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Religió

“Cap religió, ideologia, cultura o 
tradició no pot pretendre de 

manera raonable exhaurir la gamma 
universal de l’experiència humana”.

“Les religions pretenen ser 
«camins» que condueixen els 

homes a la seva plenitud”.

“Una religió és aquell conjunt de 
pràctiques i doctrines (orto-

praxi i ortodòxia) que hom creu que 
menen a l’alliberament”.

“Tota religió és un projecte d’alli-
berament”.

“La religió és definida per la fun-
ció que pretén realitzar: unir 

(relligar) el punt x, és a dir, la condició 
humana actual i existent, amb el punt y, 
considerat l’estat o meta final de la per-
sona, humanitat o cosmos”.

“Un nombre creixent dels nostres 
contemporanis volen ser religi-

osos, creients i, fins i tot, cristians, però 
sense les «contaminacions» que ells cre-
uen que s’han afegit a aquests noms”. 

Mística

“Hem reduït la mística a fenò-
mens més o menys extraordi-

naris o esotèrics, i l’espiritualitat, a una 
educació de l’«esperit», separat del cos 
o oposat a ell, com si l’home només fos 
una ànima presonera en un cos, com 
es va pensar durant un temps també en 
el cristianisme, en plena contradicció 
amb el «dogma» de la resurrecció dels 
cossos”.

“Sense el correctiu de la mística, 
reduïm l’home a bípede racional, 
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si no racionalista, i la vida humana, a la 
supremacia de la raó”.

“La mística no és el privilegi d’uns 
quants escollits, sinó la caracte-

rística humana per excel·lència”. 

“L’home és essencialment o, si se’l 
considera com a animal —un 

ésser «mogut» per una ànima—, és un 
animal místic”.

“La mística no és una especialit-
zació, sinó una dimensió antro-

pològica, quelcom que pertany a l’ésser 
humà mateix”.

“Tot home és místic, encara que 
sigui en potència”.

“L’experiència mística és fruit de 
l’ésser més que del fer”.

Cristianisme

“El cristianisme és molt més que 
un concepte, una essència o 

una sèrie de fòrmules o dogmes”.

“El cristianisme també té un 
aspecte intel·lectual —que n’és 

només una part— amb dues dimen-
sions, una de teòrica, el dogma, i una 
altra de pràctica, la moral. Totes dues 
juntes constitueixen el que s’anomena 
«doctrina» cristiana”.

“Atès que la Bíblia ha estat escri-
ta per ajudar la humanitat en 

el seu camí cap a la salvació, ha de ser 
considerada, per damunt del seu caràc-
ter històric, com un llibre espiritual, 
místic i religiós, i no pas com una obra 
científica o racionalista”.

“La paraula cristià pot ser l’adjec-
tiu que es refereix a cristiandat 

(una civilització), a cristianisme (una 
religió) o a cristiania (una religiositat 
personal)”. 

Vida

“La vida es viu”.

“L’experiència de la Vida no és tan 
sols la sensació fisiològica d’un 

cos viu; tampoc no és exclusivament 
l’eufòria del coneixement que toca la 
realitat, ni l’efluvi de l’amor que parti-
cipa en el dinamisme que mou el món. 
L’experiència de la Vida és la conjun-
ció més o menys harmònica de les tres 
consciències abans que siguin distingi-
des per l’intel·lecte”.

L’experiència de la Vida és corpo-
ral, intel·lectual i espiritual a la 

vegada”.

Espiritualitat

“Una espiritualitat que fes abs-
tracció del cos humà, que el 

subestimés o que el relegués com si fos 
una cosa secundària, seria incomple-
ta. El cos és un element constitutiu de 
l’home, integrador de tots els altres”.

“No crec que l’espiritualitat s’ha-
gi de concentrar únicament 

en els valors de l’esperit, separat de la 
resta de l’home”.

“Mentre que la paraula religió ha 
estat monopolitzada per algu-

nes religions, la paraula espiritualitat s’ha 
mantingut més alliberada de servilismes 
històrics i de doctrines rígides, tot i que 
s’expressa segons diverses visions de la 
realitat i emprant llenguatges diferents”.

Terra 

“S’ha perdut la consciència del fet 
que la terra no és «l’altre», sinó 

que és part constitutiva de l’home, el 
qual, com a tal, és també cosmos, ter-
ra… Així com no hi ha home sense cos, 
no hi ha tampoc home sense kosmos”.

“La terra és explotada sovint com si 
l’home es pogués vantar de tenir-

hi un dret absolut, com si li pertanyés i 
en pogués fer tot allò que li plagués. Però 
les conseqüències que es poden derivar 
d’una tal actitud es pagaran cares”. 


