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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).  
 
 
 
22.- PISSARRA 
 
Cal representar la realitat globalment en una pissarra. A tal fi ens cal una pissarra amb 
tots els punts possibles que s’hi puguin determinar i que permetin configurar les mil 
formes que pot prendre la realitat. I aquesta pissarra serà global, com ja hem explicat. 
Serà corba, tancada i regular. Amb una dimensió cartesiana (vertical) la pissarra fóra un 
simple segment amb dos punts cardinals, els dos extrems. Amb dues dimensions 
cartesianes (vertical i anteroposterior) la pissarra fóra una circumferència, amb quatre 
punts cardinals. Si n’hi afegíem una tercera (dreta - esquerra) la pissarra fóra una esfera, 
amb sis punts cardinals. Però com que treballem amb quatre dimensions, la pissarra 
resultant serà una hiperesfera, amb vuit punts cardinals (Fig. 0-1/2).  
 
 
 
224.- VOLTANT: v. 
 
De les quatre dimensions cartesianes de la hiperesfera, la quarta dimensió, voltant (v),  
té dos sentits: evolució (+), que en tallar la hiperesfera pren el nom de “Món” i  involució 
(-), que en tallar la hiperesfera pren el nom de “Plasma”.   
 
 
 
 
 
224.08.- MÓN: +v. 
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224.08.00.- Categoria:    MÓN . MON  
 
 
224.08.01.- Definicions curtes: 
 
Realitat evolucionada.  
Plenitud dels temps. 
Futur fet present. 
L’univers lluminós. 
Causa final utòpica. 
Determinació ecumènica. 
Economia divina. 
Arquetip comunitari. 
Hora del judici final. 
Maduració còsmica. 
Evolucionat.  
Voltant desplegat. 
 
 
 
224.08.02.- Etimologia: 
 
Del llatí mundus “món”. Derivats: “mundà”, “mundanal”, “mundanitat”, “mundial”. 
Etimologia complicada. En llatí trobem tres accepcions: 
 
Mundus 1.- adjectiu: “net”, “endreçat”, “acurat”, “elegant”, “polit”, “delicat”, d’on 
deriva el català “mund” amb el mateix significat, “mundícia”, “immund” (el diable), 
“inmundícia”, “mona”, pastís de Pasqua (del llatí: munda “panera adornada i plena de 
pastissos ofrenat a Ceres”; portuguès antic i castellà dialectal: monda). Mundare 
“netejar” és equivalent al grec kosméo “ordenar”, “disposar bé”, d’on es deriva 
“cosmètica”. 
 
Mundus 2.- substantiu: “cofre”, “caixa de núvia”, “caixa de joies i ornaments de la 
dona”, “estris de tocador”, “necesser”, toilette, “anxovar”. 
 
Mundus 3.- substantiu: “conjunt dels cossos celestes”, “cels” “l’univers lluminós”, 
“firmament”, “l’univers”, “el món”, “la terra”, “la humanitat”. Església: “món” – “cel”; 
“aquest món” – “l’altre món”. Potser prové de l’etrusc mutna “tomba”; existeix una 
deessa: Munthykh, el rol de la qual és el de preparar i ornamentar, que figura sobre 
molts miralls etruscs. Mundus “món” és equivalent al grec kósmos. 
 
Tot i que les tres accepcions semblen provenir de com a mínim dues arrels diferents, hi 
ha molts punts de contagi mutu que les lliguen: netedat, ornat, parament, preparació, 
ordre, caixa, bagul (“mundo” castellanisme) àmbit, lluentor, volta del cel lluminós. 
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224.08.03.- Història filosòfica: 
 
Filosofia: Evolucionat, voltant desplegat. Plenitud, pléroma (gnòstic.), purxa (sànscr.). 
Actualitat al mig de la història general. Explicatio (Nicolàs de Cusa). “L’altura dels 
temps” (Ortega i G.).Transparència. Desenvolupament. Lloc “anticiclònic”. Expansió. 
Elaboració. Maduració còsmica. Acte, enérgeia (Arist.). Perfecció, entelèkheia (Arist.). 
Futur. Causa final utòpica. Eskhatón (gr.). Èxit*. Reeixida*. 
 
 
 
224.08.04.- Nucli. 
 
223.08.04.00.- Món: 
 
El Món és el màxim desenvolupament de l’univers o de cada part de l’univers, en cada 
moment. La punta de llança del progrés en sentit holístic. La cresta de l’ona. El futur fet 
present profètic. “ Món” és paraula comuna. Tothom sembla saber què vol dir. “ Aquest 
món”. “L’altre món”, mundologia... En el nostre model té un sentit peculiar, molt 
precís. Tal volta allò que millor el caracteritzi sigui l’expressió bíblica: “ la plenitud dels 
temps”, o l’expressió d’Ortega i Gasset : “l’altura dels temps”. La noció de “plenitud”, 
de “maduresa”, de “cim equilibrat del desenvolupament” n’és adient. De fet, res ni 
ningú no ha arribat a maduresa si tot no ha arribat a maduresa. Això obliga a cada part a 
superar-se. D’alguna manera cal tot per a què cada part esdevingui madura. 
Des del punt de vista del temps, és el contacte, d’un moment determinat de la història o 
de la pròpia biografia, amb la plenitud de l’eternitat: “ Un moment etern”. Potser tots, 
individus i pobles, tenim aquests moments eterns, el “dia de la Visita”, com diu la 
Bíblia, dia que ens pot atrapar immadurs o madurs, distrets o amatents, d’esquena o de 
cara, dia desconegut, odiat, temut o esperat. Si ens atrapa immadurs, espera amb 
paciència (“temps de la paciència”) la nostra maduració. Si ens atrapa madurs però 
d’esquena, no perdona (“dia de la ira”). Si ens atrapa madurs de cara, ens consagra (“dia 
del Senyor”). En aquests dos darrers casos es tracta del “dia del judici”. Si, madurs, ens 
atrapa en contra, ens sobrevé el terror. Si madurs ens atrapa a favor, ens sobrevé la 
felicitat. En grec, aquest moment crucial, al final de tot procés de maduració, rep el nou 
d’eskhatón. Aquell que és verament madur, en experimentar aquest “moment etern”, 
aprèn a eternitzar-lo, tot i que el pedagog davant els immadurs sàpiga ocultar-lo o 
mantenir-lo latent. Si veniu de la banda física, el Món és el terme i el punt de partida de 
l’“ Economia” de producció i repartició de recursos (macrofisica). Si venim de la banda 
psíquica, el Món és el terme i el punt de partida de la “Comunitat”: joc lliure de 
vivències compartides (macropsíquica). Si venim de la banda ètica, el Món és el terme i 
el punt de partida de l’“Ecologia”: conjunció de totes les parts de la realitat 
(macroètica). Si venim de la banda mística, el Món és el terme i el punt de partida de 
l’“ Ecumene”: conjunció de tots els esperits particulars (macromística). Si venim  de la 
banda lògica, el Món és el terme i el punt de partida de la “Determinació”: lògica  
matemàtica (macrològica). Si venim de la banda estètica, el Món és el terme i el punt de 
partida de la “Bellesa”: capacitat d’emocionar (macroestètica). Si venim de la banda de 
les idees, el Món és terme i punt de partida dels “Arquetips”: models globals o patterns 
(macroideica). Si venim de la banda dels mites, el Món és terme i punt de partida de la 
“Divinitat”: déus, àngels, sants, herois, genis, fades... (macromítica). El Món és l’hora 
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del judici (eskhatón), l’hora de la collita, l’hora de la maduresa. Allò ple és eternitzat. 
Allò buit és consumit. Allò etern és manifestat (teofania). Allò temporal és truncat.        
 
 
224.08.04.10.- Negres:  
 
Entre Món i “Cosmovisió” (TEO), entre Món i “Cosmos” (PRA), entre Món i 
“Exactitud” (FEN), entre Món i “Comunió” (NOU), entre Món i “Afinitat ” (OBJ) i 
entre Món i “ Intenció” (SUB). (45º). 
224.08.04.11.- Món cosmovisiu: Visió madura, plena o ultimada del món.  
224.08.04.12.- Món còsmic: Món madur, ple o ultimat. 
224.08.04.13.- Món exacte: adaptat als fets elementals. 
224.08.04.14.- Món comú: sense compartiments estancs (privats) i sense imposicions. 
224.08.04.15.- Món afí: ben conjuntat. 
224.08.04.16.- Món intencional: amb voluntat de plenitud (revolucionari). 
 
 
224.08.04.20.- Roges:  
 
Entre Món i “Precisió” (TEO-FEN), entre Món i “Harmonia” (TEO-NOU), entre Món i 
“Convenció” (TEO-OBJ), entre Món i “Astúcia” (TEO-SUB), entre Món i “Polidesa” 
(PRA-FEN), entre Món i “Regne” (PRA-NOU), entre Món i “Obligació” (PRA-OBJ) 
entre Món i “Desig” (PRA-SUB), entre Món                                                                                                                                                                                                                                                 
i “Funció” (FEN-OBJ), entre Món i “Agudesa” (FEN-SUB), entre Món i “ Organisme” 
(NOU-OBJ),  i entre Món i “Geni” (NOU-SUB). (55º). 
224.08.04.21.- Món precís: nítid, definit, rigorós. 
224.08.04.22.- Món harmònic: en totes les seves parts i en el conjunt. 
224.08.04.23.- Món convencional: pactat entre tots. 
224.08.04.24.- Món astut: que té en compte el revés de les coses.                          
224.08.04.25.- Món polit: perfeccionat, acabat, complert, a punt.                          
224.08.04.26.- Món de regne: amb bona avinença i companyonia, amb fraternitat.                          
224.08.04.27.- Món obligat: obedient, respectuós amb la llei, el compromís i la realitat. 
224.08.04.28.- Món desitjós: amb vida, amb finalitat, amb atracció. 
224.08.04.29.- Món funcional: que va bé, que no té avaries, que va fi. 
224.08.04.2A.- Món agut: destre, competent, afinat. 
224.08.04.2B.- Món orgànic: desplegat, nascut i crescut, no amuntegat ni muntat, ni 
construït. 
224.08.04.2C.- Món genial: autocreat espontàniament, inspirat, mogut per l’esperit. 
 
 
224.08.04.30.- Blaves:  
 
Entre Món i “Determinació” (TEO-FEN-OBJ), entre Món i “Bellesa” (TEO-FEN-
SUB), entre Món i “Arkhé” (TEO-NOU-OBJ), entre Món i “Divinitat” (TEO-NOU-
SUB), entre Món i “Economia” (PRA-FEN-OBJ), entre Món i “Comunitat” (PRA-
FEN-SUB), entre Món i “Ecologia” (PRA-NOU-OBJ) i entre Món i “Ecumene” (PRA-
NOU-SUB). (60º). 
224.08.04.31.- Món determinat: ben dirigit, per autoritat executiva o per ordinador 
cibernètic. 
224.08.04.32.- Món bell: que satisfaci els sentiments. 
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224.08.04.33.- Món arquetípic: fundat en estructures legals bàsiques. 
224.08.04.34.- Món diví: assistit de l’esperit. 
224.08.04.35.- Món econòmic: econòmicament productiu i equitatiu. 
224.08.04.36.- Món comunitari: intensament compartit. 
224.08.04.37.- Món ecològic: respectuós del conjunt de la realitat. 
224.08.04.38.- Món ecumènic: amb ànima comuna. 
 
 
 
224.08.05.- Antiterme: 
 
45º: COS, COV, CMN, EXC, AFI, INT. 
55º: FUN, GEN, OGN, AGU, POL, HAR, RGN, PCS, OBL, AST, DSG, CNV. 
60º: DET, ECU, ARQ, COM, DIV, ECN, BEL, ECL. 
90º. TEO, PRA, FEN, NOU, OBJ, SUB, SGT, STM, CIE, MTP, SGE, STT, MTF, 
ART, ANA, AMO, EXP, SIN, LOG, MIS, TEC, MIT, ETI, EST, IDE, PSI. 
120º: IDT, AKA, ARK, PAS, ACC, TIA, APE, GLO. 
125º: PRB, MGM, TRB, SLM, ONA, LET, RAR, EBR, ORG, TRS, PRD, FOL. 
135º: CAV, CAS, ATZ, CFN, BOS, FEL. 
180º: PLA. 
 
 
 
224.08.06.- Núvol d’afins: 
 
Plenitud. L’actualitat més madura. “L’altura dels temps” (Ortega i G.). Ple 
desenvolupament. Lloc “anticiclònic”. Expansió. Progrés. Desenrotllament. Elaboració 
acabada. La part més avançada de l’evolució. Ple desenvolupament evolutiu. Temps de 
collita, de donar fruits. Maduresa sexual. Maduresa històrica. Perfecció. Saó. Plenitud. 
Futur avançat. Fi. Terme. Eskhaton. Escatologia. Judici últim. “Plenitud dels temps”. 
“El dia de Jahvè, que arriba amb mà estesa i braç poderós”. Moment definitiu. Nació de 
nacions. Triomf / derrota. Cel / infern. Premi / càstig. Destriament de l’or i la palla pel 
foc. 
 
 
224.08.06.- Salt als veïns propers: 
 
(45º COS/1.03/COV 45º) 
(45º CMN/1.04/EXC 45º) 
(45º AFI/1.06/INT 45º) 
(55º FUN/2.19/GEN 55º) 
(55º OGN/2.20/AGU 55º) 
(55º POL/2.21/HAR 55º) 
(55º RGN/2.22/PCS 55º) 
(55º OBL/2.23/AST 55º) 
(55º DSG/2.24/CNV 55º) 
(60º DET/ 3.13/ECU 60º) 
(60º ARQ/3.14/ COM  60º) 
(60º DIV/3.15/ECN 60º) 
(60º BEL/3.16/ECL 60º) 
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224.08.06.- Salt als veïns neutres i llunyans: 
 
----------------------------------------------------- 
 
 
 
224.08.07.- Sociolingüística: 

1. Conjunt de totes les coses creades. La creació del món. La fi del món. Déu féu el 
món en sis dies.  

2. Planeta que habitem.  
3. Part de la Terra.  
4. Planeta o cos celeste, especialment considerat com a hàbitat. La pluralitat dels 

mons.  
5. La Terra considerada com el teatre de la vida humana.  
6. L’altre món. Allò que és enllà de la nostra vida, la vida futura.  
7. Allò que concerneix els interessos terrenals oposats a les coses de Déu. 

Renunciar al món.  
8. Societat humana en general. Tenir món. Els usos del món. Entrar en el món. No 

ser d’aquest món. Riure’s del món.  
9. Part de la societat humana caracteritzada per alguna qualitat comuna als seus 

individus. El món pagà, cristià.  
10. El gran món. L’alta societat.  
11. El món de les lletres (o de les arts, o de les finances, etc.). Els literats, els 

artistes, els financers, etc.  
12. Haver viatjat molt; tenir coneixements amplis. Home de món.  
13. El tercer món. El conjunt dels països subdesenvolupats.  
14. Tot el món, tothom. Mig món, molta gent.  
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224.08.08.- Figures: 
 
224.08.08.01.- Símbol de MÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
224.08.08.02.- Constel·lació de MÓN:  
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224.08.08.03.- Trajectes de MÓN:  
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224.08.08.04.- Graus d’oposició: 
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224.08.09.- Texts afins: 
 
224.08.09.01.-  
                                      
Eskhaton 
 
Després de Jesús no hi ha després. Amb ell «el temps és acomplert» (Mc 1, 15). Tot allò 
que no és Jesús, l’Ungit de l’Esperit, és d’abans de Jesús. El judici de l’aigua —«jo us 
he batejat amb aigua» (Mc 1,8)— és el primer. És el judici que ofegà els homes del 
temps de Noè i el Faraó amb el seu exèrcit i que salvà Noè amb la seva família i Moisès 
amb el seu poble. El judici de l’Esperit —«però ell us batejarà amb l’Esperit Sant» (Mc 
ibid.)— és el darrer. Després no hi ha res més. És la fi. 
 
La fi és incomprensible per al qui no hi ha arribat. De l’home final diuen: «Ha  perdut el 
seny» (Mc 3,21), «és pel cabdill dels dimonis que expulsa els dimonis» (Mc 3,22). 
Copio la nota de la Bíblia de la Fundació Bíblica Catalana a Mc 3,21: «L’actuació de 
Jesús va ser veritablement escandalosa. Ningú no el comprenia. Els seus (parents i 
amics) resolien l’antinòmia recorrent a la pietosa hipòtesi de la pèrdua de seny; els  
enemics anaven més lluny: es tractava d’un endimoniat. Aquesta doble positura dels 
creients envers els autèntics profetes reapareixerà a través de la història del 
cristianisme». 
 
 L’home és senyor de tot. «El dissabte ha estat fet per a l’home i no pas l’home per al 
dissabte» (Mc 2, 27). No hi ha un Esperit de Déu que crea Torhas per limitar la 
disbauxa de la carn. Esperit de Déu i persona humana s’han reconciliat, han esdevingut 
una única cosa. «Just quan sortia de l’aigua va veure que el cel s’esquinçava i que 
l’Esperit, com un colom, davallava cap a ell» (Mc 1,10). La dualitat  «Déu-Carn» ha 
quedat resumida en la unitat «Home». És l’home límit, l’«eskhaton». El límit de l’home. 
La fi. El terme.   
 
Home-límit i límit de l’home són dues coses aparentment distintes. Joan Leita, a 
L’antievangeli (Ed. Pòrtic: Barcelona, 1971), distingeix i oposa el Jesús de Mateu, el 
Messies, home-límit final de la llarga esperança jueva, al Jesús de Marc, radical novetat 
que limita la història jueva des de fora, límit de l’home o Home Nou. Tanmateix, hi ha 
una llei dialèctica molt poc coneguda que es compleix en tot procés evolutiu: «Els 
canvis quantitatius portats endavant produeixen  en un moment determinat un canvi 
qualitatiu». Aquest canvi qualitatiu és i no és vell, i és i no és nou. És cabalment aquella 
goteta darrera igual que totes les anteriors, però que és l'única que fa vessar el got. Jesús 
és un home, un jueu, com els altres, però darrere el qual no n’hi ha cap altre. Ningú no 
el pot depassar. Ningú no el pot entendre del tot. Ningú no el pot jutjar. Ningú no el pot 
injuriar: «Us dic de debò que tot serà perdonat als fills dels homes, els pecats i les 
injúries, tantes com n’hauran dites; però aquell qui injuriï l’Esperit Sant, mai més no 
tindrà perdó, sinó que és reu d’un pecat perpetu. És que ells deien: És posseït d’un 
esperit impur» (Mc 3,28-29). 
 
És, doncs, una greu equivocació creure que, així com hi ha un temps abans de Jesucrist, 
hi  ha un després de Jesucrist. Després de Jesús no hi ha després. L’Home Nou, Déu-
Carn esdevingut una sola cosa, és definitiu.  És l’«eskhaton». I «eskhaton» és tota carn 
amarada amb oli d’Esperit, batejada amb foc d’Esperit. Estem en presència de 
l’“Anunci Joiós del Regne” (Mc 1,15), quan l’antagonisme Carn-Esperit ha 
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desaparegut. Tothom qui viu aquesta síntesi és «eskhaton», fi de la història, home-adult 
emancipat que ha vençut la carn i ha esquinçat el cel. D’ara endavant, ha assolit el règim 
de llibertat creadora en la plena responsabilitat de tota la humanitat i de l’Univers, 
sencer. Ha acabat per a ell el règim de necessitat esclavitzadora. “Es meravellaven de la 
seva doctrina, perquè els ensenyava com tenir autoritat, i no pas com els escribes” (Mc 
1, 22). I la nota de la Fundació Bíblica Catalana diu: “Per als jueus —i per a tots els 
escriptors bíblics—, la fe és l’acceptació d’una veritat importada de dalt. Els escribes no 
feien sinó reproduir aquesta veritat, no pas crear-la. En canvi, Jesús es presenta com a 
portador d’un nou missatge”. Tenia, diu Leita, “un terrible coneixement de les coses”.  
 
Quan l’«eskhaton»  es presenta, tota llei cessa, tota autoritat cessa, tot dogma cessa, tot 
culte cessa. “A tot profeta que parli en esperit no el tempteu ni el poseu a prova. Perquè 
tot pecat serà perdonat, però aquest pecat no ho serà” (Didakh.èe XI, 7). Ordinàriament 
—catecumenat veterotestamentari—, la comunitat tenia bisbes i diaques que la dirigien 
(cf. ibid. XIV). Però quan es presentaven l’apòstol o el profeta  —«eskhaton» — 
l’autoritat dels ordinaris s’eclipsava. Moment etern sense després! Moment  golut, que 
ho devora tot, que ho assimila tot a ell mateix i que mata tota resistència! Desapareixen 
l’autoritat i el súbdit, l’opressor i l’oprimit, l’esperit i la carn, el qui té i el qui no té; 
aquell qui parla és com aquell qui escolta, el qui dóna és com el qui rep, el darrer és el 
primer.  
 
Després d’això, no sabem què hi ha, però sabem cert que no hi ha res com allò que hi 
havia abans. I si la història dels homes continua, aquesta història no és futur, sinó 
passat. És repetició, complicació de coses velles, reacció, recaiguda, contrarevolució, 
recuperació, entreteniment, atur... De bell antuvi hom intentarà  recuperar el control: 
“Elegiu-vos bisbe i diaques. No els menyspreeu, perquè  ells són venerables entre 
vosaltres, junt amb els profetes i els doctors” (Ibid. XV, 1-2). I tot seguit serà mort el 
profeta: “L’exigència d’una autoritat positiva i el domini de les afirmacions de la fe i de 
les consciències són els mitjans més aptes per a repetir constantment la història de la 
passió”. (L’antievangeli, pàg. 89).  
 
L’aprofundiment seriós d’aquesta realitat escatològica, que constitueix el contingut 
central del Nou Testament, és de tot punt necessària en el nostre temps. Els signes dels 
temps  indiquen de nou l’ascensió de la Presència escatològica en l’horitzó dels nostres 
dies (cf. Cap. VII de la Constitució sobre  l’Església del Concili Vaticà II). Torna 
l’«eskhaton». 
 
 Quan no hi ha Novetat en un lloc determinat, la història dels homes transcorre 
progressiva, estancada o regressiva. És el creixement, l’atur o la degeneració de l’infant 
per referència a l’adult. És etapa catecumenal de l’home. És vell testament. És història. 
 
 Quan, en un lloc determinat, hi ha Novetat, la història humana es trenca en tres 
trossos: la història dels homes que no copsen la Novetat perquè llurs ulls no són prou 
forts per copsar-la —el catecumenat, una pròrroga de la història;  la història dels homes 
orgullosos que copsen la Novetat, que la rebutgen i que en són rebutjats —l’infern, “els 
de fora” (Mc 4,11), les tenebres exteriors amb plors i cruiximent de dents, el pecat que 
mai no serà perdonat, el suplici etern—; i, finalment, la història dels senzills pastorets 
que copsen la Novetat, l’accepten i lleven fruit abundós —el regne de Déu, l’Anunci 
Joiós, “vosaltres” (Mc 4,11), “el temps acomplert” (Mc 2,15), el cel nou i la terra nova 
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eterns. Aquest és el sentit de la paràbola del sembrador (Mc 4,1-20). “Qui tingui orelles 
per escoltar, que escolti” (Ibid. verset. 9). 
  
 Ell ha vingut per a salvació de molts i per a condemnació de molts. Ell és 
l’Home: qui creu com ell, esdevé home; qui no creu, es condemna  ell mateix. I tot això 
en aquest món, que en aquest punt esdevé l’“altre món”. És la revolució més radical. 
L’altre món i aquest fan una sola cosa al moment final del judici de la història en un lloc 
i un temps determinats. 
  
 Cal que ens fem la idea que actualment,  en certs indrets, en certes situacions, en 
certs moments, apareix l’«eskhaton». I arriba el judici. "El fill de l’home assegut a la 
dreta del Poder, venint" (Mc 14,62). “Us ben asseguro que aquesta generació no 
passarà, que tot això no s’hagi esdevingut” (Mc 13, 30). En els darrers moments de la 
vida pública de Jesús, perduda tota esperança de conversió dels responsables d’Israel, el 
judici no és pas pintat en tons paradisíacs, ans amb tons apocalíptics: “El sol 
s’enfosquirà, la lluna no farà claror, les estrelles aniran caient del cel i els exèrcits del 
cel trontollaran” (Mc 13, 24-25). Segurament això fou escrit als volts de l’any 70, quan 
tingué lloc l’ensulsiada de Jerusalem. “Quines pedres i quines construccions! Doncs bé: 
no quedarà pedra sobre pedra que no sigui enderrocada” (ibid. 13, 1-2).  
 
 Els  nostres cristians s’imaginen un Jesús dolç i mansuet, i realment ho és. Però 
no pensen que la seva pau prové del fet que ell és més fort que una roca. Totes les 
onades es trenquen i s’esmicolen contra ell. Qui no vulgui la pau de la novetat de Crist 
tindrà fam, i plor, i guerra, i cruiximent de dents en la tenebra exterior. Un càstig 
mitigat, un purgatori pedagògic per als catecúmens i emmandrits. Un càstig sense perdó, 
un infern definitiu per als “vinyataires” rebels (cf. Mc, 12, 1-9). L’estil evangèlic ha 
estat imaginat com quelcom d’inofensiu. Mansuets i muts portats a l’escorxador.  No 
violents. “Al qui vol pledejar amb tu per prendre’t la túnica, dóna-li el mantell i tot” (Mt 
5, 40). I, realment, aquesta és una bella figura de l’Esperit desencarnat —només 
realitzable per “fills de papà”—, a la qual ja arribaren els rabins anteriors a Jesucrist, 
famolencs de puresa tres vegades santa i separada de les  tempestes de la carn, 
usufructuaris de les grosses rendes del delme del Temple arrencat als senzills jueus 
treballadors de Judea, de Galilea i fins de l’extrem de la terra. 
 
 Jesús és dolç? ¿Com explicar, doncs, les furibundes amenaces als fariseus?  Com 
explicar l’enfurida expulsió dels negociants del Temple? Mirava els seus contradictors 
“amb ira, ferit per la insensibilitat moral d’ells” (Mc 3,5). Invocà la destrucció de 
Jerusalem i del Temple per a aquella generació incrèdula. En començar la passió els diu: 
“ Quan us he enviat sense bossa ni alforja i sense calçat, ¿heu mancat de res? Ells 
respongueren: De res. I els afegí: Doncs, ara el qui té bossa que l’agafi; i igualment 
l’alforja; i el qui no en té, que vengui el mantell i compri una espasa” (Lc 22, 35-36). 
L’home que no accepta el regne, es posa ell mateix de nou en el càstig 
veterotestamentari —pedagògic, penitencial, catecumenal—, o bé es posa en el judici 
condemnatori definitiu, que no té res de no violent ni de pacifista, perquè representa 
l’expulsió del regne. 
  
Molta gent nostra cristiana, pacifista i covarda, viciada en el confortable bressol de la 
Salvació, va agafant afecció a les doctrines gandhianes de la no-violència. Els sembla 
que han trobat una manera d’assolir el cel sense embrutar-se les mans. Són gent 
horroritzada dels mètodes revolucionaris emprats ens els darrers cent anys per assolir 
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l’equilibri social: llibertat, igualtat i fraternitat. Els esgarrifa —des de les seves 
poltrones petitburgeses— el soroll de la guillotina, la tortura policíaca, les masses 
obreres metrallades, les bombes de napalm, la guerrilla amb mosquits i serps... I ara  
han trobat el substitutiu ideal: resistència passiva, no-violència, reconciliació de les 
classes antagòniques, amor a l’enemic, suportar-ho tot, parar l’altra galta. De moment 
els interessa tot això. Ho escolten i ho comenten. Cerquen models a prop. Els 
encarreguen conferències. Són molt exigents amb els models triats i amb llurs 
actuacions. Àdhuc els posen a prova. “Si ets això, senyor crucifica’t, salva’t a tu mateix 
i creurem en tu”. Ells, mentrestant, fan alguna “plantadeta” davant un edifici oficial,  
assagen a estones una esnob postura ioga o un guisat vegetarià i fan misses, moltes 
misses, on Jesús mor per la salvació de tots. Però ells mateixos viuen dels diners que el 
papà ha arrencat hàbilment de les suors dels obrers, són ells mateixos que mantenen 
llurs propietats mercès a la barrera policial que separa la indigència de l'opulència, són 
els mateixos que mandregen com a estudiants mentre d’altres s’esllomen treballant, són 
ells mateixos que es permeten mil luxes refinats mentre fan professió de revolucionaris.  
 
Han de saber aquests gandhians, que el gran Gandhi tenia com  a llibre de la seva 
màxima devoció la Bhagavad-Gita. L’argument consisteix en un rei indi, Arjuna, al 
qual se li subleva el germà. Un dia, l’exèrcit del rei i del germà es troben davant per 
davant en ordre de batalla. Al moment de començar el combat, el rei pensa: "No 
combatré" (II,9) contra el meu germà; és carn de la meva carn. I se li apareix Krixna i li 
diu: No és pas per amor al germà que tu et fas enrere. És per covardia en el moment 
crític de començar la batalla. "Lluita, doncs" (II,18), noblement, sense por i sense odi, 
que la veritat mai no pot ser morta. 
 
Gandhi, en un cert moment, permeté que tot un exèrcit indi ajudés en la guerra l’exèrcit 
aliat, durant el conflicte mundial. I els primers cristians no eren pas objectors de 
consciència. Molts formaven a les legions romanes.                              
 
És cert que la Nova Vida ni mata ni mor. Però els profetes del vell testament maten, 
moren i manen matar. Jesús morí crucificat, però Jerusalem fou arrasada. 
 
Ah, si coneguéssim el que ens convé pel que fa a la pau! 
 
No urgeix de resar cinc parenostres, fer una almoina o un dejuni! Urgeix de lliurar 
l’esclau; de retornar tots els diners obtinguts amb l’explotació dels altres; donar la 
llibertat al qui se’n veu privat arbitràriament; de repartir el poder, la fama, la posició, la 
cultura; de fondre’s amb els senzills de la terra; de jugar-se la vida a favor dels oprimits. 
Urgeix de responsabilitzar-se de debò de l’Altre. Aquesta penitència no es cap broma. I 
si no la fem de grat, esdevé impenitència i, per tant, en judici definitiu. No restarà pedra 
sobre pedra. 
 
       Lluís Maria Xirinacs Damians 
              
  Aquest article corre per Internet traduït amb diferents idiomes amb aquesta 
llegenda: “Va ser publicat a “Serra d’Or ”l’abril del 1972 i, posteriorment, a la revista 
“Pax”, el juny de 1977. Constitueix una dura i argumentada crítica per a tots aquells 
que, de l’Evangeli, de la figura de Jesús, de filosofies o doctrines orientals, recullen 
només els aspectes que els convenen a fi de justificar la seva peresa i la seva manca de 
compromís pregon amb l’Esperit.” 
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224.08.09.02.-                                 
 
MÓN - ECL 
 
“El 1968 van començar a formar-se les primeres comissions de barri de Barcelona, 
impulsades principalment pel partit Bandera Roja, que postulava, davant les males 
condicions de vida als barris, que calia traslladar-hi la fórmula de les comissions obreres 
i mobilitzar els veïns.  
Les comissions de barri es van nodrir de militants d’altres organitzacions polítiques, 
gent procedent de moviments cristians i veïns inquiets. Ben aviat es van plantejar anar 
més enllà de les accions clandestines, de relativa eficàcia, i aprofitar la Llei 
d’Associacions de 1964 per crear associacions de veïns legals. Tot i els entrebancs –les 
sol·licituds eren mirades amb lupa pel Govern Civil-, entre 1960 i 1970 van néixer deu 
associacions de veïns de barri i després se’n van engegar moltes més que van ser 
legalitzades en poc temps, llevat d’algunes que es van trobar amb dificultats. N’existien 
moltes altres només de carrer o de botiguers, que no tenien cap mena de caràcter 
reivindicatiu. 
Els veïns contestataris van trobar l’ajut de col·legis professionals que, com els 
Arquitectes i Aparelladors principalment, es plantejaven donar assistència tècnica als 
que lluitaven per aturar les atzagaiades d’immobiliàries i ajuntaments, lligats sovint pels 
comuns interessos d’especulació. Com a reforç, als diaris existia un nucli de periodistes 
disposats a donar fe d’aquelles protestes veïnals. Aquestes dues característiques de la 
lluita urbana són bàsiques per comprendre la força que va agafar. 
És sempre difícil establir l’inici exacte de les reivindicacions del moviment urbà 
barceloní, senzillament perquè no existeix una sola data: són moltes. Les grans obres 
que en ple desarrollismo va intentar engegar l’alcalde Porcioles podrien considerar-se 
un dels factors del desencadenament. 
Una característica de les lluites urbanes va ser l’oposició als grans projectes que no 
tenien en compte els veïns afectats. Així, per exemple, el Primer Cinturó de Ronda, que 
esventrava el barri de Sants, va propiciar l’organització dels veïns al Centre Social de 
Sants, que s’havia creat tot aprofitant en aquest cas una estructura eclesial. Després van 
continuar amb la lluita per salvar la plaça de Sants –que llavors portava el nom de 
Salvador Anglada-, les Cotxeres i l’Espanya Industrial com a zones verdes i 
d’equipaments. 
Una altra característica a destacar va ser l’originalitat dels mètodes. Al Carmel es van 
mobilitzar per defensar les cases de les barrinades de TABASA per fer el túnel de la 
Rovira. El 1973 van començar la lluita, i un any més tard muntaven una exposició dels 
problemes del barri en una tenda de campanya immensa, on venien medicaments per als 
problemes, amb eslògans adequats: 
 
                                          No más grietas en tu casa 
                                         ¡Use tapagrietas TAPASA! 
                                         o 
                                         ¡Dé vacaciones a sus nervios! 
                                        ¡Al primer barreno, Tranquileno! 
 
Un altre exemple de la recerca d’originalitat va ser la cacera de rates que el 2 de juny de 
1973 van muntar els veïns de Ciutat Meridiana, tips de no ser atesos per ningú davant 
l’abandó del barri. Aquests en són dos exemples, perquè d’originals n’hi van haver 
molts més. 
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Una tercera característica, més desconeguda, era la subsistència, durant un temps, de la 
comissió de barri i l’associació de veïns a segons quins barris, amb les consegüents 
tensions per raons de protagonisme o simplement per motius polítics. Una quarta va ser 
la proliferació de premsa de barri, com a forma de difondre temes que no trobaven prou 
ressò als diaris. 
Una cinquena característica va ser la recuperació del carrer no només per manifestar-se, 
sinó com a lloc de festa, fins al punt que una animadora nata de l’època, Elisa 
Lumbreras, va fer aquesta tasca des del mateix Ajuntament durant l’etapa Socias, en uns 
primers intents d’assumir les gresques ciutadanes des de l’Administració. La utilització 
festiva del carrer es va mantenir malgrat la crisi del moviment urbà que es va obrir en 
arribar els ajuntaments democràtics, el 1979. 
 
       Fabre, Jaume i Huertas, Josep Maria,  La Barcelona del segle XX. Burgesa i    
                                                                    revolucionària. Pàg. 307. Cap. 27: Quan els  
                                                                    veïns van ser un exemple. Flor del Vent  
                                                                    Edicions, S.A., Barcelona, 2000 
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224.08.10.- Obra plàstica afí: 
 
 
 
 

 

 
 
EL TAPÍS DE LA CREACIÓ  S/XI 
Brodat de llana sobre sarja de lli 
Mides: 4’55 m de llarg x 3’45 m d’alt 
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224.08.11.- Dades tècniques: 
 
c =  0.00000000000000000000 
p =  0.00000000000000000000 
t  =  0.00000000000000000000 
v =  0.15915494309189534600 
 
 
 
224.08.12.- Test / Qüestionari: 
 
224.08.12.01. 
 
MÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lluís Maria Xirinacs Damians. MÓN . GLOBÀLIUM . MODEL MAJOR  
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