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introducció
Tot és revelació,
tot ho seria de ser acollit
en estat naixent.
maría zambrano

cap religió no es considera a si mateixa inventada o creada
per l’ésser humà, sinó que totes es conceben com a receptacles
d’una revelació que, d’una manera o altra, els ha estat confiada.
El més propi de les religions no és assenyalar-se a si mateixes,
sinó assenyalar una Realitat que les transcendeix. Aquesta Realitat a la qual estan referides (re-lligades) la perceben com a
Obertura infinita que es desplega cap amunt, al llarg i ample, i
cap al fons del que existeix. Beuen d’aquesta Obertura, s’hi remeten, hi descansen i s’hi perden per retrobar-se més enllà de si
mateixes. En això rau la seva força, la seva tenacitat i la seva
perseverança. Però també prové d’aquí el potencial d’altivesa i
arrogància que tenen. Perquè totes les religions corren el risc de
creure que, en lloc de pertànyer a la Veritat, la Veritat els pertany. La mateixa llum que les il·lumina pot encegar-les si no
s’adonen que el receptacle amb el qual recullen un glop d’aquesta
Veritat en condiciona el gust i la manera de percebre-la. Les
religions són les mediacions organitzades d’un esclat del diví i
de la diafanitat del que és Real.
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escletxes de realitat

Avui totes les tradicions religioses estan exposades a una doble
interpel·lació: el fet de conviure amb altres creences que es consideren igualment revelades i que han guiat múltiples generacions
per camins humans vers la plenitud, i el fet de ser qüestionades per la crítica de la racionalitat: ¿com poden continuar adherint-se a veritats no tangibles que requereixen un lliurament
incondicional perquè siguin eficaces? Perquè la força transformadora de les religions depèn d’aquesta total lleialtat que reclama dels seus seguidors. La secularització objecta precisament
aquesta adhesió perquè la considera irracional i font de deliris i
de manipulacions.
El que tractarem de desenvolupar en aquest assaig és que la
veracitat, credibilitat o autenticitat d’una religió entesa com a
cristal·lització historicocultural d’una experiència revelatòria ve
donada per la capacitat de transformar tant les persones que la
reben com el seu entorn. Aquestes pàgines estan escrites des de
la convicció i el pressupòsit que hi ha infinita Realitat encara
per desvelar i que l’ésser humà es troba tan sols a l’inici de les
seves possibilitats. Les experiències revelatòries són concebudes
aquí com a anticipacions de major Realitat que han rebut determinats homes i dones al llarg de la història de l’espècie humana i que les diferents religions han socialitzat. Cada tradició
és una extensió i una consolidació d’aquesta escletxa que s’ha
entreobert per mediació de tals persones i que després s’ha aprofundit i consolidat, encara que sovint també s’ha enquistat.
A mitjan segle passat, Mircea Eliade va escriure: «Només hi
ha una manera de comprendre qualsevol fenomen aliè a la nostra conjuntura ideològica actual: consisteix a descobrir el centre i instal·lar-s’hi per copsar tots els valors que regeix.»1 Cal
aprendre a arribar al nucli de cada religió per tal de copsar-la
1. Mircea Eliade, Herreros y alquimistas, Alianza, Madrid, 1974, p. 13.
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des de dins a través d’un procés de concentració, de manera
que l’esforç de comprensió interreligiosa no suposi ni una distracció, ni una dispersió, ni tampoc una banalització, sinó una
interiorització i un abismar-se en la dimensió transcendent de
l’ésser humà.
El nostre temps ens apressa. No podem eximir-nos-en. Participo plenament de l’axioma de Hans Küng que ha anat repetint els últims anys: «No hi haurà pau entre les nacions sense pau
entre les religions. No hi haurà pau entre les religions sense
diàleg entre les religions.» Axioma que ha ampliat en la seva
última obra sobre l’islam: «No hi haurà diàleg entre les religions
si no s’investiguen els fonaments de les religions.»2
Una de les maneres d’acostar-se a aquest Centre és a partir
de l’experiència revelatòria de cada tradició. Això és el que ens
proposem en aquest assaig. Totes les tradicions estan marcades
per un nucli fundant que les configura d’arrel, nucli del qual
emana la constel·lació de creences, símbols i significats de cada
una. Aquest nucli té un caràcter excessiu, i aquest excés és signe
d’una sacralitat que hom percep com a rebuda. Copsar aquestes arrels només es pot fer amb el cor net, que no té res a veure
amb la credulitat perquè implica l’exercici del discerniment amb
aquest Esperit que anima el món i que «és capaç d’explorar-ho
tot, fins i tot les profunditats de Déu» (1Co 2,10). En aquest
discerniment també participa la raó com a eina de coneixement que ens ha estat donada, als humans. És un terreny comú
on ens podem trobar tant creients com no creients. A través
d’ella participem del logos de les coses, com ja creien els estoics,
i també del Dharma de les religions orientals. Esperit i raó,
transcendència i immanència, dos pols que estaran presents al
llarg d’aquestes pàgines en recíproca fecundació.
2. Hans Küng, El Islam, Trotta, Madrid, 2006, p. 4.
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En aquest bosc de símbols, caldrà aprendre a discernir allò
que és essencial d’allò que no ho és i comprendre l’estructuració dels diversos elements que constitueixen cada configuració.
Les diverses formes estan al servei del contingut, i l’únic contingut és assolir la plenitud de l’Ésser a través de la donació del
propi ésser perquè hi hagi cada vegada més éssers en plenitud.
Les religions consideren que han rebut indicacions cap a
aquesta plenitud, i aquestes indicacions són necessàries perquè
l’ésser humà també sembla estar entossudit a destruir i autodestruir-se. Ens ofusquem fàcilment, i fàcilment extraviem el
camí. A aquesta ofuscació cada religió l’anomena d’una manera
diferent, però el resultat és el mateix: la pèrdua dels senyals del
nostre origen i de la nostra finalitat, el fracàs i l’agonia de l’ésser.
Cada tradició serà tractada amb reverència, però també amb
aquesta necessària intel·ligència a la qual estem obligats pel principi de discerniment que acabo d’esmentar. És massa el que
està en joc. El nostre temps requereix les tres coses: reverència,
que significa entrar descalços a la terra sagrada, la pròpia i la de
l’altre; coneixement, que és molt més que informació perquè
requereix empatia i internalització; i discerniment, per separar
el gra de la palla que s’ha anat acumulant als graners de les
religions. Aquest assaig desitja servir el nostre temps, capaç tant
de profunditat i de lucidesa com d’innocència.
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