
2.- MODEL MAJOR. 

Dintre del projecte general de GLOBÀLIUM, un model global de la realitat, el 
Model Menor (1), era una esfera de tres dimensions cartesianes: cernent (c), parença (p) 

i tensió (t), amb els sis corresponents punts cardinals: “Teoria” (+c) / “Pràctica” (-c), 
“Fenomen” (+p) / “Noümen” (-p) i “Objecte” (+t) / “Subjecte” (-t). Per accedir ara al 
Model Major cal afegir-hi una quarta dimensió cartesiana: voltant (v), amb els seus dos 
punts cardinals: “Món” (+v) / “Plasma” (-v).  
 
 
24.- TERRITORIS. 
En la pissarra (22) del Model Major hi ha vuit centres principals d’atracció (categories 
de color verd), corresponents als vuit punts cardinals esmentats, equidistants entre veïns 
(90º).  
Hem establert una xarxa bàsica lineal de trams de carreteres (vint-i-quatre), tots iguals, 
de 90º cadascun, entre cada dos punts cardinals veïns. En han resultat sis cercles 
canònics màxims (360º), perpendiculars entre ells, que hem anomenat: I. Mètode (231), 
II. Revelació (232), III. Univers (233), IV. Cultura (234), V. Relació (235) i VI. 
Consistència (236). En el punt mig de cada tram hem fixat un centre de segon ordre (en 
total: 24 categories de color negre), que vénen definits per les dues categories primàries 
verdes situades en els dos extrems del seu tram.  
Ara fem un pas més. Cada tres punts cardinals veïns verds determinen una superfície 
territorial en forma de triangle, els tres costats del qual vénen formats pels tres trams de 
carretera que els uneix, en el punt mig dels quals trobem sengles punts secundaris 
negres. D’aquesta divisió del territori surten trenta dos triangles rectangles (angles i 
costats de 90º), regulars (equilàters) i iguals, en el baricentre dels quals situem un centre 
de tercer ordre (en total: 32 categories de color roig), que vénen definits tant per les tres 
categories primàries verdes situades en els tres vèrtexs del triangle, com per les tres 
categories secundàries negres situades al mig de cadascun dels seus costats. Cada vuit 
triangles contigus configuren una esfera. Els 32 triangles presos vuit a vuit constitueixen 
quatre esferes canòniques màximes, perpendiculars entre elles (fig. 0-7), que anomenem: 
I. Disciplina (241), II. Estil (242), III. Condició (243) i IV. Mena (244). 
 
241.- DISCIPLINA: c, p, t. 
La primera (I) esfera canònica de variables cernent, parença i tensió recull les diferents 
disciplines (“Disciplina”) amb que és tractada la realitat: disciplines: mística, ètica, 
tècnica, psíquica, mítica, ideica, lògica i estètica. És formada segons la distribució de la 
primera esfera de la figura “Les quatre esferes canòniques”. 
 
241.37.- MÍTICA: +c, -p, -t. 
 
241.37.00.- Categoria: MÍTICA. MIT. (TEO-NOU-SUB). 
 
241.37.01.- Definicions curtes: 
 
Ment transcendent vivencial.  
Expressió lliure transcendent.  
Metapsíquica teòrica. 
Conte ancestral. 
Síntesi subjectiva. 
Follia comunitària. 



Fanatisme transcendent. 
Deliri espiritual. 
Saviesa folla. 
Regne probable 
 
241.37.02.- Etimologia: 
 
Del grec mýthos, “seguit de paraules que tenen un sentit, una intenció o discurs 
important” (el contingut, l’avís, la intenció, el pensament, la història, per oposició a la 
forma, el mot, la paraula, épos). (Paraules importants: pro-femi, “profecia”). Afí d’aínos 

(ainíssomai) , “paraules o relats carregats de sentit”, “faula instructiva” d’on sortirà 
aínigma “enigma” (“Sentit”). Se’n deriven “mític”, “mitologia”, “mitografia”, 
“mitogonia”, “mitomania”. Aviat (tràgics, Plató, Aristòtil) pren un sentit especialitzat: 
“ficció”, “mite”, “tema d’una tragèdia”, “llegenda”, o devaluat: “conte”, “faula”. 
No és gens segur que provingui del so onomatopeic mú- “mut” (vegi’s etimologia de la 
categoria “Mística”). 
 
241.37.03.- Història filosòfica: 
 
241.37.03.01.-  
 
Deliri. En L’origen de la tragèdia, Friedrich Nietzsche apunta que els pobles grecs 
primitius, de tant en tant, eren posseïts de l’esperít místic dionisíac. I sortien de la ciutat 
al camp en nits de lluna plena a expressar col·lectivament de les maneres més lliures i 
variades (verbals i extraverbals, paraula profètica i acció profètica) l’experiència 
profunda del déu. En el nostre model, la Mítica és l’expressió, lliure i total, de la 
“Mística”. Més tard, ja en una certa decadència, d’entre el poble hi havia gent que seia 
com a públic a contemplar l’espectacle de l’expressió integral de Dionisos de la resta 
del poble, sense participar-hi. Poc a poc d’entre els que dansaven i cridaven s’anà 
destacant un portaveu que explicava al públic les misterioses exterioritzacions dels 
posseïts, glosolália, “parla en llengües estranyes”. Aquest “intèrpret de llengües 
estranyes” aviat esdevingué protagonista i la resta posseïda, el cor de dansants, que 
s’anava devaluant, que anava perdent inspiració divina, en les darreres tragèdies 
(Eurípides), esdevingué un suplement decoratiu afegit a les facècies i heroïcitats ja 
aleshores plenament intramundanes del protagonista. El déu s’havia retirat a l’Olimp! 
Paral·lelament al desenvolupament dramàtic de l’èxtasi dionisíac original esmentat, es 
produïren dos altres desenvolupaments, igualment degeneratius respecte al mite primitiu, 
com a plena expressió lliure de la mística.  
El més antic fou el mite, segons el significat usual del terme literari, la saga, la llegenda, 
el conte, les teogonies i cosmogonies mítiques, que amaguen el misteriós sentit 
primigeni però que alhora volen expressar-lo. El mateix Plató que seguint Sòcrates vol 
passar del mite al logos, en els moments més profunds del seu discurs dialogal, retorna 
indefectiblement al gènere mític, únic gènere literari apte per a expressar de forma 
mental-abstracta la realitat mística concreta. En el nostre model es tracta d’una lliscada 
de la Mítica a l’”Estètica”, tot passant pel “Sentit” o intenció profunda del mite. 
Aquestes paraula i acció profètiques, la tragèdia inicial (tasca de profetes), en refredar-
se deriven, d’una banda, com he dit, a la tragèdia banal de la vida intramundana (tasca 
de reis), i, d’altra a la paraula i acció litúrgiques o rituals, referides a la vida 
extramundana (tasca de sacerdots), on ja no es crea ni es viu, es repeteix i es rememora 
(anámnesis).  



Un altre camí d’evolució del mite primigeni s’adreça cap a la teologia dogmàtica (idees) 
i moral (costums) (tasca de teòlegs i filòsofs). La por a l’exercici lliure de l’expressió 
espiritual per part del poble, inclina les autoritats eclesiàstiques de moltes religions a 
constituir-se en controladores i supervisores exclusives de la “interpretació” 
(hermenèutica) de les “llengües estranyes” antigues, altament valorades i venerades per 
les generacions  populars següents. Aquestes “llengües” antigues (bíblia, escrits sagrats) 
foren traduïdes a dogmes i normes teològics, com a veritats infal·libles revelades per 
Déu. Les posteriors “llengües estranyes” foren o prohibides o marginades i reprimides. 
 
Heroïcitat. Epopeia. Litúrgia. Jerarquia. Celebració. Festa. Carnaval. Do de llengües, 
glossolàlia (Pau de Tars). L’imaginari col·lectiu. Vidència. Visió (Swedenborg). 
Contacte entre esperits (Kant). Contrarietat. Oposició.  
 
 
241.37.03.02.-  
 
 La mítica és una actitud; és un recurs dels éssers humans de cara a allò 
desconegut. És el mecanisme de què s’ha servit la humanitat en la seva incipiència, per 
a explicar el que no comprenia. 
  
 La característica peculiar d’aquesta actitud consisteix en utilitzar “mites”: relats 
o llegendes per a comprendre i dominar el món, gairebé sempre recorrent a la 
intervenció de forces màgiques i/o sobrenaturals. 
 Els mites són un tipus de discurs molt característic, amb una gran dosi 
d’emotivitat i de caràcter didàctic. Remeten a una explicació o simbologia molt 
profunda per a una cultura en la qual, es presenta una explicació divina de l’origen, 
l’existència i el desenvolupament d’una civilització. 
 En aquest context doncs, pot considerar-se el mite com un tipus de creença 
establerta, usualment a través de diverses generacions, en relació a certs fets 
improbables i sorprenents que, d’acord amb el mite, han passat en la realitat i que, no 
són possibles de ser verificats de manera objectiva. 
 
 Cal remarcar que els mateixos fets històrics poden esdevenir mites, en la mesura 
en que són importants per a una cultura determinada. 
 
 Si bé és cert que l’antropologia no ha arribat a cap conclusió unànimement 
acceptada pel que fa al significat i valor dels mites, sí que podem dir que es tracta de 
quelcom vital i de primera necessitat per a l’home primigeni, ja que trobem mitologia en 
totes les cultures d’arreu del planeta: des de l’Àfrica i Oceania, fins a l’Escandinàvia. 
 En aquest sentit, els mites tracten de resoldre la doble dimensió de les necessitats 
humanes: els problemes relacionats amb la seva vida pràctica, d’una banda (com 
l’obtenció d’aliments, la victòria en la guerra, el guariment de les malalties, la 
procreació...); i els problemes de tarannà teòric, en ares de la comprensió del món. 
 És comú a tots els éssers humans la necessitat de comprendre com és el món; de 
quines entitats està poblat; d’on ve el grup al qual un pertany i, en última instància, 
l’espècie humana mateixa. Què hi ha després de la mort; quines són les causes de les 
malalties i com solucionar-les...  

Totes les cultures han tractat de donar solucions teòriques a aquestes grans 
qüestions i, fins a l’aparició de la filosofia i la ciència, les respostes han tingut forma de 
mite o llegenda i de descripció religiosa. 



 
En el fons de tota aquesta temàtica, però, resideix la qüestió primera que 

generarà tota la resta: “l’angoixa davant del futur i davant la ignorància de l’entorn”. 
 
Cal destacar tres característiques en la “lògica” de la mítica: la primera, la 

personificació i divinització de les forces naturals: la mort, la vida, l’amor, el tro, la 
pluja, la fertilitat... Es tracta de déus als que se’ls pot demanar una intervenció, ja sigui 
de caire benèfic o malèfic, tant per a l’individu com pel grup, mitjançant oracions i 
pregàries. 

En segon lloc, es tracta de remetre tot allò que passa a la voluntat d’un déu. Així, 
si no plou o si plou amb excés, és perquè no s’ha rendit culte adequadament al déu de la 
pluja; si una malaltia delma el nostre poblat, és perquè un déu s’ha irritat amb nosaltres; 
si perdem la guerra, és perquè l’enemic tenia déus més poderosos... I així, amb tot. 

Finalment, destacar el fet que els objectes tenen, en els mites, unes propietats 
diferents a les naturals: una pedra, després del ritual corresponent (per al qual es 
converteix en un talismà màgic) ja no posseeix només les propietats naturals (pes, mida, 
duresa...) sinó que a més, amb ell es poden curar malalties, es pot convocar els esperits, 
els déus, etc. 

 
Aquests tres elements, dugueren a considerar que en el món hi regnava el caprici, 

l’arbitrarietat dels déus o, com a mínim, una d’aparent. D’aquesta manera, l’actitud 
mítica presenta el món com un Caos, en lloc de com un Cosmos, doncs es feia encara 
més difícil d’entreveure el sentit (si és que el tenia) d’aquesta aparent arbitrarietat dels 
déus. 

 
Mitjançant els mites, emperò, l’home aconseguia donar una explicació 

satisfactòria als diferents esdeveniments de la seva vida i, gràcies als ritus i als fetitxes, 
creia poder dominar les forces de la naturalesa i de la vida social, d’acord amb els seus 
propis interessos. Pensava poder atraure la voluntat dels déus, de manera que passava a 
dominar, de manera parcial, l’arbitrarietat. 

La facultat que permetia aquesta actitud era la imaginació. 
 

Però els mites no només expliquen perquè l’ésser humà i el món en el qual viu 
són com ell els percep, sinó que narrar mites arriba a ser una necessitat vital, més enllà 
del propi contingut, no només per aplacar o propiciar poders sobrehumans, sinó per 
estimular les mateixes dotacions creatives i espirituals que dugueren a l’ésser humà a 
inventar els seus mites.  

Enfonsen la seva arrel en la capacitat d’abstracció que, absent en la majoria dels 
animals, ens permet imaginar de manera anticipada, situacions amenaçadores. Aquesta 
facultat ens permet desenvolupar processos cognitius complexos: d’una banda, ens 
capacita per a una reacció fisiològica d’estrès davant la mera imaginació del perill; i de 
l’altra, ens ajuda a veure un sentit en les amenaces, el patiment i, fins i tot, en la mort. 
 
 La tipologia dels personatges que hi intervenen també és de caire universal, 
doncs és fàcil trobar el prototip d’heroi salvador, el déu que mor i ressuscita, la deessa 
mare i un sense fi de figures i monstres que representen cada un dels vicis i virtuts 
humans, el que li confereixen el caràcter didàctic. 
 Un dels mitjans més comuns de classificació és a través de l’ús d’oposicions 
binàries, tals com déus i dimonis, blanc i negre, vell i jove, etc. Són característiques que 
reflecteixen la necessitat humana de convertir diferències en grau, en diferències de 



classe. 
 A més de presentar aquests “contraris irreconciliables” (la vida davant la mort, la 
creació davant la destrucció, els déus enfront dels homes...), els mites proporcionen la 
reconciliació d’aquests pols, de manera que minven, en la mesura del possible, 
l’angoixa que d’ells se’n desprèn. 
 
 El món grec anterior a la filosofia vivia instal·lat en aquesta actitud; el gran 
esdeveniment espiritual que iniciaren els grecs al segle VI a.C. consisteix, precisament, 
en intentar superar aquesta forma d’estar en el món amb una altra de revolucionària: una 
aposta per la raó com a instrument de coneixement i de domini de la realitat.  
 És el que es coneix com “el pas del mite al logos”, també representat 
mitològicament per la figura de Prometeu, que roba el foc als déus per donar-lo als 
homes, simbolitzant així l’aparició de la tècnica i del coneixement racional. 
 Tanmateix, no hem de creure que la mítica desaparegué; ans al contrari: 
originalment, eren poques les persones que vivien segons el nou paradigma de 
pensament, si bé és cert que de mica en mica va anar guanyant terreny, fent-se més i 
més universal. 
 Encara avui dia no són pocs els qui creuen en relats d’aquesta mena. I persones 
que semblava que havien conquerit la racionalitat, cauen, d’alguna manera, en aquesta 
actitud arcaica, quan la seva vida es torna difícil o hi troben imprevistos que no poden 
solucionar amb l’exercici de la raó. 
 
 Trobem una gran diversitat de mites, en funció del tema que  tracten d’explicar. 
D’aquesta manera, hi ha mites teogònics (relaten l’origen i la història dels déus); mites 
cosmogònics (expliquen la creació del món); mites etiològics (mostren l’origen dels 
éssers i de les coses); mites escatològics (són els que intenten explicar el futur, la fi del 
món, etc); mites antropològics (on es busca l’origen de l’home); i mites morals (la lluita 
entre el bé i el mal; àngels i dimonis...)  
 
 Creença; fe; sobrenatural/sobrehumà; màgia; ocultisme; aparença; narrativa; 
transcendència; coneixement; submissió; pràctica; educació. 
 
 
241.37.04.- Nucli: 
 
241.37.04.00.- Mítica: El poder social establert i els seus lacais fan córrer la brama que 
la “Mística” és inefable, indicible, inexpressable, que és un misteri radicalment amagat. 
L’origen mystérion només volia dir “top secret imperial”, com els actuals secrets de la 
C.I.A. Qüestions del poder. Una cosa és prohibir la llibertat d’expressió i una altra que 
una cosa sigui inexpressable. La vera Mítica és la demostració que la “Mística” és 
expressable. I la persecució política i religiosa de la vera Mítica és la demostració que 
la inefabilitat de la “Mística” és una falsedat interessada. La “Mística” s’expressa, a 
traves de l’Esperit (“Metapsíquica”), mitjançant la Mítica, que no és ni els mites 
literaris, litúrgics, bíblics (“Estètica”), ni les ortodòxies dogmàtiques o les ortopràxi 
morals (“Ideica”). És tan perseguida l’expressió directa de l’Esperit que poca gent sap el 
que és. Si estem submergits en un món tècnic, les més llunyanes antípodes són 
ocupades per la vera Mítica. I sempre dic “vera” perquè només vull referir-me a l’arrel 
original al·ludit de mites i dogmes. Les religions i polítiques autoritàries només atenyen 
els mites i els dogmes. Mai la vera Mítica (180º) no arribarà al seu abast. Per això 
l’amaguen, la neguen, la condemnen, la marginen o la reprimeixen. La vera Mítica és 



l’expressió lliure, integral, sense gramàtiques ni altres convencions, superadora de 
qualsevol idioma condicionat, verbal o no verbal, més enllà de qualsevol manifestació 
d’una cultura determinada. La repressió d’aquesta llibertat ha generat mítiques 
carnavalesques, exclusivament disbauxades i orgiàstiques. I aquestes exageracions han 
donat motiu per a major repressió. En la història de tots els pobles primitius trobem la 
vera Mítica: la vera superació expressiva noümènica cap a l’univers.  
 
241.37.04.10.- Blaves:  
 
241.37.04.11.- Entre Mítica i “Divinitat.” (MON). 3.15: - 30 DIV – 60 MON – 60 
ECN- 30 TEC. 
(37.74) Mítica divina: elaborada, culta, confessional, civilitzada, personalitzada. 
 
241.37.04.12.- Entre Mítica i “Tiàmat” (PLA). 3.15: 30 TIA – 60 PLA - 60 ACC – 30 
TEC. 
(37.73) Mítica tiamàtica: ancestral, prehistòrica, animista, original, panteista. “Els estels 
em són propicis”. “Tinc escrit el meu destí en els cels”. 
 
241.37.04.20.- Verdes - Negres: 
 
241.37.04.21.- Entre Mítica. i “Teoria”. 2.04: - 55 TEO – 55 LOG – 35 CIE – 35 TEC. 
(37.02)  Mítica teòrica: Mitologia. *Coneixement del gènere mític. 
 
 
241.37.04.22.- entre Mítica. i “Metapsíquica” (NOU-SUB). 2.04: - 35 MTP – 35 MIS – 
55 PRA – 55 TEC. 
(37.21) Mítica metapsíquica: Iniciacions als misteris. Litúrgies, Temples. Sacraments i 
altres signes màgics. Sacerdots. Mags. Bruixes i bruixots. Rituals. 
 
241.37.04.23.- Entre Mítica. i “Subjecte”. 2.15: - 55 SUB – 55 PSI – 35 EXP – 35 TEC. 
(37.05) Mítica subjectiva: Persones divines, àngels / dimonis, sants, esperits, ànimes, 
herois, genis, semidéus, fades, dones d’aigua, follets, gegants i nans, 
 
241.37.04.24.- Entre Mítica. i “Síntesi” (TEO-NOU). 2.15: - 35 SIN – 35 IDE – 55 
OBJ – 55 TEC. 
(37.12) Mítica sintètica: Escriptures sagrades, epopèies mítiques, teologies i teogonies. 
 
241.37.04.25.- Entre Mítica. i “Noümen”. 2.09: - 55 NOU – 55 ETI – 35 SGE – 35 
TEC. 
(37.03) Mítica noümènica: Esperit Universal, Esperit Sant 
 
241.37.04.26.- Entre Mítica. i “Sentit” (SUB-TEO). 2.09: - 35 STT – 35 EST – 55 FEN 
– 55 TEC. 
(37.16) Mítica amb sentit: Mites, Llegendes. Contes i rondalles. 
 
241.37.04.30.-  Negres – Roges: 
 
241.37.04.31.- Entre Mítica i “Cosmovisió” (TEO-DIV). 6.17: - 66 COV – 66 FUN – 
48 TEC. 
(37.19) Mítica cosmovisiva: Relats de l’origen i final del món. “Retaule de la creació”. 



241.37.04.32.- Entre Mítica i “Letargia” (NOU-SUB-TIA). 6.17: - 48 LET – 66 CAS – 
66 TEC. 
(37.57)  Mítica letàrgica: Sons mítiques (Adam, Jacob, Josep, Hypnos, Morfeu,...)  
                                                                                                                                                                                       
241.37.04.33.- Entre Mítica i “Intenció” (SUB-DIV), 6.41: - 66 INT – 66 POL – 48 
TEC. 
(37.30) Mítica intencional: Possessió espiritual: angèlica, diabòlica. Espiritisme. 
 
241.37.04.34.- Entre Mítica i “Sublimitat” (TEO-NOU-TIA). 6.41.- 48 SLM – 66 BOS 
– 66 TEC. 
(37.45) Mítica sublim: Ascensió al “tercer cel”. 
 
241.37.04.35.- Entre Mítica i “Comunió” (NOU-DIV). 6.40: - 66 CMN – 66 OBL – 48 
TEC. 
(37.26) Mítica comuna: Pròpia de cada poble, de cada tradició sagrada, de cada religió, 
de cada confessió. Les formes comunes de la sacralitat universal. 
 
241.37.04.36.- Entre Mítica i “Follia” (SUB-TEO-TIA). 6.40: - 48 FOL – 66 ATZ – 66 
TEC. 
(37.53) Mítica folla: Glosolàlia (do de llengües), mania, expressions orgiàstiques o de 
bogeria individuals o col·lectives. Carismes. Interpretació de llengües. 
 
241.37.04.37.- Entre Mítica i “Caovisió” (TEO-TIA). 6.23: - 66 CAV – 66 ONA – 48 
TEC. 
(37.20) Mítica caovisiva: “Descreació”, diluvis, hecatombes, apocalipsis. 
 
241.37.04.38.- Entre Mítica i “Geni” (NOU-SUB-DIV). 6.23: - 48 GEN – 66 COS – 66 
TEC. 
(37.58) Mítica genial: Paraula i acció profètiques. Mites de resurrecció 
cristiana/ananciclosi egípcia, reencarnació/metempsícosi/transmigració òrfiques. 
 
241.37.04.39.- Entre Mítica i “Felicitat” (SUB-TIA).6.45: - 66 FEL – 66 – TRB – 48 
TEC. 
(37.29) Mítica feliç: Premi /càstig. Beatitud, benaurança / malaurança. 
 
241.37.04.3A.- Entre Mítica i “Harmonia” (TEO–NOU-DIV), 6.45: - 48 HAR – 66 AFI 
– 66 TEC. 
(37.46) Mítica harmònica: Celebració litúrgica (literatura, música, dansa, arquitectura, 
escultura, pintura...).    
 
241.37.04.3B.- Entre Mítica i “Confinament” (NOU-TIA). 6.33: - 66 CFN – 66 PRD – 
48 TEC. 
(37.25) Mítica confinada: El cel i l’infern. “L’altra vida”. El més enllà. 
 
241.37.04.3C.- Entre Mítica i “Astúcia” (SUB-TEO-DIV). 6.33: - 48 AST – 66 EXC – 
66 TEC. 
(37.54) Mítica astuta: Estratègies entre els déus i entre ells i els homes. 
 
241.37.04.40.-  Negres: 
 



241.37.04.41.- Entre Mítica i “Anàlisi”. 7.01: - 90 ANA – 90 TEC.  
(37.11) Mítica analítica: Mitologia formal. 
 
241.37.04.42.- Entre Mítica i “Amor”. 7.01: - 90 AMO – 90 TEC. 
(37.09) Mítica amorosa: Consolació de les escriptures en temps difícils. 
 
241.37.04.43.- Entre Mítica i “Art”. 7.29: - 90 ART- 90 TEC. 
(37.24) Mítica artística: Litúrgia. Art sagrat (motius, continguts). 
 
241.37.04.44.- Entre Mítica i “Metafísica”. 7.29: - 90 MTF – 90 TEC. 
(37.22) Mítica metafísica: Paradigmes. Models transcendents. Revelació. Dogmes. 
 
241.37.04.45.- Entre Mítica i “Sentiment”. 7.09: - 90 STM – 90 TEC. 
(37.13) Mítica amb sentiment: Designi. Vocació. Crida.  
 
241.37.04.46.- Entre Mítica i “Significat”. 7.09: - 90 SGT – 90 TEC. 
(37.15) Mítica significativa: Ensenyament. Contingut – testimoni. 
 
241.37.04.50.- Blaves  
 
241.37.04.51.- Entre Mítica i “Determinació”. 13.17: - 107 DET – 73 TEC. 
(37.79) Mítica determinada: interpretada autoritzadament. 
 
241.37.04.52.- Entre Mítica i “Akaixa”. 13.17: - 73 AKA – 107 TEC. 
(37.65) Mítica akàixica: “La línia d’univers”. “La petita veu silenciosa”. 
 
241.37.04.53.- Entre Mítica i “Comunitat”. 13.16: - 107 COM – 73 TEC.. 
(37.70) Mítica comunitària: Imaginari col·lectiu. 
 
241.37.04.54.- Entre Mítica i “Arkhé”. 13.16: - 73 ARK – 107 TEC. 
(37.76) Mítica arcana: L’últim “que” del mite. 
 
241.37.04.55.- Entre Mítica i “Ecologia”. 13.18: - 107 ECL – 73 TEC. 
(37.67) Mítica ecològica: “El cel de les estrelles fixes”. “L’ordre còsmic cíclic”. 
 
241.37.04.56.- Entre Mítica i “Glòria”. 13.18: - 73 GLO – 107 TEC. 
(37.77) Mítica gloriosa: Imaginari de l’alliberament del poble. La Pasqua. 
 
241.37.04.57.- Entre Mítica i “Indeterminació”. 13.15: - 107 IDT – 73 TEC. 
(37.80) Mítica indeterminada: naixent, encara desdibuixada, indefinible, incontrolada, 
creativa. 
 
241.37.04.58.- Entre Mítica i “Ecumene”. 13.15: - 73 ECU – 107 TEC. 
(37.66) Mítica ecumènica: Més enllà de tota adherència cultural. Religió universal. 
 
241.37.04.59.- Entre Mítica i “Passió”. 13.13: - 107 PAS – 73 TEC. 
(37.69) Mítica passional: Tragèdia. 
 
241.37.04.5A.- Entre Mítica i “Arquetip”. 13.13: - 73 ARQ – 107 TEC. 
(37.75) Mítica arquetípica: Els grans mites culturals. 



241.37.04.5B.- Entre Mítica i “Apèiron”. 13.14: - 107 APE – 73 TEC. 
(37.68) Mítica apeirònica: Teogonies. El vespre dels déus. Creació i anihilació. 
 
241.37.04.5C.- Entre Mítica i “Bellesa”. 13.14: - 73 BEL – 107 TEC. 
(37.78) Mítica bella: El panteon en tota la seva esplendor. Teofanies.  
 
241.37.04.60.- Roges: 
 
241.37.04.61.- Entre Mítica i “Precisió”. 11.13: - 90 PCS – 90 TEC. 
(37.47) Mítica precisa: consignada antropològicament, observacionalment.. 
 
241.37.04.62.- Entre Mítica i “Magma”. 11.13: - 90 MGM – 90 TEC . 
(37.41) Mítica magmàtica: en la plenitud de la seva llibertat profunda. 
 
241.37.04.63.- Entre Mítica i “Agudesa”. 11.15: - 90 AGU – 90 TEC. 
(37.62) Mítica aguda: esmolada per savis xamans, drogues oportunes o rituals decantats. 
Litúrgia de Montserrat.  
 
241.37.04.64.- Entre Mítica i “Orgó”. 11.15: - 90 ORG – 90 TEC. 
(37.60) Mítica orgónica : Orgia. 
 
241.37.04.65.- Entre Mítica i “Desig”. 11.16: - 90 DSG – 90 TEC. 
(37.50) Mítica desitjosa: proselitista, conqueridora, abassegadora. 
 
241.37.04.66.- Entre Mítica i “Raresa”. 11.16: - 90 RAR - 90 TEC. 
(37.56) Mítica rara : elitista, inaccessible, elevada, llunyana, selecta, mal coneguda. 
 
241.37.04.67.- Entre Mítica i “Regne”. 11.18: - 90 RGN -90 TEC. 
(37.42) Mítica en el regne : assimilada, acceptada, eficaç, pacificadora. 
 
241.37.04.68.- Entre Mítica i “Probabilitat”. 11.18: - 90 PRB – 90 TEC. 
(37.48) Mítica probable: acostada a la història, versemblant. 
 
241.37.04.69.- Entre Mítica i “Organisme”. 11.17: - 90 OGN – 90 TEC. 
(37.59) Mítica orgànica: Éssers vivents estranys, suggeridors: follets, gegants, monstres, 
àngels, fades, muses, nàiades, sílfides, semidéus. 
 
241.37.04.6A.- Entre Mítica i “Trànsit”. 11.17: - 90 TRS – 90 TEC. 
(37.61) Mítica en trànsit : Possessió. L’esperit de Samuel parlà a Saül per boca de la 
pitonissa. Eliseu hereta l’esperit d’Elies. Transfiguració de Jesús amb Moisès i Elies. 
 
241.37.04.6B.- Entre Mítica i “Convenció”. 11.14: - 90 CNV – 90 TEC. 
(37.55) Mítica convencional: Rondalles, faules per a educar. Espectacles (novel·la, 
teatre, cinema, publicitat, modes, festes) per a influir. 
 
241.37.04.6C.- Entre Mítica i “Embriaguesa”. 11.14: - 90 EBR – 90 TEC. 
(37.49) Mítica embriagada: Paradís de delícies. Edèn. 
 
 
 



241.37.05.- Antiterme 
 
30º: DIV, TIA. 
35º: MTP, STT, SIN. 
48º: LET, GEN, AST, FOL, SLM, HAR. 
55º: TEO, NOU, SUB. 
66º: COV, CAV, CFN, CMN, INT, FEL. 
71º: IDE, EST, MIS. 
73º: ARQ, BEL, ECU, ARK, AKA, GLO. 
90º: MON, PLA, AMO, ANA, SGT, STM, MTF, SRT, PCS, MGM, CNV, EBR, AGU, 
ORG, DSG, RAR, OGN, TRS, RGN, PRB. 
107º: PAS, APE, IDT, COM, DET, ECL. 
109º: LOG, ETI, PSI. 
114º: AFI, EXC, COS, BOS, CAS, ATZ. 
125º: PRA, FEN, OBJ. 
132º: FUN, OBL, POL, PRD, ONA, TRB. 
145º: CIE, SGE, EXP. 
150º: ECN, ACC. 
180º: TEC. 
 
241.37.06.- Núvol d’afins: 
 
Acció litúrgica MIT-HAR 
Acció profètica MIT-GEN 
Altra vida (l’) MIT-CFN 
Altre món (l’) MIT-CFN 
Anaciclosi MIT-GEN 
Àngels MIT-SUB 
Anihilació1 MIT-APE 
Anihilació2 MIT-CAV 
Ànima MIT-SUB 
Ànima de l’univers MIT-NOU 
Animisme MIT-TIA 
Apocalíptic MIT-CAV 
Art sagrat MIT-ART 
Autoritat mítica MIT-DET 
Avís mític MIT-SGT 
Bhakti (scr.) MIT-AMO 
Beatitud MIT-FEL 
Benaurança MIT-FEL 
Bogeria mítica MIT-FOL 
Bruixa, bruixot MIT-MTP 
Bruixeria MIT-AGU 
Carisma MIT-FOL 
Càstig MIT-FEL 
Cel MIT-SLM 
Cel de les estrelles fixes MIT-ECL 
Celebració MIT-HAR 
Cicle litúrgic MIT-ECL 
Comunió de tradició MIT-CMN 



Confusió mítica MIT-IDT 
Consolació de les escriptures MIT-AMO 
Conte MIT-STT 
Cort celestial MIT-SLM 
Cosmogonia MIT-COV 
Creació MIT-APE 
Crida MIT-STM 
Designi MIT-STM 
Desposori espiritual MIT-AMO 
Diluvi MIT-CAV 
Dimoni, diable MIT-SUB 
Document mític MIT-PCS 
Do de llengües MIT-FOL 
Dogma MIT-MTF 
Dona d’aigua MIT-SUB 
Edèn MIT-EBR 
Elecció divina MIT-RAR 
Ensenyament mític MIT-SGT 
Epopeies mítiques MIT-SIN 
Escatologia MIT-COV 
Escriptures sagrades MIT-SIN 
Espectacles mítics MIT-CNV 
Esperit MIT-SUB 
Esperit Sant MIT-NOU 
Esperit universal MIT-NOU 
Espiritisme MIT-INT 
Estratègies divines MIT-AST 
Etern retorn MIT-ECL 
Evangeli MIT-DSG 
Evocació dels morts MIT-TRS 
Èxtasi dionisíac MIT-DIV 
Èxtasi diví MIT-DIV 
Fada MIT-SUB 
Faula1 MIT-CNV 
Faula2 MIT-STT 
Festa MIT-HAR 
Foc interior MIT-MGM 
Follet MIT-SUB 
Funció litúrgica MIT-ART 
Gegant MIT-SUB 
Gènere mític MIT-TEO 
Genis MIT-SUB 
Glosolàlia MIT-FOL 
Hecatombe MIT-CAV 
Hermenèutica mítica MIT-FOL 
Heroi, heroïcitat MIT-SUB 
Història de salvació MIT-GLO 
Història mítica MIT-PRB 
Imaginari assumit MIT-RGN 
Imaginari col·lectiu MIT-COM 



Imaginari d’alliberament MIT-GLO 
Infern MIT-SLM 
Inspiració mítica MIT-ARK 
Interpretació de llengües MIT-FOL 
Interpretació mítica MIT-DET 
Línia d’univers MIT-AKA 
Litúrgia MIT-MTP 
Llegenda MIT-STT 
Mag MIT-MTP 
Màgia MIT-MTP 
Màgia mundana MIT-OGN 
Màgia radical MIT-ORG 
Malaurança MIT-FEL 
Manament  MIT-MTF 
Mania MIT-FOL 
Matrimoni diví MIT-AMO 
Més enllà (el) MIT-CFN 
Metempsicosi MIT-GEN 
Missatge mític MIT-SGT 
Missió MIT-DSG 
Mite MIT-STT 
Mítica convencional MIT-CNV 
Mite cultural (gran) MIT-ARQ 
Mítica aguda MIT-AGU 
Mítica akàixica MIT-AKA 
Mítica amb sentit MIT-STT 
Mítica amorosa MIT-AMO 
Mítica analítica MIT-ANA 
Mítica apeirònica MIT-APE 
Mítica arcana MIT-ARK 
Mítica arquetípica MIT-ARQ 
Mítica artística MIT-ART 
Mítica astuta MIT-AST 
Mítica bella MIT-BEL 
Mítica caovisiva MIT-CAV 
Mítica comuna MIT-CMN 
Mítica comunitària MIT-COM 
Mítica confinada MIT-CFN 
Mítica cosmovisiva MIT-COV 
Mítica desitjosa MIT-DSG 
Mítica determinada MIT-DET 
Mítica divina MIT-DIV 
Mítica ecològica MIT-ECL 
Mítica ecumènica MIT-ECU 
Mítica embriagada MIT-EBR 
Mítica en trànsit MIT-TRS 
Mítica feliç MIT-FEL 
Mítica folla MIT-FOL 
Mítica genial MIT-GEN 
Mítica gloriosa MIT-GLO 



Mítica harmònica MIT-HAR 
Mítica indeterminada MIT-IDT 
Mítica intencional MIT-INT 
Mítica letàrgica MIT-LET 
Mítica magmàtica MIT-MGM 
Mítica metafísica MIT-MTF 
Mítica metapsíquica MIT-MTP 
MÍTICA MIT 
Mítica noümènica MIT-NOU 
Mítica orgànica MIT-OGN 
Mítica orgónica MIT-ORG 
Mítica passional MIT-PAS 
Mítica precisa MIT-PCS 
Mítica probable MIT-PRB 
Mítica rara MIT-RAR 
Mítica regnant MIT-RGN 
Mítica sentimental MIT-STM 
Mítica significativa MIT-SGT 
Mìtica sintètica MIT-SIN 
Mítica subjectiva MIT-SUB 
Mítica sublim MIT-SLM 
Mítica teòrica MIT-TEO 
Mítica tiamàtica MIT-TIA 
Mitologia MIT-TEO 
Mitologia formal MIT-ANA 
Model mític MIT-MTF 
Monument mític MIT-PCS 
Nigromància MIT-TRS 
Olimp MIT-SLM 
Ordre còsmic cíclic MIT-ECL 
Orgia MIT-FOL 
Panteisme MIT-TIA 
Paradigma mític MIT-MTF 
Paradís MIT-EBR 
Paraula profètica MIT-GEN 
Pasqua MIT-GLO 
Persones divines MIT-SUB 
Pietat MIT-AMO 
Possessió corporal MIT-TRS 
Possessió espiritual MIT-INT 
Predicació MIT-DSG 
Premi MIT-FEL 
Prisca theologia MIT-ECU 
Profeta MIT-GEN 
Proselitisme MIT-DSG 
Religió universal MIT-ECU 
Resurrecció MIT-GEN 
Revelació MIT-MTF 
Ritu, ritual MIT-MTP 
Rondalla 1 MIT-CNV 



Rondalla2 MIT-STT 
Sacerdot MIT-MTP 
Sacerdoci MIT-AGU 
Saga MIT-STT 
Sagrament MIT-MTP 
Sagramental MIT-MTP 
Salvació MIT-GLO 
Sant MIT-SUB 
Santeria  MIT-AGU 
Semidéu MIT-SUB 
Son mítica MIT-LET 
Sortilegi MIT-OGN  
Temple MIT-MTP 
Teofania MIT-BEL 
Teogonia1 MIT-APE 
Teogonia2 MIT-DIV 
Teologia MIT-SIN 
Teosofia MIT-ECU 
Tercer cel MIT-SLM 
Testimoni MIT-SGT 
Tradició MIT-CMN 
Tradició local MIT-CMN 
Tragèdia MIT-PAS 
Transfiguració MIT-TRS 
Transmigració MIT-GEN 
Vaticini MIT-SGT 
Vespre dels déus (el) MIT-APE 
Veu interior MIT-AKA 
Vocació MIT-STM 
Vulcà MIT-MGM 
Xamanisme MIT-AGU 
 
241.37.06.- Salt als veïns propers: 
 
(55º TEO/2.04/MTP 35º) 
(55º NOU/2.09/STT 35º)  
(55º SUB/2.15/SIN 35º) 
(30º TIA/3.15/DIV 30º) 
(66º COV/6.17/LET 48º) 
(66º CAV/6.23/GEN 48º) 
(66º CFN/6.33/AST 48º) 
(66º CMN/6.40/FOL 48º) 
(66º INT/ 6.41/SLM 48º) 
(66º FEL/6.45/HAR 48º) 
 
241.37.06.- Salt als veïns neutres i llunyans: 
 
(90º AMO/7.01/ANA 90º) 
(90º SGT/7.09/STM 90º) 
(90º MTF/ 7.29/ART 90º) 



(90º PCS/11.13/MGM 90º) 
(90º CNV/11.14/EBR 90º) 
(90º AGU/11.15/ORG 90º) 
(90º DSG/11.16/RAR 90º) 
(90º OGN/11.17/TRS 90º) 
(90º RGN/11.18/PRB 90º) 
(73º ARQ/13.13/PAS 107º) 
(73º BEL/13.14/APE 107º) 
(73º ECU/13.15/IDT 107º) 
(73º ARK/13.16/COM 107º) 
(73º AKA/13.17/DET 107º) 
(73º GLO/13.18/ECL 107º) 
 
241.37.07.- Sociolingüística: 
 
MÍTIC: 
Relatiu o pertanyent al mite. 
En contraposició a mitològic, dit del que fa simplement referència al mite, sense cap 
mena d’ulterior implicació conceptual. 
MITE: 
Narració fabulosa oposada a una formulació enraonada, usada per expressar conviccions 
religioses, filosòfiques o cosmovisives. S’oposa a acció, treball, ja des dels poemes 
homèrics.  
Narració fabulosa purament inventada. 
Idea, figura, etc., presentades com a intocables, inqüestionables, absolutes. 
 
241.37.08.- Figures: 
 
241.37.08.01.- Símbol de MIT. 
241.37.08.02.- Aurèola de MIT. 
241.37.08.03.- Trajectes de MIT. 
241.37.08.04.- Graus d’oposició a MIT. 
 
 
241.37.09.- Texts afins: 
 
241.37.09.01.- 
 
   Text escrit per un coneixedor de la vera Mítica, però ja repressor (aconsella callar), ja 
autoritari (interpretació autoritzada), ja massificador de la comunitat (barreja iniciats 
amb no iniciats): 
“Anheleu els dons de l’Esperit, sobre tot el de profecia! El que té el do de parlar en 
llengües, no para als homes sinó a Déu: Ningú no el pot entendre: mogut per l’Esperit 
diu coses misterioses. En canvi, el qui té el do de profecia parla als homes: edifica , 
exhorta, anima. El qui parla en llengües s’edifica a si mateix [?], mentre que el qui 
profetitza edifica la comunitat [barreja d’iniciats i no iniciats: inici de la decadència, 
destrucció de membranes semipermeables]. Jo desitjo que tots vosaltres parleu en 
llengües [avui, no], però més encara que profetitzeu: és millor profetitzar que parlar en 
llengües, fora que algú les interpreti per a l’edificació de la comunitat. 
Suposeu, germans, que jo us vingués a trobar i us parlés en llengües: de què us serviria 



si la meva paraula no us portava cap mena de revelació, de coneixement, de profecia o 
d’ensenyament?... Si la trompeta dóna un toc confús, qui es prepararà per al combat? 
Igualment si quan parleu en llengües no en doneu la interpretació qui podrà entendre el 
que dieu? [els vers iniciats i, solament els vers iniciats, que és el que cal]. Serà com si 
parléssiu a l’aire! En el món hi ha infinitat de maneres d’expressar-se i no hi ha res que 

no es pugui expressar, però, si desconec el significat de les expressions, el qui parla 
amb mi parlarà amb un estranger i l’altre serà un estranger que parla amb mi [així és: 
paroikía “casa d’estrangers”: “sou estrangers a casa vostra”(Carta a Diognet)]. 
Igualment vosaltres, ja que anheleu els dons de l’Esperit, cerqueu de tenir-los en 
abundància, però procureu que siguin per a edificació [més preocupat per la bildung, 
l’“educació” catecumenal, iniciàtica de la comunitat, que no pas per la vida mateixa de 
la comunitat...potser ja perduda] de la comunitat. Per tant, el que tingui do de parlar 
llengües, que pregui perquè algú les sàpiga interpretar. Si jo prego [adoro] en llengües, 
el meu esperit prega [adora], però el meu enteniment [intel·ligència? raó?] no arriba a 
donar fruit. Què he de fer, doncs? Pregar amb l’esperit i pregar també amb l’enteniment; 
cantar Amb l’esperit i cantar també amb l’enteniment. Si dones gràcies a Déu només 
amb l’esperit, el que no està iniciat no podrà respondre “Amen” a la teva pregària, ja 
que no entén el que dius. Pot ben ser que hagis donat gràcies d’una manera excel·lent, 
però que això no contribueixi a l’edificació de l’altre. Gràcies a Déu tinc el do de parlar 
en llengües més que tots vosaltres; però en una reunió comunitària m’estimo més dir 
cinc paraules que s’entenguin, per instruir els altres, que no pas deu mil paraules en 
llengües” (I Corintis 14, 1-19). Vegi’s prohibició de la llibertat d’expressió a I Corintis 
14, 28. Les dones han de callar sempre! (I Corintis 14, 33-35).  
 
 
241.37.09.02.- 
 
“Els grecs semblen haver estat defensats i victoriosament protegits durant un temps 
contra la febre i el frenesí d’aquestes festes que arribaren a ells per terra i per mar, per 
l’orgullosa faç d’Apol·lo, a la qual el cap de la Medusa era incapaç d’oposar una força 
més perillosa que aquesta grotesca i brutal violència dionisíaca. Aquesta actitud 
desdenyosa d’Apol·lo s’ha eternitzat a l’art dòric. Però quan per fi les arrels més 
profundes de l’hel·lenisme es desencadenaren d’aquests instints, la resistència es va fer 
més difícil, gairebé impossible. L’acció del déu de Delfos es limità llavors a arrencar de 
les mans del seu terrible enemic, per una aliança oportuna, les seves armes homicides. 
Aquesta aliança és el moment més important de la història del culte grec: per qualsevol 
banda que es miri, comprovem els trastorns produïts per aquest esdeveniment. La 
conseqüència fou la reconciliació dels dos adversaris, amb una rigorosa delimitació de 
les línies frontereres, que d’ara en endavant els dos haurien de respectar, i amb canvis 
periòdics i solemnes de presents; en el fons, l’abisme no estava superat. Però si 
examinem com es manifestà el poder dionisíac sota la influència d’aquest tractat de pau, 
reconeixerem en els orígens dionisíacs dels grecs, comparats amb la degradació de 
l’home, convertint-se en tigre o en mico, de les festes babilòniques, la significació de les 
festes de redempció alliberadora del món i dels dies de transfiguració. Per primera 
vegada, amb elles, el joiós deliri de l’art envaí la Natura; per primera vegada, amb elles, 
la destrucció del principi d’individuació es manifesta com a fenomen artístic. 
L’execrable filtre de goig i de crueltat es fa impotent; únicament la barreja singular que 
forma el doble caràcter de les emocions dels somiadors dionisíacs el recorda – com un 
bàlsam saludable recorda el verí homicida-: em refereixo a aquest fenomen del 
sofriment suscitant el plaer, de l’alegria arrencant accents dolorosos. Un sospir 



sentimental de la Natura, que es queixa en veure’s trossejada en individus, passa a 
través d’aquestes festes. El cant i la mímica d’aquests somiadors d’ànima híbrida eren 
per al món grec, en temps d’Homer, quelcom de nou i inusitat: la música dionisíaca, en 
particular feia néixer d’ells mateixos l’espant i el tremolor. Si la música, en aparença, 
era ja coneguda com a art apol·lini, no posseïa, malgrat tot, aquest caràcter més que en 
qualitat de pulsació cadenciosa de les ones del ritme, el poder plàstic de les quals, hauria 
estat desenvolupat fins a l’evocació d’impressions apol·línies. La música d’Apol·lo era 
una arquitectura sonora d’art dòric, però els sons de la qual estaven fixats per endavant 
com els de les cordes de la cítara. L’essència mateixa de la música dionisíaca i de tota 
música, la violència commovedora del so, el torrent unànime de la melodia i el món 
incomparable de l’harmonia, aquests elements van ser curosament separats com a no 
apol·linis. En el ditirambe dionisíac, l’home se sent arrossegat a la més alta exaltació de 
totes les seves facultats simbòliques; llavors sent i vol expressar alguna cosa que mai 
fins llavors havia experimentat. La destrucció del vel de Maia, la unitat com a geni de 
l’espècie, de la naturalesa mateixa. D’ara en endavant, l’essència de la naturalesa 
s’expressarà simbòlicament; un nou món de símbols serà necessari, tota una simbòlica 
corporal; no només el simbolisme dels llavis, del rostre, de la paraula, sinó també de 
totes les actituds i els gestos de la dansa, ritmant els moviments de tots els membres. 
Llavors, amb una vehemència sobtada, les altres forces simbòliques, les de la música, 
s’acreixen en ritme, dinàmica i harmonia. Per a comprendre aquest desencadenament 
simultani de totes les forces simbòliques, l’home ha d’haver arribat ja a aquest grau de 
renúncia que vol dir proclamar-se simbòlicament en aquestes forces; l’adepte ditiràmbic 
de Dionisos  és llavors comprès tan sols pels seus afins. Amb quina estupefacció el 
contemplaria el grec apol·lini! Amb una estupefacció tant més profunda ja que s’hi 
barrejava un estremiment, produït per la idea que tot allò no era tan estrany a la seva 
pròpia naturalesa; sí, que la seva consciència apol· línia no era més que un vel que li 
ocultava aquest món dionisíac. 
 
       Nietzsche. El origen de la tragedia. Págs. 30 y 31 
             Col. Austral. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1969  
 
 
241.37.09.03.-  
 
 
Textos bíblics afins: 
 
“David va fugir i es va salvar. Anà a trobar Samuel a Ramà i va explicar-li tot el que 
Saül li havia fet. David i Samuel se n’anaren a viure a Naiot (a les cel·les dels profetes). 
Algú va informar Saül que David era a Naiot de Ramà, i Saül va enviar-hi emissaris a 
detenir-lo. Aquests van veure el grup de profetes en ple deliri profètic, i Samuel, dret al 
mig, que els presidia. Llavors l’esperit de Déu s’apoderà dels emissaris de Saül i ells 
també es posaren a delirar com els profetes. Ho van comunicar a Saül i en va enviar uns 
altres, que també es posaren a delirar. Saül n’envià un tercer grup i també es posaren a 
fer igual. Llavors va anar personalment a Ramà. En arribar a la gran cisterna que hi ha a 
Secu, va preguntar:  
- On són Samuel i David? 
Li respongueren: 
- Són a Naiot de Ramà. 
Però, mentre anava a Naiot de Ramà, s’apoderà també d’ell l’esperit de Déu i caminava 



tot delirant com els profetes, fins que va arribar a Naiot de Ramà. Saül es tragué els 
vestits i també estigué delirant davant de Samuel com els altres profetes. Finalment, nu, 
es va desplomar i va romandre així tot aquell dia i la nit següent. Per això diuen: 
“¿També Saül figura entre els profetes?” (I Samuel 19, 18–24), (vegi’s també I Samuel 
9-10, Amós 7, 11-15). 
 
Deuteronomi 4, 10-14: 
 
“Recorda el dia que vas comparèixer davant el Senyor, el teu Déu, a l’Horeb. El Senyor 
m’havia dit: “Convoca’m el poble i els comunicaré els meus manaments. Així aprendran a 
reverenciar-me mentre visquin sobre la terra i ho ensenyaran als seus fills”. Llavors us vau 
acostar al peu de la muntanya. El foc abrusava la muntanya amb flames que pujaven fins al 
cel, enmig de la foscor i d’espessa nuvolada. El Senyor us va parlar des del mig del foc: 
vosaltres sentíeu una veu que parlava, però no vèieu cap figura; només sentíeu una veu. Us 
va fer conèixer la seva aliança, us va manar que complíssiu els deu manaments que havia 
escrit sobre dues tauletes de pedra. I a mi, el Senyor em va manar en aquella ocasió que us 
ensenyés els decrets i les prescripcions que heu de complir en el país on entrareu per 
prendre’n possessió.” 
 
Fets dels Apòstols 2, 1-4: 
 
“Quan va arribar la diada de la Pentecosta, es trobaven reunits tots junts. De sobte, com si 
es girés una ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es 
trobaven asseguts. Llavors se’ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen 
i es posaven sobre cadascun d’ells. Tots van quedar plens de l’Esperit Sant i començaren a 
parlar en diverses llengües, tal com l’Esperit els concedia d’expressar-se”. 
 
Fets dels Apòstols 2, 14, 17-18: 
“Pere es posà dret amb els onze i alçant la veu digué: 
 - Els darrers dies –és Déu qui ho afirma- abocaré el meu Esperit sobre tothom:els vostres 
fills i les vostres filles profetitzaran, els vostres joves tindran visions, i els vostres vells, 
somnis. Aquells dies abocaré el meu Esperit sobre els meus servents i les meves serventes, 
i profetitzaran.” 
 
I Samuel 10, 1, 5-6, 9-10: 
 
“Samuel va agafar l’ampolleta del oli i el vessà sobre el cap de Saül. Després el va besar i li 
digué: 
-  Arribaràs a Guibà de Déu, on hi ha una guarnició de filisteus. Entrant a la població, et 
trobaràs amb un grup de profetes que baixen del turó sagrat, precedits d’arpes, timbals, 
flautes i cítares, i en ple deliri profètic. Llavors l’esperit del Senyor s’apoderarà també de tu 
i faràs com aquells profetes. Des d’aquell moment et convertiràs en un altre home. 
Tots aquells signe es van realitzar aquell mateix dia. Quan arribava a Guibà, sortiren a 
trobar-lo una colla de profetes. L’esperit de Déu es va apoderar d’ell, i es posà a delirar 
com els profetes, entremig d’ells. 
 
Amós 7, 12-15: 
 
“Amassià, sacerdot de Betel, va dir a Amós: 
- Vident, vés-te’n d’aquí, fuig al país de Judà i guanya-t’hi el pa fent de profeta, però aquí a 



Betel, no tornis més a profetitzar-hi, que això és un santuari del rei, un temple de l’estat. 
Amós li va respondre: 

241Jo no era pas profeta, ni formava part de cap comunitat de profetes. Era ramader i 
em dedicava a recollir figues de sicòmor, però el Senyor em va prendre de darrere 
dels ramats i em va dir: Vés a profetitzar al meu poble d’Israel.”  

 
 
 
241.37.09.04.- 
                                                
 

                                                  MÍTICA 
 
                              El món és un gran temple de misteris 
                              on cada poble rapta tot el cel; 
                               tothom té un alt destí d’indrets eteris 
                              on transcendir el viatge més cruel. 
 
                              La màgia ancestral vol fer-se història 
                              per explicar l’enigma universal 
                              i, amb un miratge etern, curull de glòria, 
                              la nit dels segles diu la llum vital. 
 
                              Mes rere cada símbol hi ha un missatge 
                              que cal interpretar-lo amb l’esperit. 
                              mes, malaurat aquell que en fa equipatge 
                              per dur els seu fanatisme de vestit. 
 
                              Mites antics: sant Jordi, el drac, Samsó… 
                              Avui, però: el Barça campió! 
                                                       Maig del 2005. 
                                                                  Josep Colet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241.37.10.- Obra plàstica afí: 
 
241.37.10.01.- 

 
 
Sandro Botticelli 
EL NAIXEMENT DE VENUS  
Oli sobre tela, 172 x 278’5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241.37.10.02.- 

 
 
Frida Kahlo 
MOISÉS O NÚCLEO SOLAR. 1945  
 
 
241.37.11.- Dades tècniques: 
 
c =  0.09188814923696535240 
p = -0.09188814923696535240 
t  = -0.09188814923696535240 
v =  0.00000000000000000000 
 
241.37.12.- Test / Qüestionari: 
 
241.37.12.01. 
 
TEO, NOU, SUB. 
 
241.37.12.02. 
 
SIN, SUB. 
STT, NOU. 
MTP, TEO. 
 



241.37.12.03. 
 
MIT 
 
Lluís M. Xirinacs i Damians. MÍTICA. GLOBÀLIUM. Model Major.  
 
Aportacions:  
 
Definicions curtes: Joan Parés i Grahit. 
Història Filosòfica:02 Marc Malagarriga. 
Figures informatització: Manuel García i Sanz. 
Texts afins recerca: 02 Núria Roig i Esteve. 03 (Textos bíblics) Joan Carulla i Gratacós. 
04 Sonet de Josep Colet i Giralt. 
Obra plàstica afí recerca: 01 Francesc Soler i Claveras. 02 Núria Roig i Esteve. 
Test/qüestionari informatització: Montserrat Sánchez i Barra. 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


