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MÍSTICA 

La mística social o la mística col·lectiva com a via d’alliberament i com a ànima del poble. 

Lluís Maria XIRINACS (transcripció conferència 2003) 

 

1. Primer de tot, dir que m’he trobat amb una espècie de conflicte divertit, perquè hi ha com 

dues coses que passen avui, així que es creuen l’una amb l’altra. Una són unes jornades que 

organitza La Plana i l’altra és un aplec que organitzen les assemblees. I m’han aprofitat per les 

dues bandes i a més a més amb títols diferents. Per tant, a veure què faig ara, com me les 

arreglo. Tots dos títols tenen una cosa en comú, que és la mística. Els de  les jornades en diuen 

“via per a l’alliberament radical”, en canvi els altres en diuen “mística per a l’esperit del poble”. 

No és massa diferent, oi? Per tant, ho intentarem ajuntar tenint en compte, a més a més, que 

la mística és unitiva per definició. 

 2. Aleshores, suposo que teniu uns paperets que se us han donat i un d’ells és una cosa escrita 

a mà perquè està improvisada. Si voleu poseu-vos-ho al davant i, encara que sigui una mica 

poc acadèmic o poc seriós, voldria començar per una cançó. Aquesta cançó és d’un senyor del 

qual no recordo el nom, que és d’Estrasburg, i que va fer furor. Aquesta cançó, la música i la 

lletra van agradar molt en aquells temps del Vaticà II en què hi havia molt rebombori religiós i 

molta efervescència (cosa que avui dia no n’hi ha tanta, oi?) Però m’ha semblat que era ideal 

pel tema que es tracta  aquí. Jo poso al final: La Plana, 24 d’agost; paga i senyal de la terra 

catalana. No sé si sabeu que el més de novembre sembla que els que han llaurat la Plana són 

dignes del territori llaurat i se’l queden. S’ho han dit aixina. És allò que diuen que la terra és 

per qui la treballa i les cases també. S’ho mereixen i fa disset anys que estan lluitant aquí i això 

és una meravella. Però per a mi això és un símbol, tal com Déu va dir a Abraham: “Aixeca aquí 

una altar a Betel i això serà una penyora, una paga i senyal pel dia que molts anys més tard, 

Israel entri a prendre possessió de la terra promesa”, doncs també nosaltres tenim un poble. 

Nosaltres, el poble que tenim a prop, és el poble català (si estiguéssim a Andalusia en diríem 

d’una altra manera), però estem aquí i el Senyor ens ha promès la nostra terra. I aleshores ens 

ha donat una paga i senyal. I aquesta paga i senyal és la Plana, d’acord? Per això ho posa aquí.*  

3. El tema que hem de tractar avui, és un tema que jo crec que és molt punyent, molt 

important, però que no se’n parla quasi bé mai. I per tant és poc conegut encara que espero 

que, parlant-ne una mica, us ressonarà per dintre. No és una cosa que sigui aliena a nosaltres, 

sinó que senzillament, és una cosa de la qual no se’n parla. I a vegades sembla que d’allò que 

no es parla, no existeix. Doncs aquí he posat “Vers tu”, aquest himne d’alliberament de 

qualsevol poble, de qualsevol comunitat nacional i, perquè no, de qualsevol comunitat 

regional, comarcal, municipal,  de barri, de família, o del que sigui. 

És a dir, a cada un d’aquests nivells hi ha d’haver una alliberament, una reconquesta de la 

sobirania, reconquesta o conquesta, perquè per exemple, quan un és petit, en arribar als 18 

anys s’emancipa; això és una conquesta. Però a vegades hi ha llocs on l’esclavitud ha caigut al 

damunt i s’ha de reconquerir. És una reconquesta de l’alliberament. Doncs bé, el tema que 

hem de tractar avui és precisament aquest. I el que per a mi és emocionant i realment 

important encara que costi una mica d’entendre, és que el col·lectiu o la comunitat que sigui, 

per exemple, la comunitat de La Plana, o per exemple una comunitat familiar que dissabte o 

diumenge batejaran el nen aquí, té un cos i té una ànima. I l’ànima aquesta no és l’ànima de 
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cada individu, és l’ànima del col·lectiu. I l’ànima del col·lectiu no ha sigut ningú perquè no se’n 

parla. Doncs ara no solament en parlarem, sinó que la tractarem de tu; “Vers tu”. 

4. Per començar cantarem aquesta cançó, que és una salmòdia. La salmòdia és un tipus de 

cançó que té un ritme com d’anar caminant. Ara estem asseguts però potser cap al final la 

podríem repetir caminant. 

-CANÇÓ- El poble de déu que fa via, travessant l’immens arenal. Fugir de cruel tirania i ara 

avança sota el cel blau. S’acosta la terra llunyana pel seu Déu promès als antics, on tota dissort 

és llevada en un món joiós i tranquil.  Vers tu, Terra Promesa, el poble de Déu alça el braç. Vers 

tu, Terra Promesa, adreça l’amor i la fe. Vers tu, Terra Promesa, enmig de combats va 

avançant. Vers tu, Terra Promesa, vers tu. 

5. La tractem de tu i anem cap a ella. Aquí posa a continuació: Himne d’alliberament: Fugir, 

travessant, avança, s’acosta... Això són paraules de la cançó. De qualsevol comunitat nacional, 

que és la terra promesa, fixeu-vos que diu terra promesa, és a dir, l’esperit requereix terra, 

l’ànima requereix cos. I per altra banda, subjecte emancipat vers tu, amb ànima, que és poble 

de Déu. 

6. El que hem de parlar avui és el tema aquest de la mística social o la mística col·lectiva com 

a via d’alliberament i com a ànima del poble. No massa tampoc, però en totes les tradicions 

sagrades o religions, fins i tot la cristiana també molt, els sufismes amb el islam, i molts altres, 

els jueus... Tots han tingut dimensió mística, però tal com ens arriba actualment veureu que 

totes ens arriben per la via individual. És a dir, totes parlen de místics i de com fan una 

aventura interior d’alliberament, evidentment, i per a recuperar l’ànima interior. Com que n’hi 

ha molta de literatura d’aquesta, el famosíssim Ramon Llull, Sant Joan de la Creu, per exemple, 

Santa Teresa de Jesús, etc... doncs jo avui només ho faig com una referència.  

7.  El que vinc a dir és que el mateix que passa amb l’individu passa amb la societat. Hem de fer 

l’esforç de pensar en comunitat, no en individu. Almenys quan estem en el nivell social. I 

aquest esforç no sabem com fer-lo. Ho pensem com a suma d’individus i la suma d’individus 

mai és una comunitat. Una comunitat és molt més que una suma d’individus, però molt més. 

És una personalitat nova. Com dèiem aquest matí, quan es casen dos, no són dos sinó que són 

tres. I que el tercer és la comunitat. Doncs així és; hi ha una espècia de tercera persona quan hi 

ha dos persones que s’estimen, que passa desapercebuda perquè estem tan submergits en un 

món egoista, lliberal, de competitivitat, de preocupacions personals etc.. que només  pensem 

en mi, en l’altre en tan en quant em serveixi a mi, algunes vegades fem un esforç molt gran a 

l’altre per l’altre, caritativament, amorosament, i punt. Però sempre són dos. Sempre hi ha 

dvaita, sempre hi ha dualitat. 

En canvi, una comunitat és una síntesi en què es perden les individualitats. Es perden en la 

comunitat, però no es perden en elles mateixes. Però passa a formar part d’una cosa 

superior. I aquí, permeteu-me que ho relacioni amb el tema d’aquestes jornades, que és “De la 

cobdícia a la riquesa”. Doncs penseu; ser egoista és cobdícia pura. I formar part d’una 

comunitat i la comunitat en sí, és riquesa pura. És a dir, és infinitament superior el bé que 

s’obté d’una comunitat que d’un individu. I d’un individu que d’una cèl·lula, i d’una cèl·lula que 

d’una molècula. I d’una molècula que d’un àtom, i d’un àtom que... i així anar baixant. És a dir, 
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tots aquests graons són importantíssims, però cada un té la seva cosa pròpia afegida a les 

anteriors, posada al damunt de les anteriors i integrant totes les anteriors. 

8. Aleshores, en el progrés de l’univers, que jo sàpiga, una cosa més elaborada, més 

avançada, més llençada endavant que la comunitat humana (i perquè no, les animals i 

vegetals) però la humana al capdavant, no existeix. I per tant, participar en la creació de 

comunitats és un privilegi còsmic que l’hauríem d’aprofitar com l’aire que respirem. I quasi 

hauríem de dir; “m’oblido de mi mateix perquè el que importa és això”. I oblidar-se de sí 

mateix només es pot fer d’una manera; voluntàriament. Si no, no val per a res. 

Doncs bé, la comunitat és una riquesa perquè és la integració de totes les ànimes dels 

individus que la formen. I per tant té una riquesa extraordinària. I ningú té la cobdícia de 

quedar-s’ho per a ell.  

9. Doncs bé, en l’individu, el procés que es presenta en la tradició és passar d’aquest món a 

l’altre món. De la vida dels detalls, de la vida concreta, de la vida del cos, a la vida de la 

Transcendència. I això és el que se’n diu l’alliberament, o l’ascètica i mística, o la via de 

salvació o digueu-li com vulgueu. Hi ha una part ascètica i una part mística. 

La part ascètica consisteix en desenganxar-se de totes les coses d’aquest món. La qual cosa no 

vol dir negar-les. Al contrari, hi han de ser. Ho hem dit abans de passada; tota ànima requereix 

un cos. I si a mi se m’ha mort el fill, ja puc fer el que vulguis però si no me’l tornen encara que 

el porti a l’ànima, o al cor o el que vulguis, doncs no obstant, se m’ha mort. I mentrestant el 

cos no hi és. Per tant el cos és tant essencial com l’ànima; igual. Però bé, el pas de l’ascètica, és 

la negació de si mateix, la negació del món, de les coses del món, i la negació d’un mateix . I 

això surt molt en els Evangelis: “qui no es negui a si mateix no pot ser el meu deixeble”, “qui 

no mori a si mateix no pot seguir-me”, “si una llavor no mor a terra no dóna fruit”, i tot això. 

Doncs bé, això s’ha d’afinar molt. L’ascètica pertany a aquest món i la mística pertany a l’Altre 

món. 

10. Tradicionalment en l’ascètica hi ha tres fases. La fase purgativa, que és quan et costa 

deixar les coses, desenganxar-te de les coses; una fase il·luminativa; aquí ja comences a 

entusiasmar-te per l’atracció de l’altra vida i una fase unitiva en què t’hi llences, a l’altra vida. 

Et perds a tu mateix, negues el jo (la mort del jo) i te n’hi vas. Doncs aquest seria el procés 

clàssic. La mística és tot això, però més endavant.  

11. Hi ha una mística purificativa, que és entrar en contacte amb la transcendència, et cremes. 

A no ser que siguis or; si ets palla, et cremes i si ets or, et purifiques. Doncs aquesta és la 

purgativa. Purga tota la palla i només en queda l’or. I t’ho fa Ell. No ets tu qui has de lluitar, no 

ets tu qui t’has de dominar. Però d’això ja en parlarem més en un xerrada sobre la no-

violència. 

Hi ha també la via il·luminativa, que és una il·luminació passiva; és a dir, que no ets tu qui 

t’interesses per Déu, que el vas a buscar, sinó que és Ell qui et ve a buscar a tu. I la unitiva que 

és el perdre’s definitivament un mateix, atrapat per Déu. 

12. I encara hi ha tota aquesta volta de tornada que en les tradicions no se’n parla quasi bé 

mai gens. D’una manera sistemàtica, els fets hi són, la vida hi és, passen coses d’aquestes però 

no s’explica. Tot aquest problema és degut a una cosa molt trista; la immensa majoria de les 

tradicions religioses han resultat presoneres històricament dels poders. Dels poders polítics, 
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militars, econòmics, etc. I s’han convertit en imperialismes religiosos, és a dir, maneres de tenir 

la gent controlada. Deia l’Erich Fromm: “el 90% de la seguretat de l’Estat és a càrrec dels 

capellans. I la resta de la policia, de la guàrdia civil, de les presons i dels militars (que són uns 

quants díscols que no fan cas als capellans i llavors els atrapen per aquesta altra banda)”. Avui 

dia no és tanta veritat això, perquè no són els capellans sinó la televisió la que mana però bé, 

quid pro quo (una cosa per l’altra). No es necessiten tant els capellans, perquè abans eren els 

únics que feien sermons, però com que ara, a la televisió ho tenim cada vespre -com a mínim-, 

doncs no calen; és una altra forma de fer les coses, però és el mateix. 

13. Bé, doncs degut a aquest imperialisme costa molt que els poders sagrats, els poders 

jeràrquics, permetin que la gent marxi d’aquí. Perquè aquí, que és en aquest món, és on són 

ells i és on ells tenen el poders. És aquí on hi ha les espases i les presons i les lleis i tota això. 

Aleshores, quan tu abandones tot això, marxes del seu control. I això ja no els agrada. I de fet, 

encara que es digui que és molt complicat i que s’han de fer moltes condicions,  aquest  camí 

és naturalíssim. Els nens petits els fan tot sovint, però després no se’n recorden. Com el ioga, 

per exemple; veus un nen petit que es posa la cama al darrere, però jo, en canvi,  ja no ho sé 

fer i llavors he d’anar a classes amb un xaman perquè m’ho torni a arreglar. És una 

reconquesta perduda.  

14. Doncs bé, ens permeten anar fins aquí però tornar, no. Perquè aquí no manen ells, aquí en 

mana un altre; la Transcendència. I aquesta altra que mana vol influir aquí i això, no els convé. 

I per tant, no se’n parla mai. Jo tinc dues germanes, monges de clausura, que han fet aquest 

camí i estan aquí; són monges contemplatives. Mai s’ha dit que surtin les monges de clausura 

del convent i es posin a criticar el senyor Aznar o en Bush, per exemple. Tot i que això, a la 

història, ha passat. Santa Caterina de Siena, per exemple, va sortir del seu convent, on era 

monja de clausura, i se’n va anar caminant per Itàlia fins al papa d’Avignon, va aconseguir 

parlar amb el Papa i li va dir a la cara que estava equivocat, que estava tot ell presoner del rei 

de França i que això no podia ser. Una pobra monja de clausura va sortir amb una missió 

divina, amb una missió específica, per fer el que Déu volia que fes. D’això se’n diu profetisme. 

Un altre cop veiem una entrada aquí que és el compromís amb aquest món havent fet tota la 

volta. S’entén la roda?  

15. Doncs ara passem a parlar de la segona roda, la col·lectiva, que és la que ens ocupa avui. 

Veiem que també té les quatre fases aquestes, només que he posat uns noms diferents. 

  



5 

 



6 

 



7 

 

 

16. Ara bé, és important no confondre això que estem tractant avui amb el pas de l’individual 

a allò col·lectiu. És a dir, cada persona està cridada des de dintre a fer aquest camí pel seu 

compte i a inventar-se la seva pròpia religió. Dic inventar-se d’acord amb Déu. I si no ho fem i 

vivim només de la religió que ens posen a sobre o al darrere, o no vivim de cap religió, no 

madurem del tot. Del fet de passar d’aquí a aquí (del pas individual al col·lectiu), se’n diu 

iniciació. 

17. Els pobles primitius tots tenien aquesta mística col·lectiva desenvolupadíssima. No només 

la mística, és a dir, des d’Occident, quan s’estudia el pobles primitius se’ls carreguen dient que 

eren animistes. Són animistes i corporalistes i el que vulgueu. Perquè les destrals que feien 

eren finíssimes, vull dir que aquella gent eren animistes, però moltes coses més. I no és que 

ells fossin dolents perquè eren animistes sinó que nosaltres som dolents perquè no en som. 

Perquè ens falta aquesta cosa que ells tenien (i ells tenien més coses). 

Doncs bé, en tots els pobles primitius hi havia el que es deia la cerimònia d’iniciació o 

totemització, que era que el nen (que evidentment naixia en una comunitat), anava madurant 

i l’anaven preparant per arribar al moment en què era membre de ple dret en la comunitat de 

la qual formava part, que era la vida adulta, la vida pública que se’n deia abans (la res publica) i 

públic ve de poble que té pèl al pubis, o sigui, que és adult, és púber, adolescent. I els pobles 

primitius eren tant savis que a un nano de dotze o tretze anys ja el consideraven adult. 
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18. Doncs bé, el pas d’aquest nivell individual a aquest nivell col·lectiu és el que se’n deien les 

cerimònies d’iniciació, que eren molt sèries, molt importants, duríssimes, algunes d’elles. I que 

no eren només iniciació a la mística, sinó iniciació a tota la vida de la col·lectivitat. No sé si 

eren els inques del Perú, que per a considerar un noi a punt per entrar a la comunitat 

l’obligaven a posar-se a dalt d’una muntanya, amagat amb pedres a la punta de la muntanya, 

esperant que vingués un còndor i s’hi posés. Llavors, quan s’hi posava el còndor ell l’havia 

d’agafar per les potes i lluitaven fins que el còndor es moria. Si matava el còndor, estava a punt 

per entrar a la comunitat. Un sistema molt finolis per a madurar. 

19. Nosaltres hem preparat una cerimònia per a batejar un nen la setmana que ve. I hi ha 

quatre passos; el primer és l’anunci, és a dir, es fa la crida a iniciació. Però per exemple, quan  

Jesús dedica l’Evangeli, també crida a la iniciació: “veniu cap al meu Regne”. Mirat d’una 

manera molt material, els soldats quan els criden a files, els criden al que se’n diu la mili, que 

és la iniciació. També cada any les universitats fan una crida als alumnes a estudiar una carrera 

per a ser adults. Però com que aquesta cosa a la qual es va a celebrar és molt grossa, la crida 

ha de ser molt important, i això era el que en deien testimoni; donar testimoni amb la pròpia 

vida; una persona que atreu a la gent distreta o als nois massa joves cap a una realitat molt 

profunda i molt important que s’ha de fer valdre. 

 

 20. El segon pas és la resposta del cor. Aquesta segona és misteriosa, és interna, no es veu 

des de fora, i et poden enganyar. És quan la persona diu: “sí, jo vull negar-me a mi mateix. No 

per anar-me’n a l’altre món, només, sinó per anar a la societat, en aquest món”. Aleshores, la 

resposta del cor, que tradicionalment se’n diu la fe, o la conversió, o digueu-li com vulgueu, és 

el canvi de la persona d’individualista, a comunitària. Però canvi de cor, és a dir que en el seu 

cor, obre pas, obre camí a la comunitat. 

21. Després hi havia un tercer pas que era la confessió. No confessió dels pecats, sinó la 

confessió de l’alegria de la nova vida que s’estava ensumant. Perquè quan això es fa amb el 

cor, ja està fet tot. El demés són coses de tràmit. Per tant, la confessió era un càntic a l’alegria 

que es feia davant de la comunitat. 

 22. Finalment, després de la confessió hi havia les obres, el canvi. I les obres podien ser fer 

això que dèiem del còndor o un altra cosa. Les obres volien dir practicar, jugar-se-la per la 

comunitat o el que fos.  

23. Jo no pretenc donar-vos un directori litúrgic de com s’han de fer les coses; això s’ha de fer, 

és bo de recuperar. Però jo aquí només estic aportant unes quantes idees de fons perquè 

activin a anar fent aquestes coses. 

24. Doncs bé, ja tenim el nivell aquest. És important per saber perdre’ns a nosaltres mateixos 

pel col·lectiu. Hi ha persones que ho tenen molt clar. Hi ha persones que tenen la sort, per 

gràcia de l’Esperit Sant, o què sé jo, d’estar sempre pendent dels altres. Sempre estan en el 

conjunt. La majoria de gent està només a la seva. Hi ha persones però, que estan 

contínuament en els altres, veient què passa pels caps dels altres i intentant lligar-los per 

arribar al consens. Al principi quan les coses eren difícils, en temps difícils, aquesta persona era 

l’animador sagrat. Aquesta persona tenia una ànima que era la dels altres, no era la seva. Que 
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no tenia jo. Perquè l’havia perdut pel camí, se l’havia deixat perdut en una cantonada i es 

dedicava a viure en els altres. Això si no ho tenen tots, no hi ha comunitat. O si voleu, només hi 

ha comunitat entre els que ho tenen això. I això és un qüestió de cor, de cor obert, 

comunicatiu, de cor que ho travessa tot amb tot. I nosaltres més aviat estem encalladets per 

problemes nostres (que no són menyspreables tampoc, cadascú té els seus i els ha de tenir i 

els ha de resoldre, si no, no és persona adulta tampoc). Però en el nivell que estem entrant 

avui, es tracta de tenir més ànima comunitària i menys ànima particular. Fem una mica 

d’esforç de, com a mínim, desitjar-ho, això. 

25. Potser la cosa més escandalosa que us podria dir ara és que us oblidéssiu de Déu i 

entenguéssiu que ens han fet trampa interposant-nos aquesta postal entremig de la realitat i 

nosaltres. Aquesta postal que se’n diu Déu. Hi ha unes coses subtils que donen pistes de la 

falsificació que s’ha fet. Déu és com una persona que entra en competència amb els homes. I 

els homes entren en competència amb Déu. Doncs això no pot ser, i en canvi, ha estat així 

històricament. En alguns llocs diuen Pare, Fill i Esperit Sant. Alguns llocs diuen que la 

transcendència és l’Esperit universal. Això ja estaria millor.  

26. L’ànima de l’univers és la Transcendència; el cos de l’univers, és el cos de l’univers. Però 

igual com diem això, podem dir; l’ànima meva és l’ànima meva i el meu cos és el meu cos. Però 

també podríem dir que el cos d’una família és el cos de la família i la família té ànima. I l’ànima 

no és una persona que està en contraposició de jo, o en contraposició de la meva família, del 

jo de la meva família. L’ànima es l’ànima de la família. I l’ànima és una ànima de poble. I ara 

veureu quina finor de canvi; quan a l’Antic Testament es parla del Déu d’Israel (que això es diu 

molt a la Bíblia), s’està dient que Israel té un Déu que no se sap ben bé si és un Déu únic, 

universal, el seu, o què. I quan entrem aquí de seguida entrem a fonamentalismes o a 

racionalismes que llavors abandonen la noció de déu, per inútil. És a dir, el Déu d’Israel i Ahmé 

poderós amb mà estesa i braç poderós que escampa els enemics (i el Déu dels arameus i dels 

fenicis que era el Déu Baal) i va competint amb altres Déus. 

Com veiem en la mitologia grega; els déus són tant desgraciats com els humans, són persones 

que competeixen entre elles, que són individualistes,  cadascuna va a la seva, etc. O fins i tot, 

no són individualistes, són bones persones; un Déu pare Totpoderós, Benefactor nostre, etc. 

Tenim tendència a pensar que Déu és així, bo. Després ve un terratrèmol, com li va passar a 

Leibniz a Lisboa, on hi van  morir 150.000 persones, i la gent li deia a Leibniz: com pot ser bo 

Déu, que permet aquest terrabastall?   

27. Per què no fem una mica d’esforç i esborrem aquesta cosa que en diem Déu i el 

substituïm per les ànimes? O si voleu feu-ho al revés; la meva ànima és el meu Déu. L’ànima 

d’Israel és el Déu d’Israel, l’ànima de l’univers és el Déu de l’Univers. Digueu-li així si voleu. 

Però el que vull dir-vos és que el Déu de l’univers, d’Israel i el meu, no són tres persones 

diferents; són la mateixa; la mateixa ànima, el mateix esperit. 

28. Aleshores resulta que sempre que estem resant a Déu, o quan estem desitjant arribar a 

Déu a través de la mística, estem arribant a la nostra ànima. I això és magnífic. A més, les 

coses espirituals, no van com les coses corporals; aquest braç està fora d’aquesta llibreta i 

aquesta llibreta està fora d’aquest rellotge. L’Esperit, és un únic esperit que agafa formes 

diferents maneres diferents, segons cada lloc on s’encarni aquest Esperit, on es fa càrrec 

aquest Esperit, on es realitza. Però l’Esperit és el mateix. 
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 29. Per tant això fa que aquest Esperit és la mateixa ànima meva i per tant no estic en 

contraposició amb ell. És un tros de mi, diguem-ne. Això per una banda. I ara fixeu-vos en 

aquest detalls. Quan resem el Parenostre, nosaltres diem: “Vingui a nosaltres el vostre Regne” 

No diu mai “anem nosaltres al vostre Regne”. I els capellans diuen: “procura portar-te bé en 

aquest món i aniràs al cel”. Veieu la diferència? “Vingui a nosaltres el vostre Regne” i el altres 

diuen “tu porta’t bé, encara que et casquin, t’explotin... i llavors, al cel, t’ho premiaran”. “Faci’s 

la vostra voluntat, que sempre es fa en el cel; faci’s aquí a la terra”. Per tant, el que s’està 

demanant una altra vegada no és anar al cel sinó que el cel vingui a nosaltres.  

30. En l’Apocalipsi, Sant Joan diu estic a la porta i truco. Si algú m’obre, entraré, faré morada 

allà, soparé amb ells i serem feliços. És a dir, la impressió que hi ha en aquestes frases que us 

acabo de dir és que l’ànima està expulsada del cos i s’ha de recuperar. Això és tenir ànima. Un 

individu, un poble, una família... tots. I la majoria de pobles, famílies, barris, el que vulgueu, 

estan la mar de desanimats. No tenen fons, estan sense fons. I l’ascètica i la mística 

col·lectives són cridar que vinguin. I s’ha de cridar quan s’està molt lluny, quan la separació ha 

sigut molt gran. Perquè si no, ens ha dit l’Apocalipsi, que “estic a la porta i truco”. És a dir, les 

persones que estan despertes, de seguida noten que a la porta truquen, que volen entrar. I si 

de cas sóc jo que poso resistències. I si jo m’he allunyat molt de la casa del Pare (com diu la 

tradició bíblica) si m’he allunyat molt de la transcendència, aleshores sí que he de fer el camí 

de tornada perquè sinó, no s’acosta, perquè he anat massa lluny. No us podeu imaginar, com 

de lluny ha anat Occident en aquest camí de  separar-se de la seva ànima, la seva pròpia 

ànima. És una cosa impressionant. I es podria dir que la gran crisi de la humanitat va ser quan 

l’ànima dels pobles va volar al cel. No vam ser expulsats del paradís terrenal; nosaltres vam 

expulsar el paradís terrenal de nosaltres. I el tenim expulsat i castigat contra la paret. El Llibre 

de la Saviesa avisa: “Em moro de ganes d’estar amb els fills dels homes –diu la saviesa-, he 

donat totes les voltes per l’Univers, em barallo amb les tempestats, i estic als confins de 

l’univers, als mars, les muntanyes, els arbres,... però nano, com estar entre els fills dels homes 

no hi ha res”. Està morta de ganes de venir a nosaltres. El Regne de cel pateix violència per 

entrar en aquest món. Això ho diu l’Evangeli. És a dir, és una expulsió d’una cosa connatural a 

nosaltres. Per tant, aquesta teoria del sobrenatural, és falsa. És el que es dóna de natural, això. 

És natural que tinguem ànima i cos. I el que és artificial, és separar-los. Per tant, doncs, 

retornem a allò natural. 

31. Normalment pensem allò místic com individualista. I allò social ho pensem estructurat, 

administratiu, urbanístic i coses així, doncs resulta que quan alguna vegada es planteja que hi 

hagi ànima social, la gent es pensa que ha d’obeir, que ha de negar-se a si mateix en el sentit 

de no tenir voluntat ni llibertat, i passes a les religions col·lectives que són una desgràcia, en 

què unes jerarquies posen uns dogmes, unes litúrgies, uns cultes que són obligatoris; sinó vas a 

l’infern, peques mortalment, no aniràs al cel, si no fas almoina, si no reses cada dia cinc 

vegades, etc. van posant tot de coses. I per què?Perquè la part col·lectiva de la religió també té 

cos col·lectiu. I aquest cos col·lectiu són els ritualismes. Igual com les monges de clausura, o els 

capellans, o els monjos, fan unes estones de meditació (o els monjos budistes, és igual), 

concentració i contemplació per a retrobar-se amb la seva pròpia ànima, l’Atman, que diuen 

els indis (la meva ànima ets tu, Senyor); doncs igual com ells es dediquen això, la col·lectivitat 

també ho necessita, això. Aleshores, aquestes pràctiques de la col·lectivitat, fan l’efecte, als 

individus egoistes, que són obligacions, que els desmunten com a persones i que els rebaixen. I 
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les religions són vistes com una cosa passada de moda, antiquada, de l’Edat Mitja, perquè avui 

dia, la gent ha aconseguit el seu propi alliberament; la llibertat de les religions. I tenen raó, 

perquè per entremig si ha ficat el tema dels imperialismes religiosos. I aleshores tenen tota la 

raó. 

32. Però ara, fixeu-vos. Per matar la grip tallem el coll d’una persona? Doncs per matar 

l’imperialisme religiós, hem de matar la religió? I si la religió no es mata, com és la religió 

perquè no sigui imperialista? Fixeu-vos que el verdader camí és com una espècie de tall de 

navalla i cap a un cantó hi ha tota la incredulitat, descreença i l’abandó de la transcendència; i 

per l’altra banda hi ha una falsa transcendència, que són les autoritats religioses que manen, 

que acaparen la representació divina o són les lleis, els dogmes i totes aquestes coses. És a dir, 

que estic caminant en un lloc difícil entre precipicis i el que es busca és un equilibri 

impressionant perquè l’hem perdut. La gent, o se’n va cap a la descreença o se’n va cap al 

fonamentalisme. 

33. En l’Edat Moderna, amb el Luteranisme i abans també amb altres coses, però sobretot 

últimament, hi ha hagut tantes discussions per arreglar les religions, que han sortit trenta mil 

confessions i tendències diferents. I a l’Edat Contemporània, degut a la globalització, ens hem 

assabentat de què eren el budisme o la religió dels xamans de Mèxic, o la de la Sibèria, i ens 

trobem a les ciutats, o pobles amb tot d’esglesietes de testimonis de Jehovà, jesuïtes... per 

tant veiem que la humanitat no té una ànima, sinó una trencadissa d’ànimes que no serveix 

per a res. Això al poder li encanta. Perquè mentrestant, mana ell. És a dir, no tens fil directe 

amb la Transcendència.  

34. És gravíssim, és un escàndol la divisió entre espiritualitats i religions sagrades. I a cada 

país, n’hi hagi les que hi hagi, totes aquelles que no col·laborin per unir-se per ser solament 

variacions d’una mateixa cosa, són falses. No en el sentit teòric, m’és igual això (tot i que 

s’hauria de discutir, també), sinó en el sentit pràctic. Són falses, estan fent trampa, estan 

enredant. 

35. Una altra qüestió és que sovint, a dins d’una religió social hom se sent atrapat. Això és 

perquè està mal feta la religió social. És una religió d’aquestes imperialistes. Perquè en una 

religió social on no hi ha imperialisme, la gent s’hi troba a gust. S’ha de construir un cos 

social, tant en el factor humà, econòmic, etc., com en les manifestacions religioses de l’ànima, 

del poble; s’ha de construir a gust. Com a mínim aquesta part religiosa. Si la part econòmica té 

altres qüestions, ara no ho discutirem. Això ja ho discutiran uns altres. Això forma part de la 

organització administrativa. Tot el que és organitzatiu o estructural, deixem-ho, de moment. 

Però des d’un punt de vista espiritual, totes aquelles pràctiques que no es fan a gust, que no se 

sap què es vol, ni perquè es fan ni què signifiquen, estan mancades d’ànima. No tens ànima, o 

hi ha trampa, o és una religió imperialista. Fixeu-vos la feinada que hi ha a netejar. 

36. Una altra tema, aquest és delicat, prenent una expressió que es deia a l’Edat Mitja en llatí, 

cuius regio eius religio, és a dir, la mateixa religió que tingui el rei, l’ha de tenir la regió, el 

territori. O sigui, el territori té la religió del rei. I això en efecte era així. Aquí a l’estat Espanyol, 

quan van haver-hi els visigots, tota la primera part dels visigots fins a Leovigild  van ser arrians 

perquè el rei era arrià. Després Recaredo es va convertir al catolicisme, llavors tots eren 

catòlics. I quan van venir els reis catòlics, van treure els jueus perquè la seva religió era l’altra, 
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la cristiana. I així, un fotimer. Aleshores, ja veieu quin escàndol, si l’ànima és unitiva per 

definició, quin sentit té totes aquestes baralles religioses? 

37. Però hi ha un fenomen, una realitat, que també es passa per alt, en tot això. I és que quan 

es diu aquesta frase llatina, no es diu el rei, es diu la regió i cada comunitat humana té la seva 

manera de tractar la seva ànima, de fer que la seva ànima s’expressi a través d’ella, 

condicionada a la cultura, la tradició del lloc, la geografia, la història. Aleshores, seria ideal que 

cada lloc tingués la seva religió i que cada persona tingués la seva i a més, individualísticament 

total, singularitzada del tot. I això s’ha de procurar. 

38. En canvi fixeu-vos com hi ha grans religions, enormes, que són multinacionals de les 

religions, que obliguen a grans masses de la població a fer les coses tots iguals, a expressar-se 

d’una manera igual, i per tant, obligada, i que a sobre es dediquen a fer la competència entre 

elles. 

39. En la història de l’Església europea, a l’Edat Mitja, moltes àrees tenien les seves litúrgies 

pròpies. Per exemple, Catalunya en tenia una, que la va fundar sant Pacià, i la sentien seva. A 

Toledo, encara conserven la litúrgia mossàrab, a Lió tenien els ritus lionesos,... doncs bé, el 

centralisme dels papes en relació amb l’emperador, les va anar destruint totes. Van fundar un 

ordre i van anar destruint totes aquestes variants. 

I l’altre gran fet és que siguem romans (“...crec en la Santa Església catòlica, apostòlica i 

romana”). És a dir, nosaltres no tenim Església Catalana. Tenim Església Romana. És curiós 

perquè ja no n’hi ha de romans ara. Ara hi ha italians. I no obstant, seguim genoflectant-nos 

com feien ells davant del Cèsar, o davant l’emperador. Seguim portant aquelles dalmàtiques 

com feien els capellans, com si fóssim tributs romans i així anem fent. Poso exemples molt 

aparents i molt externs, però si una Església romana no permet que es creï una Església 

catalana, la Romana es falsa, perquè no deixa tenir ànima a l’altre país. Què hauria de portar 

això? Un gran respecte a la religió de cada lloc, que és la seva ànima.  

40. Quan s’emigra d’un lloc cap a un altre, no només s’ha d’aprendre els costums de l’altre 

lloc, sinó també la religió de l’altre lloc, que és tan vertadera com la seva, des del punt de 

vista de fons. I des del punt de vista de forma, cada una té la seva cultura i es desenvolupa una 

aquí, l’altra allà. No s’ha de fer de sobte, com tot, perquè tota emigració pot ser tràgica, difícil. 

Potser hi ha coses parentals que s’han de passar davant de tot. Però no hi haurà pau fins que a 

cada lloc no hi hagi més que una ànima, igual com hi ha un ajuntament a cada municipi. Heu 

vist algun municipi amb dos ajuntaments? Potser Marbella. Doncs quan una persona té l’ànima 

dividida amb dos, amb tres o amb quatre, es torna esquizofrènic. Per tant, a cada lloc, la seva 

ànima. I el qui ve ha d’estar content d’anar abandonant els seus costums per entrar en els 

costums religiosos d’aquell lloc. Tot i que no està gens malament que si ell té algunes perles a 

aportar, les porti. I si els altres les veuen bé, s’enriquiran. Que hi hagi enriquiment és bo. Tot 

això fa difícil el que podríem anomenar, la vida normal de la societat madura, complerta. 

41. Un altre tema important. No sé què passa al llarg de la història, que sempre hi ha una 

perversió de la religió quan aquesta passa de ser la religió de tothom per passar a ser la religió 

dels bons, dels que se salven. Actualment a Barcelona, Manresa o on vulgueu, hi ha uns 

poquets (els de les comunitats parroquials -però de fet no són ni comunitats, més aviat els furs 

parroquials) que són la gent que va a missa i després hi ha la gent que no s’interessa de res. I 
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val a dir que aquí ho fan molt més bé els islàmics, perquè la religió afecta a tothom (i no només 

als qui són de la “clientela”). Perquè l’ànima vol tot el cos, no fa discriminacions. Per tant 

l’ànima col·lectiva és per a tothom. Tots els que estan dintre d’aquella comunitat queden 

afectats. Per força, ningú. Però tots en queden afectats. És clar, si no volen, no volen. Llavors 

queden ells exclosos. Però són cridats. Molts són els cridats i pocs són els escollits. I aleshores 

això que és veritat, en el fil de la navalla és: només són vius en aquella comunitat, els qui 

creuen en l’ànima col·lectiva d’aquella comunitat i l’expressen i l’estimen. Els que no se’n 

preocupen no en són. I no obstant, políticament sí que en són de la comunitat. I ja comença a 

haver-hi un problema. Això provoca la distinció entre sagrat i profà, que és molt dolenta. 

Perquè tot i que això és veritat en una sèrie d’aspectes, com l’econòmic, no és veritat en el cor. 

Tothom està connectat amb l’ànima del seu poble. I amb l’ànima seva. I per tant tothom és 

religió i tothom és sagrat, i no pot ser que hi hagi gent que se’n desentengui. Llavors si en un 

lloc n’hi ha tres que estimen l’ànima d’aquell lloc, encara que en siguin tres i en aquell lloc 

siguin tres milions, els altres no són ningú. Comunitàriament no són ningú. No tenen subjecte 

col·lectiu, no formen part del subjecte col·lectiu. Són com un braç paralític. Quan algú té un 

braç paralític, o és tetraplègic, tota aquesta part l’arrossega però no l’ajuda gens. I la cuida i no 

la trinxa, ni la talla a trossos,  però a vegades sí que s’ha de fer una amputació. Però és tot el 

cos que està calentó per l’ànima. No n’hi ha prou amb què uns quants ho siguin i els altres no. I 

que els que ho siguin es pensin que són salvats i els altres no. Tot això és fals. Per tant, la 

preocupació de la comunitat és que tots visquin això, però per voluntat pròpia.  

42. En aquest territori no hi ha altres coses. Si hi són, són una intromissió imperialista, de la 

política o l’economia del món de religió. En l’àmbit de la religió tot es fa per convicció i per 

conversió de cor, que hem dit abans. Llavors aquests són la comunitat. I a vegades passa que hi 

ha qui es desespera perquè no troba ressò. Com el pobre Elies, que va arribar un moment en 

què era sol. Tots els altres s’havien passat al que es podria dir com el déu de Bush, el Déu de 

Fenícia. I ell estava sol i a més el buscaven per matar-lo. Perquè era l’únic problema que hi 

havia allà. I havia de fugir. I quan arriba sota una palmera cansat i diu “Senyor, mata’m ja 

perquè estic cansat” estava amb una depressió com una casa. No obstant s’ha dit que ell era el 

cavaller que portava les regnes dels cavalls d’Israel i que Déu estava en ell totalment. És a dir, 

que en aquell moment, Israel era Elies. 

Us ho dic, tot i que sona estrany, perquè portar a practicar-ho pot portar soledat, 

incomprensió. I fixeu-vos que sempre és una cosa molt fina, que o bé caus cap aquí, o bé caus 

cap allà. Aquesta finor és essencial en les coses de l’Esperit. El que passa és que com que la 

gent no és espiritual, doncs vol coses més mecàniques, com qui entra en un cotxe i fent quatre 

coses ja va sol. I la gent vol que la religió sigui com un Mercedes, que tu et fiques dintre i et 

porta cap al cel. I resulta que no va així la cosa.  

43. La història d’un poble i de la seva religió són la mateixa història, o ho haurien de ser. I si 

no és un desastre. Per tant, els catalans haurien de repassar la seva història. Perquè del 

contrari passa el següent; Catalunya voldria ser independent. Som una nació i les nacions 

tenen dret a tenir un Estat i a autodeterminar-se (això ho diuen les Nacions Unides). Però 

resulta que a l’hora de resar, en comptes de dir senyor salva Catalunya, diem Senyor salva 

Israel (Salms). El nostre model és un jueu. L’alliberador famós és Moisès que va alliberar Israel 

de l’esclavitud d’Egipte i per tant nosaltres tenim com a model, Moisès. Llavors, potser 

hauríem de pensar en Jaume el Conqueridor. Potser fa riure, però és que mai ho hem pensat 
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així, tot i que hi ha indicis de coses així. Hem mitificat la història d’Israel i tots vivim alienats, 

resant per ells. Per tant totes les lluites que s’han fet històricament als països Catalans per a 

constituir-se com a tals, pertanyen a l’ascètica comunitària. S’han fet amb esperit o no s’han 

fet amb esperit? Si no s’hi han fet, s’han perdut, perquè un exèrcit sense moral, és un desastre, 

un cos social desanimat és un desastre. I potser per això estem tan fluixos, perquè no ens 

preocupem de l’ànima del país. Sòcrates, quan es passejava per Atenes, fent preguntetes i tal, 

diu: “ i qui se’n cuida de l’ànima d’Atenes? Hi ha uns magistrats que s’ocupen del cos de la 

ciutat, però qui se’n cuida de la seva ànima?” Heu vist mai a l’ajuntament que mirin a veure 

com està l’ànima del poble? Potser miraran com està l’enllumenat però l’ànima és cosa de 

capellans. I els capellans estan tancadets a la parròquia i servint a una comunitat petita que 

quasi tot són dones velles, perquè els altres l’han anat deixant. És una pena però és així. Jesús 

va dir “el bon pastor, si perd una ovella de cent, deixa les noranta-nou i se’n va a buscar la que 

s’ha perdut”. I aquests capellans, n’han perdut noranta-nou i encara es queden amb l’una, 

només.  

44.  La litúrgia, l’acció sagrada, és importantíssima. En les coses de l’esperit es necessita saber 

com s’han de fer i com es realitzen, com es busquen, si tens una estona de silenci... Això val 

per l’esfera individual i per la col·lectiva. Pel col·lectiu és la litúrgia. La litúrgia hauria de ser el 

reflex de la vida. La Pasqua jueva, per exemple, era el reflex de la sortida d’Egipte. La sortida 

d’Egipte vaser exactament la definició que he donat jo d’ascètica (saber desenganxar-se de les 

coses d’aquest món) i resulta que tot un poble –és un mite meravellós-, que estava esclau a 

Egipte, arrenca i se’n va cap al desert a menjar sorra (que no és tan gustosa com els alls i les 

cebes d’Egipte). És un poble de Déu que fa via, travessant l’immens arenal. Aquesta “fugida, 

cruel tirania” és l’ascètica del poble, que ha de marxar de tot el que el té esclavitzat.  

45. L’ascètica de la col·lectivitat és tot això, i s’haurien de fer uns ritus ascètics per a reviure 

això, quan alguna vegada s’oblida, per repassar-ho al cap d’un any, per les iniciacions dels 

petits, per una sèrie de coses. Això tradicionalment era l’any litúrgic, on es repassava tota la 

iniciació aquesta. I hi havia una part de la litúrgia famosa, que avui dia tothom se’l salta, que 

era la quaresma. Venia a ser la revisió d’aquell esforç titànic que va fer el poble d’Israel al fugir 

de l’esclavitud d’Egipte per anar cap a la terra de provisió. I la quaresma ho revivia, fins i tot hi 

havia la festa de les tendes on els jueus sortien de les cases i es posaven a viure en tendes. 

Eren exercicis simbòlics de l’imaginari col·lectiu. Doncs els hem de recuperar i els hem de fer 

tots. I els hem de fer nosaltres perquè estan espatllats, els que hi ha ara. Hauríem de procurar 

de salvar tot allò bo que hi ha en les litúrgies tradicionals que hem rebut del nostre país 

(perquè a més s’impregnen en la nostra literatura, el nostre art, vida, dret,...) i fer-la viva. 

Perquè és morta. Hem de fer un acte d’ascetisme, no de tipus ritual, sinó de tipus real. Hem 

d’arrancar la nostra comunitat humana de l’enganxament que té amb aquest món. Igual com 

els jueus van fer amb Egipte. “S’acosta la terra llunyana pel seu Déu promesa al antics” Esteu 

segurs que ens acostem? Déu ens l’ha promès. Jo us asseguro que l’ànima de Catalunya ha 

promès a Catalunya la terra promesa de Catalunya. Però no ens ho creiem, és una promesa, 

una aliança, un pacte. Tindreu la Terra Promesa, la tindreu, us ho asseguro.  

46. A la Bíblia hi ha experiments sorprenents i impressionants de mística col·lectiva. Potser la 

forma més corrent o més popular d’entendre la mística és l’èxtasi. L’èxtasi és un estat en què 

enlloc de tenir el centre de gravetat en el cos el tens en l’ànima. I per tant no hi ets. Èxtasi vol 

dir sortir de l’estat corrent, i això és una  meravella. Penseu que el món de l’esperit és com  a 
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mínim tan interessat com el món de la matèria, suposant que no ho sigui més. Tots nosaltres 

tenim una quantitat enorme de formació material i econòmica i política i demés (en sabem 

molt, de tot això), i en canvi del món místic no en sabem res. Més aviat el podríem considerar 

avorrit i tot. Evidentment que no l’hem experimentat, quan diem això. És curiós també com 

per la via de la droga, s’arriba a estats de consciència extàtics. I per tant, tenim la prova que 

l’èxtasi existeix i que és atractivíssim. La prova és que després la gent no para de drogar-se. El 

que passa és que s’aconsegueix per uns mitjans que són destructius pel sistema nerviós. El que 

vull dir és que l’èxtasi és una meravella, és un estat superior impressionant i a més és  natural; 

tots el tenim. És assequible a tothom. I aquest èxtasi no té perquè ser només individual sinó 

que pot ser també col·lectiu. És curiós que des del punt de vista de la droga, tant a l’Índia, els 

vedes, que parlen de droga, com als pobles primitius, on tothom es drogava, ho feien però no 

com ara, que es fa compulsivament, sinó que feien droga com feien qualsevol altra cosa. Com 

ara  si mires la posta de sol i t’agrada, però no t’hi quedes enganxat. Doncs els pobles primitius, 

que no tenien el trencament social que hi ha actualment, usaven la droga com usaven 

qualsevol altra cosa. La feien servir quan els hi interessava. Explicava el doctor Fericgla que una 

vegada a l’any els indis de Brasil un cop l’any fan droga col·lectiva. Es submergeixen tots en 

aquest món, entren en èxtasi, salten i dansen (cosa que fan els místics sense droga a molt 

llocs) i explica que aquesta cerimònia es fa perquè en aquest estat drogat ells tenen accés  a 

informació  de l’inconscient col·lectiu, que en la vida conscient normal no s’hi arriba, i que això 

els ajuda a lluitar en les proves de la vida. Nietzsche explica que els grecs primitius (anteiors a 

Plató i Aristòtil, que ja els considera decandents), de tant en tant, els agafava una borratxera, 

però sense beure vi, i sortien de nit cantant i ballant, presos del Déu Dionís. Les bacanals de 

Roma i altres festes d’aquest tipus les trobem en totes les cultures i aquí en tenim una, però 

dissimuladeta -perquè Franco va fer estralls-, que és el Carnaval, on la gent es comença a 

engrescar (però aquí tot ho fem moderadet). 

47. L’èxtasi col·lectiu és tan assolible com l’individual. Però clar, si no tenim gaire ascètica 

social doncs encara més costarà la mística; però s’hi ha d’anar anant. Si els jueus tenen tantes 

imatges de mística col·lectiva (els setanta savis dal de Sinaí en èxtasi, i després al desert van 

tenir un altres èxtasi tots junts) i Moisès promet que tothom s’extasiarà i tothom tindrà visions 

(això s’aplica al Pentacostès, quan s’acosta, i tota la gent que estava allà, sembla que va entrar 

en èxtasi col·lectiu) I encara que sembli molt llunyà, això és el que la gent supleix a les 

discoteques. El poeta Josep Colet va anar al Brasil i explica que al Brasil estan creant una religió 

nova brasilera. És una barreja de ritus negres, que són els dominants, ritus catòlics, que són els 

dominats, i alguns detallets dels pobres indis que van deixar poques traces. S’anomena 

Macumba. Josep Colet ha escrit un llibret de sonets a propòsit de la Macumba. És a dir, no és 

una cosa que es faci gaire, però s’hauria de fer; crear la pròpia religiositat.  

48. Catalunya té experiments d’aquests. Jo tinc la desgràcia de ser un immigrat espiritual. Sóc 

català de Barcelona però em van ensenyar en castellà, em van amagar a la guerra, no sabia res 

d’història de Catalunya, vaig ser format en temps d’en Franco i sé molta més història d’Israel 

que de Catalunya. Furgant vaig descobrint cosetes; per exemple, buscant sobre Ramon Llull a 

l’Enciclopèdia Catalana, vaig veure que a Mallorca hi ha eremites des de  no sé quan, i a 

Montserrat i al Montsant i a la Cartoixa d’Escaladei, que eren contemplatius. Els Reis de 

Catalunya venien del sud de França, d’Occitània, Perpinyà i tota aquella zona. Anaven venint, 

conquerint, i darrere seu els monjos benedictins anaven fent monestirs. Van fer Cuixà, Sant 
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Martí del Canigó, Ripoll, Sant Cugat del Vallès i després, més endavant, que van sortir els 

cistercencs, Poblet, Santes creus, etc. Fixeu-vos com la història de Catalunya és una història 

paral·lela de conquestes i de coses militars, polítiques i socials; i una religiositat. La llàstima és 

que no està ben feta del tot; està feta a mitges, controlada des del poder. El fundador de tota 

aquesta nissaga de monjos és l’Abat Oliva, que a més era germà de Testaferro un dels gran 

capitans catalans; per tant hi havia molta barreja. No sé si heu sentit a parlar dels pactes de 

pau i treva que es van fer a Toulouges i que els va fundar l’abat Oliva (que per cert, no és sant, 

perquè Catalunya no va obeir massa el que volia Roma i no han fet sant a pràcticament ningú. 

S’ha intentat iniciar la canonització de Jaume I el conqueridor, però s’ha quedat a mitges. 

Ramon Llull tampoc és sant, és beat només).  

49. Hi ha molts aspectes en la nostra història que caldria apretar més. Per exemple, en temps 

de Jaume I el Conqueridor, que es va fundar l’ordre de mercenaris, la llegenda explica que va 

tenir un somni. Jaume I per una banda, Simó de Penyafort per una altra i Sant Ramon Nonat 

per una altra, tots tres van somiar el mateix: que s’havia de fer un orde dedicada a rescatar els 

cristians que estaven presoners amb els moros. Una conjunció mística per a una acció 

profètica per alliberar els presos. També es diu que sant Ramon Nonat un dia se’n va anar cap 

a Barcelona i a  Barcelona hi havia la muralla, i a la muralla  hi havia una porta, i al aporta hi 

havia un àngel. Sant Ramon li demana permís per entrar i l’àngel li diu: “què hi véns a fer, 

aquí?” i ell li explica el que hi va a fer. I aleshores el deixà passar. És a dir, a Barcelona, qui 

tenia cura de la seva ànima? Un àngel. Actualment d’aquell lloc, se’n diu el Portal de l’Àngel. 

Ara hi ha dues aspes d’acer inoxidable per recordar aquesta entrada. Actualment, però, allà hi 

ha el banc d’Espanya amb una fornícula a dalt amb la figura de l’àngel.  O sigui que l’àngel de  

Barcelona, està protegit pel banc d’Espanya. I ara deixeu-me dir que des del punt de vista 

espiritual, el món material es veu tan complex o tan interessant com l’espiritual i viceversa. I 

per tant, dir que el banc d’Espanya protegeix l’àngel de Barcelona, llegit en espiritual, vol dir 

que hi ha un esperit que és el que empeny al banc d’Espanya a ser com és i a fer el que fa, i 

aquest senyor banc d’Espanya té vigilada Barcelona i és una guerra d’esperits. Sant Pau diu: la 

guerra no és entre sang i sang de coses materials, no. La guerra és entre esperits. Aquí hi ha 

una relació espiritual. 

 

 

Transcripció: Roser Ràfols (Fundació Vidabona 2017) 


