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introducció
A quest estudi té l’ambició de presentar, tot i que d’una manera molt
esquemàtica, una visió de la realitat, una cosmovisió, diferent de la cosmologia vigent en la cultura dominant.
De fet, la visió trinitària de la realitat no es limita a la concepció que
se sol anomenar cristiana: és molt més àmplia i universal. La humanitat
sempre ha tingut la consciència, més o menys clara, d’un Misteri superior,
transcendent o immanent a l’Home.
Les pàgines que segueixen tenen l’audàcia de voler parlar d’aquesta
Realitat que anomenem Misteri.
Si escoltem com la humanitat ha expressat la comprensió de si mateixa i del cosmos, podem advertir tres grans visions: la visió monista, la visió pluralista (en últim terme, dualista) i la visió adualista.
Des d’una perspectiva metafísica, aquestes tres deﬁnicions indiquen
tres grans cosmovisions de la història humana.
a L’esperit humà anhela desxifrar el misteri que l’envolta i se serveix
de la seva intel·ligència. La intel·ligència humana es concentra en
una de les seves funcions: la raó. Aquesta és més pràctica que el
pur intel·lecte ja que arriba a comprendre les coses descobrint-ne la
concatenació (lògica), i així aconsegueix manipular-les. L’intel·lecte
pur, en canvi, es concentra en la llum interna (intel·ligibilitat) pròpia de cada cosa.
Per tal que la raó pugui entendre, ha de reduir a uniformitat les
dades que se li presenten. Per això ha de reduir-les a un concepte.
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Davant de la diversitat complexa de la Realitat, la raó recorre a conceptes cada cop més generals i abstractes. La raó ens condueix així a
la unitat del concepte d’Ésser o d’alguna cosa equivalent. L’Ésser és
u, l’U, o simplement la Realitat o el que és —deixant de banda les
diverses i importants distincions ﬁlosòﬁques. La raó, per comprendre, exigeix la reductio ad unum, com deien els escolàstics. Per moltes elucubracions que es facin amb l’analogia o amb la dialèctica,
serà sempre un primum analogatum, un concepte primari que ens
permet aplicar la mateixa analogia a diversos conceptes o una «síntesi» que ens permet copsar la dialèctica dels oposats. Si volem entendre racionalment la realitat, haurem d’arribar al monisme a través de moltes modalitats que introduïm per distingir els diferents
éssers. Seran només modalitats. Dit breument: si no volem renunciar a la racionalitat haurem d’aﬁrmar que en última instància tot
és Déu, o Ésser, o Esperit, o Matèria, o Energia, o No-res…
b Ja sigui per sentit comú, ja sigui per intuïció o instint humà, alguns
ﬁlòsofs han acabat renunciant a una síntesi ﬁnal i s’han quedat en
un pluralisme ﬁlosòﬁc que, a la ﬁ, es redueix al dualisme entre les
dues grans esferes de la realitat: el material i l’espiritual, o sigui,
el dualisme metafísic. L’anomenat pluralisme ontològic (no s’ha de
confondre amb el pluralisme religiós de les discussions actuals), admetent una pluralitat d’entitats, com l’atomisme, per exemple, necessita també un vincle mental que sigui conscient de la pluralitat,
així que, en última instància, es redueix al dualisme mencionat.
Aquestes són les dues grans opcions que ens presenta el pensament humà. Cap de totes dues, no obstant això, no està exempta
de diﬁcultats greus, com ens mostra la mateixa història. La racionalitat pura del monisme sembla ofegar l’home, que és alguna cosa
més que la mera raó. El dualisme pur, si no vol renunciar a la racionalitat, haurà d’admetre la provisionalitat de les divergències i
catapultar-nos cap a un futur o una escatologia en la qual «Déu»
serà tot en tots, els «bons» triomfaran sobre els dolents, la «lluita de
classes» serà capaç d’eliminar les desigualtats humanes, el «capitalisme» portarà el benestar a tothom, la «ciència» resoldrà els enig-
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mes que encara no estan resolts, l’«esperit» triomfarà sobre la matèria, la totalitat dels àtoms formarà un món «superatòmic», la
política serà ﬁnalment humana, la religió ho explicarà tot, etc. L’esquema temporal és sempre el mateix: el futur té la solució —i la
consolació, si així ho creiem.
Si el monisme dóna la preeminència a l’estàtic, a l’immutable, a
l’absolut, el dualisme tendeix al dinàmic, al canvi, al provisional. En
ambdós casos es fuig de l’irracionalisme com si fos l’enemic número u. L’home no pot renunciar a cercar un sentit a la vida i a trobar el seu lloc en el cosmos. Ni l’agnosticisme ni l’escepticisme no
renuncien a sostenir racionalment les seves pròpies i respectives actituds. Com que no es pot revelar l’enigma de l’univers, és més racional abstenir-se de les explicacions últimes —ens diuen aquests sistemes de pensament. El dilema monisme/dualisme sembla no poder
admetre una solució intermèdia si es vol salvar la racionalitat.
c Si no reduïm la nostra meditació sobre la condició humana al que
ens diu una sola cultura, ens adonem que altres cosmovisions han
cregut trobar una via de sortida al dilema a què hem al·ludit entre
el monisme i el dualisme. És la visió adualista o advaita, que constitueix la clau de les pàgines d’aquest estudi.
La gran interpel·lació de la visió adualista a la ment que ha conﬁgurat la cultura moderna (que ja no podem anomenar més tan
sols occidental ) consisteix precisament en la invitació a superar el
racionalisme sense caure ni en l’irracionalisme ni en el supranaturalisme.
El desaﬁament de l’aproximació adualista a la realitat representa una mutació en els fonaments mateixos de la cultura dominant
que ha creat la civilització contemporània, basada en la separació
entre el coneixement i l’amor. L’advaita no pot ser acceptat només
amb l’intel·lecte; requereix també l’amor. L’home no aspira només a voler trobar la Veritat, que vol com-prendre —i Heidegger
en pot ser el símbol contemporani. L’home aspira també al Bé, que
vol encarnar, realitzar —i Lévinas en pot ser el símbol actual. Cal
un hieros gamos, unes ‘noces sagrades’ entre Coneixement i Amor.
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Un exemple d’aquest desaﬁament és la visió cosmoteàndrica,
que intentem descriure en l’última part del nostre estudi.
Aquesta visió ens diu que la realitat no és formada per un bloc
universal indistint —ja sigui diví, espiritual o material— ni per
tres blocs o per un món en tres nivells —el món dels Déus (o de la
Transcendència), el món dels homes (o de la Consciència) i el món
físic (o de la Matèria), com si es tractés d’un ediﬁci de tres plantes.
La realitat és constituïda per tres dimensions relacionades les unes
amb les altres —la perichōrēsis trinitària—, així que no solament
una no existeix sense l’altra, sinó que totes estan entrelligades interin-dependentment. Tant Déu com el Món i l’Home, presos separadament o en si mateixos, sense relació amb les altres dimensions
de la realitat, són simples abstraccions de la nostra ment. Aquesta
intuïció cosmoteàndrica, crec, resol una sèrie d’antinòmies de les
quals la ment contemporània sembla no poder-se deslliurar. Podria
constituir la base per a una nova visió de la realitat.

La primera part està dedicada a un estudi general sobre la Divinitat i a un
estudi més particular sobre els seus rostres (capítols 1 i 2). La segona part
ofereix un comentari sobre la Trinitat cristiana, que ha sofert nombroses
reelaboracions ja que el tema és el nucli fonamental de la visió cristiana de
l’autor: el Déu vivent i el Déu trinitari, que no és ni monoteisme rígid ni
politeisme, així com el cristianisme no és la seva doctrina simple; a la segona secció es presenta l’Home com un ésser trinitari en la visió antropològica, hel·lènica i còsmica, i la responsabilitat que té amb el cosmos.
Com a recapitulació de la problemàtica, a la tercera part s’introdueix
una visió més àmplia, anomenada Trinitat radical, és a dir, la visió cosmoteàndrica, descrita primerament en el seu aspecte general i després en
la seva forma d’espiritualitat.
Cal posar en relleu la importància d’aquest volum, ja que tracta de la visió universal de l’Home com a microcosmos, imatge del Tot, visió que reconeix en l’Home la seva dignitat en relació amb Déu i amb el Cosmos.

