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Miro per totes bandes i no veig sinó obscuritat.
 La natura no m’ofereix res que no sigui 
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¿He de creure que soc Déu?
blaise pascal
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presentació

Heus aquí un gran misteri de l’ home. 
Perd el que és essencial i ignora el que ha perdut.

antoine de saint-exupéry

No hi ha cap fórmula que tradueixi millor la 
reflexió que plantejo en aquestes pàgines que el que diu 
El Petit Príncep: «L’essencial és invisible als ulls.» L’autor, 
Saint-Exupéry, afirma que els adults sempre necessiten 
explicacions. Intentar explicar les coses és, sens dubte, molt 
important per a la vida humana. Necessitem teories per 
comprendre el nostre món, per construir cases, per protegir-
nos de les malalties, per educar, per tenir un cert control dels 
esdeveniments, i per això desenvolupem la tècnica i tot tipus 
de ciències. 

El problema, segons el Petit Príncep, no és que les «perso-
nes grans» es dediquin a la construcció d’explicacions i teories, 
sinó que oblidin sistemàticament la pàtria espiritual d’on 
surten totes, l’àmbit on tot ens és donat. És el que un corrent 
filosòfic, anomenat fenomenologia, qualifica de món de la 
vida, previ i més primordial que el món físic i el món men-
tal. Es tracta del món immediatament donat en el qual ens 
sentim viure, el món de les sensacions, les percepcions, els 
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«¿d’on vens?», «¿on vas?», «¿quants anys tens?» o «¿quant pe-
ses?», perquè són preguntes que no afecten el sentit de la vida 
i no val la pena perdre-hi el temps. No contestar aquest tipus 
de preguntes no obeeix a una actitud de descortesia, sinó a 
la voluntat d’orientar la vida cap a les qüestions essencials. I 
l’essencial, segons el Petit Príncep, «no rau en les coses, sinó 
en el sentit de les coses». 

En el moment que el pilot està més preocupat perquè 
l’avaria del motor de l’avió és greu i la reserva d’aigua s’es-
gota perillosament, el Petit Príncep —capficat pel sentit de 
la vida personal— li pregunta amb molta seriositat per què 
serveixen les espines de les flors. El pilot, irritat perquè veu 
que la seva vida biològica corre perill, li contesta precipita-
dament: «Les espines no serveixen per a res, són pura mal-
dat de les flors.» El Petit Príncep insisteix en la pregunta, 
però el pilot, més ocupat en el que és urgent per a la salut 
corpòria que en el que és important per a la salut espiritual, 
es pren la insistència del Petit Príncep com una impertinèn-
cia que li impedeix concentrar-se en la feina, i vol tancar 
l’assumpte amb una afirmació contundent: «Jo m’ocupo de 
coses serioses!»

El Petit Príncep sent aquesta frase mentre veu el pilot con-
centrat en un mer objecte, sense bellesa, i li retreu que ho 
confongui i ho barregi tot, com solen fer les «persones grans». 
Barreja i confon la utilitat per a la vida biològica amb el que 
té veritable importància per a la vida personal. Passar-se la 
vida ocupat resolent problemes referents a coses manipu-
lables, amb les quals no es poden crear veritables relacions 
personals, per al Petit Príncep significa moure’s en un nivell 
merament biològic, perdre la vida autèntica, malmetre’s com 
a ésser humà. Per això afegeix, del tot commogut: 

records, les idees i els somnis que flueixen permanentment a 
través de tots i cadascun dels actes humans. Es tracta del sol 
que m’acarona la pell abans de tota explicació cosmològica, 
o del somriure amb el qual se’m revela una altra persona 
abans de tota explicació sociològica. 

Paradoxalment, tota explicació o teoria, tot coneixement 
objectiu, ens allunya del que és essencial, del misteri primi-
geni en el qual estem tots instal·lats, d’aquesta obertura al 
món, als altres i a les coses que ens és donada i que sorgeix 
espontàniament en el que és més senzill: en la immediatesa 
de cada instant. És tan simple, tan connatural a nosaltres 
mateixos, que no ho copsem. És com si en lloc de sentir la 
música que toquem ens esforcéssim per llegir-ne la partitura. 
Com deia irònicament Søren Kierkegaard, les teories sobre el  
sofriment no fan pas mal. El que compta essencialment és  
el dolor que sento i no les «explicacions» que hi trobo. 

La dificultat per acostar-nos a aquest món de la vida rau 
en l’abandó de la càrrega dels prejudicis i les explicacions 
amb les quals omplim les coses, les persones i tot el que per-
cebem. És el moviment que encarna el pilot en la faula d’El 
Petit Príncep. El pilot sembla preocupar-se només de reparar 
l’avió i retornar a la terra habitada. Però abans ha confessat 
la seva frustració davant la buidor de les persones que no 
veuen la presència de la profunditat més enllà del que és útil. 
Endevinem, doncs, que era un home a la recerca de l’auten-
ticitat, i gràcies a aquest esperit inquiet va saber descobrir 
en la presència desconcertant del Petit Príncep un «misteri», 
alguna cosa profunda que acollia múltiples possibilitats. 

La primera cosa que sorprèn al pilot és que el menut no 
dubti a cosir-lo a preguntes, però que no faci cap cas de les 
que ell li fa. El Petit Príncep fa cas omís de preguntes com 
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Conec un planeta on hi ha un senyor de color vermell fosc. No 
ha olorat mai cap flor. No ha mirat mai cap estrella. No ha es-
timat mai ningú. No ha fet mai cap altra cosa que sumes. I tot 
el dia repeteix, igual que tu: «Soc un home seriós! Soc un home 
seriós!», i amb això s’infla tot d’orgull. Però no és cap home, és 
un bolet!

 saint-exupéry 2014: 29

Fer sumes i restes és, en aquest context, imatge de la con-
sagració a activitats que impliquen domini del que és ma-
nipulable, controlable, reduïble a un mitjà per posseir béns 
i gaudir de benestar. En canvi, el Petit Príncep vol deixar 
clar que no només hem de valorar el que és útil per resoldre 
problemes biològics, sinó també el que omple els anhels de 
l’esperit: aspirar el perfum d’una flor, mirar un estel, estimar 
altres persones. 

De fet, el Petit Príncep, que ja ha entrat en contacte amb 
un rei, un vanitós, un bevedor, un home de negocis, un 
fanaler i un geògraf, ens diu que només el fanaler, fidel a la 
consigna d’encendre i apagar el fanal amb una freqüència 
esgotadora, no li sembla ridícul. El fanaler és l’únic que 
es lliura generosament a alguna cosa diferent de si mateix, 
a una feina aparentment inútil però bella. Els altres per-
sonatges li semblen ridículs perquè no compleixen aquesta 
condició. El rei redueix els homes a súbdits, a mitjans per 
poder governar i manar. El vanitós es fixa en els altres tan 
sols com a possibles admiradors. L’home de negocis només 
considera seriós el que mena a la possessió de béns. El geò-
graf pren el món com a objecte de còmput i registre. És 
insensible al que és efímer, al que s’esgota en poc temps 
com les flors. 

En aquest llibre, doncs, intentaré «no fer el ridícul» da-
vant del Petit Príncep i plantejar-me qüestions essencials 
aparentment inútils com les formes religioses, atees i agnòs-
tiques més significatives amb les quals la humanitat ha anat 
elaborant i donant sentit a la seva existència. És ben clar 
que als que es passen la vida fent sumes i restes això no els 
interessarà. Però sí que pot interessar als que no troben cap 
mena de sentit a la vida humana i així ho expressen i ho in-
tenten viure. Aquesta posició, a ulls del Petit Príncep, no és 
gens ridícula, tampoc. 

Fent cas del Petit Príncep, miro d’evitar tota erudició i de 
casar-me amb cap explicació psicològica, sociològica, histò-
rica o de qualsevol altra mena, tot i que utilitzo recursos de 
les diferents ciències. Amb tota la consciència dels pressupò-
sits, els límits i els condicionaments que imposa la condició 
des de la qual escric (geogràfica, social, de gènere, etc.) i 
aclaparat per la meva grandiosa ignorància, però no comple-
tament paralitzat, intento fer una presentació senzilla, clara 
i breu de cada creença defugint la caricatura, buscant el que 
és essencial i subratllant els elements primordials de cada 
perspectiva. Només descric alguns dels camins més transi-
tats. Cada persona fa el que pot amb les seves especificitats, 
viaranys i accents propis, i de ben segur que em deixo al 
tinter alguns dels corriols més xocants i sorprenents que han 
emprès milions de persones. En definitiva, el llibre vol ser 
una petita topografia, una introducció a les grans recerques 
de sentit de la humanitat des del que és més primordial i 
encomiable de cadascuna, i des d’una profunda admiració  
i curiositat per totes aquestes coses tan inútils. 

He fet una tria de textos breus per acompanyar cada 
tema que ajuden a anar al cor de la qüestió. Els trobareu 
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1

l’origen de les creences

L’estremiment és el millor que hi ha dins l’ home;
per molt que el món fa pagar car el sentiment,

commogut, l’ home sent profundament l’ immens.
 johann wolfgang goethe

Sentir la vida fluir en mi com un riu pel seu llit,
i a fora un gran silenci, com un déu que dorm.

 fernando pessoa

1 sempre estem embarcats

La veritat, com deia Pascal, és que quan ens plantegem 
viure d’una determinada manera sempre estem embarcats 
(Pascal 2021: 209). Tant se val que siguem ateus, agnòs-
tics, indiferents o religiosos. Ens trobem en un món que 
no hem escollit, amb els cossos i les accions conformats per 
un munt de pressupòsits, idees preconcebudes i tradicions. 
A més a més, per canviar de vida, d’idees i de creences no 
podem aturar mai el vaixell a les drassanes. Sempre l’hem 
de reparar en alta mar, enmig de l’onatge i els avatars vitals. 
Ningú no té el privilegi de mirar-se les coses des de fora del 
vaixell, ni és més o menys que l’altre per la creença última 

referits en cada capítol entre claudàtors [text 1, text 2, 
etc.], allà on més escau, i agrupats al final del llibre. Quan 
la font citada no és en català i no se n’especifica el traductor, 
és que jo mateix he traduït el text; en alguns casos, modifi-
cant-ne la grafia original per ajustar-la als criteris editorials 
(així, p. e., grafiem Daodejing i no Tao-te-King; Gilgamesh i 
no Guilgameix, etc.). Recomano que aquests textos es llegei-
xin immediatament seguint la lectura del tema, perquè són 
aclaridors, completen l’explicació breu que en faig i perme-
ten comprendre més bé el que exposo. 

Abans d’entrar en matèria voldria expressar el meu agraï-
ment a totes les persones que han fet possible la publicació 
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bliqués a l’editorial Fragmenta, i a Ignasi Moreta, director 
de Fragmenta, per la bona acollida, i a Maria Callís, tam-
bé de Fragmenta, per la seva excel·lent i minuciosa correcció. 
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