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Tradicions espirituals, llengües i comunicació radical
Alícia Fuentes-Calle

Un
El llenguatge és l’art més multitudinari i inclusiu que coneixem, una obra monumental i anònima de generacions i generacions, declara Edward Sapìr a
Language (1921), i continua:
(…) alguns artistes (…) lluiten inconscientment per un art general
del llenguatge, una àlgebra literària, com si fos la suma de totes les
llengües conegudes (…). La seva expressió artística sona sovint forçada, a vegades sona com la traducció d’un original desconegut –
que és, de fet, el que és. Aquests artistes (…) ens impressionen més
per la grandesa de llur esperit que per la felicitat del seu art. Llur
fracàs relatiu té un gran valor de diagnosi en tant que índex de la
presència arreu (…) d’un espai lingüístic més gran, més intuïtiu que
qualsevol llengua particular
En la cèlebre Carta de Lord Chandos dirigida al seu amic Francis Bacon,
d’Hugo von Hofmannsthal, llegim ressonàncies que anunciaven la cerca i
el neguit que anotava Sapir dues dècades després:
Jo vaig sentir en aquell moment amb una certesa que no era del tot
exempta d’un sentiment dolorós, que tampoc l’any que ve, ni l’altre,
ni en tots els anys de la meva vida no escriuria un llibre ni en anglès,
ni en llatí; (...) perquè la llengua, en què tal volta em seria donat no
només escriure sinó també pensar, no és ni el llatí, ni l’anglès, ni
l’italià, ni l’espanyol, sinó una llengua les paraules de la qual no en
conec ni una sola, una llengua en què em parlen les coses mudes i
en què potser un dia, a la tomba, retré comptes davant d’un jutge
desconegut.
La carta de Lord Chandos ha esdevingut un dels emblemes de l’expressió
de la impotència del llenguatge davant l’experiència del sagrat. Aquest neguit ha estat l’angle tradicional amb què acostumem a mirar la relació entre llenguatge i esperit, entre llengües i tradicions espirituals, l’experiència
del buit davant de territoris inexpressables.
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Però la relació, o més ben dit, la continuïtat entre instint de comunicació,
tensió amb els límits del llenguatge, alta intenció artística i intuició espiritual no s’esgota en aquell abisme de la paraula a què s’acosten Sapir i
von Hofmannsthal i que ha esdevingut una de les reflexions metalingüístiques amb més intensitat (i bona reputació) poètica. Un tema recursiu en
el pensament sobre el llenguatge durant el segle XX, com subratlla Claudio
Magris:
La Carta de Lord Chandos (…) constitueix el manifest del desmai de
la paraula i del naufragi del jo en el fluir convuls i indistint de les
coses que ja no són nominables ni dominables pel llenguatge. En
aquest sentit la narració és la denúncia genial d’una condició exemplar del segle XX.

Dos
Les llengües són testimoni del pas de la vida al llenguatge. Un pas que, si
no és en fals, és el lloc on les idees es carreguen elèctricament. Una energia inimitable, humana obstinadament. Un lloc on aquesta veritat elèctrica
es manifesta més visiblement és en diversos moments d’alta poètica, que
són, de fet, un mateix moment: d’intensitat emocional, de commoció espiritual, d’alta vibració del pensament. Hi trobem en aquests casos llenguatge en el seu límit, carregat amb significat en grau màxim. El salt del significat conceptual, del món representat, a la paraula elèctrica que (re)crea.
In extreme instances (…) energy consumes meaning the way fire feeds on
matter (…) it is within poetic action itself that the meaning is felt to reside1.
Una certa relació entre poètica i ‘combustió’ que pot ressonar en el nostre
imaginari amb la lírica mística.
No és que el llenguatge sigui un instrument imperfecte per expressar les coses,
afirma Rowan Williams a The Edge of Words (2014), és que, pensem mentre
el llegim, la millor manera com el llenguatge es relaciona amb el món no és
quan intenta representar-lo, sinó quan el crea. Potser, aventurem, perquè
aquesta és la regla original del seu joc. La representació, el codi i la infor-

1   “Aspects Of Energy In The Poetry Of Dylan Thomas And Sylvia Plath” D.F. Mckay (1974).
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mació van venir després. Però el llenguatge repudia del seu origen2 i el procés deriva, en extrem, en algunes caricatures. La reducció del llenguatge a
codi, de la conversa a informació, de la literatura a històries.

Tres
No només extrems i caricatures conceptuals. Podem també constatar que
hi ha molta vida perduda en la paraula mecànica, en les fàbriques de la
vida buida. Una constant històrica, els treballadors que en el límit de la
seva condició, rescaten la seva humanitat amb paraules, carregades d’intensitat poètica, gairebé sempre d’amagat. Fa uns mesos es relatava en
com els treballadors migrants en les zones de més pressió laboral a la Xina
miraven de reduir el seu patiment existencial escrivint poemes en els seus
telèfons mòbils que després publiquen en línia (www.laborpoetry.com).
El document se centra en Xu Lizhi, treballador de la Foxconn city, la megafàbrica de productes electrònics situada a Shenzhen, coneguda no només
pel ritme d’activitat i el gran volum de productes manufacturats, “sinó per
una onada de suïcidis el 2010 (...): “Morir és l’única manera de provar que
alguna vegada vam viure”, va escriure un bloguer de la fàbrica”. Expliquen
a The Wire, el 4 de juny de 2017, T. Venkat, Srividya Tadepalli i Thomas Manuel.
Iron Moon ( ‘Lluna de ferro’) és una expressió que apareix en els escrits de
Xu Lizhi, dóna nom a l’antologia poètica i al documental que, el 2015, van
dirigir Xiaoyu Qin i Feiyue Wu sobre els poetes obrers. A la Xina i sempre a
tot arreu. Les cançons dels esclaus africans a Amèrica. Les meditacions de
Robert Walser Des de l’oficina, del Bartleby de Melville, de l’Akaki Akakievitx
de Gogol.
Del treball sense esperit sorgeix amb força la necessitat de paraula amb
energia, l’elevació desesperada del grau poètic nascut d’un instint de salvació, forma estilitzada de l’instint de supervivència.
2   ‘The origins of linguistic capacity lie in pitched and differentiated sound allied to gesture
(including dance); the body enters into a process of seeking continuity with what is both
sensed internally and perceived externally. (…) ‘Language’, writes McGilchrist, ‘is a hybrid.
It evolved from music and in this part of its history represented the urge to communicate
(…). Its origins lie in the body and the world of experience. But referential language (…)
did not originate in a drive to communicate … It has done everything it can to repudiate
both its bodily origins and its dependency on experience – to become a world unto itself’
Rowan Williams (2014), The Edge of Words. Bloomsbury.
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Quatre
Diu Roger Chartier (1995)3 que en passar de l’estudi monàstic a l’escola urbana “va canviar tot”. fins i tot la manera de llegir, que va deixar de ser participació en el misteri de la Paraula Sagrada per esdevenir descodificació de
la lletra, del sentit, de la doctrina.
En algun sentit podríem dir que es va passar de la litúrgia de la paraula viscuda a la filologia i la descodificació. En altres paraules, fins i tot, podríem
descriure-ho com el pas del “monjo contemplatiu de la paraula” al “monjo
oficinista, copista, mecànic del llenguatge” (Akakievitxs, Bartlebies) com a
fundador d’una nova ideologia lingüística i les seves successives manifestacions. O reduccions: les llengües en codis, les converses en tràfic d’informació, la literatura estrictament en “històries”. Un dels moments fundacionals de la ideologia lingüística occidental majoritària, una determinada
direcció en la construcció del coneixement.
Un moment fundacional que Chartier ens aterra en una transició concreta (el pas del monasteri a l’escola urbana) i que podríem situar, no sense
l’arbitrarietat habitual en aquests casos, històricament. Un procés que va
gestar-se i cristal·litzar, com a mínim, durant el segle XII europeu en què,
entre altres múltiples factors i polaritats, la confrontació entre l’Església i
l’Imperi va acabar traduint-se en una certa externalització del sagrat a través de l’establiment d’una estructura d’”administració de l’espiritual”. Una
estructura que, pel mer fet d’existir, feia entendre que allò que els creients
viuen de manera interior (viscut des de la seva perspectiva com a dimensió
divina inherent), es deixés de percebre com a tal de la mateixa manera.
Un procés d’expropiació, si més no per a la percepció humana (i les creences i actituds que se’n deriven) que no ha parat d’avançar tot fragmentant
la condició humana en segments i trencant els lligams que manté amb “la
realitat al voltant”, amb qui es relaciona instintivament, amb desig de continuïtat. En altres paraules, en els termes eloqüents de Gilbert Durand, la res
sacra (el sagrat) es va acabar assimilant a la res ecclesiastica (l’eclesiàstic)4,
l’administració d’allò que ha estat apropiat des de fora. Una operació que
3   Forms and Meanings: Texts, Performances, and Audiencies from Codex to Computer. University of Pennsylvania Press, 1995.
4   Sciences de l’homme et tradition. Le nouvel esprit anthropologique, Paris, Albin Michel (1ª ed.
Tête de feuille-Sirac, Paris, 1975).

8.

identifica allò que és inherent o percebut com a inherent a l’ésser humà, ho
segrega, cosifica i anomena i després li ho torna a oferir, administrant-li-ho
des de fora, com si mai no n’hagués estat part.
Forma part d’aquest procés la manera occidental de percebre socialment
l’art que invisibilitza i en cert sentit elimina de la consciència el que podríem entendre com un cert instint poètic inherent en l’ésser humà. I podríem pensar també, des d’aquesta perspectiva, en aquest fenomen que
anomenem ‘llengües’ que, de manera semblant al que deia de l’art, acabem sovint percebent com a entitats externes a nosaltres i convertides en
objectes susceptibles de gestió, apropiació i expropiació. Ens trobem així,
en el que sembla un mateix moviment i aparentment una simplificació històrica (que ens pot ser útil provisionalment), com bona part d’allò sagrat,
poètic, comunicatiu, passa a ser administrat “des de fora” de la persona,
respectivament mitjançant estructures eclesiàstiques, institucions artístiques, gramàtiques prescriptives, diccionaris i plans d’ordenació lingüística.
Sense voluntat, per descomptat, de qüestionar les aportacions innegables
i decisives d’alguns d’aquests mecanismes, semblaria necessari intentar
desacostumar-se periòdicament d’ells i de les inèrcies conceptuals que
comporten en relació a la segregació de l’humà que comporten.

Cinc
Un paisatge que alguns autors no dubten en expressar amb termes d’obert
pessimisme, com George Steiner a Presències reals,
Usat (abusat) com una mena de graella de representacions o facsímil del que és ‘real’, el llenguatge s’ha marcit i esdevé rutina inert i
cliché5.
Llenguatge i tedi, doncs, des d’una certa mirada d’Steiner. I alhora la pervivència, en aquest paisatge, de manifestacions humanes on batega una
altra percepció i vivència del llenguatge i la comunicació. Formes de la
cultura comunicativa on perviu de manera transparent una experiència
del llenguatge i la comunicació carregada en alt grau. En aquest sentit, i
a banda de les manifestacions que trobem en l’art del llenguatge, podem
5   Used (misused) as some kind of representational grid or facsimile of ‘the real’, language has
indeed withered to inert routine and cliché.
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pensar en les tradicions espirituals. Aquestes són el lloc, tot sovint, on, si la
pràctica és genuïna, tot sovint i de manera variable, hi perviu un instint de
comunicació radical.
Podem pensar en una tecnologia comunicativa, com ara la pregària6, la
seva concepció i vivència pels oradors com a via de relació amb el diví que
posa en qüestió les fronteres de ‘la persona’ en la seva co-creació amb ‘el
diví’, de recordar Déu, recíprocament, és a dir, tot recordant-se també diví
(el dhikr sufí, la pregària de Jesús del cristianisme ortodox i altres formes de
mantres); tradicions – pensem en la perspectiva budista, per exemple -- on
el llenguatge no és una abstracció sinó que és viscut pels seus devots, en
determinades pràctiques, com una substància física que entra en contacte
amb els sentits o com a experiència que porta el llenguatge als seus límits.
Les tradicions espirituals, per tant, vistes com a concepcions i experiències
de comunicació radical. Una certa manera de concebre i viure el llenguatge i les seves contraparts sensorials; el llenguatge i la seva altra cara, el
silenci. Un àmbit que ens permet observar dimensions no gaire reconegudes de la diversitat lingüística.
Ja que la diversitat lingüística no inclou només diversitat de codis, allò que
anomenem ‘llengües’, sinó també una pluralitat de representacions culturals, més o menys explícites, de la intersecció entre llengua i ésser humà.
Aquestes representacions culturals són a la base no només de la forma
lingüística i del seu ús, sinó de bona part de les institucions mitjançant
les quals ens organitzem socialment i sobretot de nocions bàsiques com
ara les de persona i comunitat (Schieffelin et al. 19987). Diferents societats
presenten diverses concepcions del llenguatge/de la llengua-llengües.
Aquestes concepcions influeixen la pràctica lingüística i la resta de pràctiques culturals, entre elles les derivades de les tradicions espirituals.

Sis
Va ser amb el desig d’obrir una línia de reflexió al voltant d’aquestes qüestions, que el 24 de novembre de 2017 Linguapax va convocar la primera
edició de Llengües i tradicions espirituals. Una ocasió per observar com les
6   Alícia Fuentes-Calle (2009) “Pregària i diversitat lingüística”, a 27 Llengua i acollida VVAA.
7   Language Ideologies: Practice and Theory. Bambi B. Schieffelin. Kathryn A. Woolard. and
Paul Kroskrit. eds. Oxford: Oxford University Press, 1998.
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tradicions espirituals i les pràctiques religioses que sovint se’n deriven són
una part rellevant de la diversitat lingüística i comunicativa de la ciutat.
Com aquestes tradicions es tradueixen en bona mesura en maneres pròpies de concebre i viure la comunicació i l’expressió humanes, la relació entre
llenguatge, cos/ ment i la dimensió espiritual que cada tradició manifesta.
La jornada va oferir una breu panoràmica a través de tres qüestions que
vam plantejar a tres ponents extraordinaris i que recollim aquí amb la publicació dels articles que recullen les seves intervencions.
•
•
•

Què descobrim de la nostra concepció i experiència del llenguatge
si ens el mirem des de la vivència de les tradicions espirituals? Jordi
Pigem.
Què descobrim a la història de les religions si ens la mirem des de
les llengües que les van vehicular i fer expandir? Nicholas Ostler
En el context de les ciutats globalitzades, quin rol tenen els vincles
religiosos dels joves en la seva relació amb les llengües i l’educació?
Vally Lytra.

La jornada va concloure amb una taula amb la participació de membres
de comunitats religioses de Barcelona. La memòria col·lectiva és memòria
profètica, ens diu Édouard Glissant, i amb aquest esperit vam reunir diverses perspectives religioses, totes elles part de la cultura contemporània de
la ciutat on conviuen, com a índex d’experiències lingüístiques diverses en
el temps i l’espai.
La taula va intentar, per tant, mirar àmbits de la diversitat lingüística de la
ciutat des de diferents experiències del llenguatge i ethoi comunicatius
implícits en les diverses tradicions espirituals. Va ser un intercanvi distès i
càlid, presentat per Mercè Solé, en què es va conversar, des de l’experiència
i l’anècdota, sobre qüestions diverses:
• La importància de la paraula dita, oral, la càrrega espiritual de la veu,
del component fisiològic de la paraula i la seva vibració en l’entorn.
• Quins usos lingüístics diferenciats, en registre ordinari i sagrat. El
poder de la paraula i la seva contrapart, el silenci necessari, la paraula que cal evitar.
• Quines diferències intergeneracionals en la fidelitat respecte als
textos sagrats, la seva interpretació, la importància d’entendre i pronunciar les paraules des del cor.
• Quines perspectives diferents: la pregària com a dir, parlar, i la pregària com a escolta.
11.

•

Com expliquem, entre llengües diferents, els conceptes de les tradicions espirituals, qüestions de traducció de tradició no teïsta a teista, per exemple. Quan no ho podem fer amb la paraula, de quina
manera ho comuniquem.

La millor manera com el llenguatge es relaciona amb el món no és quan
el representa, sinó quan el crea. Potser perquè aquesta es la regla del seu
joc original.
Les tradicions espirituals, un lloc privilegiat per observar la relació humana
amb el llenguatge, angles poc explorats de la seva diversitat en tant que
tradicions sobre la comunicació radical.
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“Havent-hi en la paraula tot el misteri i tota la llum del
món…”
Jordi Pigem

El 15 d’octubre de 1903, a l’Ateneu Barcelonès, el poeta i pensador Joan
Maragall (1860-1911) va impartir la lliçó inaugural d’aquell any acadèmic,
amb el títol Elogi de la paraula. En aquell discurs, Maragall definia la paraula com “la cosa més meravellosa d’aquest món perquè en ella s’abracen
i es confonen tota la meravella corporal i tota la meravella espiritual de
la Naturalesa”.1 El títol que he escollit per a aquest text, més de cent anys
després, procedeix d’un frase de Maragall en aquell discurs, una frase que
sintetitza el seu enfocament i que diu així:
Havent-hi en la paraula tot el misteri i tota la llum del món, hauríem
de parlar com encantats, com enlluernats.2
Un dels exemples que en dóna Maragall és aquest: “¿No heu sentit mai els
enamorats com parlen? Semblen uns encantats que no saben el que es diuen. […] Així parlen també els poetes. Són els enamorats de tot el del món,
i també miren i s’estremeixen molt abans de parlar.” També s’estremeixen
els profetes i es místics quan parlen. Els mots centrals de tota tradició espiritual conserven aquest encís, si més no pels que participen en aquella
tradició. Però Maragall ens diu que tota la llum i tot el misteri del món no
només s’expressen en mots com om, Tao o Déu, sinó en tota paraula viva i
creativa.
Aquesta visió de la paraula i de la parla no ha estat gaire prevalent en els
cent anys posteriors a la mort de Joan Maragall. Molts dels nostres contemporanis, inclosos molts experts en lingüística, potser preguntarien,
des d’una visió instrumental del llenguatge: “Què hi ha de misteriós en la
paraula? No són els mots simples signes? No són les llengües sistemes de
comunicació?”. Ara bé, la visió instrumental del llenguatge difícilment es
pot sostenir després del que hem aprés de Saussure, Frege, Merleau-Ponty
1   Joan Maragall, Elogi de la paraula i altres assaigs, Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 33-42.
2   Maragall, Elogi de la paraula…, p. 34. En anglès en donaria aquesta versió: “As there is in the
word all the light and wonder of the world, we should speak as if awed and enthralled”.
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i molts altres autors que han reflexionat sobre la naturalesa de la llengua,
de la paraula o de les complexitats de la traducció poètica.3
El món humà és un món lingüístic: la nostra experiència del món s’articula
amb i en paraules. Si la condició humana és un pont entre l’animalitat i la
divinitat, com postulava algun filòsof clàssic, o entre la ignorància i el despertar (com es podria afirmar des del budisme) aquesta condició intermitja
de l’ésser humà és inseparable de la dimensió lingüística. La dimensió lingüística manca quan la condició humana no està encara prou realitzada
(és el cas del nadó) o ha quedat seriosament afectada (el pacient en coma).
D’altra banda, la dimensió lingüística sembla esvaïr-se o quedar en segon
pla quan en experiències espirituals de silenci o contemplació profunda, o
en moments de creativitat intensa (en arts no lingüístiques com la música
o la pintura) però en aquests casos d’alguna manera transcendim la condició humana.
El filòsof avui més prestigiós en el món anglosaxó, Charles Taylor, ha dedicat la seva obra més recent (The Language Animal, 2016)4 a mostrar les
deficiències de la visió instrumental (o “designativa-instrumental”, o “atomística”) del llenguatge que deriva de Hobbes, Locke i Condillac, i a defensar una visió “constitutiva-expressiva” o “holística” del llenguatge, en
què el llenguatge és constitutiu de la naturalesa humana, preexistent a
tot coneixement de nosaltres mateixos i del món (com va mostrar Gadamer) i comprensible només com un tot i no com a simple suma d’entitats
fragmentàries (com ja va veure Humboldt). Maragall, però, diu encara més:
parla de llum i meravella.

***
Aclarim, però, que ens referim a la paraula viva i creativa, la paraula en el
seu sentit ple, el que Merleau-Ponty anomena la ‘paraula parlant’ (parole parlante) en contrast amb la ‘paraula parlada’ (parole parlée), repetitiva
3   Sobre la traducció poètica és molt recomanable Andrés Claro, Las vasijas quedbradas: Cuatro variaciones sobre ‘la tarea del traductor’, Santiago de Chile: Unversidad Diego Portales,
2012. Si traduir és traslladar, translate, allò que traslladem canvia en arribar a l’altra banda,
a l’altra riba. Si traduir és transvasar, passar un líquid d’un vas a un altre, per exemple del
vas de la llengua catalana al de la llengua anglesa, en aquest transvasar el líquid canvia
en pasar d’un vas a l’altre, canvia clarament de gust i d’una manera o altra també canvia
de contingut.
4   Charles Taylor, The Language Animal: The Full Shape of the Human linguistic Capacity, Cambridge: Harvard University Press, 2016.
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i mancada d’impuls creatiu.5 O, en contrast, avui, amb el culte a les ‘dades’
com a suposat model del coneixement.
Simultàniament a l’erosió de la diversitat lingüística, hi ha una tendència
a l’erosió dels mots mateixos. Potser, com assenyala Emerson, tota paraula
era originàriament una paraula poètica:
Així com la pedra calcària dels continents està feta de masses infinites de closques de petits d’animals, de la mateixa manera el llenguatge està fet d’imatges, o trops, que ara, en el seu ús secundari, fa
temps que han deixat de recordar-nos el seu origen poètic.6
Quan es fragmenta la saviesa, queda el coneixement (el coneixement ben
integrat és saviesa).
Quan es fragmenta el coneixement, queda la informació (la informació ben
integrada és coneixement).
Quan es fragmenta la informació, queden les dades (les dades ben integrades són informació).

***
Una de les premisses de la ciència moderna, explícita al segle XVII i generalment implícita des d’aleshores, és que tan sols és veritablement real allò
que és mesurable, quantificable i, al capdavall, reificable, reduible a objecte. Dos dels més grans impulsors de la ciència moderna, Descartes i Galileu,
5   Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, París: Gallimard, 1945, p. 229. “On pourrait distinguer une parole parlante et une parole parlée. La première est celle dans laquelle
l’intention significative se trouve à l’état naissant. […] De là la parole parlée, qui jouit
des significations disponibles comme d’une fortune acquise”. Més amunt (p. 214), Merleau-Ponty lamenta la pèrdua d’encís i espurna de les paraules: “Nous vivons dans un
monde où la parole est instituée. Pour toutes ces paroles banales, nous possédons en
nous-mêmes des significations déjà formées. Elles ne suscitent en nous que des pensées
secondes; celles-ci à leur tour se traduisent en d’autres paroles qui n’exigent de nous
aucun véritable effort d’expression et ne demanderont à nos auditeurs aucun effort de
compréhension. Ainsi le langage et la compréhension du langage paraissent aller de soi”.
6   Emerson, “The Poet”, citat a Owen Barfield, Speaker’s Meaning, San Rafael (California): The
Barfield Press, p. 51-52: “As the limestone of the continent consists of infinite masses of
shells of animalcules, so language is made up of images, or tropes, which now, in their
secondary use, have long ceased to remind us of their poetic origin”.
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afirmen que el que no es mesurable (sabors, olors, colors, plaer, dolor…) no
són coses reals sinó “idees confuses” (Descartes) o “mers noms” (Galileu).
Això té avantatges en termes de la metodologia de les ciències naturals i
l’eficiència tecnològica, però deslegitima la nostra experiència immediata
del món i de la llengua.
La nostra experiència d’estar vius, la nostra interioritat i la font de les nostres conviccions i dels nostres horitzons són intangibles. En ignorar l’intangible, ignorem una part essencial del que som i fem.7 Al capdavall, el que
pugui haver de més interessant en les nostres vides és quelcom intangible:
la qualitat de les nostres relacions, el camí que volem fer o els nostres somnis més profunds no poden reduir-se a xifres. També és quelcom intangible
el que hi ha de més interessant en les llengües i en els mots. En la paraula
‘amor’ o en la paraula ‘llibertat’ hi ha coses que podem mesurar: una té
quatre lletres i alltre en té nou, una té el doble de consonants que de vocals. Però això no ens ensenya absolutament res del que diuen els mots
amor i llibertat. El que és important d’aquests mots, el que diuen, allà on
ens menen, el seu meaning, és quelcom intangible i immesurable. Podem,
naturalment, mesurar aspectes més sofisticats del llenguatge: sociològics,
sonològics i molts d’altres, i tot això és molt útil, per exemple a efectes
sociològics, però no ple que fa al geni o el sentit profund de les llengües i
els mots.
En un món on creiem que només és veritablement real el que és tangible,
quantificable i reïficable, la Paraula, en la mesura que encarna un sentit, fa
palès quelcom intangible.8

***
L’historiador i filòsof anglès Robin George Collingwood, en el seu llibre The
Idea of History, va cridar l’atenció sobre el fet que el mètode de les ciències
naturals no pot aplicar-se pròpiament a l’estudi de la història. Collingwood
assenyala que els fets històrics tenen una dimensió objectiva: què va passar on i quan. Però el moll de l’os dels fets veritablement històrics és indissociable de les percepcions, reflexions i expectatives dels éssers humans
7   Des de la ciència no hi ha manera de dir res sobre la consciència, perquè la consciència
no és quelcom tangible. I una ciència sense consciència no ens pot mai donar veritable
coneixement. Com assenyala el filòsof Michel Bitbol, avui la consciència és el punt cec de
la ciència (vegeu Jordi Pigem, Intel·ligència vital, Barcelona: Kairós, 2016, p. 117-119 i 154.
8   Ho exploro a Àngels i robots, Barcelona: Viena, 2017.
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què hi van participar. Collingwood parla en aquest sentit de l’outside d’un
esdeveniment històric, la seva dimensió exterior, mesurable, i de l’inside de
l’esdeveniment, allò que viuen els seus protagonistes.
Podem dir que el fet que tal dia de 1903, a l’Ateneu Barcelonès, el senyor
Joan Maragall va parlar a un grup de prohoms de la ciutat i de la cultura,
mudats a la manera pròpia dels barcelonins d’aleshores, constitueix la dimensió exterior de l’esdeveniment. La dimensió interior rau en allò que
Maragall vivia quan pronunciava les seves paraules i en allò que els seus
oients van sentir (en el doble sentit: auditiu i anímic) i van comprendre.
Collingwood posa un exemple més clàssic: per tal d’entendre com a esdeveniment històric el fet que Juli Cesar va creuar el Rubicó, no ens podem
quedar en la dimensió exterior (si era tal dia de gener de l’any 49, quants
homes anàven amb ell, quina temperatura feia, quin cabdal tenia el riu),
sinó que hem de contemplar la seva dimensió interior: el desafiament a
la llei que Juli Cèsar fa amb aquest acte, o el que sent en afirmar, si ho
va fer, alea jacta est, el dau està llançat. Però no només això. Collingwood
afirma que el que fa la historia és to re-enact, tornar a fer present, aquell
esdeviniment històric. No imaginar-lo, sinó tornar-lo a fer present. Fins el
punt que, afirma Collingwood, quan l’historiador realment entén el que
va pensar Juli Cèsar, el pensament de l’historiador i el de Juli Cèsar no són
dos pensaments, sinó un de sol, el mateix, “not two thoughts but one and
the same thought”.9 Tornant ara al nostre exemple, si entenem realment
el que diu Joan Maragall quan afirma que en la paraula hi ha tot el misteri
i tota la llum, tota la meravella corporal i tota la meravella espiritual de
la natura, aleshores comprenem el mateix que va entendre Maragall, no
tenim dos pensaments idèntics, el seu i el nostre, sinó que participem del
mateix pensament.
Tot això va contra els pressupòsits del món modern, en el qual l’espiritualitat és poca cosa més que un afegitó, una capa de vernís sobre la visió
materialista que impregna i atordeix el món contemporani. Aquesta visió
ens fa pensar que les nostres ments contenen pensaments d’una manera
comparable a com un paquet de galetes conté galetes. I que dos pensaments poden coincidir en la seva forma i contingut tal com dues galetes
poden ser idèntiques en la seva forma i contingut. Però el que es desprén
del que estem dient ens obliga a abandonar aquestes metàfores espacials,
9   Vegeu Owen Barfield, Speaker’s Meaning, San Rafael (California): The Barfield Press, p. 1723.

17.

que reïfiquen el llenguatge, tot anul·lant el seu nucli, el seu cor i el seu
misteri. Perquè tot llenguatge genuí és quelcom en si mateix espiritual.
O, tornant als mots de Maragall, hi ha en ell tot el misteri i tota la llum del
món, tota la meravella corporal i tota la meravella espiritual.

***
Mentre llegim, respirem. La respiració és essencial, però molt sovint passa
desapercebuda. I el mateix s’escau amb l’espiritualitat. En llatí, spiritus volia
dir alhora respiració, alè, aire, brisa i esperit. En grec clàssic, pneuma volia
dir alhora respiració, aire (encara diem ‘pneumàtic’), vent i esperit. L’Evangeli segons Joan, tot i estar escrit en grec tardà, del final del període hel·
lenístic, encara fa servir un únic mot, pneuma, per referir-se en el mateix
paràgraf a l’esperit i al vent: “De la carn en neix carn, de l’esperit en neix
esperit. […] El vent bufa allà on vol; en sents la remor, però no saps d’on ve
ni on va. Així mateix passa amb el qui neix de l’esperit” (Jn 3,6-8). En llengües modernes, perquè el text tingui sentit hem de traduir aquest pneuma
primer com ‘esperit’ (sovint amb majúscula, que no està en l’original grec),
després com ‘vent’ i després altra vegada com ‘esperit’. Però en aquell moment, l’experiència de l’esperit i del vent no eren tan diferents com poden
semblar avui, com ha explicat de manera suggerent Owen Barfield.10 Per
a nosaltres, en les llengües modernes, la majoria d’aquests significats es
refereixen a coses tangibles (respiració, alè, brisa) mentre que concebim
l’esperit com a quelcom intangible. Però en llengües més antigues o primigènies no hi ha encara separació entre el tangible i l’intangible, entre el
material i l’immaterial.
Ens queda un indici d’aquesta coincidència de significats en la paraula ‘cor’:
amb ella ens referim alhora a l’organ físic que estudien els cardiòlegs i a
un nucli anímic de qualitats intagibles (una persona “de bon cor”, quelcom
que “ens surt del cor”).11
Com més enrere anem en el temps, menys separació trobem entre el tangible i l’intangible: en la Ilíada i l’Odissea no hi ha fronteres rígides entre
els humans, les divinitats i la natura. No es tracta d’una polisèmia casual ni
d’una metàfora (la metàfora enllaça dos significats que ja existien prèvia10   Vegeu especialment Speaker’s Meaning (San Rafael: The Barfield Press, 2006), History in
English Words (Great Barrington: Lindisfarne Books, 2002) i Poetic Diction (Londres: Wesleyan University Press, 1984).
11   Jordi Pigem, Intel·ligència vital…, p. 80-83 i 140-141.
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ment). L’experiència de la realitat no estava encara compartimentalitzada
en sagrat i profà. Hem estat nosaltres els que hem esmicolat el món.

***
Un dels misteris del llenguatge és l’espontaneïtat amb què flueix a través
de nosaltres. Quan aprenem una nova llengua, hem d’esforçar-nos per recordar conscientment determinats detalls del lèxic o la gramàtica. Quan
parlem la llengua fluidament, no hem de parar atenció a res d’això: la parla
flueix a través de nosaltres, i ens preocupem tan poc del lèxic i la gramàtica
com de la mecànica i els angles de les nostres passes quan passegem per
un indret pla i tranquil.
Humboldt expressa la seva sorpresa davant del fet que “cada paraula està
indefectiblement present en la parla en el moment just en que és requerida”, fet extraordinari que queda fora de l’abast de “cap memòria humana”
concebuda des del materialisme reduccionista.12 En efecte, un persona
adult té a la seva disposició un repertori de desenes milers de paraules
(centenars de milers, en el cas de molts poliglots) que apareixen sense cap
esforç i de manera immediata (el fet que de vegades hem d’esforçar-nos
per recordar un mot és l’excepció que confima la regla: el cas habitual, gairebé sempre, és que la parla flueix amb naturalitat, sense esforç).
Però encara més extraordinari és el fet mateix d’aquest fluir: el fet que
els mots arriben en el moment just que els necessitem. Maurice Merleau-Ponty escriu:
Il faut faire comprendre […] que les choses nous ont et que ce n’est pas
nous qui avons les choses. […] Que le langage nous a et que ce n’est pas
nous qui avons le langage. Que c’est l’être qui parle en nous et non nous
qui parlons de l’être.13

12   “Die unfehlbare Gegenwart des jedesmal notwendigen Wortes in dieser ist gewißnicht
bloß Werk des Gedächtnisses. Kein menschliches Gedächtnis reicht dazu hin, wenn nicht
die Seele instinktartig zugleich den Schlüssel zur Bildung der Wörter selbst in sich trüge”.
Wilhelm von Humboldt, Gesammelte Schriften, vol. 7 (Kawi-Einleitung), Berlín: Behr: 1836,
p. 101.
13   Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, París: Gallimard, 1964, p. 247 (anotació del 20 de
maig de 1959).
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Més coneguda és potser la formulació de Heidegger:
La parla en la seva essència no és ni expressió ni una activitat de
l’home. La parla parla.14
Aquesta és l’experiència dels poetes o dels oradors inspirats. En els dos
cants fundacionals d’Occident, la Ilíada i l’Odissea, els primers mots són
una invocació a la força que, en els milers i milers de versos següents, cantarà a través del bard. La Ilíada comença “Canta, dea, la ira […]” (μῆνιν ἄειδε
θεὰ);15 l’Odissea arrenca “Conta’m, Musa, aquell home […]” (ἄνδρα μοι
ἔννεπε, μοῦσα).16 En un cas la força d’on emana el relat és la dea o deesa
(θεὰ), en l’altre és la musa (μοῦσα); el poeta és només un instrument o un
intèrpret. Potser, en cert sentit, com suggereix Merleau-Ponty, a través de
nosaltres parla el món:
En un sens, comme dit Valéry, le langage est tout puisqu’il n’est la voix
de personne, qu’il est la voix même des choses, des ondes et des bois.17

***
La inspiració, com a in-corporació del spiritus, suggereix rebre l’aire creatiu
de l’esperit, respirar endins la creativitat per després, espirant o expirant,
manifestar-la enfora.
Com assenyala el sinòleg Stephen Owen, en comentar una visió tradicional
xinesa de l’escriptura creativa [wen, 文]:
La veritable funció de la literatura és la de ser el mitjà a través del
qual tot ordre inherent pot manifestar-se. […] La literatura és un
portal que permet que allò latent i inarticulat es faci manifest. El
poema no és tan sols l’estat manifest de l’ordre inherent del món; el
seu moviment és el procés mateix en què aquell ordre es fa palès.18
14   Unterwegs zur Sprache, Pfullingen: Neske, 1959, p. 19: «Die Sprache ist in ihrem Wesen
weder Ausdruck, noch eine Betätigung des Menschen. Die Sprache spricht».
15  Ilíada, I.1 Edició de la Fundació Bernat Metge (Barcelona, 2005), p. 22.
16   Odissea, I.1. Edició de la Fundació Bernat Metge (Barcelona, 2010), p. 24
17   Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible…, p. 203-204.
18   Stephen Owen, Traditional Chinese Poetry and Poetics, Madison: University of Wisconsin
Press, 1985, p. 24-25: “the true function of literature [wen] is to be the means by which all
inherent order may come through. […] Literature is a gate for the latent and inarticulate
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Una de les manifestacions més inspirades d’aquesta idea en la literatura
occidental la trobem en la comèdia El somni d’una nit d’estiu, on Teseu afirma (en un context irònic que el conjunt refuta):
The poet’s eye, in fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to Earth, from Earth to heaven.
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet’s pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name.19
L’ull poètic, girant en un bell èxtasi,
del cel va a la terra i se’n torna al cel.
I mentre la imaginació disposa
formes de coses ignotes, la ploma
les modela i dóna a l’aeri no-res
un indret on establir-se i un nom.

***
En la seva primera ponència com a linguista a l’Acadèmia de Berlín, l’any
1820, Wilhelm von Humboldt va fer la famosa afirmació que “la diversitat
de llengües no és una diversitat de sons i signes, sinó una diversitat de
visions del món”.20 Un segle abans, la diversitat lingüística ja havia estat
celebrada per Leibniz (que escrivia en set idiomes) com “la merveilleuse
varieté des opérations de notre esprit”.21 Humboldt, de fet, voldria que la
diversitat de les llengües augmentés:
Ja que l’esperit que es manifesta en el món no pot ser conegut de
manera exhaustiva per cap quantitat detreminada de visions, sinó
que cada nova visió descobreix sempre quelcom nou, fòra bo que
to become manifest. The poem is not simply the manifest state of the world’s inherent
order; its movement is the process of that order becoming manifest”.
19   A Midsummer Night’s Dream, acte V, escena 1.
20   “Ihre Verschiedenheit ist nicht eine von Schällen und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit der Weltansichten selbst”, citat a Jürgen Trabant, “How relativistic are Humboldt’s
‘Weltansichten’?”, a Martin Pütz i Marjolijn H. Verspoor (eds.), Explorations in Linguistic Relativity (Current Issues in Linguistic Theory 199), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2000, p. 25.
21   Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, París: Garnier-Flammarion 1966 (original de 1765), p. 293.
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poguessim multiplicar la diversitat de llengües tant com ho permeti
el número d’éssers humans que viuen sobre la terra.22
On s’origina, però, aquesta diversitat? En els nostres dies, lingüistes com
Mario Alinei defensen que la diversitat lingüística contemporània es remunta a èpoques molt més remotes del que fins ara crèiem.23 Humboldt
esmenta el fet que les llengües, com més antigues, tendeixen a ser més
gramaticalment no més simples sinó més riques i complexes.24 I Whorf,
en un bell passatge de Language, Thought and Reality, formula així un dels
misteris inherents al llenguatge:
Si realment ens adonem de l’increïble grau de diversitat del sistema lingüístic que s’estén pel planeta, no podrem estar-nos de sentir
que l’esperit humà és inconcebiblement antic; que els pocs milers
d’anys d’història que abasten els nostres testimonis escrits no tenen
més que el gruix d’una ratlla de llapis en l’escala que mesura la nostra experiència passada en aquest planeta; que els esdeveniments
d’aquest mil·lennis recents no signifiquen res en cap sentit evolutiu,
que el gènere humà no ha fet cap irrupció sobtada, no ha aconseguit cap síntesi imponent en els mil·lennis recents, sinó que només
ha jugat una mica amb unes poques formulacions lingüístiques i
unes quantes visions de la natura llegades per un passat inexpressablement més llarg.25
22   “[…] da der in der Welt sich offenbarende Geist durch keine gegebene Menge von Ansichten erschöpfend erkannt werden kann, sondern jede neue immer etwas Neues entdeckt, so wäre es vielmehr gut die verschiedenen Sprachen so sehr zu vervielfältigen,
als es immer die Zahl der den Erdboden bewohnenden Menschen erlaubt”. Citat a Jürgen Trabant, “How relativistic are Humboldt’s ‘Weltansichten’?”, a Martin Pütz i Marjolijn
H. Verspoor (eds.), Explorations in Linguistic Relativity (Current Issues in Linguistic Theory
199), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2000, p. 38.
23   “La linguistica storica dovrà abituarsi all’ida che il fenomeno linguistico è molto più antico
di quanto si sia pensato finora, e che i nostri dialetti sono molto più le vestigia di sviluppi
preistorici che non medievali”, citat a Xaverio Ballester, “Del latín [ibérico] al romance [catalán]”, a Josep Moran i Ocerinjauregui (ed.), Del llatí al romanç, com hem emplenat el buit?
III Jornada de l’Associació d’Amics del Professor Antoni Badia i Margarit, Barcelona: Institut
d’Estudis Catalans, 2008, p. 88-89.
24   Wilhelm von Humboldt, Gesammelte Schriften, vol. 7 (Kawi-Einleitung), Berlín: Behr: 1836,
p. 169-170.
25   Benjamin Lee Whorf, «Science and Linguistics» (1940), dins Language, Thought and Reality, Cambridge: The M.I.T. Press, 1967, p. 218-219: «A fair realization of the incredible
degree of the diversity of linguistic system that ranges over the globe leaves one with
an inescapable feeling that the human spirit is inconceivably old; that the few thousand
years of history covered by our written records are no more than the thickness of a pencil
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***
Un altre misteri és la connexió entre la idea i paraula. Maragall es meravella
davant del fet que, en parlar, els llavis “es mouen, vibra l’aire amb una varietat subtil i aquesta vibració material, materialment percebuda del sentit, porta en el seu si aquesta cosa immaterial devetlladora de l’esperit: la
idea!”.26 Com fem el pont entre el material i l’immaterial?
Merleau-Ponty, escrivint sobre “el misteri del llenguatge”, s’admira també
de com els mots ens duen al seu significat i, en la mesura que parem atenció al significat, ens oblidem dels mots mateixos. Per al filòsof francès, és
un misteri el fet que el llenguatge, “a través d’una mena de sobreeiximent”,
ens porta més enllà de si mateix i ens obre a un significat.27
També Humboldt es referia al caràcter “inescrutable” (Unerforschliches) del
vincle entre el so i el seu sentit:
Per molt que s’esmicolin els conceptes i es desmembrin les paraules
tant com es vulgui, no s’avançarà gens cap al misteri de com la idea
es vincula pròpiament amb la paraula.28
Els éssers humans no s’entenen els uns als altres perquè s’intercanvïin signes de les coses de manera efectiva, ni tampoc perquè es determinin mútuament a produir exactament i completament el mateix concepte, sinó
que s’entenen perquè cadascun toca en l’altre la mateixa baula de la cadena de les representacions sensibles i de les seves produccions interiors de
conceptes, perquè cadascun toca en l’altre la mateixa corda del seu instrument espiritual, i així sorgeixen en uns i altres conceptes corresponents, tot
i que no idèntics. […] Quan d’aquesta manera es toca la baula de la cadena
mark on the scale that measures our past experience on this planet; that the events of
these recent milleniums spell nothing in any evolutionary wise, that the race has taken
no sudden spurt, achieved no commanding synthesis during recent milleniums, but has
only played a little with a few of the linguistic formulations and views of nature bequeated from an inexpressibly longer past».
26   Maragall, Elogi de la paraula…, p. 33-34.
27   Merleau-Ponty, “L’algorithme et le mystère du langage”, a La prose du monde, París: Gallimard, 1969, p. 162: “Le mystère est que, dans le moment même où le langage est ainsi obsédé de lui-même, il lui est donné, comme par surcroît, de nous ouvrir à une signification”.
28   “Man kann Begriffe spalten, Wörter zergliedern, so weit man es vermag, und man tritt darum der Geheimnis nicht näher, wie eigentlich der Gedanke sich mit dem Worte verbindet”. Wilhelm von Humboldt, Gesammelte Schriften, vol. 7 (Kawi-Einleitung), Berlín: Behr:
1836, p. 171.
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o la corda de l’instrument, vibra el tot, i el concepte que sorgeix de l’ànima
ressona en harmonia amb tot el que envolta la baula individual fins a les
distàncies més remotes.29

***
Pocs anys després de la mort de Maragall, el sociòleg Max Weber parlava
del “desencantament del món” com a tret essencial del decurs dels darrers
segles: entzauberung der Welt, és a dir, esvaïment de l’encís i de la màgia
(Zauber) que els nostres avantpassats vivien en la seva experiència del
món. Per a molts de nosaltres, o dels nostres contemporanis, s’ha esvaït
l’encís del món i també de la paraula i de la parla. Si hi ha un lligam entre el
desencantament del món i el desencantament dels mots, també hi ha un
lligam entre la revitalització de les paraules i les llengües i la revitalització
del món.

29   “Die Menschen verstehen einander nicht dadurch, dass sie sich Zeichen der Dinge wirklich hingeben, auch nicht dadurch, dass sie sich gegenseitig bestimmen, genau und
vollständig denselben Begriff hervorzubringen, sondern dadurch, dass sie gegenseitig
in einander dasselbe Glied der Kette ihrer sinnlichen Vorstellungen und inneren Begriffserzeugungen berühren, dieselbe Taste ihres geistigen Instruments anschlagen, worauf
alsdann in jedem entsprechende, nicht aber dieselben Begriffe hervorspringen. […] Wird
nun aber auf diese Weise das Glied der Kette, die Taste des Instrumentes berührt, so erzittert das Ganze, und was, als Begriff aus der Seele hervorspringt, steht in Einklang mit
allem, was das einzelne Glied bis auf die weiteste Entfernung umgieb.” Wilhelm von Humboldt, Gesammelte Schriften, vol. 7 (Kawi-Einleitung), Berlín: Behr: 1836, p. 169-170. Ernst
Cassirer fa seva aquesta visió de la comprensió entre les persones a Phänomenologie der
Erkenntnis (Philosophie der symbolischen Formen, vol. 3), Hamburg: Meiner, 2010, p. 256.
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L’evolució de les religions missioneres
quan entren en contacte amb noves llengües
Nicholas Ostler, Foundation for Endangered Languages

Introducció
En el meu llibre Passwords to Paradise (2015) vaig mirar de descriure els
efectes que l’ús de noves llengües va tenir sobre les religions en la seva
expansió pel món. Com que les religions missioneres —les úniques en què
es dona aquesta expansió— es presenten com a universals, però la humanitat està dividida en grups de parlants que es comuniquen en moltes
llengües diferents, aquestes religions, per tal que siguin acceptades i compreses, s’han d’expressar en les noves llengües. Què provoca això en les
religions que s’han transformat tant lingüísticament?
Per analitzar la influència d’una nova llengua sobre l’expansió d’una religió,
necessitem un mètode per determinar quins aspectes de la llengua afecten la fe religiosa i parlar-ne separadament. Aquesta classificació és essencial per donar sentit a la seva evolució, en contextos missioners d’arreu del
món. Tindrem en compte cinc d’aquestes aspectes.
•

•

•
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Cada llengua —tant si és la del predicador com la del convers— tenia un vocabulari, un conjunt de paraules, algunes de les quals tenien un sentit tècnic en la religió que potser no tenia equivalent en
la llengua dels conversos. Això és el que s’ha de traduir directament
en el context d’una conversió.
Les llengües tenen elements relacionals, que en conjunt es poden
denominar gramàtica. En general, aquests elements passen d’una
manera invisible de la llengua original a la dels conversos, però a
vegades hi ha incompatibilitats gramaticals, en què —en un sentit
molt abstracte— semblar haver-hi una discordança entre les categories de l’antic sistema i el nou. Això pot ser un obstacle subtil per
a la traducció.
Com que les religions missioneres estan universalment relacionades amb l’alfabetització, totes les llengües receptores tenien —o
van obtenir— una forma escrita, que es va utilitzar per crear una
forma d’escriptures (accessibles).

•

•

Totes les llengües dels conversos tenien un substrat en l’antiga litúrgia, i potser en els credos establerts, tal com havien estat abans
de la conversió a la nova fe. Aquest substrat potser es limitaria a una
fraseologia especial per a idees “profundes”, però també inclouria
una referència a éssers i llocs espirituals, que es podrien traslladar
d’alguna manera com el que en la nova fe es denominarien relíquies.
Finalment, cada llengua proporciona un sentiment de solidaritat als seus parlants. Parlar la llengua és el senyal audible i
visible d’una comunitat lingüística, i en el context d’una conversió, aquesta comunitat s’ha de reconciliar amb la comunitat dels fidels a la religió i, en el millor dels casos, integrar-s’hi.

Aquests diferents aspectes creen un paisatge conceptual, els espais on l’ús
d’una nova llengua pot crear una divergència en el contingut de la nova fe,
ja que podria ser abraçada per una població amb un bagatge conceptual
potser inadvertit de les seves llengües anteriors.

1. El vocabulari per als nous conceptes
La hipòtesi clàssica de la teoria de la traducció diu que un traductor només
té tres opcions quan s’enfronta a una paraula sense equivalència exacta
entre la llengua de partida i la d’arribada.1 La paraula es pot senzillament
manllevar en la nova llengua: aquesta opció té l’avantatge de l’exactitud,
però les paraules poden ser opaques per a la comunitat receptora. La paraula es pot traduir amb un calc, és a dir una traducció manllevada que
n’explica el significat, però que per a la comunitat pot semblar barroera i
impròpia de l’idioma. O bé la paraula es pot substituir pel sinònim evident
més proper, un “manlleu del significat”: el resultat és un sentit aparent,
però el sentit particular de la paraula original queda vague, i el traductor
només pot esperar que el context, i el debat posterior, aclareixin el nou
sentit. Si no és així, aleshores els antics sentits de la paraula poden acabar
canviant el concepte, i una part de la religió es veu alterada.
Prenem per cas el concepte de benedicció. Aquesta idea, expressada en hebreu per bārak (que originalment sembla que volia dir “flexionar el genoll”),
es va expressar en grec amb el manlleu de significat eulogía (“ben parlar”),
amb el significat clàssic de “lloar”. Aquest es va adoptar en llatí com una
traducció manllevada, benedictiō (també “ben parlar”). El seu sentit, però,
també es va transmetre amb un sinònim inesperat (és a dir, un manlleu de
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significat), signātiō (“senyar”): aquesta paraula es va triar perquè, en concret, per aconseguir l’efecte de la benedicció calia fer el senyal de la creu.
A tot el nord d’Europa, aquesta idea es va transmetre per totes les rutes
possibles. A Alemanya, un manlleu d’una de les paraules llatines, signāre
(en la seva forma verbal) es va convertir en segnen en alemany, mentre que
a les illes britàniques es va manllevar l’altra paraula llatina, benedictio, que
es va convertir en bendithion en gal·lès i beannacht en gaèlic. En anglès, es
va vehicular el manlleu de significat blédsian (un antic terme associat amb
el sacrifici, que originalment volia dir “esquitxar de sang”), perquè s’havia
acabat associant amb bliss (el substantiu abstracte de blithe) i per tant semblava que volia dir “fer feliç”. Paral·lelament, a l’est es va adoptar la traducció manllevada (del llatí o del grec), que va produir en eslau blago-slovenie
(de nou, “ben parlar”).
Es podria dir que totes aquestes opcions han acabat tenint el mateix significat, com a Gènesi 2,3: “Déu va beneir el dia setè”. Però és evident que
s’han seguit molts camins, cadascun amb un rastre de matisos diferents.
En aquest cas, tots van trobar el seu camí fins al mateix objectiu semàntic.
Però també podrien haver seguit un trencall equivocat.
Pensem en el cas, encara més important, del misteri central de la condició
de Crist com a lógos (grec) quan, al nord d’Àfrica, la religió es va expressar
per primera vegada en el llatí vernacle. Tertul·lià, que va viure a Cartago, en
la quarta o cinquena generació de cristians (160 fins a ca. 220), escrivia en
un bon llatí. Pel que sembla, va ser el primer cristià a fer-ho, però la nova
llengua ja provocava certes dificultats doctrinals. A la pràctica, en llatí, s’havia de triar entre tres possibles traduccions equivalents de lógos, cadascuna de les quals traduïa un aspecte diferent del seu significat en grec.
En el llatí de Tertul·lià, lógos es tradueix per sermo, “discurs”. Aquest mot
posa l’èmfasi en la coherència de pensament i comprensió que lógos voldria transmetre. Amb tot, se centra en l’aspecte social i conversacional de
la llengua (en llatí, per exemple, sovint se’n diu sermo Latinus) en lloc del
racional i explicatiu, és a dir donar compte.
Probablement, un equivalent més proper en llatí per a lógos considerat
com a principi de l’univers (en el sentit tant d’Heràclit, el filòsof presocràtic,
com de sant Joan), hauria estat ratio (“principi, pla”, però també “propor-
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ció”). Tertul·lià hi està més aviat d’acord, per lògica, però sembla que sermo
ja s’havia consolidat en el llatí cristià:
Déu va posar en ell la ratio que ell tenia, és a dir la seva. Car Déu és
racional, i la ratio és en ell primer, i d’ell ve tot: aquesta ratio és el seu
mateix enteniment. És el que els grecs anomenen lógos, que nosaltres anomenem sermo: i per això el nostre poble té l’hàbit de dir,
per simplificar la interpretació, que sermo era fonamentalment amb
Déu, quan és més adequat dir que la ratio ja es tenia abans, perquè
Déu era sermonador des del principi, però racional fins i tot abans
del principi, i perquè sermo també, que consta de ratio, mostra que
ratio té prioritat com a essència de sermo.2
De fet, l’altre gran escriptor cristià de l’època de Tertul·lià, Cebrià, bisbe de
Cartago (ca. 200-258), va utilitzar sermo com a equivalent de lógos,3 però
el gran coetani i oponent de Cebrià, Novacià (que va ser bisbe romà i no
pas nord-africà), va utilitzar tant sermo com verbum. És difícil afirmar que
verbum sigui una traducció més bona, ja que significa una sola “paraula” o
“verb” (en grec léxis o rhēma); però sí que semblava tenir la virtut de l’expressió mínima. Per què malgastaria Déu paraules? És més, si Crist era sens
dubte el seu unigènit, estaria més ben representat amb una sola paraula.4
Des d’aleshores verbum va predominar en la literatura fins a Agustí (354430), qui va observar que hi ha dues tradicions per traduir lógos, i de fet va
utilitzar les dues. Llavors, sense més preàmbuls —o explicació— Jeroni,
cap al 382-390, va canonitzar verbum a la Vulgata, i posteriorment es va
oficialitzar. Ho podríem resumir així: verbum sapienti, “una paraula per al
savi”, i punt.
***
A la mateixa època (ca. segle ii dC), però a l’altre extrem del continent euroasiàtic, una disputa semblant sembrava la confusió en la fe del Buda. El
Buda l’havia caracteritzat com a maggo (en sànscrit mārgaḥ), “un camí”;
però ara es veia com un yānam, “un transport”.
Fa poc s’ha dit que això potser es va deure a un error de comprensió de la
llengua índica comès pels traductors xinesos: el Gran Coneixement (mahājñānam, en gandhari mahañana) es va confondre amb el Gran Vehicle
(mahāyānam, en gandhari mahayana). Les paraules les devien confondre
fàcilment especialistes poc versats, i els simples conversos van ser prepa28.

rats per cometre aquest error, ja que el Sutra del lotus,5 la porta d’entrada
de moltes persones al budisme, conté una paràbola memorable sobre la
dificultat de la prèdica, en què un pare afectuós (el Buda) ha de convèncer
els seus fills perquè surtin d’una casa en flames amb la promesa que passejaran en vehicles especials, però després els dona un carro més bo del que
es podien arribar a esperar.6
Això va comportar que el budisme es veiés cada cop més com una cosa
que transportaria la persona que l’acceptés, més que no pas com una direcció que s’havia d’agafar exclusivament a través de l’esforç personal. Va
acabar sent habitual distingir aquest nou (i autoproclamat) mahā-yānam
(“Gran Vehicle”) de la doctrina clàssica, del śrāvaka-yānam (“el vehicle dels
deixebles”). Aviat els innovadors van començar a fer befa de la forma antiga com a hīna-yānam, en què el prefix (el participi passat de hā, “abandonar”) és clarament pejoratiu: no tant un “vehicle inferior” com un “vehicle
abandonat, defectuós, atrotinat”. Com diu el mateix Sutra del lotus d’una
manera força combativa, al capítol 15:
ekam hi yānam dvitīyam na vidyate: tṛtīyam naivāsti kadāci loke
només hi ha un vehicle; no se’n coneix un segon;
tampoc no n’hi ha un tercer enlloc del món.

2. Gramàtica
Un bon exemple, i variat, de sistemes gramaticals molt diferents instaurats
per expressar una religió missionera és el de les llengües americanes en
l’ofici religiós. Va passar a tota l’Amèrica Llatina. Quin camí van seguir, els
Evangelis, expressats en aquestes llengües?
Podem exposar només un exemple destacat, el de les llengües emparentades del tupí i el guaraní al Brasil, l’Argentina i el Paraguai: i la resposta
és que, tot i haver-hi un potencial considerable per aplicar una gramàtica
aliena per aclarir certs punts espinosos de la teologia cristiana, no es va
materialitzar: com que els parlants nadius d’aquestes llengües tenien prohibit d’entrar al sacerdoci, aquestes llengües no es van utilitzar prou com
per desenvolupar la fe en els seus propis termes.
Al principi hi va haver un cert escepticisme, al nivell més alt, sobre el poder
expressiu de les llengües americanes. El 1596, fins i tot quan els jesuïtes es29.

tablien reducciones per als parlants de guaraní, el rei espanyol va decretar
que a Río de la Plata només s’utilitzés l’espanyol, adduint que les llengües
indígenes “no permetrien expressar els misteris de la fe amb propietat i
sense imperfeccions”.7 El chibcha no va poder agafar força com a lingua
general a les darreries del segle xvi en part per l’oposició dels superiors franciscans, dominicans i agustins a l’ús d’aquesta llengua, que afirmaven que
… aquestes dialectes [són] extremament pobres de vocabulari i no
tenen termes per designar Crist, caritat, gràcia, contrició, penitència,
etc. [i] tenen expressions indecents per a termes com ara encarnació
i virginitat.8
Aquestes actituds despectives o condescendents, tot i ser força típiques
de les visions no instruïdes que solen prevaldre abans que no duen a terme estudis sobre les llengües poc conegudes, no eren compartides pels
europeus que en tenien cert coneixement lingüístic directe. Fra Rodrigo
de la Cruz, en una carta a l’emperador espanyol Carles V el 1550, va dir del
nàhuatl, la llengua mexicana: “A tots els pobles avui hi ha molts indis que el
coneixen i l’aprenen fàcilment, i n’hi ha molts que es confessen en aquesta
llengua. És una llengua molt elegant, tan elegant com qualsevol altra del
món”.
Un altre sacerdot, Francisco Ximénez (1666-1730) va descriure la llengua
maia k’iche’: “El que dic és que, havent-me impregnat d’aquests llengües,
de totes les que conec, entre el llatí, el nostre castellà, l’alemany, l’italià,
etc., no hi ha cap llengua més correcta, ni més genuïna, ni més ordenada,
ni uniforme…”9
Fra Ximénez va escriure sobre la racionalitat del k’iche’ així: “[les paraules]
són com signes naturals, amb un ordre i una correspondència tals que no
conec cap altra llengua més ordenada, ni que se li acosti, i això em fa pensar que aquesta llengua és la primera del món”.10
Un exemple d’aquests signes serien els marcadors temporals per als noms
que els lingüistes portuguesos i espanyols van descobrir en el tupí i el guaraní.11
El tupí i el guaraní són interessants perquè no fan cap distinció sistemàtica
entre els verbs en present i passat; els noms, en canvi, poden estar marcats
per al passat i el futur. En tupí, la terminació del passat era –pwera, i la del
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futur –rama. El guaraní presenta formes equivalents una mica erosionades:
respectivament, –kwer o –kwe, i ram o rã. Fan que un nom es refereixi a un
estat anterior, ja finalitzat, i a un estat intencionat o previst, al qual encara
no s’hi ha arribat en el moment que s’expressen les paraules. Curiosament,
poden estar presents en el mateix substantiu simultàniament, en general
en l’ordre futur+passat, en tupí -rambwera i en guaraní –rangwe. Això és el
que Guasch anomena “futur frustrat”, per indicar un estat incomplet que
podria o hauria d’haver passat.
Resumint-ho en un conjunt clar d’exemples agafats del tupí12
Ayapó xe-rembi’u-rama		
Estic preparant el meu menjar
				
(que encara no està llest).
Ayapó xe-rembi’u-pwera		
Vaig preparar el meu menjar
				(que ja he menjat).
Kunumĩ o’u xe-rembi’u-rambwera El nen es va menjar el meu menjar
				
(que a mi no em va arribar).
Segons el gramàtic Montoya (1640: 30), també és possible combinar-los
en l’ordre contrari i produir en guaraní –kwerã, per caracteritzar una cosa
que “va resultar”, és a dir que podria no haver succeït o no hauria d’haver
succeït, però que va succeir.
Doncs resulta que aquests marcadors també es poden utilitzar com a
paraules independents, de la mateixa manera que l’anglès pot parlar de
has-been’s, might-have-been’s, yet-to-be’s i never-was’s. Així es van utilitzar
per fer una traducció més filosòfica, exacta i menys figurativa al tupí de les
conegudes paraules de Crist al jardí de Getsemaní. “Pare meu, si és possible, que aquesta copa s’allunyi de mi. Però que no es faci com jo vull, sinó
com tu vols… Pare, tot t’és possible; aparta de mi aquesta copa. Però que
no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols”.13
En tupí, com que no hi ha copes per beure, Jesús diu:14
T’i

ram-bûer

iã

xe-remimborará-rama,

xe rub-y gûé!

Pot-ser

FUT-PAS

aquest

el-meu-patiment-FUT,

pare meu

Que aquests meus patiments futurs siguin un futur incomplert, pare meu.
Aîpó
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xe re’õnama

rambûera abai-me,

t ’o - n h e - m o n - umẽ
hang

xe-remimotara.

Aquesta

jo la-meva- FUT-PAST
mort

difícil-com

pot-PAS-SIVA-fer

no

la-meva-voluntat

Com que la meva mort és difícil que no es compleixi, que no sigui feta la meva voluntat.

Seria interessant saber si els exemples preferits de fra Montoya en la seva
gramàtica i diccionari del guaraní —aba-cue-rã [home+PAS+FUT] (“ell que
no havia d’haver estat un home i després va ser”) i omano-bae-ran-gue
[mort+cosa+FUT+PAS] (“ell que havia de morir, però no va morir”)—15 estan pensats com a contribucions a la cristologia, com probablement és el
cas.
El tupí i el guaraní podrien haver estat vehicles elegants per a la teologia
si els seus parlants s’haguessin pogut ordenar i per tant ser un òrgan influent de l’Església. L’ús de les llengües americanes dins de l’Església, però,
va continuar sent tan sols un mitjà didàctic, sense implicacions per a la
comprensió de la fe en la seva totalitat.
Aquestes llengües es van utilitzar principalment per a la instrucció en la
Doctrina (i per tant requerien traduccions fidels de tota la terminologia
cristiana). També s’utilitzarien per a usos secundaris, que podien desenvolupar la fe personal de la població i la seva comprensió de la història cristiana, com ara la lletra dels himnes i les pregàries, o per a la representació
d’obres religioses.

3. L’escriptura
El Buda va prohibir explícitament que la seva ensenyança es presentés en
sànscrit:
anujānāmi
bhikkhave
sakāya
niruttiyā
buddhavacanaṃ
pariyāpunituṃ.
Em cal, monjos, el domini de la paraula il·luminada en l’expressió
pròpia.16
A quina interpretació pròpia (sakāya) es referia continua sent motiu de debat, però no hi ha dubte que no era en sànscrit mètric, aleshores conegut
com a chandas. La seva insistència devia obeir al fet que aquesta forma
aleshores estava associada principalment amb la religió brahmànica canònica.
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No obstant això, en la tradició Mahāyāna del budisme, les escriptures
escrites en sànscrit sí que es van consolidar. El sutra del Prajñā-paramitā
(Perfecció de la Saviesa), un dels primers sutres i de més autoritat, estableix les seves pròpies paraules escrites per a la pregària i, en imatges, és
constantment representat com un volum abraçat per Manjusri, Tara i altres
deesses que representen el coneixement que imparteix. En un passatge
típicament florejat, el Sutra del lotus canta les seves pròpies lloances com
un llibre físic:
si hi ha algú que rep i sosté, llegeix i recita, explica i ensenya, o copia
el Sutra [del lotus], encara que sigui un sol versicle, mirant el text
del Sutra amb reverència com ho faria el mateix Buda, fent diversos
tipus d’ofrenes de flors, encens, grans, encens en pols, encens en
pasta, encens cremant, dossers, banderes i roba de seda i música, o
el qui fins i tot ajunta les mans en reverència, oh, Rei de la Medicina,
heu de saber que aquesta persona ja ha fet en el passat ofrenes a
desenes de milers de milions de Budes, en la presència d’aquests
Budes, acomplint grans vots...17
Aquesta tradició del budisme va reformar radicalment la seva concepció
del buddha-vacana (és a dir, les escriptures budistes) en passar d’un registre memoritzat de les pròpies paraules del Buda als volums escrits on es
van inscriure aquestes paraules (i les seves versions ampliades).
La veneració de textos específics tampoc no va servir per congelar el contingut de la fe. Es va desenvolupar tota una nova tradició del que es coneixia com a abhidharma (“dharma complet”), amb una nova metafísica
de gran abast. Tot i que és ben sabut que Gautama havia expressat un
ferm “sense comentaris” sobre les qüestions de la teologia especulativa
(mayā avyākataṃ en pali, literalment “per mi no declarat”),1 hi havia espai
almenys per a tres classes d’éssers aparentment divins, o lokuttara (“que
transcendeixen el món”): en rang creixent, el deva (o deïtat tradicional),
el bodhisattva (un ésser superior que es dedicava més enllà del cicle dels
1   P. ex. “Per tant, Malunkhyaputta, considera no declarat el que no està declarat. Malunkhyaputta, què són els no declarats? El món és etern, és no declarat per mi. El món no és etern,
és limitat, és no declarat. L’ànima i el cos són el mateix; l’ànima és diferent del cos; El que
així se n’ha anat és, després de la mort; El que així se n’ha anat no és després de la mort; El
que així se n’ha anat és i no és després de la mort: tots són no declarats per mi.” Majjhima
Nikâya II . 2. 3 (63) Consell al venerable Malunkhyaputta. (El Buda es refereix a si mateix
amb “El que així se n’ha anat”.)
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naixements a treballar per la il·luminació de la humanitat), i el buddha (ja
en un estat d’il·luminació, però que encara proporciona refugi en un paradís de buddha-kṣetra per a certs éssers imperfectes).
***
A mesura que el cristianisme s’expandia pel món, diferents missions van
acabar adoptant actituds força diferents pel que fa a la quantitat d’escriptures cristianes que s’havien de reproduir en les llengües dels nous conversos.
El text bàsic era conegut com la Bíblia (originalment en grec biblia, un
substantiu plural neutre que significa “llibres”). Era una ampliació de les
escriptures hebrees (TaNaKH, acrònim de “Torà, Profetes, Escriptures”),
que a la pràctica els cristians les consultaven gairebé sempre en la traducció grega coneguda com la Septuaginta. A aquesta s’hi van afegir quatre
evangelis cristians, una part de la història de l’Església primitiva (“Fets dels
Apòstols”), correspondència dels mateixos pares de l’Església primitiva,
sobretot de Pau (“Epístoles”), i una visió apocalíptica de la fi dels temps
(“Apocalipsi”). Pel que sembla, els originals de tots aquests escrits eren en
grec, però tots es van traduir al llatí, al principi d’una manera fragmentària
(com la “Vetus Latina”) i en una traducció completa (dels originals hebreus
i grecs) encarregada per l’autoritat papal i lliurada per Jeroni a principis del
segle v. Aquesta estava en principi oberta a tots els cristians que sabessin
llegir.
A la pràctica, però, no sempre era tan accessible, ni tan sols en la divulgació de religions que afirmaven oferir l’amor de Déu a tothom en termes
d’igualtat. Per exemple, en la divulgació de la fe cristiana als eslaus, la decisió de traduir l’ofici religiós a l’eslau vernacle, tot i que aparentment era
una decisió igualitària, va debilitar el motiu per traduir les Escriptures en
la seva totalitat. D’aquí que la Bíblia no estigués disponible en antic eslau
eclesiàstic en el moment de les primeres conversions d’eslaus (darreries
del segle ix), i de fet no es va traduir al rus, la llengua principal dels cristians
eslaus, durant mil anys: la primera Bíblia completa de l’Església ortodoxa
va aparèixer el 1876, tot i que el Nou Testament s’havia traduït el 1822.
En algunes circumstàncies —especialment les de l’arribada dels colons
europeus a Amèrica— no tan sols es va negar la igualtat a les poblacions
sotmeses, sinó que se’ls va negar fins i tot qualsevol promesa o perspectiva
d’igualtat. Això es va veure mitigat, almenys en teoria, pel deure dels euro34.

peus —en els imperis catòlics d’Espanya i Portugal— de portar els pobles
conquerits a la salvació cristiana.2 Aquest, però, va ser un pacte curiosament desigual, des d’un punt de vista ètic. Els colons ibèrics tenien l’obligació de predicar (que complien ben poc), però els colonitzats no tenien
l’opció de rebutjar la predicació, sota cap concepte.
Aquesta desigualtat pot ser una de les raons per les quals el tipus de materials escrits que els espanyols i portuguesos van oferir als conversos no fossin les Escriptures a què podien accedir els predicadors, és a dir la Sagrada
Bíblia. El que espanyols i portuguesos van lliurar als “indis” va ser la Doctrina en la forma de llibres especials, essencialment guies per a principiants
escrites per explicar la fe als nous conversos. Aquestes obres didàctiques,
escrites en llengües vernacles americanes molt parlades, almenys contenien les “paraules clau” mínimes necessàries per a la salvació personal, tal
com va determinar l’Església en els imperis espanyol i portuguès. Però no
eren suficients per posar els fonaments sobre els quals construir un sacerdoci indígena.
Amb tot, aquests manuals reduïts van ser les úniques guies religioses que
es traduirien a les llengües vernacles locals. Als indis conversos no se’ls
permetien ni tan sols els textos complets dels Evangelis, i encara menys
la resta del Nou o l’Antic Testament. És probable que no fos una estratègia
deliberada i específica per mantenir subordinats els indis americans: al cap
i a la fi, dins del cristianisme catòlic anterior al segle xviii, només els educats
en llatí —i que haguessin rebut el guiatge complet de l’Església sobre com
interpretar-lo— podien accedir a tota l’esplendor del text bíblic. Però els
supremacistes europeus, tristament presents tant entre els laics com dins
l’Església, en van fer l’ús que van voler per mantenir els indis (inclosos els
mestissos) al seu lloc. La població indígena no va poder mai formar part del
clergat fins molt després de l’abolició dels imperis.
Una última amenaça a les Escriptures, fins i tot molt després de la conversió original, és la possibilitat que la forma en què és tradicionalment acceptada (en si mateixa una traducció) pugui ser considerada insuficient per
les noves generacions que busquen aprofundir la seva fe. Això és el que
2   L’evangelització dels esclaus importats no era una obligació comparable dels estats espanyol i portuguès a les seves colònies. Es devia pensar que era una conseqüència lògica del mateix cristianisme, però fins al segle xix en general es considerava que tenien
la condició de moros infidels, que es remunta a l’edat mitjana, que no tenien cap dret ni
obligació de rebre la il·luminació cristiana.
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va passar amb la Bíblia llatina, coneguda com la Vulgata, quan els criteris
d’erudició es van començar a elevar a l’Europa occidental de la Reforma, de
manera que una font superior d’autoritat (els textos hebreus i grecs) la va
acabar reemplaçant com a criteri per a la veritat cristiana. Paradoxalment,
això es va veure acompanyat per un moviment a favor d’augmentar l’accés
de la població a les Escriptures, que naturalment necessitaven una nova
generació de traduccions a les llengües vernacles. Així doncs, la Vulgata
es va veure condemnada simultàniament per ser massa elitista (per a la
congregació) i per no ser-ho prou (per als doctes erudits).

4. Les relíquies
És una creença generalitzada que molts bodhisattves budistes —en la teologia Mahayana, budes potencials als quals la compassió els porta a esperar que la resta del món es posi al seu nivell— són, pel seu origen, deïtats
paganes de Grècia, Pèrsia o l’Índia disfressades, a les quals van canviar les
vestidures per reconciliar els simples conversos permetent-los aferrar-se
als seus antics protectors. Així mateix, les files de sants cristians —que poden intercedir pels mers mortals en virtut del seu estatus especial al cel
després de la mort— es van inflar amb semidéus cristians de la Mediterrània i Europa, i més tard també d’Amèrica. (Sovint es considera que els
personatges femenins de Gwan-yin i la Verge Maria són particularment
propensos a aquesta mena de refosa dels últims dies.)
Si aquestes parts del vell món lingüístic persisteixen —personatges imaginaris que els nous conversos no volen perdre—, és inevitable que afegeixin
alguna cosa a les prioritats de la fe que les acull. Avalokiteśvara havia estat
un esperit guardià particularment compassiu, però un home, com tots els
personatges originals del relat budista (excepte Mayā i Yaśodharā, respectivament la mare i la dona del Buda). Quan Avalokiteśvara es va identificar amb Gwan-yin, va canviar la percepció de la seva masculinitat, i amb
aquesta els supòsits generals sobre què calia per ser un o una bodhisattva.
Així mateix, quan nostra Senyora de Guadalupe va ser proclamada patrona
a Mèxic, aquesta Verge va guanyar nous atributs: de manera immediata el
nom de Guadalupe (originàriament el nom àrab d’una vall a Espanya) es va
reanalitzar perquè tingués sentit en nàhuatl: coatla-xopeuh, “la que aixafa
serpents”. Aquest mateix personatge havia atret —en els seus primers moments de vida— el nom grec theótokos (“mare de Déu”), familiar a partir
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del culte a la deessa Isis (que revolucionaria la cristologia al Pròxim Orient);
i havia estat atesa en el part per la santa irlandesa i exdeessa Brígida. (Això
potser va ser per la seva habilitat amb els animals domèstics que hi havia
a l’estable.) Per mostrar la seva gratitud, Maria va concedir a Brígida un dia
del santoral immediatament abans que el seu.
Sant Tomás va ser una figura històrica que, creiem, va divulgar la fe cristiana d’una manera força literal a l’Àsia central i el sud de l’Índia, i que va morir
a molts milers de quilòmetres de Palestina. Però també s’identifica amb un
heroi cultural tupí, Sumé, que suposadament va portar les arts de la civilització al Brasil. A Heliand, el relat saxó dels evangelis, està representat com
un deixeble guerrer, que va demanar als seus companys apòstols de seguir
Crist fidelment en la batalla. Els nous cristians necessitaven els seus vincles
amb els moments d’orgull del seu passat.
Aquests personatges sobresurten perquè vinculen el consol espiritual que
la població tenia al seu abast abans i després de convertir-se a la nova religió missionera globalitzada. També es poden trobar vestigis menys vius,
com ara el repertori santoral de l’Església catòlica, que va reproduir en part
les festivitats de l’antiga Roma.
Com és lògic, adoptar una nova fe pot no implicar una renúncia a les expressions de la llengua que descriuen l’èpica. Per posar-ne un exemple, podem aïllar les expressions del credo maia escrites en k’iche’, que descriuen
la passió de Crist, les quals tenen una ressonància directa en la poesia que
havia relatat les epopeies dels herois culturals maies que —com Crist—
van enganyar els Senyors de la Mort i se’n van escapar.
Així doncs, en la Doctrina k’iche’ tenim (amb ortografia moderna i una glossa literal):
uchí Poncío Pílato
x-q’axq’obik x-ripik chu-wach Cruz
xq’amik
xmuq’kiq’
xq’ah chi xibalba
rox q’kih x-uq’aztah ríb
chik’ixol e q’amínaq’
x-aq’am chi q’ah…
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va partir sota Ponç Pilat
fou-clavat fou-estès sobre la Creu
va morir
fou enterrat
descendí a l’Infern (lit. lloc de la por)
el 3r dia fou-reviscut per-si-mateix
d’entre els morts
ascendí al cel

Mentre que al Popol Vuh, trobem:
Ta xkik’ulawachij kiwach
després es van enfrontar
Xkirip kiq’ab’ kikabichal
els dos van estendre els braços
E pu jupujuj ta xebek pa choj…
i de cap es van ficar al forn del forat…
Xeqaj chi xibalba…
Descendiren a l’Infern (lit. lloc de la
Nabe chikikamisaj kib
por)…
Xa wi xere lib’aj chik’astaj wi chi Primer es matarien
u-wach…
després immediatament reviurien daJu suk’u xe’aq’an chi kaj.
vant seu…
Jun k’u q’ij
Aleshores tot d’una van ascendir al cel
Jun nay pu ik’ chike.
Un d’ells és el sol
i l’altre és la lluna18

De la mateixa manera que Jesús va ser crucificat (en una posició d’àguila
estesa), va descendir a l’Infern, es va tornar a alçar i finalment va ascendir
al Cel, els Bessons també van morir en una posició d’àguila estesa, van descendir a Xibalba, van ressuscitar (com a cares de peix) i van pujar al cel (on
es van convertir en el sol i la lluna).
Totes aquestes relíquies conservades serveixen per donar color a la nova fe
amb detalls de l’antiga, per consolar els fidels i construir ponts, sense negar
les noves veritats. Amb tot, poden tenir un efecte de decoració, ampliació
o fins i tot alteració.

5. La comunitat
El tret més fort, present en totes les llengües i en totes les religions, és un
sentit de comunitat. Tant les llengües com les religions són fenòmens socials que uneixen les societats d’éssers humans i les forgen com a grups.
Com diu la dita, la família que prega unida es manté unida. També hi ha la
creença generalitzada —sobretot en el discurs polític dels monolingües—
que les persones que poden parlar entre si tenen més probabilitats de viure, o almenys treballar, juntes. És ben cert que formar part d’un grup religiós, i d’una comunitat de parlants, dona a cada membre una identitat, que
es veu reforçada (moltes vegades de manera inconscient) amb cada acte
de pregària, cada conversa, cada document que s’ha pogut llegir.
Les comunitats religioses difereixen de les lingüístiques perquè són més
conscientment excloents: és apostasia —almenys en les religions d’origen
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semític— professar més d’una religió, però si alguna cosa és dominar més
d’una llengua, és una virtut. (Per als budistes, en general, és més senzill
compartir els seus practicants amb altres religions.) Amb tot, resulta ser
una fita singular i important aconseguir que un grup lingüístic formi part
d’una comunitat religiosa.
Això és perquè els membres del grup que s’està convertint s’hauran d’acostumar a veure la seva pròpia comunitat d’una manera diferent. Per als parlants de nàhuatl de Mèxic, que es creien asteques vençuts que no entenien del tot els espanyols, va ser impactant començar a veure que la seva
identitat col·lectiva era compatible amb el fet de ser cristians. Però es va
aconseguir, i els mexicans de parla nàhuatl i els de parla espanyola es van
unir poderosament al voltant de l’entusiasme per Maria, com a Tonantzin
i com a Madre de Dios, gràcies a la publicació de pamflets en les dues llengües. Amb tot, ha de passar temps perquè les identitats canviïn: tot això va
passar a Mèxic un segle després del miracle explicat, l’aparició de la Verge,
i, probablement més important, més d’un segle després de la conquesta
espanyola.
En una era anterior, el segle iii dC, les estructures de poder van canviar a
l’Església catòlica romana quan el llatí va arribar del fred: el llatí, la llengua
autòctona d’Itàlia, va substituir el grec, primer com a llengua vehicular dins
de la jerarquia i després com a llengua utilitzada en el culte i fins i tot la
teologia. Això va passar unes ben bones deu generacions després que Pau
prediqués per primera vegada l’Evangeli com un credo estranger als carrers de Roma, i no més d’una generació abans que Constantí i Teodosi convertissin el cristianisme en la religió oficial de Roma. Els romans corrents es
van començar a veure a si mateixos com a cristians; i perquè això passés, la
religió havia de parlar la seva llengua.
La comunitat de fe cristiana ja s’havia estès cap a l’est, canviant la llengua
vernacle a mesura que avançava: copte, etiòpic, siríac, armeni, georgià i
fins i tot persa. Però en comptes de donar lloc a una sola Església, la major
part d’aquestes noves esglésies van acabar associades amb les seves llengües vernacles, i fins i tot definides per aquestes.
Inevitablement, aquest procés va precedir la producció de noves versions
de les Escriptures, però en darrera instància totes van crear textos canònics
en les seves llengües. (Convé destacar que a Pèrsia, que sempre es va conformar amb les Escriptures en siríac, l’Església no va poder sobreviure.) Les
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noves esglésies no van perdre la consciència de les seves llengües, malgrat
les diferències entre si. La diversitat no tan sols va ser útil per difondre la
comprensió popular, sinó que també va reforçar un sentit d’identitat nacional: els regnes que van acceptar la fe (Armènia el 301, Geòrgia el 317,
Etiòpia el 330) també eren conscients de la seva identitat lingüística, com
també ho eren les províncies romanes de Síria i Egipte, entre altres coses
perquè el cristianisme va revitalitzar les seves tradicions literàries separadament del grec.3
Curiosament, les fronteres lingüístiques van acabar sent teològiques, a
mesura que els nous concilis ecumènics (Nicea 325, Constantinoble 381,
Efes 431, Calcedònia 451) van anar redefinint la fe —i en concret la naturalesa de Crist— de maneres que una o altra església no podien acceptar.
L’evangelisme radical (com el que es necessitava per difondre la fe a l’Europa del segle vi, més enllà de l’àrea mediterrània) requeria una certa capacitat dels predicadors per contactar amb els pagans en les seves pròpies
llengües, ja que els gaèlics, els alemanys, els nòrdics i els eslaus eren majoritàriament monolingües. La resposta dels predicadors solia ser proporcionar-los nous alfabets i ensenyar la població a llegir; l’ús d’aquests alfabets
va dotar les llengües d’una identitat manifesta que era tota una novetat.
Una de les conseqüències va ser que la identitat lingüística va quedar lligada a la identitat religiosa, perquè els qui sabien quina era la seva llengua
eren les poblacions cristianes acabades d’alfabetitzar.
Els gots i els eslaus, que en darrer terme devien el seu cristianisme als evangelistes grecs de Constantinoble, no van deixar mai d’associar les seves
identitats lingüístiques i religioses i van crear noves esglésies que van seguir camins amb sorts molt diferents.
La resta d’Europa, però, havia estat convertida pels catòlics del ritus llatí,
que insistien que la llengua tenia més santedat perquè es considerava (parroquialment) inseparable del cristianisme. Com a conseqüència, qualsevol
reconeixement d’una identitat lingüística per a les seves esglésies es va demorar un mil·lenni. Amb la Reforma del segle xvi, però, l’accés individual a
les Escriptures es va acabar veient com una prioritat, un dret que implicava
que tothom pogués pregar, i estudiar la Bíblia, en la llengua vernacla. Tot
3   El copte, l’armeni i el georgià devien els seus sistemes d’escriptura —i per tant la mateixa
alfabetització en aquestes llengües— al cristianisme, com també els gots i els eslaus més
a l’oest.
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seguit van venir les traduccions, però d’alguna manera, aquesta vegada,
les noves esglésies protestants van aconseguir transcendir les identitats
que els haurien pogut aportar les llengües particulars dels seus fundadors.
Els credos protestants no estaven unificats i van crear moltes comunitats
diferents, però la majoria de les seves divisions no es corresponien amb
la llengua: en general, els luterans no parlaven alemany, ni els calvinistes
francès.
Fora del cristianisme, les religions missioneres, si en alguna cosa van insistir més, va ser en les seves identitat socials. El budisme va reconèixer la
Sangha —la comunitat de monjos budistes— com una de les Tres Joies de
la fe (triratna), d’importància semblant al Buda i el Dharma, el fundador i els
seus ensenyaments. La Sangha com a tal no s’ha considerat mai dividida
per regions ni llengües, tot i que es pot argumentar que hi ha molta més
diversitat a les escoles del budisme que entre la profusió d’esglésies del
cristianisme.
A Gandhara (el centre de l’Afganistan modern), els budistes alliberats de
l’adhesió a la llengua del Buda van adquirir fama de ser propers a la comunitat comerciant, sobretot perquè els seus monestirs —que devien els seus
fons als mercaders rics— van ser capaços de desenvolupar, a canvi, un servei bancari. No és tan sols una metàfora poètica, la que associa el budisme
amb “joies”, ja que els objectes d’alt valor als quals es referien en molts dels
seus textos sagrats eren les mercaderies de la seva comunitat.
A la Xina, el prolífic programa de traduccions desenvolupat al llarg de diversos segles va comportar la construcció d’un corpus de textos religiosos
que en certa manera era més complet que els originals en pali (i sànscrit).
Això, al seu torn, va donar als budistes xinesos un sentiment creixent que la
fe era una religió pròpia: amb el seu conjunt de clàssics budistes en xinès,
ja no necessitaven buscar la il·luminació a l’Índia després de les proeses
heroiques d’erudits com Xuanzang. Les proeses lingüístiques, per tant, van
donar als xinesos, en particular, un nou sentit de la seva identitat com a
budistes.
L’islam no és una excepció a la regla que les religions creen comunitats a
propòsit. Aquesta religió insisteix en la importància de l’umma, la comunitat de fidels musulmans. Aquest terme, però, s’ha vist sotmès a una certa
ambigüitat, ja que originalment es referia a la nació àrab, tota la comunitat
de persones que parlen àrab. L’islam ha patit els problemes de l’èxit, en el
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sentit que la seva fe —que proclama com a valor universal— ha superat
amb escreix la comunitat d’àrabs, tot i que insisteix que la seva revelació,
l’Alcorà, només està realment a l’abast dels que entenen la llengua àrab.
L’islam ha aconseguit fer realitat aquest requisit paradoxal —fins al punt
que l’umma s’ha convertit en la comunitat dels que han estudiat l’àrab per
llegir l’Alcorà, tant si el parlen com si no—, i les diferències que divideixen
l’umma —com és notori entre sunnites i xiïtes— no es poden reduir a diferències entre comunitats lingüístiques, però sí que s’entrecreuen.4 Aquest
és un dels molts trets que fan de l’islam un cas excepcional com a religió
missionera.

Conclusió
Aquesta ponència ha esbossat diverses maneres en què l’exposició d’una
religió missionera a una nova llengua ha afectat el que significa ser un creient d’aquesta religió.
Els termes tècnics clau es poden substituir per paraules amb matisos diferents, o fins i tot per una referència del tot diferent. Això pot passar si no
hi ha una traducció exacta (p. ex. per al grec lógos en llatí) o simplement
perquè algunes paraules es confonen (per la similitud fònica de jñānam i
yānam).
Les propietats gramaticals de les paraules utilitzades en les declaracions
de la fe potser no existeixen en les noves llengües, o bé s’apliquen d’una
manera força diferent, ja que els marcadors de passat i futur que s’apliquen
principalment als verbs en espanyol o llatí, en tupí o guaraní s’apliquen a
les frases nominals.
L’autoritat atribuïda als textos escrits —essencialment les Escriptures—
pot variar segons les cultures, i així es poden instaurar noves formes d’escriptures, les quals permeten un contingut força diferent del d’aquestes
obres: a mesura que el budisme va passar dels passatges memoritzats als
textos escrits i profusament decorats (i al mateix temps dels suttas en pali
o en la llengua gandhari als sūtras en sànscrit), l’eix de la doctrina també va
passar de la cerca de la il·luminació individual a la compassió general per
tots els éssers.
4   Això és així, encara que la majoria de la comunitat xiïta es trobi en països on el persa és
una llengua familiar.
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Les parts constitutives de la religió anterior s’absorbien com a trets (reinterpretats) de la nova fe; i aquest procés de reorientació de les “relíquies”
preservades podria anar des de la reidentificació de personatges anteriors
fins a la llengua reverencial en si mateixa que prèviament havia descrit un
ventall molt diferent d’actes sagrats.
Per acabar, el mateix concepte de la comunitat a la qual pertany una persona se sotmetria inevitablement a una profunda revisió a mesura que els
conversos comencessin a identificar el seu grup de parlants amb la pertinença a la nova religió: la resposta a les preguntes “qui és el nostre poble?” i “com reconeixeré un correligionari?” canviarà. Però la unitat de la fe
no podria sobreviure a la seva transmissió a grups de parles diferents, especialment si s’espera que els nous conversos identifiquin quines variants
particulars de la fe adopten: a la llarga, és més probable que triïn ser com
els seus veïns que parlen la mateixa llengua que no pas seguir, per mitjà
d’arguments, les doctrines d’una Església més àmplia.
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Notes
1   Cf. p. ex., Green (1998: 283-5).
2   Tertul·lià, Adversus Praxean, v, 2-3: [Deus] habebat enim secum quam habebat in semet ipso
rationem, suam scilicet. rationalis enim deus, et ratio in ipso prius, et ita ab ipso omnia: quae
ratio sensus ipsius est. hanc Graeci λόγον dicunt, quo vocablo etiam sermonem appellamus:
ideoque iam in usu est nostrorum per simplicitatem interpretationis sermonem dicere in primordio apud deum fuisse, cum magis rationem competat antiquiorem haberi, quia [non]
sermonalis a principio sed rationalis deus etiam ante principium, et quia ipse quoque sermo
ratione consistens priorem eam ut substantiam suam ostendat.
3   Cebrià, Adversus Iudaeos, ii, 3; ii, 6.
4   Boyle (1977: 166).
5   Passa al capítol 3 del sutra. El Sutra del lotus, realitzat en el període del 100 aC al 200 dC,
és més autènticament el Sad-dharma-puṇḍarīka-sūtra, el “Sutra del lotus de la verdadera
llei”.
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6   La idea es deu a Seishi Karashima, en un discurs pronunciat a la Universitat d’Hamburg el
8 de maig de 2012: “Vehicle (yāna) and Wisdom (jñāna) in the Lotus Sutra—the Origin of
the Notion of Yāna in Mahāyāna Buddhism” (http://tinyurl.com/q8efgcl). Tenim un altre
exemple precisament d’aquest error comès per Lokakṣema, un traductor de kuṣāṇa del
segle ii dC. L’error de Lokakṣema també el va detectar Karashima (1992) i es va assenyalar
a Boucher (1998: 491).
7   Zajicová (1999: 151).
8   Triana y Antorveza (1987: 414).
9   Ximénez (c. 1710, cap. iv, f. 34 recto; ed. Chinchilla, pàg. 70).
10   Ximénez (1929, vol. i, capítol xxv).
11   Hi ha una anàlisi del sistema, tant per al tupí com el guaraní, a Bossong (2009: 7-13).
12   Gràcies a Navarro (2004: 109).
13   Mateu 26,39-43; Marc 14,36; Lluc 22,42.
14   Aquest passatge s’ha agafat d’Antonio de Araújo (1618). Catecismo na lingoa brasilica, f.
52v-53, citat i analitzat per Navarro (2004: 415-18).
15   Antonio Ruiz (1640). Arte y Bocabulario de la lengua Guaraní. Madrid: Juan Sánchez, pàg.
30
16   Geiger (1916[1943]: 6-7), en referència a Cullavagga v.33.1. Així diu, en la seva totalitat:
na bhikkhave buddhavacanaṃ chandaso āropetabhaṃ yo āropeyya, āpatti dukkaṭassa.
anujānāmi bhikkhave sakāya niruttiyā buddhavacanaṃ pariyāpunitun ti: “Oh, monjos, no
convertiu la paraula del Buda en chandas. Qui ho faci és culpable d’una ofensa. Us dono
permís, oh, monjos, per aprendre la paraula del Buda en el dialecte propi”. Vinaya Piṭakaṃ
2: 139) La frase en realitat està en singular (literalment “dialecte” i no “dialectes”); i no hi ha
cap pronom explícit, per tant no es diu de qui és el dialecte “propi”.
17   Saddharmapuṇḍarika Sutra, capítol 10 (Buddhist Text Translation Society).
18   Sachse (2016). Tota aquesta analogia ha estat revelada per Frauke Sachse. El passatge
rellevant del Popol Vuh són els folis 23v-32v.
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Les alfabetitzacions religioses són importants: reflexions
sobre el paper de la fe com a força d’aprenentatge,
socialització i identificació personal i col·lectiva en la vida
dels joves en una ciutat global
Vally Lytra, Goldsmiths, Universitat de Londres
M’agradaria presentar la meva ponència amb una anècdota personal. El
mes de maig passat vaig haver d’anar a l’escola de la meva filla d’onze anys
amb la carmanyola del dinar que s’havia oblidat. Al passadís vaig coincidir
amb el seu professor, el Sr. A., i vam començar a xerrar. No recordo gaire bé
com vam començar a parlar sobre el paper de la fe en el desenvolupament
del llenguatge i l’alfabetització infantil, però sí que el recordo comentar
que mai no havia pensat realment en la importància de la fe en l’aprenentatge infantil. El Sr. A. és un professor molt reflexiu que anima els alumnes
a fer preguntes i a descobrir coneixements. Aquell mateix dia, el Sr. A. em
va enviar el següent correu electrònic:
Hola de nou,
Mira quina coincidència més interessant, just després que
te n’anessis, una companya de la teva filla va escriure això:
Què et fa pensar/entendre aquesta petita acció sobre la nostra idea
central?
Em fa pensar que tothom pot canviar les coses, sense importar
l’edat, la raça, el sexe o la nacionalitat. Ens ensenya que hi ha coses
més importants que nosaltres mateixos, i que ningú no ha d’estar sol
al món. No ens van fer per estar sols, ens van fer perquè poguéssim
consolar, no per matar, sinó perquè poguéssim curar, no per ferir,
sinó perquè poguéssim ajudar la nostra terra a ser una terra millor,
més neta i més bondadosa que la que Déu va crear. La història de
Juan Mann ens ensenya que ningú no hauria de patir la soledat. Tots
som humans. Tots som iguals. Tots som les Seves creacions, i Ell ens
va beneir a tots i cadascun de nosaltres de manera diferent, però
ens va beneir a tots i cadascun de nosaltres. Crec que la campanya
“Abraçades gratuïtes”, tot i ser-ne una petita mostra, va ajudar la
gent a qui va abraçar, i la gent que va veure i per qui es va interessar.
Ja és ben curiós, no?
- A.
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La reflexió d’aquesta nena girava sobre el moviment “Abraçades gratuïtes”,
sorgit a Austràlia el 2004. El va posar en marxa a Sydney Juan Mann, que
va començar a repartir abraçades gratuïtes al centre comercial local. Volia
posar remei a la creixent desconnexió que veia en la gent. La idea va fer
volar la imaginació de la gent i es va estendre per tot el planeta. Els infants
havien estat parlant de com les accions d’una sola persona podien afectar
la vida de tantes altres com a part de la idea central de la unitat d’estudi
“Les accions petites poden tenir grans efectes”.
El que em va cridar l’atenció en llegir la resposta de la nena va ser la seva
força i intimitat, però també el marc religiós que li servia per donar sentit
al que aprenia a l’escola (en aquest cas per reflexionar sobre la relació de
la història de Juan Mann amb la idea central de la unitat i avaluar les seves
accions). Em va cridar especialment l’atenció la semblança del llenguatge
amb el d’un sermó (“no ens van fer per estar sols, ens van fer perquè poguéssim consolar, no per matar, sinó perquè poguéssim curar, no per ferir,
sinó perquè poguéssim ajudar la nostra terra a ser una terra millor, més
neta i més bondadosa que la que Déu va crear”), però també el que revelava aquesta redacció breu sobre la consciència de si mateixa de la nena,
com la fe semblava fonamental per comprendre i interpretar el món i el seu
lloc dins d’aquest món ( “tots som les Seves creacions, i Ell ens va beneir a
tots i cadascun de nosaltres de manera diferent, però ens va beneir a tots i
cadascun de nosaltres”). Com a educadora, em vaig plantejar que, si volem
construir les nostres pedagogies a partir dels recursos lingüístics, culturals
i socials de tots els infants, és evident que no podem ignorar les alfabetitzacions religioses dels infants ni considerar-les irrellevants per al seu aprenentatge escolar. Com revelen les reflexions de la nena, per a molts infants
d’arreu del món, aquests són recursos importants per a l’aprenentatge i la
identificació que transcendeixen la llar, l’escola i la comunitat. Però, ¿què
en sabem realment, sobre les llengües i les alfabetitzacions dels infants
relacionades amb la fe?
Com avalen els estudis analitzats a Lytra, Volk i Gregory (2016), sabem que
la fe sosté les experiències quotidianes de molts infants i adults. Es considera una font important de suport, consol i esperança per afrontar els
reptes i les oportunitats d’un món globalitzat i per participar en societats
multilingües, multiculturals, multiètniques i multiconfessionals. Aquest és
especialment el cas de les persones i les comunitats que acaben d’arribar
a un país o s’enfronten a dificultats i discriminació. Els experts han analitzat, per exemple, la importància de l’Església Negra als Estats Units a l’ho47.

ra d’ajudar els joves afroamericans a desenvolupar la resiliència i assolir
un bon rendiment escolar (Barrett 2010; Haight 2002; McMillon i Edwards
2000; Peele-Eady 2011, 2016). També s’ha investigat el paper de la fe com
a font de suport espiritual i material per afrontar el racisme i la marginació
en la vida diària de molts infants llatins i les seves famílies als Estats Units
(Baquedano-López i Ochs 2002; Ek 2005; Volk 2016). No obstant això, en
els estudis de magisteri, el paper de la fe en l’aprenentatge, la socialització
i la identificació personal i col·lectiva dels infants segueix sent un camp
de recerca incipient. En la majoria dels casos, l’escolarització i la societat
solen descuidar o desprestigiar el paper de la fe en el rendiment escolar,
la socialització i el desenvolupament de la identitat entre els infants, o a
menystenir-lo en relació amb l’alfabetització escolar (Dávila 2015; Genishi
i Dyson 2009; Gregory, Long i Volk 2004; Long 2016; Skerrett 2013). Que
el Sr. A. digués que mai no havia pensat realment en la importància de la
fe en l’aprenentatge infantil revela la postura de molts mestres envers les
alfabetitzacions religioses.
La postura d’aquest educador es veu agreujada pel fet que la fe es percep
sovint com una qüestió molt íntima i profundament personal. Això es veu
agreujat per la creença que només algú que és membre de la comunitat
religiosa pot entendre veritablement els ritus religiosos i els textos sagrats
(Fader 2009; Sarroub 2005). Aquestes percepcions tan esteses s’han vist
intensificades per la secularització de la vida en societat i la compartimentació de les esferes secular i religiosa en moltes societats actuals d’arreu del
món. Al mateix temps, hi ha una creixent conscienciació sobre els “vincles”
entre secularitat i religiositat i sobre l’existència de fronteres més poroses i
fluides (Baquedano-López i Ochs 2002: 175).
En lloc de descuidar o desprestigiar les alfabetitzacions religioses, en el
nostre treball adoptem una visió de la fe com a part essencial de la cultura; una pràctica cultural complexa i polièdrica, arrelada en contextos
socioculturals, històrics i polítics específics, que es transmet de generació
en generació, de manera que proporciona a infants i adults filiació i sentiment de pertinença (Lytra, Volk i Gregory 2016). En aquest sentit, formar
part de la comunitat religiosa implica adquirir el llenguatge i les habilitats
necessàries per participar en els seus ritus. També implica, i és igualment
important, com hem vist en les reflexions de la nena, adquirir formes particulars de ser, actuar i veure el món a través de marcs religiosos de comprensió, interpretació i pertinença. A més, l’aprenentatge religiós té una
altra dimensió moral i espiritual que el distingeix de l’aprenentatge en al48.

tres contextos: en darrera instància, els coneixements, les competències i
les conductes que un infant aprèn i va perfeccionant són els mitjans per
construir una relació amb un ésser superior i etern (Gregory i Lytra 2012). A
les seccions següents, presento i analitzo el nostre estudi etnogràfic sobre
la participació dels infants en l’alfabetització religiosa al Londres actual.

L’estudi
La nostra etnografia multisituada “Becoming Literate in Faith Settings: Language and Literacy Learning in the Lives of New Londoners” (Aprendre a
llegir i escriure en entorns religiosos: llengua i alfabetització en la vida dels
nous londinencs) va examinar l’alfabetització de setze nens de quatre a
dotze anys de les comunitats musulmana de Bangla Desh, pentecostal de
Ghana, catòlica de Polònia i tàmil hindú per mitjà d’activitats religioses a
Londres. Aquestes comunitats es van seleccionar perquè representaven la
immigració londinenca recent (a partir dels anys cinquanta) (Gregory et al.
2009). Del 2009 al 2013, vam treballar com un equip d’onze investigadors
amb diferents orígens lingüístics, culturals i ètnics, d’edat, gènere, circumstàncies professionals i educatives, creences religioses i no religioses. Vam
treballar amb quatre famílies de cada comunitat religiosa, els seus guies i
instructors religiosos, així com amb ancians de les comunitats, en tres espais: els llocs de culte, les llars i les classes d’instrucció religiosa.
El propòsit del nostre estudi era investigar les qüestions següents: 1) quin
és l’abast i la naturalesa de les pràctiques d’alfabetització en cada entorn
religiós? 2) Com s’ensenya i com s’aprèn durant les activitats d’alfabetització religiosa en els diferents entorns? 3) Com han canviat les activitats
d’alfabetització religiosa al llarg del temps, en el context londinenc i a través de les generacions? I 4) què aporten les alfabetitzacions religioses a les
identitats individuals i col·lectives? Vam recollir una àmplia sèrie de dades,
demogràfiques i històriques, notes de camp, enregistraments d’àudio i
vídeo d’activitats religioses en diferents espais, entrevistes, àlbums, fotografies i altres artefactes (per a més informació sobre la metodologia del
projecte, vegeu Gregory i Lytra 2012 i Lytra et al. 2017). Amb la recollida i
l’anàlisi de dades, vam intentar fer “visibles i audibles les experiències, les
perspectives i els coneixements dels infants” (Lytra et al. 2017: 216).
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Les alfabetitzacions religioses dels infants
En primer lloc, mostraré alguns exemples de redaccions inspirades en la
fe que van escriure els infants per als seus àlbums. Al començament del
segon any del projecte, vam repartir entre els infants un àlbum de mida
A4 amb pàgines de colors i els vam demanar que hi escrivissin, dibuixessin
i enganxessin tot el que consideraven important sobre la seva fe i volien
compartir amb nosaltres. Les redaccions són d’una de les quatre comunitats religioses, la tàmil hindú/xivaïta, la comunitat amb la qual vaig treballar. El xivaisme és una branca de l’hinduisme. Els xivaïtes creuen que Xiva
és la deïtat suprema i que totes les altres en són avatars, una encarnació o
manifestació de Déu. L’emigració dels tàmils de Sri Lanka al Regne Unit es
va deure a problemes socioeconòmics i educatius i al deteriorament de
les relacions entre la majoria singalesa i la minoria tàmil, que va culminar
en una guerra civil de 25 anys (1983-2009). Al Regne Unit, els tàmils de Sri
Lanka han intentat preservar la seva llengua, cultura i identitat, qüestionades al seu país d’origen, per a la pròxima generació.
Imatge 1: Hanuman.

La primera imatge mostra una representació acolorida de Hanuman,
venerat com a símbol de força física,
perseverança i devoció, en posició de
pregària.

Imatge 2: la deessa Sarasvati.
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La segona és un dibuix amb llapis de Sarasvati, la deessa del coneixement,
la música i les arts, asseguda sobre una flor de lotus i tocant la veena (un
instrument de corda). El nen que va fer aquest dibuix també va escriure un
breu text explicatiu per ajudar-nos a entendre’l: “Sarasvati, la consort de
Brahman, és la deessa del saber. Cada dia hem de pregar a Sarasvati abans
de començar els nostres estudis”.
La tercera imatge representa la festa dels Ther, la processó pública de
déus i deesses en carros adornats
pels carrers del voltant del temple.
Com mostra el dibuix, els devots,
abillats amb vestits tradicionals (el
sari per a les dones i el veshti per
als homes), s’apleguen per resar. La
nena es va dibuixar a si mateixa a la
cantonada esquerra del dibuix i hi
va afegir un toc alegre, un adhesiu
d’una abella.

Imatge 3: la festa dels Ther.

L’última imatge és un dibuix
d’una ofrena floral a Déu en
el temple feta per un dels infants més petits que va participar en l’estudi. El nen va
afegir una breu explicació:
“Aquestes són les flors que
poses per a déu” [imatge 4].
Després de completar els àlbums, els investigadors els
van revisar pàgina a pàgina
amb els infants, animant-los
a explicar per què hi havien
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Imatge 4: Ofrena floral.

inclòs un déu en particular, una història o una celebració religiosa especial
(com la festa dels Ther), i quina relació tenien els símbols i els rituals particulars representats en les seves redaccions (com ara els símbols de la flor
de lotus i la veena, i oferir flors a Déu) amb la seva vida quotidiana.
Les redaccions es van inspirar en el ric imaginari visual de l’hinduisme per
reunir diferents preferències estètiques, gèneres i fils lingüístics i culturals
d’orígens diversos. Els breus textos explicatius feien referència al “gènere
escolar” de la redacció explicativa, el propòsit del qual és transmetre informació de manera clara i precisa. L’objectiu dels textos explicatius sobre
la deessa Sarasvati [imatge 1] i les ofrenes florals [imatge 4] semblava ser
explicar l’hinduisme a un públic menys informat i combinar aquesta informació amb les pròpies experiències i coneixements religiosos dels infants.
També van personalitzar els dibuixos, per exemple enganxant una divertida abella a un costat de la imatge de la festa dels Ther [imatge 3] i fent
servir retoladors de colors vius i un de plata per al contorn de Hanuman
[imatge 1].
Basant-nos en les nostres observacions, l’anglès va ser l’idioma amb què
els infants del nostre estudi es van sentir més còmodes per transmetre informació i expressar les experiències i els sentiments sobre la seva fe. El
tàmil era un idioma molt viu en la comunitat religiosa, molt utilitzat per
comunicar-se amb els pares i els avis. Els infants també aprenien a llegir
i escriure en tàmil, a l’escola tàmil i a les classes d’instrucció religiosa, a
les quals assistien els diumenges al matí. El tàmil també és la llengua de
culte dels tàmils i l’utilitzaven gairebé exclusivament per a les oracions al
temple. El coneixement que els infants tenien del sànscrit, la llengua litúrgica de l’hinduisme, es limitava a les pregàries que aprenien a recitar de
memòria. En els àlbums, els infants van utilitzar estratègicament el tàmil i
alguns exemples de sànscrit per referir-se a celebracions de bons auspicis,
conceptes religiosos i culturals, noms de Déu i títols de relats religiosos.
En aquests casos van transliterar les paraules a l’anglès, però de vegades
utilitzaven textos en tàmil i sànscrit (per a més informació sobre redaccions
infantils inspirades en la fe, vegeu Lytra et al. 2016a, 2017). De fet, les redaccions infantils van unir aquests diferents elements per “crear alguna cosa
més que la suma de les parts” (Gregory et al. 2013: 323). Les redaccions van
revelar com es fomentaven les seves identitats religioses tàmils hindús/
xivaïtes a través de la seva participació en rituals i celebracions a casa i al
temple i a través de la seva participació en moltes activitats d’alfabetització religiosa en les classes d’instrucció religiosa, com ara la pregària col·lec52.

tiva, la narració de relats religiosos i la discussió dels significats religiosos
i personals dels conceptes clau (tots els àlbums es poden consultar al lloc
web del projecte: www.belifs.co.uk).
Una sincretització semblant dels recursos lingüístics amb altres modalitats
és evident en una de les pregàries matinals dels infants davant l’altar familiar (l’enregistrament en vídeo fet pel germà gran de la nena, amb transcripció i anotació de la meva companya de recerca, Arani Ilankuberan, es
pot veure al lloc web del projecte: www.belifs.co.uk). La nena tanca els ulls,
ajunta les mans en posició de pregària i comença a cantar el mantra Gayatri en sànscrit set vegades. Aquest mantra s’adreça a Déu com a dador de
vida, simbolitzat pel Sol, i es recita sobretot a l’alba i al capvespre. La nena
llavors abaixa les mans davant seu sense obrir els ulls mentre recita la sloka
(súplica) matinal en sànscrit una vegada. La nena torna a posar les mans
en posició de pregària i comença a recitar la pregària matinal en anglès.
Després fa la pràctica ritual del Thopukaranam, que consisteix a estirar-se
els lòbuls de l’orella esquerra amb la mà dreta i viceversa i ajupir-se deu
vegades. La nena acaba el ritual de la pregària matinal pintant-se sobre el
front una ratlla horitzontal amb Thiruneeru (cendra blanca sagrada).
La pregària individual altament pautada que executa la nena ens recorda
que aprendre a resar és una experiència corporal, en què els infants aprenen a utilitzar i combinar una sèrie de recursos semiòtics, com ara diferents llengües (en aquesta cas, formes literàries de sànscrit i anglès), gestos
(la pràctica ritual d’estirar-se els lòbuls de les orelles i ajupir-se) i postures
corporals (inclinar el cap, tancar els ulls i ajuntar les mans en posició de
pregària), i a fer la pregària mostrant sentiments apropiats i intencions sinceres. En aquest sentit, no ens centrem únicament en el llenguatge com a
recurs de construcció de significats, sinó que analitzem les relacions més
àmplies entre el llenguatge i altres modalitats comunicatives, com el gest,
la postura corporal i la imatge, així com la materialitat i els aspectes tecnològics d’aquestes pràctiques (Lytra et al. 2016a). A més, la pregària, ja
sigui individual o col·lectiva, és una experiència del moment molt arrelada
en l’aquí i l’ara (en el nostre exemple per marcar el començament del dia),
però també vincula els infants a una congregació xivaïta/hindú més àmplia, tant en l’àmbit local (a Londres) com transnacional (a Sri Lanka,
a l’Índia i amb altres comunitats xivaïtes/hindús d’arreu del món). En
aquest sentit, ofereix als infants l’oportunitat de practicar i reafirmar la seva
fe hindú/xivaïta i les seves subjectivitats religioses com a part integral de la
seva socialització religiosa.
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Reflexions finals
Confio que els exemples que he presentat mostrin que les alfabetitzacions
religioses sí que són importants. En lloc de descuidar, silenciar o descartar
el paper de la fe en l’aprenentatge, la socialització i la construcció de la
identitat dels infants, el nostre treball ha posat de manifest el sentiment
de filiació i pertinença que els infants desenvolupen en el context de les
seves comunitats religioses. Aquesta sensació de connexió transcendeix
generacions, el temps i l’espai. Alhora que se socialitzen en les regles de
participació i compromís dins les respectives comunitats religioses, en les
actituds i respostes emocionals apropiades, en el patrimoni i en els relats
religiosos i culturals, també aprenen a moure’s per espais multilingües i
multiculturals que reuneixen i sincretitzen diferents conjunts de recursos
lingüístics i culturals.
Els instructors religiosos de l’escola tàmil, com els d’altres entorns religiosos amb què hem treballat, han reiterat la importància que els infants
puguin aprofitar de manera flexible els seus diferents recursos lingüístics i
culturals per desenvolupar les seves alfabetitzacions religioses. Com bé va
expressar un dels instructors religiosos de l’escola tàmil: “Crec que hem de
fer ús dels dos idiomes. Si t’aferres només al tàmil, dius que com que som
tàmils hem de parlar amb els infants en tàmil, acabaràs perdent alguns
dels infants, perquè si no entenen el que diem, especialment en termes de
fe, se’ns està escapant i perdrem una bona oportunitat, i els infants aniran
perdent interès i, si no ens entenen, com és lògic, no vindran a les classes”.
Com afirmàvem a Lytra et al. (2016b: 10), les seves reflexions il·lustraven
“una consciència de les exigències cognitives i lingüístiques que l’alfabetització religiosa imposava als infants per accedir al temari religiós només en
tàmil”. A més, demostraven “el reconeixement que, tot i que l’escola tàmil
s’havia creat per mantenir i promoure una llengua, una cultura i una identitat perseguides al país d’origen (Sri Lanka), l’objectiu principal de les classes de religió al Londres d’avui no era el desenvolupament de la llengua i
l’alfabetització tàmil per se”. L’objectiu principal de les classes de religió era
més aviat afavorir que els infants comprenguessin els principis, les creences i els valors de l’hinduisme/xivaisme i ajudar-los a entendre conceptes
altament simbòlics i metafísics relacionant-los amb les seves pròpies vides
al Londres actual.
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En l’actual clima de tensions polítiques, socials i religioses, en què els mitjans de comunicació sovint mostren les experiències de les comunitats
religioses minoritàries d’una manera estereotipada o tergiversada o privilegien els discursos dominants de les comunitats religioses majoritàries,
el nostre treball posa en relleu la riquesa i la complexitat de les llengües,
les alfabetitzacions, els llegats i les identitats dels entorns religiosos londinencs. Creiem que és fonamental escoltar, aprendre i tractar de comprendre els infants, les seves famílies i comunitats religioses, així com evitar
estereotips i generalitzacions despectives o essencialistes. Per als educadors en particular, si realment creiem que tots els estudiants tenen dret a
una educació equitativa, aleshores hem d’analitzar l’ensenyament i l’aprenentatge en contextos extraescolars que tenen més sentit en la vida dels
infants, i aquí els espais religiosos són dels més importants. Esperem que el
nostre treball hagi donat un petit pas en aquesta direcció i ens empenyi a
establir un diàleg i a treballar col·lectivament per aconseguir societats més
plurals, democràtiques i equitatives.
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Llengua i espiritualitat en l’Islam
Mustapha Aoullad Sellam

مالس دالوأ ىفطصم

 هللا مسبBismi Allah!! En nom d’Allah!! (en l’Islam sempre s’hauria de
començar amb aquesta expressió)
En totes les anteriors religions, les revelacions es feien en l’idioma del poble al qual estaven dirigides. En el cas de l’Islam la revelació de l’Alcorà feta
per Allah al profeta Muhammad (pau i benediccions d’Allah amb ell), es va
fer en àrab que era l’idioma de la majoria de les poblacions de la península
aràbica. Aquesta revelació, també com era habitual, es va fer de manera
oral perquè el profeta no sabia ni llegir ni escriure. Curiosament, la primera
versicle ( ةيأaleya) revelat al profeta ca ser “  أرقاIqrae”, traduït molt freqüentment com: “aprèn, estudia o fins i tot llegeix.”
Una de les coses més interessants a saber d’aquesta revelació era el seu
nivell lingüístic. Com que en aquell temps la població àrab tenia un nivell
lingüístic altíssim i que era un dels motius de més orgull per a ells, l’Alcorà
es revelà en un nivell lingüístic molt més superior i complex, precisament
per esdevenir una senyal del poder i miracles d’Allah, i a la vegada, de la
veracitat de que Muhammad és el nou profeta i missatger. Igualment, va
passar amb Jesús (pau i benediccions d’Allah amb ell) que tenia poders de
curar malalties, i amb Moisès (pau i benediccions d’Allah amb ell) que va
guanyar totes les “batalles de màgia” contra els seus contraris patrocinats
pel Faraó de la seva època.
Per tant, l’ensenyament i la transmissió de l’Islam i especialment dels textos
sagrats com l’Alcorà es fa bàsicament en llengua oral, tot i que s’acompanya amb lectura i escriptura. Això no és perquè tothom en aquella època
fos analfabet, sinó perquè hi ha coses a l’Alcorà que no es poden ensenyar
sense la part oral. Aquest aprenentatge es fa en diversos àmbits, entre ells
el familiar, ja que sense la implicació dels pares i familiars adults, els infants
no rebrien un bon ensenyament.
Per exemple; en principi les tres lletres en àrab: ا, ل, ( مequivalents aproximadaments a la a, la l i la m) si es posen en el mateix ordre haurien de pronunciar-se de la mateixa manera, formar la mateixa paraula i aquesta tenir
58.

el mateix significat. Doncs no! en realitat, en dos capítols (sura ) diferents
de l’Alcorà trobem que aquestes lletres estan en el mateix ordre, l’única
diferencia és que en un cas estan lligades ( ) ملاi en l’altre estan separades
() م لا. El resultat d’això, és que no tenen el mateix significat, de fet en el
segon cas no tenen cap significat conegut en l’idioma àrab, per tant, s’han
d’aprendre tal com estan, i això no es pot fer sense les indicacions orals
d’un mestre o savi. Una persona que sap llegir, les llegirà en els dos casos
de la mateixa manera, perquè aplicarà la normativa de la llengua escrita, i
no arribarà a entendre el perquè estan separades les lletres en un cas i en
l’altre estan lligades.
Aquesta dinàmica fa que l’ensenyament i la transmissió oral de les ciències alcoràniques adquireixin una importància cabdal, cosa que vol dir una
utilització de la veu de persona de manera molt intensa, i evidentment,
com “més bonica” la veu de la persona, més èxit tindrà si és recitador i/o
imam. En aquest sentit, moltes persones musulmanes, a l’hora d’acudir als
oratoris i mesquites per fer les oracions, especialment en èpoques com el
mes del Ramadà, tant a Barcelona i Catalunya com en altres llocs, prefereixen anar als llocs on hi ha imams amb veus especials, que fan que la gent
tingui una experiència espiritual i mística emotiva, profunda i captivadora.
Tot això, gràcies a l’efecte de la veu que es presenta amb vibracions molt
positives i que enriqueixen molt la vivència, no només durant els moments
que dura, sinó també posteriorment.
Tanmateix, moltes persones que no dominen l’àrab clàssic, no arriben a experimentar aquesta vivència amb plenitud, ja que les pregàries en l’islam
i la lectura de l’Alcorà es fan en aquesta llengua. Però sí que poden participar plenament de les xerrades i sermons que habitualment es fan en els
dialectes locals combinats amb l’àrab clàssic. A més a més, probablement
se senten partíceps en part en quant a les pregàries a través dels seus cors,
perquè en l’islam l’experiència espiritual atorga un paper molt important
també al cor.
Això no vol dir que hi hagi un registre específic per a les activitats espirituals i els ritus, i un altre registre diferent en la vida ordinària i quotidiana.
La diferencia rau en que les pregàries i ritus es fan en àrab clàssic, que es
podria adaptar al nivell a les persones assistents. En canvi, en la vida quotidiana, la gent utilitza més sovint els dialectes locals de cada zona, que fins
i tot, no sempre són dialectes de l’àrab.
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A la pràctica, el que hem dit fins ara és la realitat majoritària, però, això, ni
de bon tros, vol que dir l’escriptura no tingui importància en l’Islam. El fet
d’escriure i documentar té el seu pes també en la transmissió dels ensenyaments alcorànics i en definitiva, en les ciències islàmiques en general, perquè sense la llengua escrita, l’Alcorà possiblement no s’hauria mantingut
intacte fins als nostres dies.
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La traducció de textos i la transmissió del budisme tibetà
Montse Castellà
La llengua tibetana escrita es va originar al segle VII, quan el budisme es
va introduir al Tibet, per tal de poder-se traduir el textos escrits en sànscrit
que provenien de l’Índia. Així va ser com es va crear el tibetà literari, que és
el que trobem als textos. Els traductors van ser grans savis tibetans: d’una
banda eren prestigiosos erudits experts en sànscrit i, per l’altra, capaços
de copsar la dimensió intangible i inefable a la que apunten els textos, a
més de ser profundament coneixedors de la seva pròpia cultura. Aquests
factors van jugar un paper fonamental a l’hora de preservar l’essència
d’aquesta tradició espiritual. No es tractava només de traduir del sànscrit
al tibetà, doncs, les paraules no són la suma de lletres i, particularment, el
llenguatge textual ha de transmetre l’esperit, ha de ser revelador i inspirador per a la cultura receptora.
Quan el budisme tibetà arriba a les societats occidentals ens trobem amb
uns textos litúrgics, escrits en llengua tibetana, que provenen d’una cultura llunyana —amb una cosmovisió no-dual— totalment diferent a la nostra visió teista. Això suposa, encara avui dia, intentar superar reptes importants amb relació a la traducció dels textos.
En termes generals, s’ha optat majoritàriament per mantenir la llengua
original —la grafia tibetana—, seguida de la traducció i corresponent
transcripció fonètica (veure imatge adjunta). Aquesta opció possibilita la
recitació en tibetà, respectant així la rellevància que té el component fisiològic de la paraula —la vibració—, particularment en les tradicions orientals. Una mostra d’això són els anomenats mantres o sons que, mitjançant
la seva repetició generen una vibració capaç d’activar diferents qualitats,
com ara l’amor o la compassió.
Un altre exemple de la importància que té la paraula oral és l’anomenat
lung. Per tal que un o una practicant pugui portar a terme una pràctica meditativa cal que rebi el lung d’un o una mestra autoritzada que hagi realitzat prèviament aquesta pràctica en particular. El lung és una lectura ràpida,
en llegua original, de tot el text d’una sadhana o pràctica. La transmissió
oral és, doncs, de summa rellevància. De fet, es considera que el vertader
coneixement només és pot transmetre de mestre a deixeble i no tan sols a
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través de la lectura de textos. I això és el que fa que una tradició espiritual
es pugui mantenir viva i autèntica.
En el context d’una percepció de la realitat holística, en la que tot està interrelacionat i és interdependent, els textos –especialment els relatius a
les pràctiques meditatives o sadhanes- posen un gran èmfasi en la interrelació entre el cos, la paraula i la ment. Tota pràctica involucra aquests tres
elements de manera simultània. Són les anomenades tres “portes”, doncs,
és a través d’elles que s’accedeix a la dimensió fonda de l’Ésser, la nostra
vertadera naturalesa.
El grup de recerca Trafil de la UAB, al que en em vaig formar part des dels
seus orígens, pretén acostar i facilitar la comunicació de les diferents llengües i cultures que intervenen en el procés de traducció i transmissió de
filosofies llunyanes, en particular la del budisme tibetà. En aquest context,
es va crear una base de dades com a eina per als traductors. ¿Com poder
traduir una llengua, que és el reflex d’una cultura i d’una cosmovisió totalment diferent a la nostra? Òbviament, no per termes sinó per conceptes,
doncs, ens vam trobar que sovint calien varis termes per poder traduir un
sol concepte. Per exemple, hi ha diversos termes tibetans que solen traduir-se per ment o consciència però en realitat cadascun d’ells té les seves
singularitats, que en les nostres llengües no podem descriure en una sola
paraula. Aquest és el cas de sem, rigpa o txita. També, el fet que es tracti
d’una filosofia o religió no teista i no dual comporta sovint greus errors de
traducció. Hi ha paraules com karma o buda que vam optar per no traduir
considerant-les préstecs. El criteri per aquesta decisió es fonamenta en el
fet que es tracta de paraules que, d’una banda, es poden considerar que
ja són d’ús comú i per l’altra que no disposem de termes equivalents, per
tractar-se de conceptes aliens a la nostra cultura.
S’ha de tenir present que perquè una tradició espiritual segueixi sent viva
i inspiradora per diferents cultures i al llarg dels temps, ha de ser capaç
d’ajustar-se a la cultura receptora de cada època en particular. En el cas del
budisme, la seva qualitat flexible que ha mostrat al llarg de la seva evolució
històrica, li ha permès anar-se ajustant i adaptant a les diferents cultures
receptores que l’han acollit. Aquesta qualitat flexible és el que ha propiciat
la diversitat de tradicions budistes existents, les quals, tot i sent diferents,
comparteixen els mateixos principis i valors fonamentals.
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S’ha de tenir en compte el fet que la transmissió del budisme havia estat
sempre oral, la paraula de Buda no va ser recopilada per escrit fins 300 anys
després de la seva mort. En aquest sentit, hi ha sempre un debat obert
entre budòlegs sobre la veracitat del què ell realment va dir. Per aquest
motiu, a l’hora de llegir i traduir els textos, hem de tenir sempre present els
condicionaments culturals inherents, hem de ser capaços de diferenciar el
que és cultural del que és essencial, destriar el gra de la palla. Per això, és
necessari mantenir una constant relectura dels textos per destil·lar-ne el
sentit ple.
Un dels condicionaments culturals que més cal tenir en compte en la
relectura de textos emergeix del fet que la majoria de les religions s’han
originat sota la influència d’un context sociocultural fortament patriarcal:
els homes al centre i les dones, així com la natura, a la perifèria. En conseqüència, la major part de la documentació historiogràfica existent, tant
occidental com oriental, està fonamentada en una visió androcèntrica. Els
textos i litúrgies han estat escrits per homes i dirigits a homes; qualsevol
referència a les dones sol ser com a objecte i no pas com a subjecte. Per
tant, la seva visió i experiència ha estat, en gran mesura, exclosa i silenciada
des de sempre. A més, s’ha de tenir present que, a banda que la transmissió
ha estat a través de llinatges majoritàriament masculins, el context ha estat
sempre institucional i religiós, amb estructures jeràrquiques i piramidals.
¿Com podem, avui dia, preservar i contribuir a la transmissió del llegat
de saviesa de les religions en les nostres societats laiques, que valoren
la igualtat de gènere i que són creadores d’unes estructures socials cada
vegada més horitzontals? Com fer que les tradicions espirituals segueixin
sent font d’inspiració tant per als homes com per a les dones dels nostres
temps? Només arribant al cor de les religions -la dimensió mística o espiritual- podrem trobar el vertader tresor que ens aporten. La palla –els condicionaments socioculturals- ha servit per protegir el gra, per nodrir-lo, però
arribat el moment de maduresa, s’ha de deixar que germini.
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