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introducció

En un món en el qual els escrits d’abans-d’ahir es consideren ja supe-
rats, és audàcia innocent de l’autor i saviesa poc comuna de l’editor pu-
blicar un llibre fruit d’anys de refl exió que es remunten a un temps ja 
llunyà, sobre qüestions que desafi en el mite del progrés, i que sorgeixen 
quan l’home s’atura a pensar i s’adona que el seu mateix pensament recol-
za en una fe de la qual no pot donar raó i que tanmateix no pot acceptar 
sense una hermenèutica de la seva situació dins la realitat.
 Heus aquí en paraules simples la triple problemàtica d’aquest llibre. 
La vida humana es manifesta en la nostra consciència, que reposa sobre 
el mite; el mite ens fa creure que en la nostra consciència es manifesta la 
realitat. Hi tenim fe: ¿en la realitat o en la nostra consciència de la reali-
tat? No ens queda més remei que recórrer a l’hermenèutica o interpretació 
d’aquesta vida nostra.
 Dit d’una altra manera, sota la infl uència de l’espiritualitat oriental 
la llengua anglesa ha donat al mot realization el signifi cat de ‘salvació’, 
d’‘alliberament’. Arribem a la plenitud (cel, Déu, la fi nalitat de l’home, 
la felicitat ) com més ens realitzem, és a dir, esdevenim reals, arribem a la 
realitat; per tant, la fi nalitat de l’home és realitzar-se, esdevenir plena-
ment real, esdevenir el que és —fi ns i tot si veiem aquesta realitat com el 
no-res o el buit.
 El camí vers aquesta realització és la fe, o més precisament l’acte de fe: 
la realització, més o menys lliure, per part de l’home, del que ell creu que 
és la seva fi nalitat. D’una manera o una altra aquesta sembla que és una 
convicció universal de l’home, malgrat les diverses interpretacions de la 
fe i els seus mitjans que s’han desenvolupat en les diverses cultures.
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 L’anomenada modernitat, que avui està infl uint en gairebé totes les 
cultures de la Terra, ha posat l’home en crisi quan ha proclamat amb 
«proves» plausibles que la fe és un mite que ha de ser substituït per la raó. 
La Il·lustració, i tot l’esperit racionalista consegüent, ha d’il·luminar les te-
nebres de l’anomenat període religiós de la humanitat. Però la humanitat 
torna a entrar en crisi quan s’adona que la raó és també un mite que ama-
ga una fe salvífi ca.
 ¿Què és el que ens obre a la realitat? ¿Què és aquesta realitat? ¿És tam-
bé un mite? ¿Com hem d’interpretar aquesta fe o aquest mite?
 Seguint la inspiració d’un geni místic que es va deixar inspirar per To-
màs d’Aquino, direm que la realitat mateixa és un mite cobert de vels i que 
la veritable revelació no consisteix a llevar sinó a reconèixer els vels com a 
tals. Segons el Mestre Eckhart, els vels de la realitat són tres: el vel de la 
bondat, el vel de la veritat i el vel de l’ésser.
 El triple vel de la realitat és el tema ocult d’aquests escrits, i per afron-
tar-lo hem recorregut a alguns exemples del passat que ni tan sols avui no 
han perdut res de la seva força. Els vels no són un simple impediment; 
sense ells quedaríem enlluernats, només reconeixent-los podem veure-hi.
 Sovint sentim dir arreu, i no tan sols en ambients científi cs: «Avui la 
ciència ha demostrat…», «Avui sabem que…» Això provoca la reacció vis-
ceral de molts que pensen: «Aleshores, ¡esperem a demà!», activant així 
una cursa imparable vers el demà passat.
 Una cosa és que no hi hagi un avui perenne —el temps no es pot atu-
rar— i una altra cosa és que l’avui només sigui allò que és present (¿per a 
qui?). També aquí hi ha una via mitjana tant pel que fa a la forma com 
pel que fa al context de les idees.
 Rellegint el text m’he adonat que de vegades és un xic dens i que no 
sempre he desenvolupat les conseqüències de les idees exposades. Amb el 
pas dels anys algunes idees s’han simplifi cat, altres han semblat menys 
importants i altres encara, en el seu moment considerades potser massa 
agosarades, semblen menys inversemblants en aquest inici de mil·lenni, 
però considero en qualsevol cas que el text té encara la seva validesa.
 Amb això no es pretén defensar una estàtica philosophia perennis, sinó 
un caràcter perenne de la fi losofi a vista com a aspiració a la saviesa sem-
pre nova i sempre antiga.

 M’he referit a aquesta cronologia del mil·lenni, una mica artifi cial, no 
per pagar un tribut a la moda o contribuir a una mentalitat monocultu-
ral (mil·lenni, ¿per a qui?), sinó per un motiu més pregon, que explicaria 
per què la popularitat del «nou mil·lenni» no és tan sols fruit d’una mani-
pulació propagandística, sinó que correspon a un arquetip de saviesa hu-
mana: l’home rebutja ser un titella a les mans de qualsevol Mercat —dels 
Déus, dels Homes o, pitjor encara, de les Coses.
 Durant molts segles una part de la humanitat s’ha cregut víctima d’un 
Destí sobre el qual l’home no tenia cap control. Durant altres llargs perío-
des la humanitat ha cregut que aquest Destí estava obert a la infl uència 
dels homes de pregària (els espirituals dins les religions), però experièn-
cies amargues de tota mena l’han despertat d’aquest «somni dogmàtic», 
per la qual cosa ha començat a somiar d’arribar a l’edat il·lustrada, que la 
faria lliure. Aquestes il·lusions s’estan esfondrant, però. N’hi ha prou amb 
donar un exemple d’ordre econòmic: la diferència entre el  de la po-
blació més rica del planeta respecte al  de la població més pobra, el 
 era de  a ; el  era de  a , i avui l’abisme és encara més 
gran. ¿Serà l’anomenat monoteisme del mercat el nou ídol?
 En poques paraules: una part de la humanitat sent (sovint incons-
cientment) que el que està en joc en el món actual és més que un canvi 
d’hàbits o de bytes en l’ordinador, que cal quelcom més radical que un gir 
cap a la dreta o l’esquerra, o que una democràcia més veritable, o que una 
distribució més equitativa de les «riqueses» o dels «recursos» de la Terra. 
Dels camperols als intel·lectuals, d’aquells que són creients a aquells que 
s’anomenen no creients perquè no creuen en les creences dels anomenats 
«creients», tots perceben que cap reforma de l’actual sistema dominant no 
serà sufi cient, i que la transformació desitjada sembla que no accepta cap 
paradigma sinó que els rebutja tots.
 Tenim una sospita comprensible davant de qualsevol paradigma (sem-
bla que ens treu la llibertat) i una por fonamentada davant de qualsevol 
tipus de messianisme. L’experiència històrica de la humanitat no ens per-
met seguir creient que serem millors que els nostres avantpassats.
 Gairebé de manera contemporània, Aristòtil, Buddha, probablement 
Zarathustra i Laozi van predicar una via mitjana entre l’heteronomia dels 
Déus i l’autonomia de l’home, però sembla que els homes no hagin trobat 
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l’equilibri. Alguns profetes de Palestina, i Jesús mateix, seguits per molts 
savis, sants i fundadors, han proclamat la via de l’Amor, però, pel que 
sembla, sense gaire èxit. Altres religions han purifi cat o adaptat el missat-
ge d’antigues tradicions per acabar trobant-se amb l’aparició de noves di-
visions. També la ciència i la modernitat han cregut en la pau, en la «vila 
global», en el «happy New World» i en el progrés, però, pel que sembla, 
amb poc èxit  Els discursos sobre el «nou mil·lenni» són un símptoma 
d’aquesta crisi.
 El «nou mil·lenni» es presenta com un eslògan que trenca amb tots 
aquests esquemes de reformes moralistes, de prèdiques metafísiques o 
d’optimismes científi cs. S’entén que, cansats d’aquestes experiències, els 
nous vencedors de la història tornin a proclamar la (mateixa) llei de la sel-
va sota la bandera de la llibertat d’intercanvi i creguin que el «mercat» 
mateix es regularà sol —però sense els homes, que en seran les víctimes.
 En qualsevol cas, el tema del llibre no afronta aquesta problemàtica 
directament, però tampoc no la ignora. Més ben dit, l’estat de la huma-
nitat com a manifestació concreta de la condició humana constitueix el 
rerefons d’aquests estudis. Serenitat i distància no signifi quen indiferèn-
cia i manca de sensibilitat.
 Les pàgines següents han estat sotmeses a una decantació de moltes 
dècades que les han redimit de la tirania del temps lineal i homogeni, ca-
racterístic de la societat contemporània d’origen occidental. Han tingut 
una llarga història i també diverses «reencarnacions».

8

Aquest primer tom del volum IX està articulat en tres parts, que tracten 
del mite, el símbol i el culte (el segon tom estarà dedicat a la fe i a la seva 
interpretació mitjançant les paraules). Per mite, en el llenguatge d’avui, 
s’entén quelcom d’irreal, o simplement una llegenda més o menys fan-
tàstica. Amb la paraula mythos, en canvi, entenc el que tradicionalment 
signifi cava (tot i que no sempre amb claredat), és a dir, una manera diver-
sa que tenen els homes d’expressar una convicció, o més aviat una veritat 
que no resulta necessàriament «clara i distinta» a la raó i que, tot i això, 
s’accepta com a òbvia i que, per tant, no li cal ser demostrada.

 El llibre comença amb una descripció de les relacions entre mythos i 
tolerància (primera part, secció primera, cap. I), que sembla que és enca-
ra una qüestió vital en els nostres dies: massa sovint s’associa la tolerància 
a feblesa o resignació. Segueix una altra refl exió sobre la relació entre el 
mite mateix i el problema de la moral (cap. II). Si creiem que la moral és 
un mite, aleshores correm el risc de no prendre’ns-la seriosament, caient 
en l’anarquia; d’altra banda, si s’interpreta literalment, es cau en el fana-
tisme. La qüestió és vital.
 Segueixen tres estudis de tipus general sobre el sentit del mythos i la 
seva relació amb la paraula i, per tant, també amb la teologia (cap. III, IV 
i V). Això serà il·lustrat amb quatre mythoi índics que, tot i ser menys co-
neguts a Occident que els mites grecs, han estat durant segles punts de re-
ferència per a aquella cultura. La interculturalitat és un imperatiu humà 
per al nostre temps. D’aquesta manera es pot superar el provincianisme 
de les cultures i evitar quedar empresonats en compartiments estancs. Un 
famós diccionari anglès del  descriu encara myth com a ‘fi ctitious 
narrative usually involving supernatural things’ (‘narració fi ctícia que 
generalment inclou coses sobrenaturals’). Passem, doncs, a la descripció 
dels quatre mythoi. El primer mythos (primera part, secció segona, cap. I) 
és l’equivalent homeomòrfi c del mite de la creació i aplega en un els my-
thoi de l’Orient Mitjà sobre la culpa i la redempció.
 El segon (cap. II), el mythos de la condició humana, ens ofereix una vi-
sió original de què és l’Home. La llargada d’aquest text és un indici de la 
seva importància: implica tota una antropologia.
 El tercer mythos (cap. III) ens ofereix un altre exemple d’una certa 
universalitat de la consciència humana. L’home se sent pecador i redimit, 
«simul justus et peccator», que diria Martí Luter. Aquesta ambivalència 
és pròpia de l’ésser humà. L’home no resisteix la temptació, però la seva 
caiguda resulta que té després un valor superior. «Felix culpa», gosa can-
tar la litúrgia cristiana. 
 Una problemàtica anàloga és l’argument del quart mythos (cap. IV). 
El rebuig de l’incest penetra fi ns a tal punt en la ment humana que ens 
resulta com a mínim no natural i ens demana de recuperar la innocència 
per descobrir-ne el sentit profund. La sexualitat és una invariant humana 
que tantes cultures assumeixen com a referent gairebé universal.



mite, símbol, culte20 introducció 21

 Com hem indicat, el missatge d’aquests mythoi no pot ser transmès 
amb una refl exió exclusivament racional. El mythos ens és indispensable. 
També hem vist com els mythoi han de recórrer a metàfores i símbols ser-
vint-se de la paraula com a mitjà del logos.
 Massa sovint s’ha considerat el concepte com el millor instrument 
de la paraula per tal com tendeix a la univocitat necessària per a la intel-
ligibilitat —naturalment conceptual. Reduir el logos a concepte duu a un 
empobriment seriós del logos, amb greus repercussions sobre la vida hu-
mana mateixa. De fet, però, l’ús més habitual de la paraula és com a sím-
bol, que no tan sols és polivalent sinó que ens salva del gran perill de 
l’objectivisme, que porta fàcilment al fanatisme. El mythos egipci (narrat 
per Plató) que veu en el descobriment de l’escriptura l’inici de la degene-
ració de la cultura conté certa veritat. Un pensament purament objectiu 
no permet altres interpretacions. Una deducció lògica unívoca no permet 
cap desviació:  +  =  i només . El símbol, en canvi, ens permet su-
perar l’objectivisme sense caure en el subjectivisme. El símbol no és ob-
jectiu ni subjectiu; es troba en la relació i, per tant, el diàleg és indispen-
sable per pensar bé —i també per viure bé. La naturalesa humana no és 
individualista. L’home no és reduïble a l’individu i tampoc a un simple 
concepte.
 Això ens porta, per tant, a parlar amb el mitjà més potent que té l’ho-
me per apropar-se a la realitat i als seus semblants: el símbol. Després 
d’algunes refl exions generals sobre què és el símbol (segona part, cap. I i 
II), posem com a exemple una paraula fonamental a Orient, sovint ma-
lentesa: karman (cap. III), paraula que, reduïda a concepte, resulta vul-
nerable a la raó. Si el símbol del karman predomina a la meitat de les 
cultures, la metàfora de la gota d’aigua (cap. IV), com a símbol de la 
condició de tota existència, inclosa la humana, és gairebé universal.
 El tom conclou (tercera part) amb un llibre que es remunta al  
sobre un tema aleshores d’actualitat i també avui de no menys interès, 
tot i que hagin transcorregut trenta-cinc anys. L’únic canvi evident ha 
estat en el títol que el Consell Ecumènic de les Esglésies del  havia 
donat a una «Consulta» que estava en l’origen del llibre. Secularització ha 
estat substituït per secularitat. De fet, amb aquest títol he publicat després 
altres obres.

 El tema d’aquest llibre se centra en el ritu, no com a cerimònia sinó 
com expressió de l’homo religiosus, no com a funció sinó com a activi-
tat que l’home realitza en comunió amb el cosmos per al sosteniment de 
l’univers —lokasamgraha, com diu la saviesa hindú. La secularitat, és a 
dir, l’interès pel secular, ha estat massa sovint considerada en moltes tra-
dicions com un obstacle a la vida espiritual. El sagrat s’oposa al profà (pro, 
‘davant de, fora del’, fanum, ‘temple, lloc sagrat, consagrat als Déus’), 
però no al secular, que pot ser viscut en la seva sacralitat. Insereixo aquest 
estudi en aquest tom perquè considero que el tema té gran importància. 
El llenguatge s’ha anat transformant lentament, però el llibre encara pot 
ser vàlid.

R. P.
                                                                     Tavertet, gener del 2008                        


