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i n t roducció
E l segon tom de Cultures i religions en diàleg es concentra essencialment en el diàleg intercultural i interreligiós com a via per a la supervivència, com dèiem en la introducció del primer tom, en el qual hem desenvolupat els diversos aspectes que hi ha a la base del veritable diàleg, perquè la
cultura dóna expressió verbal a la religió i la religió obre l’horitzó al diàleg.

Un mite emergent
Un dels mites emergents de la nostra època és el de la unitat de la família
humana vista des de l’òptica global d’una cultura de l’home que abasta
totes les cultures i les religions com tantes facetes que s’enriqueixen i s’estimulen mútuament. Això és, potser, el que volia expressar, en el seu llenguatge inimitable, Pierre Teilhard de Chardin quan parlava de la necessitat d’«una àmplia gamma de simpatia a escala global».
De fet, encara som lluny d’haver acceptat aquest mite. Atès, però, que
els homes no poden prescindir dels mites, en la major part dels contemporanis regna un malestar: senten clarament la inadequació de les seves
cultures i les seves religions. Tot i que van descobrint a poc a poc que ningú no té el monopoli de la bondat i la veritat, no poden ni tan sols entreveure què naixerà de la desfeta dels seus estils de vida. Falta un horitzó
universal, un punt de referència acceptat per acceptable, un mite unificador del nostre temps. Aquest últim està a punt de néixer; veiem que ja
apareix a l’horitzó.
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És molt curiós i significatiu que aquest mite naixent es presenti com
l’oposat, per dir-ho així, del vell mite del monogenisme, que establia la
unitat de l’espècie humana i en subratllava tan sols l’origen. La unitat
de la humanitat apareix avui en la seva etapa final, en comptes de ferho en la inicial. Sembla que estem més inclinats a pensar que tendim
cap a un punt omega, i que és un esperit de convergència que atreu, més
que una força física —o metafísica— que empeny. Qualsevol que sigui
l’origen i la causa de la diferenciació ètnica, cultural i religiosa, estem
empesos a creure que els homes estan cridats a compartir i a integrar les
diverses experiències humanes en un tot harmoniós, però sense monocronia ni monotonia.
Alguns, potser, preferiran queixar-se dels mites destruïts del nostre temps i lamentar l’esfondrament de les velles creences. No cal negar
aquesta cara de la moneda; mentrestant, però, s’il·lumina l’altra, més brillant, més prometedora o, almenys, més interessant. El meu objectiu ara
és desvelar aquest mite emergent. Podrem estudiar la història de la trobada de les tradicions religioses de la humanitat d’acord amb la tipologia
que segueix. És superflu dir que la realitat és molt més complexa i variada, i que l’eixuta tipologia que proposo a continuació pot ser útil per a la
comprensió, però rarament es troba en estat pur.
1 Aïllament i ignorància. Cada cultura es nodreix d’una vida pròpia i no
es preocupa de les altres. Les cultures són tan provincianes i tancades
en si mateixes que, a excepció dels contactes inevitables amb els veïns,
no mostren interès les unes per les altres. L’altre no és un problema.
En teoria, no és correcte dir que cada cultura creu que és suficient en
si mateixa, perquè la qüestió ni tan sols es planteja. L’altre, en el fons,
no existeix. Cada cultura es considera de facto capaç de superar les seves dificultats. Acceptarà, com a molt, un aprofundiment, però no
una ampliació d’horitzons.
2 Indiferència i menyspreu. Encara que els contactes entre cultures esdevenen normals i inevitables, només algun esperit curiós pren una actitud d’admiració per l’estrany. Un cop superat el xoc de la novetat, amb
tot el que això implica: curiositat, interès, meravella i, fins i tot, por,
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sospita, autodefensa, la reacció que se’n deriva està sovint guiada per
la convicció que la nostra cultura, la nostra religió, són més adequades que qualssevol de les altres, i que n’hi ha prou amb afinar alguns
aspectes per poder competir millor amb l’estrany. L’altre no és, finalment, sinó un problema de rivalitat.
3 Condemna i conquesta. Del moment que els contactes entre civilitzacions assumeixen un caràcter més estable, la competència ja no és una
qüestió de rivalitat, sinó que tendeix a convertir-se en un desafiament
actiu, una justificació de la seva conversió als nostres punts de vista
per tots els mitjans considerats lícits. L’altre es torna gairebé una amenaça a eliminar, un repte que cal acceptar. Les maniobres dictades per
aquesta actitud variaran en funció de les característiques socials i religioses de cada civilització.
4 Coexistència i comunicació. No és particularment necessari insistir
avui en el fet que, amb poques excepcions, la conquesta i la dominació no resisteixen el pas del temps. Tard o d’hora, la gent s’adona que
la tolerància mútua, la comunicació pacífica i sincera, són font de beneficis recíprocs i duradors. L’altre comença a interessar-nos. Descobrim que és capaç, amb els seus propis mètodes, d’aconseguir allò que
fins ara crèiem possible només per mitjans dels quals pensàvem ser els
únics dipositaris. Això s’aplica a tots els àmbits de la cultura: religiós,
polític, econòmic, etc. L’equilibri entre la invasió progressiva de l’altre i la lleialtat a la cultura pròpia és difícil de mantenir, sempre es veu
amenaçat. Ser instruït per l’altre, integrar-lo, sense que ens alieni, depèn d’una equació personal els factors històrics i culturals de la qual
són molt precaris.
5 Convergència i diàleg. A llarg termini, els sistemes de pensament semblen convergir en tots els nivells: la fecundació mútua no sols és possible sinó desitjable. Les fronteres i els límits de la identitat personal
es fan menys impenetrables, desapareixen les incompatibilitats. Han
de caure encara malentesos i prejudicis, han de crear-se encara metodologies d’apropament i d’hermenèutica. El veritable diàleg requereix
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no tan sols una disposició a l’acollida i l’escolta, sinó també la capacitat, o fins i tot la possibilitat, d’entesa. L’altre comença a esdevenir un
altre pol de nosaltres mateixos. La confrontació condueix a la complementarietat. Apareixen nous estils de vida —no sense recollir, sovint, víctimes en ambdós camps: tant en el de la identitat com en el
de l’alteritat.
M’agradaria donar un exemple d’aquesta dinàmica integradora que es
troba quasi arreu. És un fet innegable que part de la joventut occidental se sent irresistiblement atreta per les espiritualitats d’Orient. No manquen els sociòlegs que ho han estudiat, tractant de descobrir les causes
d’aquesta atracció. Tanmateix, això és només un aspecte parcial d’aquest
fenomen. De fet, els joves orientals estan tant o més fascinats per l’estil de
vida d’Occident com els joves d’Occident ho estan pel missatge espiritual
de l’Orient. A l’Àsia, sens dubte, hi ha més estudiants apassionats per la
tecnologia occidental que no pas «practicants» de tècniques orientals de
meditació a Occident. Sense deixar de reconèixer que molts orientals recorren a la tecnologia occidental sobretot per necessitat vital, per satisfer
les necessitats més elementals de la vida, l’interès per les tècniques és també, per a ells, un camí d’alliberament, de la mateixa manera que els camins espirituals dels seus països són alliberadors per als joves occidentals.
Sembla, a més, que un altre tret comú emergeix d’aquests moviments en
ambdues direccions: es tracta, de fet, d’una dinàmica exògena; quasi podríem dir-ne una llei d’exogàmia, per la qual hom busca casar-se amb
algú de fora de la pròpia tradició. Els predicadors gelosos bé poden predicar que «nosaltres» —occidentals, cristians, hindús, japonesos, russos,
etc.— també tenim en la nostra tradició allò que anem a buscar en un
altre lloc, però prediquen en el desert, perquè quan la gent busca una solució, una complementarietat, una via, un salvador, una salvació, la busca en allò que és extern, a fora. Bufa un vent fort que és portador de llavors, de fecundació, de germinació.
Hem d’entendre els cinc moments més aviat en un sentit kairològic
que no pas cronològic, com moments que es compenetren i es recombinen generant així dinàmiques i tensions en la vida de les persones i
dels pobles.
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Sembla que, en els nostres dies, aquests cinc moments han estat reconeguts, però encara no superats. Per exemple: ¿quants europeus mitjans coneixen el buddhisme i el consideren una qüestió d’interès personal en l’ordre existencial, fins al punt de creure que el missatge del
Buddha podria contribuir a la solució concreta dels seus problemes personals i col·lectius?
Es poden proposar uns altres cinc termes per definir la trobada actual
entre les tradicions culturals i religioses. Els enumeraré breument. La trobada entre les religions és avui:
1 Inevitable. Els pobles i les religions del món ja no poden viure en l’aïllament, en la indiferència mútua. L’expressió «la nostra societat pluralista» ha esdevingut gairebé un clixé. Tot i la preponderància tecnològica d’Occident, el joc de les influències recíproques es fa sentir
tanmateix, i res no pot escapar a l’acció omnipresent de les diverses
visions del món.
2 Fonamental. És un fet que la trobada religiosa sempre ha estat al centre mateix de les cultures i de llur fecundació. Les religions, en el seu
significat més profund, més ampli i sens dubte més exacte, són l’ànima de totes les cultures i, per tant, tenen un paper essencial en aquest
món que esdevé cada vegada més i més uniforme. Per religió no entenem només les religions tradicionals, sinó tots els camins que fan aspirar a un ideal de vida plena i lliure.
3 Urgent. Hi ha coses importants però que poden esperar. No és aquest
el cas. Per bé o per mal, el món d’avui està en efervescència; més encara, en ebullició. Els abstencionistes esdevenen factors decisius de la
mutació en curs. Si les veritables tradicions de la humanitat no contribueixen a forjar una nova mentalitat, aquesta es formarà sense la seva
aportació immediata. El fet pot semblar positiu o negatiu, però de cap
manera no podem ignorar la urgència de la situació.
4 Inquietant. La trobada de les religions sembla sens dubte un gran repte: pertorba la pau de l’esperit, trastorna les creences més profundes de
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pobles sencers i crea una confusió que pot provocar fractures internes i
externes. Aquesta trobada posa en dubte el que fins ara no era discutit,
més ben dit, era indiscutible. Sovint, la crítica negativa dóna més bon
resultat que la positiva, perquè és gairebé impossible construir abans
d’haver netejat el terreny.
5 Purificadora. És humiliant perdre la confiança en un mateix, però és
una gran lliçó per descobrir que cap de nosaltres no és autosuficient.
Ningú no pot aspirar a la universalitat quan la mateixa forma d’expressar-la és parcial. Aquesta presa de consciència té un efecte purificador. Les tradicions humanes descobreixen que els altres sistemes i
creences, els altres costums i els altres estils de vida, no solament poden ser semblants als nostres, sinó que poden purificar, completar,
corregir, posar de manifest i potser, fins i tot, canviar aquelles coses que
fins aleshores eren considerades adquisicions definitives i, per tant, intocables, de la humanitat.

Tots aquests factors, per esmentar-ne només alguns, contribueixen a emmarcar el problema de la trobada entre cultures i religions, trobada que,
en qualsevol cas, se situa a la cruïlla dels nostres temps.
Un dels mals de la nostra època és la síntesi precipitada i amb curtcircuit. Abans d’arribar a algun punt de vista general, hem d’estudiar les
doctrines, conèixer els fets i descobrir l’esperit d’una altra tradició. És precisament en aquesta etapa preliminar de l’estudi que es convida el lector
a concentrar-se i reflexionar.
Els veritables problemes comencen quan caiem en una visió esquizofrènica segons la qual totes les tradicions són equivalents sense discriminacions, tendint a eliminar tots els colors de l’espectre en la «llum blanca». Aquesta espècie d’indiferència agnòstica no és una solució millor que
el monopoli sectari i monolític del nostre gènere particular d’experiència
humana que exclou les altres. ¿Es pot ser concret sense perdre la pròpia
identitat i universal sense perdre el sentit del que és humà? És evident que
caiem en la temptació de confondre el concret amb una excessiva singula-

introducció

19

ritat, i la universalitat amb una generalització abstracta. En tot cas, la pregunta que es planteja aquí és: ¿com podem arribar a un veritable creixement de la consciència, una síntesi personal que informi espontàniament
tota la vida i es tradueixi en un estil nou, expressió d’aquesta síntesi?
Existeixen, òbviament, problemes de mètode: ¿com es pot, a partir
d’una perspectiva determinada, arribar a entendre un altre punt de vista? Els conflictes de lleialtat i de compromís han de ser resolts perquè sigui
possible una assimilació real, sense interferències ni solapaments. Es tracta
d’una tasca enorme. Sigui quin sigui el cas, la primera etapa que cal superar és conèixer la nostra tradició tan bé com sigui possible, desenvolupar
una capacitat d’empatia i comprensió, adonar-se que descobrir una altra
forma de religió significa alhora aprofundir i purificar la nostra, i que iniciar-se en una altra tradició és enriquir-se. És amb aquest esperit que suggereixo llegir el contingut d’aquest assaig.

El llibre consta de dues parts: la primera és dedicada al diàleg intercultural i a l’interreligiós, conscient que les dues qüestions estan intrínsecament connectades. A la segona part es presenten alguns exemples significatius del diàleg interreligiós: un diàleg buddhista-cristià, un diàleg
hindú-cristià sobre la possible presència de l’amor, en una actitud adualista, entre l’autor i un seguidor de Visnu que es considera monista, i un
breu estudi intercultural sobre l’amor en les tradicions hindú, buddhista
i cristiana: bhakti – karunā – agapē.

