i les festes: la repetició teatralitzada de les gestes dels déus i hero is, «la recuperació de la perfecció o riginal, la
restauració d'una edat mítica», la no stra apro ximació sempre deficient i inco mpleta, a l'eternitat. Així ho descriu Vicenç
Mateu: «La repetició ha de ser una anamnesi, una reno vació representado ra o co mpleta de la realitat sagrada». Deixeu
de buscar la perfecció en la histò ria. La perfecció es tro ba fo ra de la histò ria. Mircea Eliade ens assegura que to ts els
antics ho sabien. I no saltres –to t i que no po dem viure sense festes i celebracio ns, sense narracio ns i llegendes,
sense un co nstant rememo rar i reviure d'alguna o altra versió particular d'un paradís perdut, d'un segle d'o r, d'un
«cualquier tiempo pasado fue mejo r»– ens hem allunyat de la bo na i saludable tradició dels no stres avantpassats i
d'aquests po bles que l'antro po lo gia racista i euro cèntrica d'antany co nsiderava «primitius», de viure cada any co m a la
creació , l'apo geu i la mo rt del mó n.
Hem perdut la capacitat de percebre la vida co m una seqüència lò gica del despertar, flo rir, do nar fruit, envellir i
desaparèixer co m ho fan les plantes a la natura, amb el canvi de les estacio ns. Però quan Mircea Eliade ens diu que
l'única, la veritable, l'o culta realitat no més es po t viure quan s'o bliden els detalls irrellevants de les vides quo tidianes i
es reco nstrueixen –es reviuen– els arquetips, la seva teo ria té l'encís del qual és difícil desfer-se. També hi juga el fet
que es tracta d'un auto r que so brepassa a qualsevo l lecto r amb l'erudició . Però fins i to t deixant de banda el vo lum de
referències estudio ses, té una eno rme atracció la mera idea de l'existència d'un paradís do blement perdut que to ts
no saltres enyo rem. D'entrada, so m mo rtals i, co m a tals, enyo rem l'eternitat; i a més a més, vivim en un mó n
secularitzat o n la rememo ració i la reno vació del «gran temps dels inicis» ha perdut la seva co nstància rítmica. So m
éssers cíclics deso rientats; i si seguim la lò gica de co incidentia o ppo sito rum, es po dria supo sar que, de tant allunyarse de to t el que és remo tament diví, estem a pro p, i perillo sament a pro p, de Déu.
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Sí, els antics devien viure una vida plena de sentit, integrats en un mó n plenament real perquè en percebien la fo rça del
sagrat. Però si també és cert que qualsevo l experiència religio sa és inco mpleta –co m en aquell exemple que llegim en
l'estudi intro ducto ri a El sagrat i el pro fà, que esmenta el co nte «en el qual diverses perso nes miren de definir l'elefant
sego ns la part que en to quen i arriben a les co nclusio ns to talment equivo cades», – po tser la no stra impo tència a
l'ho ra d'apro par-no s al sagrat, a l'ho ra de descriure'l o invo car-lo , la no stra manera d'experimentar la seva habitual i
esgarrifant absència és tan vàlida co m a experiència de la «misterio sa, tremenda, fascinant i sempre po tencial,
inadequada, inco mpleta» manifestació de la realitat co m qualsevo l repetitiu ritu antic. Sí, «apuntar al sagrat és apuntar
al sentit», és cert, però buscar i no tro bar sentit po tent i significatiu també és un camí digne d'apro ximació al sagrat.
Qualsevo l treball literari és un treball auto bio gràfic, i no és d'estranyar que Mircea Eliade, «exiliat perpetu», «de
curio sitat universal i vo luntat infatigable», en les paraules de Vicenç Mateu, que po dia i vo lia fer mo ltes co ses alho ra i
prenia Go ethe co m a mo del, estigués particularment co ncentrat en la idea de tro bar el pro pi centre, el gran treso r que
justifica to ts els llargs viatges. Per això es dedicà extensament a l'estudi del llenguatge dels símbo ls, «la clau d'accés
al sagrat». La inamo vible certesa que tenia de l'existència del sagrat, de les presències múltiples de la divinitat, do nà
fo rma a la seva vida i la seva o bra. Us deixo amb la sagrada o bligació de co mprar la primera traducció al català d'El
sagrat i el pro fà de Mircea Eliade (Fragmenta, 20 12), lectura fascinant de la primera a l'última pàgina, per gaudir-ne i per
desco brir-ne més.

Per a més info rmació co nsulti l'edició en paper.
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