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l’her ènci a i l’e x per iènci a

D esprés de les gr ans sotragades, sovint hi ha parau-

les que sonen més buides que mai. Llavors necessitem trobar-ne de noves o bé redescobrir el sentit de les més velles
per fer justícia a la nostra experiència, i amb la renovació del
llenguatge ve una sensació de comprensió i alliberament. El
llibre de Rudolf Otto que acabeu d’obrir ha tingut aquest
efecte per a milers de lectors.
El sagrat es va publicar per primera vegada en plena Gran
Guerra, el 1917, a la ciutat aleshores prussiana de Breslau
(avui Wrocław, dins les fronteres de Polònia). Semblava que
s’acabava un món i en naixia un altre, i en certa manera el
llibre responia a aquella atmosfera en el camp concret de la
religió. Feia dècades que el cristianisme institucional perdia
pes. Àmplies capes de la burgesia i els obrers havien adoptat
una cultura secular. La fe ja no era un fet obvi; semblava més
aviat una tria individual que s’havia d’enfrontar a la possibilitat de l’absència de fe. A això encara cal afegir-hi una de
les conseqüències de l’imperialisme europeu: la descoberta
de certes pràctiques, en pobles llunyans i «primitius», que de
seguida es van enquadrar dins la noció occidental de religió.
De sobte, el fenomen religiós es presentava com una realitat
molt més vasta, i alhora els conceptes propis del judaisme,
el cristianisme i l’islam es revelaven inadequats per descriure
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els discursos i els rituals observats a l’Àfrica o a Oceania. És
l’època en què es van difondre termes com ara animisme, totemisme, tabú, mana. Fins i tot la vella idea de Déu semblava
massa carregada de pressupòsits.
Qualsevol europeu que s’interessés per la religió, creient
o no, s’havia de replantejar a fons la seva herència cultural. Calia trobar paraules i interpretacions que no quedessin
invalidades per la pluralitat de l’experiència humana, que
servissin per referir-se a les realitats d’un aborigen australià,
d’un indi, d’un ibo, d’un cristià i fins i tot d’un ateu. Una de
les categories que es van desplegar amb més força per intentar comprendre el fenomen religiós, en camps diversos com
l’antropologia, la psicologia i la teologia, va ser la del sagrat.
Entre tots els llibres que la van explorar, el del teòleg luterà
Rudolf Otto és un dels més profunds i influents. En una
dècada i mitja es va traduir a set llengües i se’n van vendre
més de vint mil exemplars. Avui és un clàssic dels estudis
sobre religió.
D’entrada, podria semblar que Otto no era la persona més
indicada per escriure’l. S’havia criat en una atmosfera luterana
conservadora al nord d’Alemanya i va començar a estudiar
teologia a la Universitat d’Erlangen, que oferia una aproximació sistemàtica a aquella mateixa manera de concebre el
cristianisme. La seva primera fase formativa, doncs, es movia
dins les teories de la teologia més tradicional. Però més endavant, superada una crisi de fe, va matricular-se a la universitat de Göttingen, que destacava per l’esforç de conciliar el
cristianisme amb un estudi seriós de la història de la religió.
Persona poliglota, després Otto encara va estudiar sànscrit i es
va endinsar en l’univers de la mística hindú. Va viatjar arreu
del món, fins a l’Índia i el Japó, per entrar en contacte amb

altres vivències religioses. Amb el bagatge d’haver sigut diputat liberal-demòcrata al Parlament de Prússia, després de
la guerra va promoure el diàleg interreligiós des de la seva
càtedra de teologia de la Universitat de Marburg. A partir de
l’ascens dels nazis al poder, retirat, admirador del judaisme
i contrari a la ideologia racial dominant, va anar quedant
apartat dels debats intel·lectuals del seu temps. La tardor del
1936, en circumstàncies que no s’han aclarit, va caure des
d’una altura de vint metres, de dalt de la torre del castell ruïnós de Stauffenberg, a prop de Marburg; ja no es va recobrar
mai del tot i va morir al cap de mig any. Fe luterana, voluntat
de comprensió històrica, curiositat per totes les experiències
del sagrat: el conjunt de l’obra d’Otto, i especialment l’assaig
que presentem, sorgeix d’aquests tres impulsos.
Des de les pàgines inicials, El sagrat deixa entreveure
una relació tensa amb les grans construccions teològiques
de base filosòfica. Otto les coneixia a la perfecció, i per això
podia proposar amb més consciència un plantejament nou.
Després d’anys d’estudis acadèmics, buscava la manera de
posar en primer pla aquells elements essencials del fet religiós que es troben fora de la disciplina teològica tradicional.
Era un intent de redescobrir en el pla intel·lectual la immediatesa de l’experiència.
Per acostar-s’hi, Otto se servia de la distinció entre racional i irracional, acompanyada d’una mirada sobre la història
de la religió. Les sofisticades elaboracions teològiques que
van començar a bastir els pares de l’Església, rellegint i harmonitzant els missatges diversos de la Bíblia a la llum de les
filosofies de Plató i Aristòtil, van crear un ampli corpus de
racionalitzacions de la fe. Les articulacions conceptuals de la
teologia han tingut un paper clau per a la història del dret,
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de la filosofia, de la ciència; de fet, constitueixen una de les
bases de la racionalitat moderna. Però, a l’entendre d’Otto, la
sofisticació rigorosa d’aquestes especulacions tenia un preu:
amb cada increment de la racionalització s’allunyava més la
vivència religiosa concreta. Quan algú que avança en silenci
dins la penombra d’una església vella i guerxa veu una creu
de ferro il·luminada a contraclaror i sent un no-sé-què inquietant, potser un lleu tremolor, o fins i tot quan algú sent
alguna cosa semblant en un temple llunyà on no sap reconèixer cap símbol, ¿quin paper tenen els dogmes formals en
aquesta sensació? ¿Què vol dir que algú, en algun moment
únic de la seva vida, se senti travessat per una força que sembla superior però que no se sap què és? La basarda, l’admiració, l’estupor profund, ¿per què de vegades s’uneixen totes
aquestes impressions d’una manera que no respon ni a la
moral ni a l’estètica? Les teologies més refinades de la trinitat
i la providència no ho expliquen. La raó no ho explica.
Doncs bé: Rudolf Otto es proposa aclarir aquesta expe
riència, l’experiència del sagrat. I per fer-ho, ell que és teòleg protestant, ha d’allunyar-se de l’argot teològic, deixar de
banda les claredats parcials de les racionalitzacions, per crear
un llenguatge més ajustat a la vivència religiosa, universal i
concreta alhora.
El projecte té un aire paradoxal: clarificar l’irracional
sembla una empresa impossible. Otto n’és ben conscient;
defineix l’irracional com allò que no es pot pensar plenament per mitjà dels conceptes; com un no-sé-què que «resta
en l’obscuritat indissoluble de l’experiència purament emocional». Però l’irracional sí que es pot evocar o desvetllar
en la ment del lector assenyalant-lo d’alguna manera, amb
comparacions, contraposicions i analogies. És una tasca de-

licada, que ha de cercar la màxima claredat i alhora ha de
tenir sempre present allò que s’esmuny de les conceptualitzacions. Aquesta capa profunda, la més universal de la religió,
Otto l’anomena «el numinós», que és el sagrat pròpiament
dit, sense les connotacions morals («santedat») i les articulacions racionalistes que s’hi han acabat adherint.
Amb tot, a pesar del que podrien suggerir aquestes paraules, el teòleg no fa un al·legat irracionalista. Ell mateix
sostenia que la intenció del llibre era «racional»: reconèixer
el seu dret als factors irracionals, sí, però il·luminar-los, sotmetre’ls a una anàlisi, diferenciar-los per mitjà de simbolitzacions i, en aquest sentit, acostar-los a l’esfera racional, tot i
reconèixer que pròpiament no hi pertanyen. De fet, es podria
afirmar que el tema central d’El sagrat és la tensió entre els
factors racionals i irracionals en l’evolució de la religió, una
tensió que es troba d’alguna manera en totes les tradicions
espirituals, però especialment en el cristianisme.
Perquè Otto escriu des d’una posició cristiana explícita. No
es mira la religió de fora estant, com un entomòleg que observés les característiques d’un escarabat exòtic, sinó que pensa
en la pròpia experiència del sagrat i apel·la a la dels lectors; de
fet, arriba a dir que les seves evocacions del fenomen numinós
no seran de cap utilitat per qui no tingui «sentiments religio
sos» d’alguna mena. I defensa que el cristianisme, si s’aïlla
de la seva base emocional irracional, perd profunditat; perd
el sentit i tot. A l’última part del llibre, la més emfàtica i
plena d’afirmacions intuïtives, l’anàlisi del sagrat desemboca
en una reinterpretació apassionada de la doctrina cristiana
de la salvació. L’esforç de reflexió sobre el numinós oferia a
Otto una oportunitat per revitalitzar la seva tradició. Quan
afirma que la fe cristiana és una religió superior per l’equili-

