
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”. 
 
241.33.- MÍSTICA: -c, -p, -t. 
 
241.33.00.- Categoria: MÍSTICA, MIS.  
 
241.33.01.- Definicions curtes: 
 
• Sentiment noümènic. 
• Amor subjectiu. 
• Regne feliç. 
• Saviesa silenciosa. 
• Letargia còsmica. 
• Misteris iniciàtics.  



• Embriaguesa comunitària. 
• Contemplació extàtica. 
• Emergència espiritual. 
• Felicitat caòtica. 
 
 
241.33.02.- Etimologia: 
 
Derivats: “misticisme”, “mistagog”, “mistificar”, “misteri”, “misteriós” Presa del llatí 
mysticus i aquest, del grec mystikós “que concerneix als mýstes, als mystagogoi i als 
mysteria”  i mystikòn “iniciació dels mýstes”. Mýstes vol dir “iniciat” als cultes dels 
misteris, sobretot al de Démeter a Eleusis. Pròpiament és aquell que té els ulls tancats, 
que no repeteix res i té els llavis closos. Oposat a epóptes (ep-opso-mai) “el que ha 
arribat al grau superior de la  vidència, de la contemplació o de la iniciació”. 
Segurament ve de l’arrel indoeuropea *mu- onomatopeica:  
1.- Sànscrit muka “silenciós”, “callat”, mukka “boca”. 
2.- Hitita: mugaizzi: “implorar”.  
3.- Armeni munj.  
4.- Grec myo “tancar-se” (sobretot els ulls, però també la boca, etc.) “callar”, mydso  
“xuclar”, “grunyir”, “soroll del gat feliç”, mykáomai “mugir”, mykós “callat”, mýops 
“qui tanca els ulls a mitges”, muopía “miopia”; micè: mujomeno “iniciat”. 
5.- Antic alt alemany: muckazzen “grunyir”, “parlar en veu baixa”; mig alt alemany: 
muhen, mugen, muwen “mugir”. 
6.- Lituà: mukiú, mukti “mugir”. 
7.- Antic eslau: myku “mugit”; rus: myçati “mugir”. 
8.- Itàlics: umbre mugatu “mugir”, l’hitita muga(i) “lamentar-se”, “implorar”; i el nostre 
“mut” derivat del mutus llatí, “emmudir”, “mugir” derivat del mugio llatí, “mu”, “ni 
mu”, on s’empra la consonant “m” bilabial, que es diu amb els llavis tancats i on 
s’empra la vocal “u” que és la més tancada de totes. Mística seria allò que no es pot 
veure amb els ulls carnals, que no es pot dir amb els llavis carnals. D’ací també vindria 
“Mítica”, “mosca”  
 
 
241.33.03.- Història filosòfica: 
 
241.33.03.01.-  
 
La Mística pertany més al territori de la “Síntesi”, de la sofía que al de la filosofia. Tots 
els pobles primitius la cultiven amb honor. La nostra orgullosa filosofia racional fa que 
a occident la Mística sigui conreada amb reticències o simplement negada. I quan és 
afirmada, es fa amb la condició d’interposar una despietada “Pràctica” ascètica de 
sacrificis i mortificacions rigorosos. I no es pensi que Mística és sinònim de retard 
cultural. L’Egipte clàssic, sobretot, la Grècia clàssica, hel·lenista i cristiana, la 
romanitat, l’Islam clàssic, i ja no diguem les esplendents cultures orientals han donat a 
la humanitat unes riqueses místiques meravelloses. Sovint en molts temes importants es 
desenvolupen simètricament els dos vessants: el místic i el filosòfic. Així en l’orfisme, 
en el pitagorisme i en el gnosticisme. En el segle d’or de l’Islam veiem aparellats i 
enfrontats els dos gegants, el de l’esperit i el de la raó, Ibn Arabi i Averrois. Ja a 
occident i en temps crítics trobem cara a cara amb menys sort per al primer, els dos 
“amics irreconciliables”: el místic Swedenborg i el filòsof Kant. És simptomàtica la 



inclinació cap a la Mística dels fundadors de la física quàntica a principis del segle XX.  
I, tan antigament a orient (“Aforismes de Patañjali”, “Bhagavad Gita”) com 
modernament a occident (Joan de la Creu, Teresa de Jesús), hi ha hagut grans místics 
que alhora han estat extraordinaris tractadistes sistemàtics i diguem-ne filòsofs de la 
Mística. 
 
Orfisme (Kirk, FM). Daimon (Sòcrates). Oracles Caldeus (FM). Misteris, misteris 
iniciàtics (FM,  G. Marcel). Musa. Experiència interior. Impuls dionisíac (Nietz.). 
Indicibilitat. Inefabilitat. Sacralitat. Hierós. Sadhana, Bhakti (hindu.). Mistagògies. 
Mysterienlehere (Odo Casel). 
 
 
241.33.03.02.-  
 
 Tota cultura, tota civilització, tot poble, d’igual manera que posseeix una religió, 
és partícip, també, d’una mística. Tota cultura té, doncs, un vessant exotèric, i un 
d’esotèric. 
 Trobem mística tant en les religions monoteistes (les tres grans: cristianisme, 
judaisme, islamisme), com en les politeistes (hinduisme, xamanisme) i, tanmateix, 
també en les religions-filosofies (o religions atees), tals com el budisme, on la mística 
s’identifica amb un grau màxim de perfecció i coneixement. 
 
 Molt bé, però... què és la mística? Què es considera “experiència mística”? Hi ha 
alguna o algunes característiques que restringeixen aquesta pràctica? Quina finalitat té? 
Per què i per a què la practica la gent? 
 Podem afirmar que mística designa un tipus d’experiència molt difícil 
d’aconseguir, on s’arriba al grau màxim d’unió de l’ànima humana amb Déu, durant 
l’existència terrenal (representa el grau més alt del compromís religiós). 
 El tràngol místic és un estat de consciència alterada (o superconsciència) que es 
manifesta des del punt de vista fisiològic. 
 Si bé en trets generals tota mística comparteix l’anterior definició, cal especificar 
que la pràctica mística ha tingut i de fet encara té moltes i diferents vies d’accés, ja en 
funció de l’època, del lloc i, sobretot, de les creences religioses.  

Vegem-ne alguns casos: 
   
 Els primers místics coneguts o les experiències místiques més arcaiques de les 
que en tenim coneixença (si exceptuem la mística de la guerra i la seva antecessora, la 
mística de la caça), apareixen entre els mal anomenats “xamans grecs”. 
 La Grècia clàssica era una amant dels “grans misteris”. Tant era així, que eren 
diversos els ritus o cerimònies que es practicaven per a arribar a l’èxtasi. Des dels 
misteris eleusins, passant pels baconians i òrfics, i fins als dionisíacs, compartien el fet 
de ser experiències de tipus col·lectiu, on els integrants arribaven a l’apoteosi ingerint 
substàncies psicodèliques, de manera que ajudava a la producció natural del cervell, 
autoinduïdament, de substàncies que feien funcions similars.  
 Per a Pitàgores, consistia en posar en tensió els “pràpids” (tradicionalment 
traduït per esperit, però que Gernet reprèn l’accepció més antiga: “diafragma”; el que 
testificaria una tècnica de control de la respiració, que actuaria com a detonant d’alguns 
tràngols místics. 
 També Plató en parlà, però en el seu vessant filosòfic, on presentava algunes 
tècniques diferents i menys directament somàtica. Es tractaria d’una purificació, 



consistent en separar al màxim l’ànima del cos, acostumant-la a condensar-se, a 
concentrar-se en sí mateixa, partint de cada un dels punts del cos, i a viure en el possible 
en el present i el futur, sola en sí mateixa, alliberada del cos, com després de trencar una 
lligadura. Pràctica aquesta semblant a pràctiques d’apnea controlada com les que 
formen la disciplina pryma en el ioga hindú. 
 
 Per al cristianisme, l’”èxtasi” no depèn de l’individu, sinó de Déu, de manera 
que per motius que només Ell coneix, atorga un breu temps de comunicació sensible 
ultraterrena a algunes ànimes.  
 Tot i que la seva consecució es realitza mitjançant l’oració i la soledat 
(misticisme individual i sense substàncies externes), el paper atorgat a Déu és una visió 
semblant a les tradicions indígenes de l’Amèrica llatina on, utilitzant plantes i/o mescles 
com l’ayahuasca o el peyote, el tràngol no depèn tant d’un mateix com de la “mare 
planta”, en funció de la qual el viatge es realitzarà d’una manera o una altra o, fins i tot, 
no s’obtindrà cap resultat. 
 En el catolicisme, són dues les vies o camins de purificació davant Déu: via 
purgativa i via il·luminativa. Aquestes arrenquen amb San Pau de Tars i l’Evangeli de 
San Joan, però en trobem a totes les èpoques: des de San Agustí, Sant Tomàs i Ramon 
Llull, passant per San Francesc d’Assís, Joan de la Creu o Santa Teresa de Jesús.  
 
 En el cas del món islàmic, la mística (anomenada “sufisme”), era considerada 
quelcom heterodoxa, degut a la gran barreja i influència d’altres cultures (cristiana, 
gnòstica, jueva, hel·lena, hindú...). 
 Creien que el sufí havia de recórrer, a través d’etapes successives, els tres estadis 
de l’ascensió mística: aspiració, progrés i fi. Tanmateix, es feia indispensable la guia 
d’un xaman, mestre o “guia espiritual”, d’igual manera que en les tradicions indígenes 
d’Amèrica. 
 Es tractava d’una religiositat menys externa que interna, de manera que només a 
través de l’ascesi arribava a la “Veritat Espiritual” interior, on es produïa l’anihilament 
de sí mateix en Déu. A aquí, s’hi podia arribar per tres vies: la del temor o de la 
purificació; la de l’amor o del sacrifici; i la del coneixement. 
 El seu màxim representant el trobem en Algazel (Al-Ghazali). 
 
 També els jueus tenien la seva mística: la Càbala. 
 Com diu l’historiador i teòleg jueu Gershom Scholem, “el misticisme és l’estadi 
posterior a la religió”. En efecte: al sentir l’home post-primitiu una alienació respecte al 
món que habita, es desenvolupa degut a aquest “buit” un sentiment religiós on Déu es 
percep com quelcom allunyat, a l’altra banda de l’abisme que separa la divinitat de la 
humanitat; “Déu és quelcom allunyat de ser adorat o obeït”. 
 Segons el propi Scholem, el misticisme jueu té tres característiques que el fan 
genuí: en primer lloc, una gran reticència a la confessió personal, per la reserva cap a tot 
allò relacionat amb l’experiència mística i per l’absència d’elements autobiogràfics 
(semblant als misteris grecs, on proclamar haver participat d’una experiència mística 
s’arribava a pagar amb la vida).  

En segon lloc, es mostra una actitud metafísica positiva en relació al llenguatge, 
considerat instrument propi de Déu, i com a llenguatge creador, es reflecteix en el parlar 
comú de l’home. Walter Benjamin ho postulà amb quatre tesis: “cada expressió de la 
vida espiritual de l’home pot ser entesa com un tipus de llenguatge”, de manera que tota 
comunicació del contingut espiritual, és llenguatge. Fent el salt místic dins la 
comprensió del llenguatge, ens diu: “el llenguatge és comú a tot el que existeix”; tot 



esdeveniment o cosa, tant en la naturalesa viva com morta, participa, d’alguna manera, 
del llenguatge, doncs a tots els és essencial comunicar la seva part espiritual. La tercera 
tesis diu així: “el llenguatge és fonamenta en l’esperit, però aquest no pot presentar-se 
sinó a través del llenguatge”; el llenguatge esdevé l’expressió i l’existència òntica de 
l’esperit, tenint en compte que allò espiritual rebassa allò lingüístic. Finalment, la quarta 
tesi estableix el fonament místic del llenguatge: “les paraules no expressen coses, sinó 
que transmeten l’essència lingüística d’aquestes”. Aquesta afirmació deixa entreveure 
que no és el mateix l’essència espiritual de les coses que la seva essència lingüística. 
 Per acabar, la mística hebrea es caracteritza per una contínua deferència cap a la 
tradició, de manera que com més pura és la mística, més a prop està de la veritable 
tradició, entesa com a “coneixement original de la humanitat”. 
 Segons la Càbala, doncs, la redempció humana s’aconsegueix mitjançant un 
coneixement “esotèric” especial (novament, veiem una primacia de la pràctica interna, 
enfront de l’externa, com defensen les religions, en els seus vessants exotèrics). Cada 
persona és agent de la seva pròpia salvació i, a través de coneixements secrets, pot 
arribar a la divinitat. 
 
 Sovint s’ha equiparat la mística amb l’ascètica. Segons la teologia intel·lectual, 
però, es diferencien en la mesura en que l’ascètica exercita l’esperit humà per a la 
perfecció, a manera d’una propedèutica per a la mística. D’altra banda, la mística, a la 
qual només hi poden accedir uns pocs, afegeix a una ànima perfeccionada per la gràcia 
o per l’exercici ascètic, l’experiència de la unió directa i momentània amb Déu. 
 
 Ja sigui de manera col· lectiva o individual, a través de la meditació o de la 
ingestió de substàncies, contemplativament o de manera activa, el criteri per a 
determinar que ens trobem davant d’una experiència d’índole mística té més a veure 
amb el context i la finalitat religiosa, que en el detonant i el mètode.  

Si és cert, però, que totes presenten algunes característiques comunes: en primer 
lloc, es tracta d’un itinerari voluntari, descartant així tota experiència involuntària o 
deguda a psicopaties. Seguidament, es passa per una fase d’obscuritat i patiment; 
l’adepte suporta una fase d’aniquilació i desidentificació, l’exemple més clar de la qual 
és la comparació amb la “nit obscura” de San Joan de la Creu, o la disciplina de l’agonia 
(patir en vida l’experiència radical d’endinsar-se en els camins de la mort). En tercer 
lloc, es tracta de quelcom inefable, incomunicable, inexpressable en la seva totalitat pel 
llenguatge lògic, a més a més de modificar substancialment la personalitat del que la 
pateix. Finalment, la culminació mística es resumeix en una experiència d’unió amb una 
alteritat d’indole transcendent. 
 Veiem una clara esperança escatològica en aquesta pràctica: “d’home vas néixer 
déu” es proclama, definint la metamorfosi final de l’iniciat que ha arribat a l’apoteosi. 
La unio mystica es produeix com una tornada als orígens divins de l’ànima humana que 
s’eleva com un carro cap al cel en un tràngol alliberador. 
 
 El misticisme, doncs, pretén salvar l’abisme que separa l’home de la divinitat, 
per a reunificar-los i acabar amb l’alienació que produeix una realitat considerada 
injusta, per a portar, en termes cristians, el Regne dels Cels a la Terra. 
 
 Èxtasi; culminació; nirvana; felicitat suprema; poder i coneixement diví; pau 
essencial; equilibri; enaltiment; trànsit; viatge; renaixement. 
 
 



241.33.04.- Nucli: 
  
241.33.04.00.- Mística, contemplació, èxtasi: Regió de la realitat concreta pràcticament 
ignorat, quan no negat, a l’occident actual. La “Ciència” i energia infuses, no 
controlables exteriorment, que postulen, desplau als poders polítics i religiosos 
fermament establerts en l’exterior d’aquest “Món”. El biòleg Julian Huxley, nét del 
famós biòleg evolucionista Thomas Huxley i germà del novel·lista i investigador 
Aldous Huxley, tot i ser un no creient acèrrim, intentà investigar científicament els 
fenòmens derivats de les experiències místiques, avui tan excepcionals, amb el fi de 
dominar-les i democratitzar-les. El resultat de la seva investigació fou que hi ha 
indubtables experiències que escapen a la “Ciència”, escampades per tot el món, que 
s’observen, sobretot en el si de les tradicions religioses, però que gairebé no es troben 
entre les jerarquies, ans en els nivells més humils i menys sofisticats d’aquestes 
religions. Malgrat avui  intel·lectuals i gent senzilla d’occident vagin massivament a 
l’orient a cercar Mística, perquè és poc valorada en la nostra tradició judeo-cristiano-
islàmica, aquesta és dipositària d’una riquesa de vida Mística immensa i de la més 
elevada qualitat, acumulada en el seu llarg passat, tot i que, sovint, mediatitzada i 
deformada per les autoritats eclesiàstiques que, sense ésser místiques, pretenen vigilar i 
regular la Mística des de fora. Pau de Tars avisa que la Mística no es regula des de fora 
d’ella mateixa, s’autoregula (I Cor 2, 9.16). En la nostra parla comuna potser el terme 
“èxtasi” vol expressar tradicionalment el nucli central de la realitat Mística. És un terme 
defectuós. “Ex-stasis”. “Ex” indica exterior i aquí vol dir “més interior que jo mateix”, 
en frase d’Agustí d’Hipona. Així cal interpretar aquest “ex-“ com “més enllà del meu 
interior, però per dins del meu interior”. És el fonament transcendent del meu interior. I 
“-stasis” indica “estructura estàtica”, mentre que aquí es tracta d’una vivència no gens 
estàtica. És metalingüísticament una regió, fixa (estable) en el model, que es refereix a 
quelcom de vivencial i per tant de naturalesa sempre oscil·lant. És de naturalesa 
sintètica: totes les parts entren en l’èxtasi unitari. Es produeix una interfusió dels 
esperits subjectius entre ells. (Observi’s que la interfusió de cossos objectius és allò que 
anomenem “condensació bosònica”). I cada esperit conserva la seva singularitat, 
malgrat estar travessada per les singularitats dels altres esperits. Aquesta “superposició” 
general d’esperits és essencial en la Mística. En l’interior d’aquesta “superposició 
espiritual” hi caben tota mena d’influències, comunicacions i possessions directes, 
d’esperit a esperit. I, a més, bo i sintetitzant-les totes, apareix la singularitat superior, 
integral resultant de totes les particulars amb tota mena de “novetats emergents” 
prodigioses. 
 
241.33.04.10.- Blaves:  
 
241.33.04.11.- Entre Mística i “Ecumene” (MON). 3.13: - 30 ECU – 60 MON- 60 DET 
– 30 LOG. 
(33.66) Mística ecumènica o mundana: Èxtasi col·lectiu, conjunt, desplegat en parts, 
madur, ple. 
 
241.33.04.12.- Entre Mística i “Akaixa” (PLA) (30º). 3.13: - 30 AKA – 60 PLA – 60 
IDT – 30 LOG. 
(33.65) Mística  akàixica o plàsmica: Èxtasi unitari, naixent, radical o seminal. 
 
241.33.04.20.- Verdes - Negres: 
 



241.33.04.21.- Entre Mística i “Subjecte”. 2.16: - 55 SUB – 55 EST – 35 ANA – 35 
LOG.  
(33.05) Mística subjectiva: Estats místics de la pròpia consciència. Devoció (Bhakti). 
Fidelitat a la transcendència. Amic / amat. 
 
241.33.04.22.- Entre Mística i “Amor” (PRA-NOU). 2.16: - 35 AMO – 35 ETI – 55 
OBJ – 55 LOG. 
(33.09) Mística amorosa: èxtasi amorós, obert pràcticament a tot; no egoista, ni 
possessiu. Caritat. Amor de caritat. 
 
241.33.04.23.- Entre Mística i “Pràctica” 2.04: - 55 PRA – 55 TEC – 35 CIE – LOG. 
(33.01) Mística pràctica: Força mística gratuïta, infusa, omnipresent en la naturalesa. 
*Pràctica infusa, transcendent. “HIVERN: Pregunta-li al balcó / si talla l’aire ters. /La 
neu dirà que no / i és trèmul l’univers. / Tremeix l’oració / com plomissol dispers. / 
Perdó, / se m’ha glaçat el vers” (Fr. Botey). En els astres, en les plantes, en els animals, 
en els nens. 
 
241.33.04.24.- Entre Mística i “Metapsíquica” (NOU-SUB). 2.04: - 35 MTP – 35 MIT 
– 55 TEO – 55 LOG. 
(33.21) Mística metapsíquica: Sacralitat. “Possessió” angèlica o diabòlica. 
Parapsicologia. L’esperit més madur, en bé o en mal, influeix en el més immadur. 
Relació guru – deixeble. Musa. Sádhana. Desposori espiritual. 
 
241.33.04.25.- Entre Mística i “Noümen”. 2.10: - 55 NOU – 55 IDE – 35 SGT – 35 
LOG. 
(33.03) Mística noümènica: Transcendència mística que unifica cada experiència 
mística a totes les altres. Matrimoni espiritual. Unió transformant. Mysterienlehere (O. 
Cassel). 
 
241.33.04.26.- Entre Mística i “Sentiment” (PRA-SUB). 2.10: - 35 STM – 35 PSI – 55 
FEN – 55 LOG. 
(33.13) Mística sentimental: enamorament profundament emocionat, però controlat. 
 
241.33.04.30.-  Negres – Roges: 
 
241.33.04.31.- Entre Mística i “Intenció” (SUB-ECU). 6.43: - 66 INT – 66 PCS – 48 
LOG. 
(33.30) Mística intencionada: dirigida, finalista, batalladora (Abraham, Jacob). 
 
241.33.04.32.- Entre Mística i “Magma” (NOU-PRA-AKA). 6.43: - 48 MGM – 66 
BOS – 66 LOG. 
(33.41) Mística magmàtica: força de la turbulència interior represada, fosca. 
                                                                                                                                                                                      
241.33.04.33.- Entre Mística  i “Cosmos” (PRA-ECU). 6.24: - 66 COS – 66 FUN – 48 
LOG. 
(33.18) Mística còsmica: sentiment oceànic,  boot-strap espiritual, Crist místic. Cos 
místic de Crist. 
 
241.33.04.34.- Entre Mística i “Letargia” (SUB-NOU-AKA). 6.24: - 48 LET – 66 CAV  
- 66 LOG. 



(33.57) Mística letàrgica: esperits adormits, retirats i abandonats confiadament a 
l’univers regenerador. Son espiritual. Quietisme. 
 
241.33.04.35.- Entre Mística i “Comunió” (NOU-ECU). 6.37: - 66 CMN – 66 CNV – 
48 LOG. 
(33.26) Mística comuna: compartida equitativament i encertadament des de l’esperit. 
Ànimes bessones. 
  
241.33.04.36.- Entre Mística i “Embriaguesa” (PRA-SUB-AKA). 6.37: - 48 EBR – 66 
ATZ – 66 LOG. 
 (33.49) Mística embriagada: (Els reunits en la Pentecosta: “Esteu borratxos”). Emoció 
concreta descontrolada en estat de felicitat. 
  
241.33.04.37.- Entre Mística i “Felicitat” (SUB-AKA). 6.47: - 66 FEL – 66 PRB – 48 
LOG. 
(33.29) Mística feliç: despreocupada (o infeliç: Job), abandonada, plena de plaer, 
oblidada de tot. Alegria i joia místiques. 
 
241.33.04.38.- Entre Mística i “Regne” (NOU-PRA-ECU). 6.47: - 48 RGN – 66 AFI – 
66 LOG. 
(33.42) Mística del “Regne”: força de l’avinença, de la concòrdia, del consens. 
 
241.33.04.39.- Entre Mística i “Caos” (PRA-AKA). 6.18: - 66 CAS – 66 ONA – 48 
LOG.  
(33.17) Mística caòtica: força arrossegadora que ho desestructura tot. Plaer místic 
concret sense assegurança transcendent. Entusiasme. 
 
241.33.04.3A.-  Entre Mística i “Geni” (SUB-NOU-ECU). 6.18: - 48 GEN – 66 COV – 
66 LOG. 
(33.58) Mística genial: esperits ben avinguts, integrats, amb una mateixa intenció. 
Avatar. Transfiguració. Resurrecció. 
 
241.33.04.3B.- Entre Mística i “Confinament” (NOU-AKA). 6.36: - 66 CFN – 66 RAR 
– 48 LOG. 
(33.25) Mística confinada: separada, tancada, solitària, confusa, reprimida i privada en 
l’esperit. Soledat i silenci místics. Nit de l’esperit. 
 
241.33.04.3C.- Entre Mística i “Desig” (PRA-SUB-ECU). 6.36: - 48 DSG – 66 EXC – 
66 LOG. 
(33.50) Mística desitjosa: (Daniel: “baró de desigs”, Jesús: “passi de mi aquest calze, 
però no es faci la meva voluntat sinó la teva”). Desiderio desideravi (Lc 22,15). 
Atracció mística. 
 
241.33.04.40.-  Negres: 
 
241.33.04.41.- Entre Mística i “Art”. 7.30: - 90 ART – 90 LOG. 
(33.24) Mística artística: Fra Angèlico de Fiesole. El Càntic dels Càntics (Bíblia). 
Càntic espiritual (Joan de la Creu). Salms. Poesia mística. Art  de contemplació. 
 
241.33.04.42.- Entre Mística i “Metafísica”. 7.30: - 90 MTF – 90 LOG. 



(33.22) Mística metafísica: Filó d’Alexandria. Plotí. Gnosi. Coneixement per 
connaturalitat (Tomàs d’Aquino). “Què és metafísica?” (Heidegger). 
 
241.33.04.43.- Entre Mística i “Experiència”. 7.05: - 90 EXP – 90 LOG. 
(33.10) Mística experimental: Experiències místiques, individuals i col·lectives. 
Aparicions. 
 
241.33.04.44.- Entre Mística i “Síntesi”. 7.05: - 90 SIN – 90 LOG. 
(33.12) Mística sintètica: Guru. Llibres sapiencials sagrats. Mística sàvia. Experiència 
infusa. Ciència infosa. 
 
241.33.04.45.- Entre Mística i “Signe”. 7.14: - 90 SGE – 90 LOG. 
(33.14) Mística sígnica: “Tot”. Posat extàtic. 
 
241.33.04.46.- Entre Mística i “Sentit”. 7.14: - 90 STT – 90 LOG. 
(33.16) Mística amb sentit: Il·luminació. Fotitsoménoi. Sentit esotèric. Indicibilitat 
mística. Inefabilitat mística. 
 
241.33.04.50.- Blaves  
 
241.33.04.51.- Entre Mística i “Bellesa”. 13.03: - 107 BEL – 73 LOG. 
(33.78) Mística bella: “O Pulchritudo, semper antiqua et semper nova, sero te novi, 
sero te amavi!” (Agustí d’Hipona). Aparicions. Espòs / esposa. 
 
241.33.04.52.- Entre Mística i “Àpeiron”. 13.03: - 73 APE – 107 LOG. 
(33.68) Mística apeirònica: Anòmia mística. Més enllà del Bé i del Mal (Nietzsche). 
Orgies. Bacanals místiques. Dionissos. Carnavals. Lucifer. Misses negres. 
 
241.33.04.53.- Entre Mística i “Economia”. 13.01: - 107 ECN – 73 LOG. 
(33.71) Mística econòmica: Pobresa, austeritat, laboriositat, senzillesa i solidaritat 
místiques. 
 
241.33.04.54.- Entre Mística i “Tiàmat”. 13.01: - 73 TIA – 107 LOG. 
(33.73) Mística tiamàtica: “Com els lliris del bosc i com els ocells del camp” 
(Evangeli). “La lliçó de la perfecta alegria” (Floretes de Francesc d’Assís): alegria 
perfecta. Confiança mística. 
 
241.33.04.55.- Entre Mística i “Arquetip”. 13.02: - 107 ARQ – 73 LOG.  
(33.75) Mística arquetípica: Elies “carro i cavaller d’Israel” (Bíblia). 
 
241.33.04.56.- Entre Mística i “Passió”. 13.02: - 73 PAS – 107 LOG. 
(33.69) Mística passional: La ira i la gelosia de Déu. La ira i el zel de l’home de Déu. 
 
241.33.04.57.- Entre Mística i “Glòria”. 13.06: - 107 GLO – 73 LOG.  
(33.77) Mística gloriosa: Glorificació de la santedat. 
 
241.33.04.58.- Entre Mística i “Ecologia”. 13.06: - 73 ECL – 107 LOG.  
(33.67) Mística ecològica: Comunitats troncals. 
 
241.33.04.59.- Entre Mística i “Acció”. 13.05: - 107 ACC – 73 LOG. 



(33.72) Mística activa: Empenta + llum + felicitat, en deixar-se endur per la força 
transcendent. 
 
241.33.04.5A.- Entre Mística i “Divinitat”. 13.05: - 73 DIV – 107 LOG. 
(33.74) Mística divina: Influència de la força transcendent personalitzada, amorosa. 
Inspiració divina. Oració (latrèutica, eucarística, propiciatòria i impetratòria). Santeria. 
 
241.33.04.5B.- Entre Mística i “Arkhé”. 13.04: - 107 ARK – 73 LOG. 
(33.76) Mística arcana: Xamanisme. Orfisme. Esoterisme. Corpus hermeticum. 
Misteris. Iniciacions. Mistagògies. Hierós. Oracles Caldeus. 
 
241.33.04.5C.- Entre Mística i “Comunitat”. 13.04: - 73 COM – 107 LOG. 
(33.70) Mística comunitària: Ànima comuna. Contesa ritual. 
 
241.33.04.60.- Roges: 
 
241.33.04.61.- Entre Mística i “Agudesa”. 11.05: - 90 AGU - 90 LOG. 
(33.62) Mística aguda: Mestratge místic. El Mestre espiritual. 
 
241.33.04.62.- Entre Mística i “Orgó”. 11.05: - 90 ORG – 90 LOG. 
(33.60) Mística orgónica: Potència mística. Capacitat mística. 
 Màgia mística. Fetilleria. Bruixeria. 
 
241.33.04.63.- Entre Mística i “Polidesa”. 11.06: - 90 POL – 90 LOG. 
(33.43) Mística polida: Regles de contemplació. “Aforismes” de Patañjali. 
 
241.33.04.64.- Entre Mística i “Sublimitat”. 11.06: - 90 SLM – 90 LOG. 
(33.45) Mística sublim: Bateig de Jesús. Transfiguració. Pau al tercer cel (2 C 12, 7).  
Tercer cel. “Èxtasi de Sta. Teresa” de Bernini. Comunicación horrenda (Teresa de 
Jesús). 
 
241.33.04.65.- Entre Mística i “Obligació”. 11.03: - 90 OBL – 90 LOG. 
(33.51) Mística obligada: Proves místiques. Normes místiques. Contemplació 
adquirida.  
 
241.33.04.66.- Entre Mística i “Follia”. 11.03: - 90 FOL – 90 LOG. 
(33.53) Mística folla: Jesús, pres per boig pels seus familiars. Pau, boig per causa de 
Crist. Simeó el Boig. Simeó l’Estilita. Francesc d’Assís. 
 
241.33.04.67.- Entre Mística i “Òrgan”. 11.04: - 90 OGN – 90 LOG. 
(33.59) Mística orgànica: Deixar actuar lliurement la natura profunda: ella desenvolupa 
i diversifica, ella cura. Imprevisibilitat de les mutacions biològiques evolutives (Ilya 
Prigogine). Epigènesi. L’Ou primigeni. Guia de l’ontogènesi. Mística embriològica. 
 
241.33.04.68.- Entre Mística i “Trànsit”. 11.04: - 90 TRS – 90 LOG. 
(33.61) Mística en trànsit: Profeta. Enviat. Mèdium. Possés. 
 
241.33.04.69.- Entre Mística i “Harmonia”. 11.01: - 90 HAR – 90 LOG.  
(33.46) Mística harmònica: Santedat. 
 



241.33.04.6A.- Entre Mística i “Turbulència”. 11.01: - 90 TRB – 90 LOG. 
(33.44) Mística turbulenta: Lluita amb Déu (Jacob). Foc de Déu (Lot). Apocalíptica. 
Dionisos. Impulsos dionisíacs. 
 
241.33.04.6B.- Entre Mística i “Astúcia”. 11.02: - 90 AST – 90 LOG. 
(33.54) Mística astuta: Designi amagat de Déu (Abraham i Lot). La mentida del profeta 
(Jacob, Llibre dels Reis). 
 
241.33.04.6C.- Entre Mística i “Prodigi”. 11.02: - 90 PRD – 90 LOG. 
(33.52) Mística prodigiosa: Meravelles. Miracles. Poders espirituals. Siddhi. 
 

241.33.05.- Antitermes: 
 
30º: ECU, AKA 
35º: STM, AMO, MTP 
48º: RGN, GEN, DSG, EBR, LET, MGM 
55º: PRA, NOU, SUB 
66º: CMN, INT, COS, FEL, CAS, CFN 
71º: MIT, ETI, PSI 
73º: DIV, ECL, COM, APE, TIA, PAS 
90º: MON, PLA, SIN, MTF, SGE, EXP, ART, STT, AST, HAR, OGN, OBL, POL,  
       AGU, SLM, FOL, TRS, TRB, PRD, ORG  
107º: BEL, ARQ, ECN, ARK, ACC, GLO 
109º: EST, IDE, TEC   
114º: COV, EXC, AFI, CAV, BOS, ATZ 
125º: TEO, FEN, OBJ 
132º: PCS, CNV, FUN, RAR, PRB, ONA 
145º: ANA, SGT, CIE 
150º: DET, IDT  
180º: LOG 
 
 
 
241.33.06.- Núvol d’afins: 
 
Abandonament místic MIS – LET 
Aforismes de Patañjali MIS - POL 
Alegria perfecta MIS – TIA 
“Amat” MIS – SUB 
“Amic” MIS – SUB 
Amor de caritat MIS - AMO  
Àngel místic MIS - MIT  
Ànima comuna MIS – COM 
Ànimes bessones MIS – CMN 
Anòmia mística MIS – APE 
Aparicions MIS – EXP 
Apocalipsi MIS – TRB 
Aquelarre MIS – APE 
Art de contemplació MIS – ART 
Atracció mística MIS – DSG 



Austeritat espiritual MIS – ECN 
Avatar MIS – GEN 
Avinença MIS – RGN 
Bacanal mística MIS – APE 
Bakhti MIS - SUB 
Bateig de Jesús MIS – SLM 
Boot-strap espiritual MIS – COS 
Bruixeria MIS - ORG  
Capacitat mística MIS – ORG 
Caritat MIS - AMO 
Ciència infosa MIS - SIN 
Compartició mística MIS – CMN 
Comunicación horrenda MIS – SLM 
Comunitat troncal MIS – ECL 
Concòrdia MIS – RGN 
Confiança mística MIS – TIA 
Consens MIS – RGN 
Contemplació MIS 
Contemplació adquirida MIS – OBL  
Contesa ritual MIS – COM 
Cos místic de Crist MIS – COS 
Crist místic MIS – COS 
Designi amagat de Déu MIS – AST 
Desposori espiritual MIS - MTP 
Devoció MIS – SUB 
Dimoni místic MIS - MIT 
Dionisos MIS – TRB 
Epigènesi MIS – OGN 
Empenta mística MIS – ACC 
Enamorament místic MIS – STM 
Entusiasme MIS – CAS 
Enviat MIS-TRS 
Esoterisme1 MIS - STT 
Esoterisme2 MIS – ARK 
“Espòs”, “esposa” MIS – BEL 
Estats de consciència místics MIS – SUB 
Experiència divina MIS - DIV  
Experiència infosa MIS - SIN  
Experiència interior transcendent MIS - NOU  
Experiència mística MIS – EXP 
Èxtasi MIS  
Èxtasi amorós, no possessiu MIS – AMO 
Èxtasi de Santa Teresa de Bernini MIS – SLM 
Èxtasi col·lectiu MIS – ECU 
Èxtasi madur, ple MIS – ECU 
Èxtasi naixent MIS – AKA 
Èxtasi radical MIS – AKA 
Èxtasi seminal MIS – AKA 
Èxtasi unitari MIS – AKA 
Fenomen místic MIS - FEN 



Fetilleria MIS - ORG  
Fidelitat a la transcendència MIS – SUB 
Foc de Déu (Lot) MIS – TRB 
Follia de Jesús segons familiars seus MIS – FOL 
Follia de Pau per causa de Crist MIS – FOL 
Força gratuïta MIS – PRA 
Força infosa MIS – PRA 
Força mística MIS – PRA 
Fotitzoménoi MIS – STT 
Gelosia de Déu MIS – PAS 
Glòria de Déu MIS – GLO 
Gnosi MIS – MTF 
Guia de l’ontogènesi MIS – OGN 
Guru místic MIS – SIN 
Hermetisme MIS – ARK 
Hierós MIS - ARK 
Il·luminació MIS – STT 
Impuls dionisíac MIS - TRB  
Indicibilitat MIS - STT  
Inefabilitat MIS - STT  
Influència mística MIS – MTP 
Iniciació mística MIS - ARK 
Inspiració divina MIS – DIV 
Interfusió d’esperits MIS - MTP 
Ira de Déu MIS – PAS 
Jesús boig segons la seva família MIS – FOL 
Joia mística MIS – FEL 
Laboriositat des de l’esperit MIS – ECN 
Llei de Déu MIS – ARQ 
Llibres sagrats sapiencials MIS – SIN 
Lluita amb Déu (Jacob) MIS – TRB 
Lucifer MIS – APE 
Màgia mística MIS – ORG 
Matrimoni espiritual MIS - NOU  
Mèdium MIS – TRS 
Mentida profètica (Jacob) MIS – AST 
Meravelles MIS – PRD 
Mestratge místic MIS – AGU 
Mestre espiritual MIS – AGU 
Miracles  MIS – PRD  
Missa negra MIS – APE 
Mistagògies MIS - ARK  
Misteri MIS - ARK  
Misteris iniciàtics MIS - ARK  
MÍSTICA MIS 
Mística activa MIS – ACC 
Mística aguda MIS – AGU 
Mística akàixica MIS – AKA 
Mística amb sentit MIS – STT 
Mística amorosa MIS – AMO 



Mística apeirònica MIS – APE 
Mística arcana, arcaica MIS – ARK 
Mística arquetípica MIS – ARQ 
Mística artística MIS – ART 
Mística astuta MIS – AST 
Mística bella MIS – BEL 
Mística caòtica MIS – CAS 
Mística comuna MIS – CMN 
Mística comunitària MIS – COM 
Mística confinada MIS – CFN 
Mística còsmica MIS – COS 
Mística desitjosa MIS – DSG  
Mística dirigida MIS – INT 
Mística divina MIS – DIV 
Mística ecològica MIS – ECL 
Mística econòmica MIS – ECN 
Mística ecumènica MIS – ECU 
Mística embriagada MIS - EBR 
Mística embriològica MIS – OGN 
Mística en trànsit MIS – TRS 
Mística experiencial MIS – EXP 
Mística feliç MIS – FEL 
Mística finalista MIS – INT 
Mística folla MIS – FOL 
Mística genial MIS – GEN 
Mística gloriosa MIS – GLO 
Mística harmònica MIS – HAR 
Mística intencionada MIS – INT 
Mística letàrgica MIS - LET 
Mística lluitadora (Abraham, Jacob, Job) MIS – INT 
Mística magmàtica MIS – MGM 
Mística metafísica MIS – MTF 
Mística metapsíquica MIS – MTP 
Mística mundana MIS – ECU 
Mística noümènica MIS – NOU 
Mística obligada MIS – OBL 
Mística orgànica MIS – OGN 
Mística orgònica MIS – ORG 
Mística passional MIS – PAS 
Mística plàsmica MIS – AKA 
Mística polida MIS – POL 
Mística pràctica MIS – PRA 
Mística prodigiosa MIS – PRD 
Mística regnant MIS – RGN 
Mística repressada MIS – MGM 
Mística reprimida MIS – CFN 
Mística sàvia MIS – SIN 
Mística sentimental MIS – STM 
Mística separada MIS – CFN  
Mística sígnica MIS – SGE 



Mística sintètica MIS – SIN 
Mística subjectiva MIS – SUB 
Mística sublim MIS – SLM 
Mística tiamàtica MIS – TIA 
Mística turbulenta MIS – TRB 
Musa MIS - MTP 
Mysterienlehere MIS - NOU 
Nit de l’esperit MIS - CFN 
Normes místiques MIS – OBL  
Oracles Caldeus MIS –ARK 
Oració MIS - DIV 
Orfisme MIS - ARK 
Orgia mística MIS – APE 
Ou Primigeni MIS – OGN 
Parapsicologia MIS - MTP 
Pau al tercer cel (2 C 12 ,7) MIS – SLM 
Pau foll per Crist MIS – FOL 
Pentecosta MIS – EBR 
Poble de Déu MIS – ARQ 
Pobresa espiritual MIS – ECN  
Poders espirituals MIS – PRD 
Poesia mística MIS – ART 
Posat extàtic MIS – SGE 
Possés MIS – TRS 
Possessió divina, angèlica, espiritual o diabòlica MIS - MTP 
Potència mística MIS – ORG 
Pràctica infosa, transcendent MIS – PRA 
Profeta MIS – TRS 
Proves místiques MIS – OBL 
Quietisme MIS - LET  
Regles de contemplació MIS – POL 
Resurrecció MIS – GEN 
Sacralitat MIS - MTP  
Sádhana MIS - MTP 
Santedat MIS – HAR 
Santedat gloriosa MIS – GLO 
Santeria MIS – DIV 
“Sentiment oceànic” (Koetsler) MIS- COS 
Senzillesa espiritual MIS – ECN 
Servei amorós MIS – ECN 
Siddhi MIS – PRD 
Silenci místic MIS – CFN 
Simeó el Boig MIS – FOL 
Simeó l’Estilita MIS – FOL 
Soledat mística MIS – CFN 
Solidaritat des de l’esperit MIS - ECN 
Son espiritual MIS – LET 
Sublimitat de les revelacions (2 C 12 , 7) MIS – SLM 
Superposició d’esperits MIS - ECU 
“Tot” MIS – SGE 



Transcendència mística MIS – NOU  
Transfiguració MIS – SLM 
Unió transformant MIS - NOU 
Xamanisme MIS – ARK 
Zel de la glòria de Déu MIS – PAS  
 
241.33.07.- Sociolingüística: 
 
Fins a avui dia “místic” és tot allò referent als misteris sagrats.  
S’estén a l’experiència individual interior, veritable o suposada d’unió directa de l’home 
amb la divinitat. Es troba en el judaisme, cristianisme, neoplatonisme, islamisme, 
xamanisme, hinduisme, budisme,... 
“Creença absoluta en el valor d’una idea, d’un ideal”. 
S’amplia el sentit a “teologia de la mística”. 
“Autor místic”. 
“Experimentador místic” 
“Exaltat”, “Fanàtic”. 
“Posat fictici de místic”. 
“Fenòmens parapsicològics o transconscients”. 
“Misteri” és una cerimònia d’iniciació, a l’àmbit sagrat. A partir d’un moment sovint  
esdevé selectiva i més o menys clandestina, amagada a profans. 
“Misteri” deriva cap a “secret”, “ocult”, “obscur”, “truculència”, “màgia”, “allò 
incomprensible”. 
Més tard “misteri” deriva cap a dogma religiós inaccessible a la raó i que ha de ser 
objecte de  fe. 
Passos de la vida de Jesús que es meditaran en el rosari. 
Representació plàstica o dramàtica de tema cristià. 
“Teoria dels misteris”, elaborada per Odo Casel del monestir de Maria Laach (inicis del 
s. XX).    
 
241.33.08.- Figures: 
 
241.33.08.01.- Símbol de MIS. 
241.33.08.02.- Aurèola de MIS. 
241.33.08.03.- Trajectes de MIS. 
241.33.08.04.- Graus d’oposició de MIS: paral·lels. 
241.33.08.05.- Graus d’oposició de MIS: meridians. 
 
241.33.09.- Texts afins: 
 
241.33.09.01.- 
 
26.- Cantaven els ocells l’alba, i es despertà l’Amat, que és l’alba; i els ocells finiren 
llur cant, i l’Amic morí per l’Amat, a l’alba. 
 
54.- Anava l’Amic per una ciutat com a foll, cantant en lloança del seu Amat; i li 
preguntaren les gents si havia perdut el seny. Respongué que el seu Amat havia pres el 
seu voler, i que ell li havia donat el seu enteniment; per això li havia romàs tan solament 
la memòria, amb què recordava el seu Amat. 
 



78.- Cridà l’Amic en veu alta a les gents, i digué que l’Amor els manava que amessin 
caminant i seient, vetllant i dormint, parlant i callant, comprant i venent, plorant i rient, 
en plaer i en llanguiment, guanyant i perdent; i que amessin en qualsevol cosa que 
fessin, car de l’Amor en tenien manament. 
 
100.- El llum de la cambra de l’Amat vingué a il·luminar la cambra de l’Amic, per tal 
de treure’n les tenebres i omplir-la de plaers i de llangors i de pensaments. I l’Amic 
tragué de la seva cambra totes les coses, per tal que hi cabés el seu Amat. 
 
113.- Anava l’Amic per muntanyes i per plans, i no podia trobar cap portal pel qual 
pogués eixir del càrcer d’amor que llargament havia tingut en presó el seu cos i els seus 
pensaments i tots els seus desigs i plaers. 
 
114.- Mentre l’Amic anava així afligit, trobà un ermità que dormia prop d’una bella 
font. L’Amic despertà l’ermità, preguntant si havia vist, tot somiant, el seu Amat. 
Respongué l’ermità, i digué que els seus pensaments eren empresonats  en el càrcer 
d’amor, tan vetllant com dormint. Molt plagué a l’Amic d’haver trobat companyó de 
presó; i ploraren ambdós perquè l’Amat no tenia gaires amadors d’aquests.  
 
123.-  Il·luminà l’amor la nuvolada que es posà entre l’Amic i l’Amat; i la féu tan 
lluminosa i resplendent com és la lluna en la nit, l’estel en l’alba, el sol en el dia i 
l’enteniment en la voluntat. I per aquella nuvolada tan lluminosa es parlen l’Amic i 
l’Amat.  
 
332.- L’Amic amb la seva imaginació, pintava i formava les faiçons del seu Amat en les 
coses corporals, i amb el seu enteniment les polia en les coses espirituals, i amb la 
voluntat les adorava en totes les criatures. 
 
 
       Llull, Ramon. LLIBRE D’AMIC I AMAT. Pàgs. 10, 14, 18, 21, 23, 25 i 56.Versió     
       moderna a cura de R. Aramon i Serra. Edicions 62. Barcelona, 1995 
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 SALUTACIÓ AMOROSA 
 
1 Amics, feu un alto en el camí de la Duna,  

atureu-vos a Laء laء i cerqueu les aigües de Yalamlam! 
 
 2    Ja que allí hi habita qui sabeu, per qui faig dejuni, 
       peregrino, i visito (els sants llocs). 
 
3 No oblidaré el dia que a Minä llançaren pedres, ni el que s’esdevingué 

a l’altar) al-Manhar al-ء Alã, i a la ( font de) Zamzam. 
 
 4    Al meu cor hi llançaren els seus còdols, la meva ànima va fer   
       d’escorxador (altar), 
       i la meva sang fou la font. 



 
 5    Oh, cameller! Quan arribis a Hayir 

   atura les cavalcadures i saluda! 
 
 6    Acut a les roges tendes prop del vedat, en nom de qui 
       ansiós es troba i ha enfollit pel desig. 
 
 7    Si et contesten, torna’m la salutació amb el vent de l’est, mes 
       si callen, agafa les muntures i continua. 
 
 8    Cap al riu de Crist, on els seus camells feren un alto, i a 
       les riberes del qual  s’hi troben les blanques tendes. 
 
 9    Crida (llavors) (la bella) Daءd,  Rabãb, Zaynab,  Hind,  

   Salmã i Lubnã, i estigues atent. 
 

10   Pregunta‘ls si a Halba hi resideix la jove que somrient fa aparèixer  
       el sol. 
 
                                                                             Ibn Arabi 
 
 

- Els elements que entren en joc en aquest poema són la intuïció, la fe, l’intel· lecte, el sentiment, 
la meditació i tots aquells instruments que apropen a l’experiència de Déu, dels seus Atributs i la 
seva Essència. Igualment, s’hi troben presents, el peregrinatge, com a tornada a Déu per part del 
gnòstic, la progressió dels estats espirituals en la seva vivència, i el simbolisme del color de les 
tendes, a més del caràcter creador de la Paraula i els resultats de la seva audició (funció de 
Jesús). 

      (Notes de Carlos Varona amb rectificació de Lluís M. Xirinacs).            
                                 
 
   XI (Fragment) 
 
“El meu cor adopta totes les formes: prades per a les gaseles 
  i un monestir per al monjo. 
 
  (Ell) és un temple per als ídols, la Kaaba del peregrí, les 
  Taules de la Torà i el Llibre de l’Alcorà. 
 
  Segueixo tan sols la religió de l’amor, i m’adreço cap a on van els seus genets, 
  ja que l’amor és la meva fe i la meva religió.” 
 
 
       Ibn Arabi, Taryumãn Al-Aswãq (El Intérprete de los Deseos. (III y fragm. XI).  
Traducción y comentarios Carlos Varona Narvión. Págs. 111, 112 y 125. Editora 
Regional de Murcia. Murcia, 2002. 
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“…Deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender esta operación de amor, y no 
sé cómo; porque parece cosa contraria dar a entender el Amado claramente que está con 
el alma, y parecer que la llama con una seña tan cierta, que no se puede dudar, y un 
silbo tan penetrativo para entenderlo el alma, que no le puede dejar de oír; porque no 
parece sino que en hablando el Esposo, que está en la sétima Morada, por esta manera, 
que no es habla formada, toda la gente que está en las otras no se osan bullir, ni sentidos 
ni imaginación ni potencias. ¡Oh, mi poderoso Dios, qué grandes son vuestros secretos 
y qué diferentes las cosas del espíritu a cuanto por acá se puede ver ni entender, pues 
con ninguna cosa se puede declarar ésta, tan pequeña para las muy grandes que obráis 
con las almas! 
      Hace en ella tan gran operación, que se está deshaciendo de deseo, y no sabe qué 
pedir, porque claramente le parece que está con ella su Dios. Diréisme, pues si esto 
entiende, ¿qué desea u qué le da pena? ¿Qué mayor bien quiere? No lo sé: sé que parece 
le llega a las entrañas esta pena y que, cuando de ellas saca la saeta el que la hiere, 
verdaderamente parece que se las lleva tras sí, según el sentimiento de amor siente. 
 
       Santa Teresa de Jesús.  LAS MORADAS. (Cap. II Moradas Sestas) Pág. 113. 
Prólogo y notas de Juan Alcina Franch.  
            Editorial Juventud, S.A. Barcelona, 2000 
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Textos bíblics afins: 

 
Segona carta de Pau als corintis 12, 1-4: 
 
“Em veig obligat a gloriar-me. Ja ho sé que no està bé, però em vull referir a les visions 
i revelacions que el Senyor m’ha concedit. Conec un home unit a Crist que, ara fa 
catorze anys, va ser endut fins al tercer cel. No em pregunteu si va ser amb el cos o 
només en esperit; sols Déu ho sap. No sé, doncs, si aquest home va ser endut amb el cos 
o en esperit, perquè tan sols ho sap Déu. El cert és que fou endut al paradís i va sentir-hi 
paraules inefables, que als humans no és permès de repetir.” 
 
Primera carta de Pau als corintis 2, 9-15: 
 
“Tal com diu L’Escriptura: Cap ull no ha vist mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de 
l’home somia allò que déu té preparat per els qui l’estimen. A nosaltres, però, déu ens 
ho ha revelat per mitjà de l’Esperit, ja que l’Esperit tot ho penetra, fins el més profund 
de Déu. ¿Qui coneix allò que hi ha en l’home, fora del seu propi esperit? Igualment, 
ningú no coneix allò que hi ha en Déu fora de l’Esperit de Déu. I nosaltres no hem rebut 
l’esperit del món, sinó l’Esperit que ve de déu, perquè coneguem els dons que déu ens 
ha concedit. I no parlem d’aquests dons amb un llenguatge après de la saviesa humana, 
sinó amb el que hem après de l’Esperit, ja que expressem les coses espirituals amb 
termes espirituals. L’home que es guia per ell mateix no admet res que vingui de 
l’Esperit de Déu; li sembla absurd. No és capaç de comprendre-ho, perquè  només es 
pot jutjar espiritualment. En canvi, el qui es deixa guiar per l’Esperit pot jutjar-ho tot, 
mentre que a ell no el jutja ningú.” 
 



Fets dels Apòstols 9, 3-9: 
 
“Quan Saule arribava prop de Damasc, de sobte l’envoltà una llum fulgurant que venia 
del cel. Va caure a terra i sentí una veu que li dia: 
- Saule, Saule, per què em persegueixes? 
Ell preguntà: 
- Qui ets , Senyor?  
Li respongué: 
- Jo sóc Jesús, el qui tu persegueixes. Aixeca’t, entra a la ciutat, i allà et diran el que has 
de fer. 
Els homes que l’acompanyaven s’havien aturat, muts d’espant; sentien la veu, però no 
veien ningú. Quan Saule s’aixecà de terra, per més que obria els ulls, no veia res. Ells 
l’agafaren per la mà i el van portar fins a Damasc. Estigué tres dies sense veure-hi, i no 
menjava ni bevia.” 
 
Evangeli segons Marc 9, 2-8: 
 
“Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, se’ls endugué apart tots sols dalt d’una 
muntanya alta i es transfigurà davant d’ells; els seus vestits es tornaren resplendents i 
tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Llavors se’ls va 
aparèixer Elies amb Moisès, i conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús: 
- Rabí, és bo que estiguem aquí dalt! Hi farem tres cabanes, una per a tu, una per a 
Moisès i una altra per a Elies. 
No sabia pas què deia, d’esglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els anà 
cobrint, i del núvol va sortir una veu: 
- Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo. 
Però de sobte, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb 
ells.” 
 
Salm 16, 5-11: 
 
“Senyor, heretat meva i calze meu, 
tu m’has triat la possessió; 
la part que m’ha tocat és deliciosa, 
m’encisa la meva heretat. 
Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny. 
Fins a les nit instrueix el meu cor. 
Sempre tinc present el Senyor; 
amb ell a la dreta mai no cauré. 
El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, 
fins el meu cos reposa confiat. 
M’ensenyaràs el camí que duu a la vida: 
Joia i festa a desdir al teu davant; 
Al teu costat, delícies per sempre.” 
 
Salm 27, 8-9: 
 
“Tu em parles dintre el cor: 
“Busqueu la meva presència!” 
Buscar-la és el que vull, Senyor! 



No t’amaguis lluny de mi! 
No siguis sever fins a rebutjar el teu servent, 
tu que ets el meu ajut! 
No em deixis mai abandonat, 
Déu meu, salvador meu!” 
 
241.33.09.05.-                                           
 
 

                                                         MÍSTICA 
 
                                           Penetro al jo fonent-me dins el jo, 
                                           perdut el jo per la ignorada ruta, 
                                           i cerco aquella veu que no té so, 
                                           però que em guia vers la fonda gruta. 
 
                                           Penetro al jo pel seny de la follia 
                                           devers un Tot que viu en el No-res, 
                                           i escolto la inoïble simfonia 
                                           que em fa lliure del cos i que em té pres. 
 
                                           Penetro al jo pel fred de l’íntim forn 
                                           fins a trobar el caliu de l’alta essència, 
                                           i atenyo un lloc, potser sense retorn, 
                                           on sóc present i orfe de presència. 
 
                                           Penetro al jo, sadoll i tan dejú, 
                                           que em sento fruit no nat, però madur. 
 
                                                                     Desembre del 2004 
                                                                        Josep Colet  
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241.33.10.- Obra plàstica afí: 
 

 
 
Vincent van Gogh 
LA NIT ESTELADA 1889 

Oli sobre tela, 73’7 x 03’1 cm. 
 
 
241.33.11.- Dades tècniques: 
 
c =  -0.09188814923696535240 
p =  -0.09188814923696535240 
t  =  -0.09188814923696535240 
v =   0.00000000000000000000 
 
241.33.12.- Test / Qüestionari:  
 
241.33.12.01. 
 
PRA, NOU, SUB. 
 
241.33.12.02. 
 
AMO, SUB. 
STM, NOU. 
MTP, PRA. 



241.33.12.03    
 
MIS. 
 
Lluís M. Xirinacs i Damians. MÍSTICA. GLOBÀLIUM. Model Major.  
 
Aportacions:  
 
Definicions curtes revisió: Joan Parés i Grahit. 
Història Filosòfica: 02 Marc Malagarriga. 
Figures informatització: Manuel García i Sanz. 
Texts afins recerca: 01, 02 i 03 Núria Roig i Esteve. 04 (Textos bíblics) Joan Carulla i 
Gratacós. 05 Sonet de Josep Colet i Giralt. 
Obra plàstica afí recerca: Francesc Soler i Claveras. 
Test/qüestionari informatització: Montserrat Sánchez i Barra. 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

 

 

 

 


