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ja no era un fet obvi; semblava més

les i interpretacions que no quedessin

ca tradicional. Era un intent de redes-

sotragades, sovint hi

aviat una tria individual que s’havia

invalidades per la pluralitat de l’ex-

cobrir en el pla intel·lectual la imme-

ha paraules que so-

d’enfrontar a la possibilitat de l’ab-

periència humana, que servissin per

diatesa de l’experiència. [...]

nen més buides que

sència de fe. A això encara cal afe-

referir-se a les realitats d’un aborigen
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mai. Llavors necessi-
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australià, d’un indi, d’un ibo, d’un

la teologia han tingut un paper clau

tem trobar-ne de noves o bé redesco-

l’imperialisme europeu: la descober-

cristià i fins i tot d’un ateu. Una de les

per a la història del dret, de la filoso-
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ta de certes pràctiques, en pobles llu-
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la renovació del llenguatge ve una
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fenomen religiós, en camps diversos

moderna. Però, a l’entendre d’Otto, la

sensació de comprensió i allibera-

dental de religió. De sobte, el feno-

com l’antropologia, la psicologia i la

sofisticació rigorosa d’aquestes espe-

un llenguatge més ajustat a la vivència religiosa, universal i concreta al-

¿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?

hora. [...]
Un segle després, algunes tensions que ja es percebien en l’època
d’Otto

encara

s’han

intensificat.

Les institucions i les doctrines religioses tradicionals han continuat perdent pes, alhora que s’han difós tota
mena de discursos i pràctiques que es

ment. El sagrat, de Rudolf Otto, ha tin-

men religiós es presentava com una

teologia, va ser la del sagrat. I, entre

culacions tenia un preu: amb cada

gut aquest efecte per a milers de lec-

realitat molt més vasta, i alhora els
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increment de la racionalització s’allu-
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nyava més la vivència religiosa con-

per una força que sembla superior
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l’espiritualitat. És com si la vida i la

vegada en plena Gran Guerra, el 1917,

inadequats per descriure els discur-
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a la ciutat aleshores prussiana de

sos i els rituals observats a l’Àfrica o a
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il·luminada a contraclaror i sent un

res de Polònia). Semblava que s’aca-

fondre termes com ara animisme, to-

giques de base filosòfica. Otto les

no-sé-què inquietant, potser un lleu
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profunda i lliure. Qui senti aquests

bava un món i en naixia un altre, i en

temisme, tabú, mana. Fins i tot la ve-

coneixia a la perfecció, i per això po-

tremolor, o fins i tot quan algú sent

tica? Les teologies més refinades de la

perills trobarà un aliat en Rudolf Otto.

certa manera el llibre responia a aque-

lla idea de Déu semblava massa

dia proposar amb més consciència un

alguna cosa semblant en un temple

trinitat i la providència no ho expli-

El seu llibre no sols pot ajudar a com-

plantejament nou. Després d’anys

llunyà on no sap reconèixer cap sím-

quen. La raó no ho explica.

prendre la intuïció humana d’allò que

d’estudis acadèmics, buscava la ma-

bol, ¿quin paper tenen els dogmes

Rudolf Otto es proposa aclarir

és totalment altre. El sagrat també

lla atmosfera en el camp concret de la
religió. Feia dècades que el cristianis-

carregada de pressupòsits.
Qualsevol europeu que s’inte-

me institucional perdia pes. Àmplies

ressés per la religió, creient o no,

nera de posar en primer pla aquells

formals en aquesta sensació? ¿Què

aquesta experiència, l’experiència

ens mostra un camí per reconnectar

capes de la burgesia i els obrers havi-

s’havia de replantejar a fons la seva

elements essencials del fet religiós que

vol dir que algú, en algun moment

del sagrat. I per fer-ho ha d’allu-

la nostra experiència amb l’herència

es troben fora de la disciplina teològi-

únic de la seva vida, se senti travessat

nyar-se de l’argot teològic, per crear

cultural que hem rebut.

en adoptat una cultura secular. La fe

herència cultural. Calia trobar parau-
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