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i n t roducció
M entre que el primer tom del volum Misteri i hermenèutica tracta
del mite, el símbol i el culte, tres formes a través de les quals l’home s’obre
al misteri de la Realitat, el segon tom és dedicat a la fe, l’hermenèutica i
la paraula com a expressió d’aquesta obertura.

Fe
Entenem per fe aquella dimensió de l’home que correspon al mite. L’home està obert a un horitzó de consciència cada cop més ampli, i aquest
horitzó és present en el mite. Considerem aquí la fe com el vehicle a través del qual la consciència humana passa del mythos al logos —en la mesura que tota fe s’expressa en creences. La fe manifesta el mite en què
creiem sense ni tan sols «creure» que hi creiem. Creure no és posseir una
fe tal com es posseeix un objecte de coneixement; és simplement l’acte de creure.
La reflexió humana sobre la fe pot versar sobre l’acte de creure o bé
sobre el contingut de la nostra creença. El primer cas fa possible un discurs sobre la fe i ens fa conscients dels resultats de creure. El segon cas
o bé s’autodestrueix com a reflexió racional, perquè no comprèn els continguts de la fe, o bé, si els comprèn, també la destrueix en reduir-la a
coneixement. Això és el que l’edat mitjana llatina anomenava incompatibilitat entre cognitum i creditum, entre el que es coneix i el que es creu.
Sabem que creiem —primer cas—, però no sabem què creiem —segon
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cas—, i és per això que creiem sense conèixer. És a dir, la fe que s’expressa en la creença no té objecte, no és un ob-jectum de la nostra ment. Tomàs d’Aquino, a la segona part de la seva Summa Theologiæ, tot expressant una creença comuna en el món cristià, podia afirmar: «actus autem
credentis non terminatur ad enuntiabilem sed ad rem» (‘l’acte del creient
no s’atura en la formulació, sinó que té la seva fi en la cosa mateixa’),1 en
la realitat mateixa. La realitat, aquí, és el Misteri sempre inesgotable, més
enllà del coneixement objectiu.
«Crec en Déu», per exemple, és una declaració cognitiva quan vol expressar l’acte de creure —primer cas—, mentre que és fe real tan sols
quan no sé què és Déu, és a dir, quan no conec Déu com a objecte de la
meva fe —segon cas. Si algú em demanés si jo crec en Déu, no sabria donar una resposta adient, perquè no sé què es vol dir amb «Déu», i per
tant no puc respondre si en aquest «Déu» hi crec o no. Tota pregunta
sobre Déu o bé s’autodestrueix perquè no sap què està demanant, o bé
dissol el Déu que cerquem en quelcom que no és Déu, sinó un simple
ídol. El Déu de la fe és un símbol, no un concepte.

tots dos s’hagin separat: Hermes és el missatger dels déus, però només
fora de l’Olimp.
Arribats aquí, podem distingir una hermenèutica triple, o més aviat
tres moments kairològics en l’aventura hermenèutica, tres maneres interrelacionades de superar la distància epistemològica i, per tant, l’aïllament humà.

Hermenèutica
El que es creu no és el que es coneix. I això no subordina pas una cosa
a l’altra, sinó que estableix un vincle entre coneixement i fe com a diferents formes de consciència, sense permetre que la consciència es redueixi a coneixement pur —d’objectes— o a simple creença —en els mites.
Això fa emergir una imatge de l’home que no pot limitar-se únicament
a logos o a mythos.
Tot i això, hi ha moltes coses que requereixen una interpretació. L’home no viu només de símbols. Per això tenim la segona part del llibre.
L’hermenèutica és l’art i la ciència de la interpretació, de produir un sentit, de donar significat, de tornar la vida als símbols i, finalment, de deixar
que n’emergeixin de nous. L’hermenèutica és el mètode per superar la distància entre un subjecte coneixedor i un objecte a conèixer, després que
1

Tomàs d’Aquino, Summa theologiæ II-II , q. 1, a. 2, ad. 2.

17

1 L’hermenèutica morfològica consisteix en l’explicació o l’aclariment
per part, posem per cas, dels pares, els mestres, els ancians o les persones més preparades, en benefici d’aquells que encara no han tingut ple
accés al significat preciós i ocult d’una cultura particular. És la lectura
del text. L’hermenèutica morfològica és la revelació homogènia d’elements implícits o de fets desconeguts. Aquí el gran mètode és la lògica. Partim de l’implícit —que és present en els «savis»— per arribar
fins al present. Procedim a través de la comparació i de totes les altres
regles del raonament correcte.
2 L’hermenèutica diacrònica implica el coneixement del context —coneixement necessari per poder entendre un text, perquè el temps transcorregut entre el que s’ha d’entendre i qui ho ha d’entendre ha enfosquit,
o fins i tot alterat, el significat de la dada originària. L’hermenèutica
diacrònica també s’ocupa dels problemes de la ideologia i del temps.
Considera el factor temporal com a element intrínsec del procés de
comprensió. El seu mètode és fonamentalment històric. Acció i participació són els seus components bàsics. Això significa sortir de la nostra «posició» personal per tal de penetrar en una altra visió del món.
Aquest és el lloc adient per a la dialèctica: aquí el moviment va del
present al passat, per tal d’incorporar-lo, d’incloure’l en una categoria
més àmplia, o d’eliminar-lo. L’hermenèutica diacrònica no és el jove
que aprèn coses del passat a través dels seus contemporanis; és l’adult,
sòlidament arrelat en el seu actual estat de consciència, que cerca enriquir-se mitjançant la comprensió del passat.
3 En tot procediment hermenèutic que vulgui ser complet cal encara un
tercer moment, i el fet que sovint s’hagi ignorat o no hagi estat prou
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apreciat és un dels motius principals de la manca d’entesa entre les diverses cultures del món. L’anomeno hermenèutica diatòpica, perquè el
que s’ha de superar no és una simple distància temporal dins d’una mateixa i àmplia tradició, sinó la bretxa que hi ha entre dos topoi humans,
«llocs» de comprensió i d’autocomprensió, entre dues —o més— cultures que no han desenvolupat els seus models d’intel·ligibilitat o les
seves premisses fonamentals partint d’una tradició històrica comuna
o a través d’una influència mútua.
Avui ja no podem superar els límits de la nostra pròpia cultura sense
adonar-nos que una altra cultura pot tenir una aproximació distinta a
la realitat. L’hermenèutica diatòpica parteix de la consideració temàtica
que per entendre l’altre no podem presumir que tingui la nostra mateixa autocomprensió i els mateixos coneixements fonamentals que nosaltres. Aquí el que està en joc és l’horitzó últim humà, i no tan sols els diferents contextos. El mètode utilitzat en aquest tercer moment és el d’un
particular diàleg dialògic, el dia-logos que travessa el logos per tal d’assolir el reialme dialògic i translògic del cor —d’acord amb la majoria de
les tradicions—; això permet que sorgeixi un mite en què podem estar
en comunió, i que finalment durà a la comprensió, a compartir un mateix horitzó d’intel·ligibilitat.
L’hermenèutica diatòpica aspira a conèixer el pretext, a més del text i
el context. L’hermenèutica diatòpica no és objectivable, ja que considera
l’altre com a font de coneixement igualment original. En altres paraules,
l’autoconeixement de l’home no té només a veure amb el que l’home pensa de si mateix, sinó amb allò que l’home és. Per entendre què és l’home,
necessitem un mètode radicalment diferent del «científic», perquè el que
l’home entén de si mateix és també part del seu ésser. En efecte, la comprensió de les diverses formes d’autoconeixement humà és un problema
central de l’hermenèutica diatòpica. En el nostre cas utilitzarem l’hermenèutica diatòpica sense un estudi sistemàtic de la seva teoria.
He assenyalat ja la importància i també els límits de l’hermenèutica.
No tan sols de pa, ni tan sols de paraules viu l’home. Mite i fe desafien
l’hermenèutica, però sense hermenèutica mite i fe s’esvairien tan bon punt
s’esvaeix la innocència de l’actitud extàtica. És cert que tan sols l’home,
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i només ell, pot interpretar, i també és cert que l’interpretar és constitutiu de la mateixa naturalesa humana. No tan sols la interpretació que
l’home fa de si mateix pertany al que l’home és, sinó també la interpretació que l’home fa del món és part, en cert sentit, del que el món és. Per
això la nostra recerca és aquí constitutivament oberta, inacabada, no finida, infinita.

Paraula
Una llengua és més que un instrument: és un cos, una part d’un mateix,
una part que d’alguna manera representa el conjunt, una pars pro toto. Una
llengua és una manera de veure el món, i fins i tot de ser en el món. Aquest
és precisament el segell distintiu de la paraula: ser la imatge, l’eikōn, l’expressió i la manifestació del tot, la primogènita de Déu, com afirmen les
Sagrades Escriptures hindús, cristianes2 i d’altres. Però aquí el singular és
fonamental. Les moltes paraules no substitueixen la Paraula entesa com
a encarnació de l’Esperit. Hem de parlar una llengua, i en certa manera
aquesta llengua hauria de ser el dialecte regional de la comunitat a la qual
pertanyem. Només el dialecte és ple de vida, és brillant i és capaç d’expressar el que cap idioma artificial, tot i que sigui essencial, mai no podrà expressar. Els poetes en són conscients. No obstant això, les actuals formes
dialectals no es poden permetre ser l’argot d’un grup petit o una simple repetició de clixés. El nostre dialecte ha d’integrar en si mateix l’experiència
d’altres concepcions del món. D’altra banda, no podem vessar tota l’experiència humana en una llengua, no perquè el poeta no estigui prou capacitat, sinó perquè aquesta empresa és d’entrada impossible.

La primera part d’aquest tom s’organitza al voltant de la fe, de la seva naturalesa, i cerca de trencar la monopolització de la fe per part d’una certa interpretació restrictiva. Només el caràcter simbòlic de les paraules i el
2

Cf. especialment Col 1,15.
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seu ús en sentit mític pot superar la tendència de la nostra raó a reclamar
el monopoli sobre el significat de les paraules.
La segona part cerca aplicar l’hermenèutica a alguns dels problemes
presents en la trobada contemporània entre les religions i a la comparació
entre les diverses visions del món. Aquí es fa un esforç per integrar les interpretacions, dictades per la situació actual, de l’anomenada teologia fonamental. Des d’aquesta perspectiva hermenèutica, s’examina un exemple que principalment proporciona la religió cristiana. El darrer capítol
analitza un aspecte important de tota religió, que sovint sembla haver estat indegudament ignorat. La secularització i la religió tenen sens dubte
un punt de trobada en subratllar la importància no tan sols de l’alliberament, sinó de la llibertat.
La tercera part recull el contingut del llibre Lo spirito della parola
(‘L’esperit de la paraula’), format per quatre textos sobre la relació entre
home, Realitat i Paraula, cadascun des d’una perspectiva particular. Són
textos publicats en diferents moments i ocasions, i en diversos contextos
culturals, des de l’Índia a Catalunya. Analitzen la problemàtica de manera sintètica i —espero— estimulant, des del punt de vista filosòfic, religiós
i científic, tot fent confluir en una única experiència intel·lectual i espiritual les intuïcions del pensament d’Orient i d’Occident, especialment el
pensament índic i la filosofia i el cristianisme occidentals. Segueixen tres
articles més sobre filosofia del llenguatge.

Primera part

fe

