
�avier �elloni

vers un temps de síntesi

F R A G M E N T A  e d i t o r i a l



 
 

 Publicat per fr agmenta editorial, sll
  Plaça del Nord, , pral. .ª
                 Barcelona
               www.fragmenta.cat
  fragmenta@fragmenta.cat

 Col·lecció assaig, 
 Consell assessor pere lluís font
  francesc-xavier marín
  josep otón
  francesc torralba
  amador vega

 Primera edició maig del 

 Producció editorial ignasi moreta
 Producció gràfi ca inês castel-br anco
 
 Impressió i relligat romanyà valls, sa
  
 ©  xavier melloni i r ibas
  pel text

 ©  fr agmenta editorial
  per aquesta edició

 Dipòsit legal b. 17.842-2011 
 isbn  ----

  reservats tots els drets

A Raimon Panikkar,
que ens va ensenyar a no tenir por de pensar

i ens va estimular a viure
segons els nostres més nobles i elevats pensaments.
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prefaci

Cada època es justifi ca davant la història per la trobada 
d’una veritat que assoleix claredat en ella.

¿Quina serà la nostra veritat?
¿Quina la nostra manifestació?

maría zambrano

La nostra generació ha crescut entre les ruïnes d’an-
tigues certeses. Vam néixer mentre queien. Tot just partici-
pem en el seu enfonsament. Som fi lls del fragment, però el 
fragment no ens inquieta perquè l’alternativa de les grans 
moles compactes no ens atrau ni ens convenç. Han produït 
massa víctimes per confi ar-hi. Amb els fragments, en canvi, 
es poden fer mosaics i vidrieres que insinuïn l’Invisible sen-
se saturar, formes canviants de parets i teulades, de voltes, 
campanars i minarets que alberguin i assenyalin àmbits de 
transcendència sense problematitzar perquè quedin espais 
oberts, ja que el buit pot ser una forma de plenitud. Això 
és el que altres cosmovisions ens recorden. Recórrer-hi ens 
dóna l’oportunitat de sortir dels nostres vedats massa tancats 
per descobrir que l’existència, transida de Misteri, es pot al-
birar i expressar de moltes maneres. Maneres que permeten 
acollir la vida com a do i celebració al mateix temps que com 
a tasca, la qual cosa suposa una actitud diferent de la dels 
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mestres de la sospita, però que no és aliena a les seves apor-
tacions perquè ha estat purifi cada gràcies a ells.
 Després d’un segle d’ideologies fèrries que negaven l’In-
visible i de dècades de teologia sobre la mort de Déu, ens 
trobem davant d’un nou paradigma en què el ressorgiment 
de la dimensió espiritual ha confl uït amb la pluralitat cul-
tural i religiosa, i ha donat peu a un estrany magma de cor-
rents d’Orient i de pretèrites tradicions oblidades d’Occident 
i d’altres llocs del planeta, un fenomen que alguns pensadors 
han qualifi cat de retorn del sagrat. És una situació que re-
sulta incòmoda a una generació per a la qual parlar massa de 
Déu és impúdic, gairebé blasfem.
 En qualsevol cas, és innegable que aquestes brases revi-
fades indiquen l’anhel de transcendència que subjau en la 
profunditat de l’ésser humà i que està reprenent amb nous 
noms i maneres de reconèixer-lo i desplegar-lo. El repte rau 
a aconseguir que aquest ressorgiment integri les aportacions 
de les generacions precedents, tant de les més antigues que 
van pertànyer a la primera innocència com de les més recents 
que van aportar una actitud crítica respecte de les religions. 
D’aquí ve que es pugui esperar un temps nou en què visions 
que fi ns ara han competit entre si descobreixin que es neces-
siten mútuament.
 Es podria comprendre aquest temps nou que emergeix 
com l’oportunitat d’integrar transcendència i immanència, 
el sagrat i el profà, animus i anima, el Déu personal i el Déu 
transpersonal. Aquesta síntesi està cridada a conjuntar també 
contemplació i compromís ètic, ciència i espiritualitat, tecno-
logia i ecologia, capacitat crítica i actitud admirativa, donant 
peu a allò que Paul Ricœur va anomenar ja fa alguns anys la 
segona ingenuïtat i Raimon Panikkar la nova innocència.

 Aquests indicis de síntesi es produeixen com a resultat de 
la trobada de les diverses tradicions religioses i cosmovisions 
de la humanitat. Això fa que ja no sigui possible pensar Déu, 
l’home i el món a partir d’un únic model. En aquests temps 
complexos necessitem recórrer al bagatge de les diferents sa-
vieses i corrents espirituals per avançar junts com a éssers 
humans i créixer en consciència planetària. No importa tant 
identifi car les denominacions d’origen com posar en comú 
tota aquesta riquesa perquè conspirem junts i responguem 
amb profunditat i lucidesa als reptes que tenim plantejats. Ja 
no és possible comprendre’ns aïlladament.
 Assolir aquesta síntesi no és una tasca fàcil perquè no s’es-
tableix en el mateix pla que les seves antinòmies, sinó en un 
àmbit de més gran profunditat on cada una d’elles és con-
vocada més enllà de si mateixa. Només és possible accedir 
a un nou nivell de consciència a través de la depuració que 
produeix el pas pel deseiximent, de manera que els elements 
anteriors siguin integrats en un pla superior. Això requereix 
un exigent treball d’obertura ja que no implica tan sols l’as-
sumpció del diferent, sinó que suposa transitar des del terri-
tori conegut cap a una profunditat que s’obre davant nostre i 
que encara està per assolir en un altre pla de consciència.
 Mentre no sigui així, podem passar dècades, segles, mil-
lennis, entestats a defensar la nostra visió del món oposant-
la a la dels altres. Per contra, la nostra cultura del fragment 
posa les condicions per a les incursions místiques, despos-
seïts de les seguretats d’abans que ens aïllaven en les nostres 
tanques. El diferent ja no pot ser un enemic al qual atacar 
o del qual defensar-nos aferrissadament, ni tampoc no pot 
deixar-nos indiferent, sinó que ha de ser l’ocasió de rebre’l 
com a portador d’un angle de realitat que complementa el 
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propi. Estem cridats a desvelar conjuntament el misteri de 
la realitat en tots els àmbits. És urgent una transparentació 
de la mirada i una obertura de la ment-cor que permeti que 
les coses desvelin la seva última profunditat, el secret de la 
seva interioritat que fa totes les coses sagrades, perquè sagrat 
és el fons del qual emergeixen.
 Les pàgines que vénen a continuació són resultat de refl e-
xions fetes durant els últims deu anys a propòsit de diverses 
situacions. Es tracta d’un contínuum de pensament encara 
en gestació que es mou en un terreny que és nou per a tot-
hom. La trobada de les religions, amb tot el que somou i 
possibilita, amb prou feines ha començat. En som només 
en els inicis i es tracta d’una lenta transformació, com mil-
lenàries són les arrels de les grans tradicions.
 Comparteixo pensaments, conviccions i intuïcions que 
refl ecteixen el procés de desconstrucció i de reconstrucció 
en què es troben actualment les religions i les diverses mani-
festacions del fet religiós, un procés que no afecta només els 
creients ordinaris sinó també a tots els qui cerquen la dimen-
sió transcendent més enllà dels camins establerts. És molt el 
que hi ha en joc: que pervisqui el millor d’aquestes tradicions 
i ajudin amb la seva saviesa el moment present a donar un 
pas endavant vers un nou estat de consciència, o que el seu 
llegat quedi reclòs a les rebotigues de cada tradició per nodrir 
només l’instint identitari d’un grup determinat.
 El llibre està distribuït en tres parts. A la primera s’aborda 
la necessària obertura que cal tenir per acollir aquest temps 
de pluralisme en què ens trobem. Implica una metanoia, una 
transformació del cor i de la ment que porta a emprendre un 
èxode espiritual i cognitiu. La segona part es concentra en la 
trobada entre Orient i Occident per veure com es poden fe-

cundar mútuament. Es dóna una particular atenció al camí 
del yoga i al buddhisme, així com es tracta d’aclarir en què 
consisteix la nebulosa anomenada Nova Era. La tercera part 
està dedicada a veure com les diverses tradicions religioses 
poden aportar el seu llegat per desplegar les tres dimensions 
que constitueixen la realitat: la transcendent o divina a tra-
vés de la via mística, la humana a través de la via ètica i la 
còsmica a través de la via ecològica. A l’epíleg es reprèn tot el 
recorregut projectant-lo vers l’horitzó de la no-dualitat.
 Algunes d’aquestes pàgines provenen de ponències i arti-
cles publicats dispersament. El fet de reunir-los en un volum 
ha estat una ocasió per modifi car-los, enriquir-los o com-
pletar-los, per tal d’oferir-los en un tot orgànic que pogués 
presentar-se com una sola obra.


