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introducció

El títol d’aquest volum, que és el mateix que el del llibre publicat 
l’any 1964, pretén ressaltar l’ambigüitat de la paraula religió, que en sin-
gular representa l’obertura constitutiva de l’home al misteri de la vida, 
mentre que en plural fa referència a les diverses tradicions religioses.
 Més específi cament:

1 Els éssers humans no estan complets, són no fi nits, i en aquest sen-
tit són infi nits. Estan en procés d’arribar a ser el que poden ser, 
però encara no són. Aquesta meta pot considerar-se —malgrat que 
no sempre ni necessàriament— un estat millor. 

2 Les religions pretenen ser «camins» que condueixen els homes a la 
seva plenitud, sigui quina sigui la interpretació que es doni a aques-
ta paraula o la concepció que es tingui de la naturalesa d’aquesta 
via. Una religió és aquell conjunt de pràctiques i doctrines —orto-
praxi i ortodòxia— que hom creu que menen a l’alliberament i al 
perfeccionament tant de forma individual com col·lectiva i còsmi-
ca. Tota religió és un projecte d’alliberament. La religió és així de-
fi nida per la funció que pretén realitzar: unir (relligar) el punt x, és 
a dir, la condició humana actual i existent, amb el punt y, conside-
rat l’estat o meta fi nal de la persona, humanitat o cosmos. És evi-
dent que la creença que es tingui de y condicionarà l’experiència de 
x i viceversa. En altres paraules, la religió es presenta com un camí 
per a la salvació. La salvació s’entén aquí en el seu sentit etimològic 
més ampli: quelcom que transforma l’home en un ésser íntegre, sa, 
lliure i perfecte, tot i que, naturalment, cadascuna d’aquestes no-
cions es presti a les interpretacions més diverses. 
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3 Molts dels camins del passat han esdevingut obsolets i altres enca-
ra són vius. Per altra banda, sorgeixen constantment nous camins 
que intenten realitzar de forma més adequada, i òbviament distin-
ta, allò que les religions tradicionals pretenen fer. Molts d’aquests 
camins no es refereixen a si mateixos com a religions a causa de 
les diverses connotacions amb un determinat tipus de «camí» que 
aquesta paraula suggereix. És evident que es tracta d’una qües-
tió semàntica i també d’un acord cultural i polític sobre si aquests 
nous «camins» haurien o no d’anomenar-se religions. Tanmateix, 
però, aquests camins reclamen insistentment que se’ls consideri 
autèntics substituts d’allò que al seu parer les religions tradicionals 
no han pogut dur a terme. 

4 La humanitat es troba en una situació diacrònica. Es viu en temps 
diversos, de manera que els episodis que afecten una part de la hu-
manitat en un moment determinat poden correspondre a esdeve-
niments que van succeir en una altra part en un altre temps. Per tal 
que un determinat «camí» sigui vàlid —com a religió— cal un cert 
grau de consciència, sense el qual aquest «camí» no existiria real-
ment perquè ni tan sols es veuria com a tal. D’això es desprèn que 
no hi ha solucions prefabricades ni respostes universals, ja que les 
preguntes mateixes no tenen un abast universal. Així, doncs, una 
certa religiositat pot ser un camí adequat per a la plenitud humana 
en un determinat moment de la història i en un determinat punt 
geogràfi c, i la mateixa religiositat pot tenir efectes nocius en un altre 
context o moment, motiu pel qual les afi rmacions sobre la religió 
han de tenir en compte les situacions humanes particulars i no po-
den ser universalitzades mitjançant una extrapolació acrítica. Això 
no treu que en un moment determinat de l’espai i el temps una reli-
gió no pugui considerar-se a si mateixa com el veritable camí, i que 
altres puguin ser jutjades com a religions no veritables. 

5 Cap religió, ideologia, cultura o tradició no pot pretendre de for-
ma raonable exhaurir la gamma universal de l’experiència humana. 
Així, doncs, el pluralisme —que s’ha de distingir de la mera coexis-
tència d’una pluralitat de concepcions del món— és una necessitat 
del nostre temps. El pluralisme no signifi ca una superideologia o un 
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supersistema; implica però, això sí, una certa confi ança gairebé mí-
tica que unes altres perspectives poden també ser plausibles.

6 La trobada-diàleg entre religions, ideologies i visions del món és un 
imperatiu humà dels nostres dies. L’«esplèndid aïllament» de l’an-
tigor es convertiria avui en una trista autoreclusió privada de tot 
contacte. Aquest diàleg constitueix en si mateix una activitat reli-
giosa en el sentit del nostre segon punt.

7 Totes les empreses humanes d’aquest tipus, sigui quin sigui el nom 
que rebin —religions, ideologies, humanismes, ateismes o altres 
termes anàlegs—, estan compromeses en aquesta lluita pel perfec-
cionament humà, malgrat que tinguin nocions diferents respecte 
al contingut de tal perfeccionament, i, per tant, també en els mit-
jans per aconseguir-lo. Si la comunicació humana té un sentit, si la 
religió i l’ateisme poden arribar a una confrontació real, si les ideo-
logies o les visions del món es disposen a dialogar entre elles amb 
un esperit de noble i honesta emulació, caldrà que totes s’esforcin 
per parlar un llenguatge mútuament intel·ligible i posar-se d’acord, 
com a mínim respecte al problema que estan tractant. Molt sovint 
les crítiques a la religió efectuades pels de fora són molt semblants 
a les que fan els de dintre; l’escala de valors que es fa servir és pràc-
ticament la mateixa, malgrat que la conclusió dels de fora sigui eli-
minar la religió i la dels de dintre reformar-la i purifi car-la. Un 
cert humanisme ateu, per exemple, i un determinat cristianisme 
occidental d’avui dia s’interessen fonamentalment pels mateixos 
problemes encara que els donin respostes distintes; tot i que tam-
bé, evidentment, les diferents formes d’enfocar el problema formin 
part ja del problema mateix. Ambdós cerquen una solució a la con-
dició humana que ja existeix, de fet.

Voldria fer notar encara un darrer punt. Fa trenta anys vaig proposar que 
la genuïna i sincera trobada de les religions s’anomenés ecumenisme ecu-
mènic prenent exemple dels esforços efectuats per l’ecumenisme cristià 
—el qual intenta aconseguir una certa harmonia, dintre del respecte a la 
diversitat, sense acusar els altres d’error per tal de reconduir-los a la prò-
pia veritat. L’ecumenisme ecumènic tracta d’aconseguir un enriquiment 
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recíproc i d’acceptar una crítica de les tradicions religioses del món sen-
se deixar per això de reconèixer el paper únic de cadascuna. Així com les 
confessions cristianes reconeixen un Crist del qual no tenen el monopo-
li i que les uneix a totes, sense que per aquest motiu en resultin amalga-
mades, les distintes tradicions de la humanitat reconeixen un humanum 
—interpretat de formes diverses tal com hi ha interpretacions divergents 
de Crist— que no és manipulable per ningú, és a dir, transcendent. Per 
fi delitat a aquest humanum, discuteixen entre si i malden per aproximar-
se a l’ideal.
 M’agradaria acabar recordant la necessitat d’un nou pas: convocar les 
diferents creences dels homes —fi ns i tot les que, per raons comprensi-
bles, rebutgen l’etiqueta de religió— a sortir a camp obert per mantenir 
un nou diàleg dialogal. Si les religions tradicionals del món abandonessin la 
pretensió de monopolitzar allò que la religió representa; si les modernes «re-
ligions» es posessin d’acord per fer un esforç comú —cosa que molts repre-
sentants contemporanis de les tradicions religioses estan intentant—; si, en 
altres paraules, el terreny comú pogués considerar-se terreny religiós; si 
aquells «camins» que pretenen millorar l’actual condició humana pogues-
sin reunir-se en un esforç recíproc i sense intencions —armes— ocultes, 
és a dir, no confessades, aleshores podríem potser descobrir una de les tas-
ques fonamentals i permanents de la religió —i de la laïcitat, entesa com 
a secularitat sagrada—: ajudar l’home a assolir la seva plenitud.

�

La primera part del tom inclou, a més del llibre mencionat, diversos ar-
ticles que aprofundeixen en el concepte de religió des de perspectives di-
ferents i desenvolupen alguns dels aspectes més universals de la religiosi-
tat entesa com a dimensió humana. La segona part tracta de les religions 
comparades i de la fi losofi a comparativa de les religions. La tercera s’ocu-
pa de temes més específi cs, entre altres, articles referits al cos i a la medi-
cina, ja que la religió «relliga» no tan sols l’home a Déu, sinó també l’es-
perit al cos.


