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introducció

La ment humana és sorprenent i desconcertant. Segura-
ment tant com el cervell. De moment, però, l’estructura cere-
bral encara ens és desconeguda en molts detalls, mentre que 
coneixem bé la inacabable varietat i complexitat de la ment.
 És sorprenent que, tot admetent sense reserves els prin-
cipis generals de l’evolució tal com Charles Darwin els va 
suggerir —cada espècie queda seleccionada per a una capa-
citat concreta de supervivència—, en la línia evolutiva dels 
primats —uns darrers vinguts al panorama de la vida— es 
presenti un excés de hardware (cervell) i de software (ment) 
que depassi de molt el que cabria esperar-ne.
 La sorpresa es converteix en desconcert per la —diguem-
ne— obsessió que aquest primat presenta per unes funcions 
i objectius que semblen superar de molt les necessitats de la 
supervivència. La ment humana té un punt focal que és un 
punt de fuga. En comparació dels primats del seu entorn 
evolutiu presenta unes regularitats mentals caracteritzades 
pel fet d’anar molt més enllà del que serien els estereotips de 
supervivència —alimentació, defensa, sexe i reproducció, i 
elements jeràrquics i territorials d’organització del grup. Els 
humans presentem obsessivament activitats de luxe: cercar 
la bellesa, preocupar-nos per una ètica utòpica, organitzar 
activitats esplendoroses de lleure i joc, i desplegar activitats 
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simbòliques aparentment inútils basades en mites que creen 
una nova realitat per damunt de les realitats observables 
amb evidència experimental.
 D’aquest punt de fuga per on circulen sense remei totes 
les cultures i que acaba sent un dels signes més característics 
i preuats de cada una d’elles, en dic transcendència, i és la 
dimensió més destacadament estabilitzadora i enriquidora 
de la nostra ment, esplèndidament desestabilitzada.
 La paraula transcendència pot evocar una fuga purament 
fantasiosa i mancada de sentit elemental i de realisme. Però 
no és el cas. Entenc la transcendència com una dimensió que 
ens penetra pertot arreu. Vull deixar clar des del comença-
ment que encara que la noció inclou la transcendència reli-
giosa, no es redueix simplement a ella. La transcendència és 
una forma peculiar de coneixement i expressió complexa i 
oberta que confi gura la nostra originalitat mental i esdevé 
imprescindible per coronar «des de dalt» les altres formes 
més funcionals de conèixer. És la forma que permet a la ma-
joria conformar tot el sentit del viure. Encara que en el món 
occidental tendim a separar completament la transcendència 
—identifi cada amb la religió— de la vida corrent, de fet la 
transcendència impregna tota la vida humana i discorre per 
l’estètica, l’ètica, la religió, el nacionalisme, la passió amoro-
sa i, per descomptat, la paraula i el símbol.
 En aquestes pàgines no voldria oblidar cap d’aquests 
aspectes, tot i l’especial atenció que prestaré a les confi gu-
racions religioses de la transcendència. Les altres confi gura-
cions no són menys importants.
 El que pretenc és ajudar a entendre on arrela el desconcer-
tant transcendent. Potser en el punt de fuga hi ha la dimen-
sió més ennoblidora i imprescindible de la humanització.

i

organisme, cervell, ment


