
Estats de consciencia i reli- Setnbla que, sempre i arreu, les crtltir- 
giositat. lJna lectura de Les res llar1 cercat rnttodes artificials per pro- 

 varietat:^ de I'experiencia vocar experittzcies religioses. 0, si més no, 
religiosa de William James per provocar experittzcies arnb una sitnp- 

totnatologia arzriloga a la religiosa a tvo- 
Francesc-Xavier Marin vés dn'/lipnosi, concetztmció sobre tir, plrrzt 

fix, privació setzsorial o de son, control de 
la respiració, dej~irzi, atnb la dansa o arnb 
tota tnerza de quirnica ... Sigui corn sigui, 
és inrzegable la sirnilitird entre al10 que la 
fenotnerzologia de les religions anotnetza 
"estnts de corucibzcia mistica" i certa des- 
cripció psicolbgica dels "estats alterats de 
conscitncia". Podetz provocar-se experi- 
rnetltaltneizt les experittzcies religioses o, 

"Un conei.rernent atnpli de dades so- pel contrari, la psicologia rzornés pot pre- 
vint ens fa mc5 savis que la possessió de disposar el subjecte per tal que les visqui? 

fónnules abstractes, encara que sigtrin L'estudi de W.James que a continuació es 
profialdes". cornerzta és utla obra de lect~rra obligada 

r-' 
per a qui vulgiii aprofiirzdir en aquestes 

W. Jntnes qiiestio~ts. 
o 
Y 
2 e - 
2 El 1896 la Universitat dlEdinlburg va demanar a William James la seva parti- 

'2 cipació en les prestigioses conferencies Gifford tot encarregant-li un text sobre la 
2 religió natural. Aquestes conferencies, llegides en dues tandes (primavera de 8 

1901 i primavera de 1902), van ser publicades amb el títol The Varieties of Reli- 
2 gious Experience. A Study in Human Nature' . L'encirrec va ser tot un encert: Ja- 

mes (agnbstic declarat) empren amb rigor el repte i, fidel als seus principis 
*i pragmitics, presenta tot un model de recerca metodologica on es mira de trobar 
9 
.s 1 Nosaltres farem servir la traducció catalana. W.JAME.5. Les varietats de I'experiencia religiosa. Clissics del 
o 
Y pensament modern, núm. 25. Edicions 62lDiputaciÓ de Barcelona. Barcelona. 1985. A tall anecdotic 
U hem de dir que lames, en una carta a C. Evans, escriu a propbsit &aquesta obra: "Ara voldria escriure 

B quelcorn de seriós, sistemitic, Iogic; ja en tinc prou, d'aquest estil meu, aigualit i popular". I el 1908, des- 
prés de dictar les conferencies Hibbert a Oxford (fruit de les quals ser3 el llibre A Pluralistic Univers) torna 2 a insistir en la mateixa temetica sobre el seu estil: "No voldria recaure en I'estil popular ... Per més estrany 
que seribli, no m'agrada fer confer@ncies, perque aquesta feina em condemna a publicar un altre llibre 
escrit en estil popular, quan estava del tot decidit a escriure més strengwissenschaftlich, 6s a dir, de 
manera concisa, eixuta i impersonal ..., pero les conferencies s'han d'escriure de manera lliure, perque cal 
preparar-les per a una determinada audiencia i, quan s'han pronunciat, no tinc el valor de tornar-les a 

( s2 escriure ni I'abnegació personal per a destruir-les". 



l'equilibri entre les possibilitats i les limitacions d'una ciencia de la religió. 
Aquest model troba un punt culminant cap al final del llibre quan escriu: 

"Heu de recordar que la religió sempre es refereix a fets d1experi2ncia; el divi és real- 
ment preserlt, diu la religió, i entre ell i nosaltres s'estableixeil relacions reals de 
doilar i rebre. Si percepciorls defiilides com aquestes 110 poden aglrar~tar-se soles, seg~r- 
rament el raonament abstracte no els pot dorlczr el suport que necessiteil. Els proces- 
sos conceptzrals poder1 classificar fets, definir-los, ir~terpretar-los, pero no poder? fer- 
los, ni reproduir llur iiidividlralitat. Sempre hi ha (rn "més", lrna qtralitat d"'aixb" o 
"allb", als qtials només el sentiment pot respondre. La filosofia ell aqzresta esfera és 
ltnn firnció securzdhria qzre no pot garantir la veracitat de la fe, i aixi retorno a la tesi 
que he aillrnciat al prirlcipi d'aquesta corlfer?ncia. És lrrla llhstima, pero ainb tota 
sinceritat em sembla que hem de treure ln concltrsió que l'iiztent de demostrar, per 
processos plrrarneilt iritel.iectlrais, la veritat de les inhri'cions de l'expeli?ncia religio- 
sa directa és absolutament ir~li t i l".~ 

James estava completament convengut que una ciencia de la religió que s'or- 
ganitzés prenent com a eix vertebrador la filosofia tenia més inconvenients que 
avantatges a causa de la tendencia del pensament filosofic a treballar en un buit 
conceptual3. Pero, i si construíssim una ciencia de la religio al voltant de la psico- 
logia, és a dir, de "la consciencia que tenen els individus d'una relació entre ells i 
els poders superiors amb els quals se senten  vinculat^"?^ Llavors, creu James, po- 
dríem escatir si la religio consisteix en una real comunicació entre la humanitat i 
l'esfera del sagrat o si, contrariament, esta completament arrelada a l'engany, és a 
dir, "que all6 que es canvia immediatament sols és la ment de la persona que pre- 
ga".' 

Per aclarir aquesta qüestió, James considera que cal partir de l'estudi dels sen- 
timents i impulsos religiosos a partir dels relats autobiografics dels propis afec- 
tats? Aixo comporta prescindir del creient que segueix les practiques convencio- 
nals, la religio rebuda per tradició, aquella definida en formes establertes per imi- 

u 
2 W.James. op. cit. p.332. 

2 
'!s 

3 "La filosofia viu de paraules, pero la veritat i la realitat flueixen en les nostres vides per camins que 
excedeixen la formulació verbal. En I'acte vivent de la percepció h i  ha sempre quelcom que s'albira, gus- 5 
pireja ... i s'escapa, i per aixo la reflexió sempre arriba massa tard. Ningú no ho sap tan bé com el filosof. 2 
Ha de disparar una salva de vocables nous amb la seva escopeta conceptual, ja que la professió el con- s 
demna a aquesta feina, pero ell en coneix secretament la buidor i la irrellevancia. Les seves fórmules són F - 
com fotografies estereoscopiques o cinetoscopiques vistes fora de I'instrument; els falta profunditat, i5 
moviment. vitalitat. En I'esfera reliaiosa. en oarticular. la creenca aue les fórmules són vertaderes mai no !? . . 
pot substituir del tot l'exPeri&nciapersonal": (Op. cit: p.334). 

4 Op. cit. p.339. 
S OD. cit. 1x340. 
6 ~ ~ u e s t  bunt de partida metodologic ha estat molt comentat per la manera com el presenta el nostre (r 

.Y 
autor: "Si la investigació ha d'ésser d'ordre psicologic, el tema d'estudi no sera les institucions religioses, 
sin6 més aviat els sentiments i els impulsos religiosos; i m'hauré de cenyir a aquells fenomens subjectius 2 
més palesos que alguns homes de parla clara i plenament conscients d'ells mateixos han deixat enregis- 
trats als seus escrits religiosos autobiogrifics. Per més que sigui interessant estudiar els orígens i les pri- 

g 
meres etapes d u n  tema, quan se'n busca seriosament el significat complet sempre s'han d'obsewar les 2 
seves formes més evolucionades i perfectes. D'aixo es dedueix que els documents que més ens interes- 
sen són els d'aquells homes més realitzats en la seva vida religiosa i més capacos de donar una explicació 
intel.ligible de les seves idees i dels seus motius. Aquests homes s6n, naturalment, o bé escriptors relati- 
vament moderns, o bé aquells antics que s'han convertit en classics del tema religiós". (Op. cit. p. 30). 
Vegeu també el que diu a p. 254-255. S3 ) 



tació i conservada per costum (una religiositat de segona ma), i centrar-se en les 
experiencies religioses caracteritzades per l'excepcionalitat i l'excentricitat: 

"Aqtrestes experi&=iicies només les podein trobar en iiidivid~rs que vil~eri la religió no 
de manera esmorteiiia, sinó més aviat corn una febrada (. . .). Fiiis i tot, més potser 
que d'oltres tipus de genis, els líders religiosos liari estat subjectes a r?inriifestacioris 
psíqltiquts ariormals. Invariablement, han estat éssers arnb zriia seiisibilitat einocio- 
?la1 exalt7da. Sovint lla11 tinpit ~ i a  vida interior discorhi7t i de vegades knn sofert 
malei7coiria. No terieii meszrra, sóri propensos a les obsessions i a les idees fixes. 
Sovint I ~ i t i i  eiitrclt en trinsit, haii sentit veus, han t i i y ~ t  visions o haii preselltat tot 
tipus de peczrliaritats que ordiriciriaineiit s611 classificades com a patolbgiques. A m b ,  
nquestes característiq~res patolbgiques liari contribtrit inoltes vegades a donar-10s 
autoritat i iiifllr&=iicia religio~es"~. 

Hi ha aqui una dura critica al materialisme medic que pretén explicar tots els 
estats anímics com a expressió d'una disposició orginica i negar, per tant, tot va- 
lor substantiu als estats mentals0. Segons James, la defensa de la causalitat orglni- 
ca dels estats animics religiosos només seria valida si es disposés d'una teoria psi- 
cofísica que co~lnectés tots els valors espirituals amb tipus determinats de canvis 
fisiologics". Tanmateix, el rigor ens porta a defensar que no classifiquem els nos- 
tres estats mentals pels seus antecedents organics, sinó per la seva consistencia 
amb les nostres altres opinions i la seva capacitat de satisfer les nostres necessi- 
tats. 

"Dit d'tri~a altrcl manera, la prova definitiva d'zriia creeiqa (...) no és el seu origen, 
si116 la 1?ínr7era com fiiíicioiia en general (...). A1 Pi?al ha calgtrt recórrer al nostre cri- 
teri einpirista: els coiteixerein pels seus fruits i no pas per les seves  arrel^"'^. 

7 Op. cit. p.32. 
8 lamel; en fa la burla en un text sense parió: "Alfred creu tan fermament en la immortalitat perque és 

tan emocional de temperament. L'extraordiniria consciencia de Fanny és simplement qüestió de nervis 
sobreexcitats La malenconla de William sobre I'univers és deguda a una mala digestió; seg~rament te 
un fetc~e orresós. Ohe Eliza es deecti en I'Esalesia és un simotoma de la seva constitució histerica. Peter 
no es i;reocuparia tant de la seva inima si f& més exercici a I'aire lliure, etc. Un exemple més desenvolu- 
pat de. mateix tipus de raonament és la moda, avui dia comuna entre certs escriptors, de criticar les 
emocions religioses tot demostrant una connexió entre aquestes i la vida sexual. La conversi6 és una crisi 
de la pubertat i de I'adolesckncia. La mortificació dels sants i la vocació dels missioners només són exem- 
ples dc I'instint de sacrifici dels pares, desencaminat. Per a la monja histerica, que es deleix per la vida 
natural, Crist només és el substitut imaginari d'un objecte d'afecció més terrenal. (...). El materialisme 
medic remata el cas de sant Pau quan defineix la seva visió al camí de Damasc com una lesió del cortex 
occipital, i ell, com a epileptic. Bandeja santa Teresa com a histkrica i sant Francesc d'Assís com a dege- 
nerat hereditari. El desacord de Ceorge Fox amb els fraus de la seva Ppoca i el seu afany per la veracitat 
espiritual, els tracta com a símptoma de trastorns de colon. Justifica I'atonia orginica de Carlyle amb un 
catarrc gastroduodenal. Totes aquestes hipertensions mentals, diu, quan s'arriba al fons de la qüestió 
són siniples assumptes de diatesi (el més probable: autointoxicacions), deguda a I'acció maligna d'algu- 
nes glandules que, tanmateix, la fisiologia descobrira." .(OP. cit. pp.34-37). 

9 També aqui continua la ironia de lames: "Segons el postulat general de psicologia al qual ens aca- 
bem de referir, no h i  ha n i  un sol dels nostres estats d'inim, alt o baix, sa o patologic, que no tingui 
alqun l~rocés orqinic com a condició. Les teories científiques estan tan condicionades orginicament 
com hi, estan le; emocions relig~ores, . nomes si coneguéssim els fets de manera prou profunda, vnlri -  
em el fetae" que determina les af,rmac~ons de I'ateu tenac tan der~sivametit rom determina les del 
metodist&on;en$ut preocupat per la seva inima. Quan la sang que filtra varia d'una manera, tenim el 
metodista, quan varia d'una altra manera, trobem la mentalitat atea. I així passa amb tots els nostres 
extasis i sequedats, els nostres anhels i bleixos, els nostres dubtes i creences. Tots tenen una base orgini- 
ca, tinguin un contingut religiós o no el tinguin". (Op. cit. p.37). 

10 Op. cit. p.41. 



Seri, doncs, l'estudi del temperament psicopitic qui ens gui'i en el descobri- 
ment de la relació entre religiositat i estats alterats de la consciencia, precisament 
perque en ell es dona de forma clara la tendencia a l'emoció que condueix l'indi- 
vidu més enlla de la superfície del món sensible1'. Així, la malenconia (moment 
essencial de l'evolució religiosa de l'individu), la felicitat (fruit de la creenca reli- 

I giosa madura) o l'extasi (intui'ció de la veritat que experimenten tots els místics) 
seran els sentiments religiosos privilegiats en la recerca de James sense entossu- 
dir-nos a trobar-ne l'especificitat. No cal relacionar-10s amb el sentiment de de- 

l pendencia, amb el temor o amb la vida sexual perque hi ha una mena de magat- 
zem comú d'emocions que poden referir-se als objectes religiosos, de manera que 
no cal postular cap emoció religiosa elemental12. 1 aquí formula James el seu pri- 
mer principi d'aproximació a l'estat de consciencia religiosa: 

"En fisiologia és lrrla bona norma, qirari eshrdiem el sigizificat d'lrii brgaii, birscar la 
seva actitzrd més peculiar i característica, i observar-la ei1 aquelles firriciorzs que cap 
altre organ no pot exercir de cap manera. Seg.lrmmeizt la inateixa rnbxiina és vblida 
en la nostra recerca nctiral. L'esstiicia de les experitricies religioses, la cosa defitliti- 
va per la qiral les halrriein de jutjar, ha d'ésser aquell elemelit o aqirella dualitat qire 
no podem trobar en cap altre Iloc. I nqlresta qtralitat sera, nah~ralmerit, més proini- 
nent i fncil de notar ei1 aquelles experiti2cies religioses que sórz rnés desviades, exa- 
gerades i intenses"'j 

Prenent com a punt de partida la definició que proporciona la fenomenolo- 
gia", i descartada una caracterització tan generica que identifiqui la religió amb 
la reacció total enfront de la realitatls, sembla que al10 mes peculiar de la religió 
"coiuisteix en la creenca qrre hi  ha ir~z ordre i?zvisible i que el nostre bé sirprern resideix a 
ajustar-ilos-hi harrnor~iosarnent'~~~. I tenint en compte que les actituds religioses 
són degudes als "objectes" de la nostra consciencia, i que aquests "objectes" po- 2 den provenir dels sentits o nomes del pensament i provocar una reacció igual- 3 
ment forta en ambdós casos", la conclusiÓ de James no es fa esperar: ?? 

B - 
11 "Sempre entendrem millor el significat d'una cosa si considerem les seves exageracions, les seves perver- 

sions, els seus equivalents, els seus substituts i anllegs més propers(...). Les condicions de demencia tenen 
aquest avantatge, que aillen factors especials de la vida mental i ens permeten inspeccionar-10s fora del '2 
context més habitual. A I'anatomia mental, hi fan el mateix paper que I'escalpel i el microscopi a I'anatomia 
corporal. Per entendre una cosa correctament, hem de veure-la ficada en el seu context i fora d'aquest, i 5 
conPixer tota la gamma de les seves variacions. En aquest sentit, I'estudi d'al.lucinacions ha estat, per als 2 
psicMegs, la clau per comprendre la sensació normal, i el de les il.lusions ha estat la clau per a la compren- 2 
si6 correcta de la percepció. Els impulsos mbrbids i les idees compulsives, anomenades "idees fixes", han L! 
Ilengat un doll de llum sobre la psicologia de la voluntat normal, i les obsessions i els deliris han fet el T 

mateix servei respecte a la facultat normal de creure." (Op. cit. p.42). 
12 "És evident que podem determinar molt millor el significat distintiu de la malenconia i la felicitat religioses, 

5 
.i 

o dels extasis religiosos comparant-10s tan conscienciosament com puguem amb altres varietats de malen- O 
conia, felicitat i extasi, que no pas si refusem considerar-10s en una categoria més general i els tractem com 
si fossin completament fora de l'ordre de la naturalesa!' (Op.cit.p.43-44). 

5 
13 Op. cit. p.57. 
14 "En primer Iloc, els deus es conceben com a coses primeres en I'escala de I'ésser i del poder. Ens embolca- 

.; 
X. 
U 

llen i protegeixen i no ens en podem escapar. El que es relaciona amb ells és la primera i I'última paraula 
en I'escala de la veritat. Aleshores, al10 més primordial i envolupant i profundament verídic ha d'ésser trac- 

$ 
tat com a qualitat divina, i la religi6 d'un home es pot identificar amb la seva actitud, sigui quina sigui, $ 
envers el que ell considera la veritat primordial." (Op. cit. p.55). 

15 Perque pot tractar-se d'una actitud que expressi el nostre sentit individual de la manera més precisa, perb 
que es tracti d'una resposta involuntaria, inarticulada i inconscient. Vegeu op. cit. pp.50-51. 

16 Op. cit. p.63. 
17 Vegeu el que explica sobre les experiencies d'al.lucinaci6. Op. cit. p.66. 5.5 



"Ara podein doriarper segur que, eiz /'esfera específica de l'experikizcia religiosa, inol- 
tes persoi,res posseeixerr /'objecte de la seva creeiica, rio ei? forina de siinples coiicep- 
ciorrs que llltr iirtel.lecte accepta corn a vertaderes, siiró ei1 fortna de realitats qliasi 
seirsibles, percebudes directaineiit. Així coin el seiitit de la presPircia real d'aqliests 
objectes filichia ei7 el creient, tainbé ell altenia eiitre la vehernkizcia i la fredor de la 
seva fe (...). Crec que inostra clamineiit que el seiitit de la realitat s'assembla i n b  a 
~ i i ia  seirsació que iro pas a liira operació iritel.lect~ra1 pr6piaineilt dita"I8. 

Per tant, analitzant el fruit de la reacció religiosa, no n'hi ha prou amb afir- 
mar que provoca la felicitat pel fet d'haver escapat momentaniament de mals co- 
neguts o temuts, sinó que cal dir que es tracta d'una joia solemne que conserva 
alguna cosa amarga en la seva dolcor: 

"Dit arnb els tennes més coinpletspossibles, la religió d'ttrr home iinplicu disposiciorrs 
afectives i mentals de coiitriicció i d'expaiisió del seu ésser. Per6 la barreja qlrctritita- 
tiva i l'ortlre d'aqlrestes disposicioiis varieir tant d'lrira kpoca a /'altra, d'uii sisterna 
de peiisainerit a /'altre, i eiitre individus difereirts, que es pot irisistir ert el terror i la 
slrbmissió, o bé eiitre la pau i la llibertat, coi?r a elemetits esseiicia1s de la religió, 
seiise sortir dels límits de la veritat. És segirr que els observador de coiistit~ició pessi- 
mista i els de coirstitrició optimista ernfasitzaraiz aspectes oposats d'allb que telrei1 al 
davarrt'"? 

Dit altrament: per a la majoria de les persones, la motivació principal de la 
seva conducta ér; obtenir la felicitat, conservar-la i recobrar-la. 

"Per6 hern d'adrnetre que qualsevol gaudi persisteiitpot origirlar e1 tipus de religió que 
coiisisteix ell rrira admiració agrczi'da del do d'lrira existkncia felic. I també hein de 

d 
a recoiikixer que les inarieres més coinplexes d'experiinei~tar la religió s611 noves forines 
2 de calisar ,In felicitat, ineravellosos cainins iriteriors vers iriia felicitat sobrei7atzrril1, 
Y 
P qrmn el prirner do de l'existkizcia sol ésser dissortat, coin se sap per experi2ircia. Si es - 
$ dórin aquesta relació entre religió i felicitat, no sorprki~ que els hoines niirii~ la felici- 

's! tat  que proporcioi~a liria creeiita religiosa coin a prova de la seva veritat. Si lm credo 

3 fa fe li^ tiri korne, quasi segur que l'adoptarir. "Tal creerrp hatrria d'ésser certa; per 
8 tcliit, ho és1' - aquesta, correcta o 110, és trria de les "inferkiicies iinmediotes" de la logi- 
X 
2 ca religiosa8 que lltilitzen els hoines correi?ts"20. 
d 
2 

Pero hi ha gent en qui sembla que la felicitat sigui congPnita, que estan tan 
íntimament convengudes de la bondat de la vida que tenen dificultats per a expe- 

.! rimentar desgracies". Seguint la terminologia de F.W.Newman, James els anome- 
na els nascuts una vegada i descriu la seva personalitat de la manera següent: 

s s 
18 Op. cit. p.70. 
19 OR. cit. R.79. 
20 0b.  cit. b. :51-82. 
21 lames parla explícitament de sant Francesc d'Assís i els seus deixebles, Rousseau, Diderot, Bernardin de 

Saint Pierre i molts dels líders del moviment anticristii del segle XVIII. Op. cit. p.82. 



''No vezreiz Dézr com tril Jzrtge estricte, lli corn lm Potentat Gloriós, sinó com 1'Esperit 
animador d'zril món bonic i harmorziós, zrn ésser BerzLfic i Do@, Misericordiós i Pur. 
Aqzrestes persones generalmelit no tenen terld2rlcies metafisiqlres ni exarninerz llrrr 
interior. Per aixo i10 es preoctrpeiz de les prhpies iinperfecciorls; amb tot, seria absctrd 
anomenar-les preteirsioses, ja que no pensen "geru" ei? elles mclteixes. Aquesta q1m- 
litat irlfai~til de llztr natzrralesa fa que l'adhesió religiosa els sigui molt cigradnble, 
perqztP no s'acovardeixeil més de Déz~ que zrrz nen cl'rrn Emperador, rkzvant del qzral 
el seli pare tremolaria. De fet, no teilerl ~ r l a  coizcepció viva de "cap" de les qiralitcits 
en les quals consisteix la més severa Majestat de Dézr. Per a ells és la persorlificació 
de la Bondat i la Bellesa. Llegeixen el seu caracter en la Nahrra roinb~ltica i Ilarmo- 
niosa, i 710 en el món desordenat de I'hoine. Del pecat hlrrna, no en troben practica- 
ment traces en llurs cors i quasi gens en el món, i e1 sofrimerlt hzrmh els desfa ell ten- 
dresa. Aixi, qzmn s'ncosterl a Dézr, no en segueix cap trastorn iiltenz, i seilse ésser 
espirituals, es complaueil simplement a adorar-10 i awzb aixo experirnentetl proba- 
blement crna rneila d'excitació rornarlt i~a"~~. 

Veiem, per tant, que es tracta d'individus amb la tendencia natural a trobar 
la bondat de les coses i a excloure deliberadament el mal del seu camp de visi6z3. 
Semblaria que, per a ells, un canvi d'actitud consistent a promoure els estats mo- 
rals intensos, els entusiasmes apassionats i l'excitació, els faria completament in- 
sensibles a certes categories de mals. El moviment nord-americi de la mind-cure 
seria l'exemple paradigmitic d'aquesta actitud que arracona tot al10 que pot alte- 
rar el conreu sistemhtic de la mentalitat sana. A partir d'una doctrina que aplega 
elements d'allo més diversos (els evangelis, el transcendentalisme dlEmerson, l'i- 
dealisme de Berkeley, l'espiritualisme, l'evolucionisme i l'hinduisme) la mind- 
cure pretén mostrar els efectes benPfics de bandejar el dubte, el temor, la inquie- 
tud malaltissa i els estats neurotics de precaució excessiva. Es tracta d'assolir, al 
més ripidament possible, una completa regeneració del caracter. 

"Els principis de la mind-cure comerzceiz a iinpregizar ['aire de tal rnarzera que esde- 
venerz zrrza segolla atmosfera. Hom sent a parlar de "1'Evailgeli de la Relaxació", ciel 
"Movirner~t de la despreoczrpació", de gent que, qzrarl es vesteixen al mati, vair repe- 
tint "Joventut, Salut, Forgafa" corn a lema del dia. A moltes faindies es cornellcell a 
prohibir les queixes sobre el mal temps, i cada vegada més gent reconeix qtre és de 
mala edzrcacióparlar de les sensacions desagradables o donar massa iinportriizcia als 
incor~verlients i a les malalties ordindries de la ~ i d a ' " ~ .  

El credo de la mind-cure consisteix essencialment en la creenga que hem d'a- 
bandonar l'esfera inferior de la nostra naturalesa (caracteritzada pel temor, les 
sensacions, els desigs, els instints, els dubtes i els interessos personals) per accedir 

22  Op. cit. p.83. 2 
23 "Encara que els fets continuen existint, si refusem admetre llur maldat, menyspreem llur poder, ignorem 

llur presencia, fixem la nostra atenció en una altra direcció, s'esvaira llur caracter dolent. Si amb els nostres 
pensaments nosaltres els fem dolents o bons, el nostre principal interes ha d'ésser el domini d'aquests pen- 
saments". (op. cit. p.88). 

24 Op. cit. pp.92-93. 57 ) 



a la nostra autentica dimensió espiritual. No es tracta de dur a terme aquest itine- 
rari moguts per un miracle de la gracia o la creació instanthnia d'un nou home 
interior, sinó que, per raódel panteisme que impregna tot aquest moviment, n'hi 
ha prou amb adonar-se de la presencia completament impregnant d'un esperit de 
vida infinita (Iléu, Llum Benefactora, Providencia, Superanima, Omnipoten- 
cia...). 

"El fet ceiltral de la vida lillinaira és entrar ei? (lila cor~iprei1siÓ vital conscieiit de la 
riostra ~liiltat amb aquesta Vida Infirlita, i obrir-nos completainent a aquesta aflu6ii- 
cia divina. El1 el grall eiz qzrP entrein eri lriia comprensió coiiscieiit de la riostro zrni- 
tat  amb In Vida Iiififiriita, i ells obrint a aquesta afllreircia divina, realitzem eii i7osnl- 
tres les qlrnlitats i els poders de la Vida bifiiiita, ens corlvertiin ei? cai~als a través dels 
q~ials pot treballar la bitel.lig61icia i el Poder O~fiiiits. EII el grau en qui ens adonem 
de la iiost,ra irliitat amb 1 'Esperit Ilifinit, car?viarern la malaltia per l'alle~rjameiit, la 
desharinoliia per l'harinoni~, el sofvirnerit i el dolor per la forfa i la salut ablrridailts. 
Recoi16ixer~ la riostra pr6pia divinitat i la nostra relació íiitiina amb l'Ui1iversal és 
co~lilectar les corretges de traiisinissió de la nostra maqzrinhria al gran motor ceritral 
de /'Uilivers. Ningzi iio es quecia a 1'Iiiferii més temps del que vol; tothom pot pujar 
al cel, el cel que cada u esc1111, i qlraii decidim de fer-ho, tots els poders superiors de 
/'Uilivers es combiiieii per ajzrdar-110s a anar cap al cel'". 

Es tracta de mantenir el contacte vital amb aquesta essencia de vida que tot 
ho impregna, tot descobrint-la en el nucli més íntim de la nostra personalitat. Ai- 
xí, obrint la prbpia ment a les forces positives de l'existencia ens mantindrem a 
disthncia de tota negativitat. 

('La primera cnzrsa fonamerital de totes les malalties, debilitats o depressioiis és el 
sentit humh de separació de /'Energia Divina qzre ariolnerlern Déu. (...). L'home no 
pot trobar cczp rnts foriai~iet~t per a la sallrt perfecta que aqlresta unió inexplyiable 
arnb la diviiiitat. La malaltia ja fio pot atacar aquell qui té els peus en aqlresta roca, 
qui sent cada hora, cada moinelit, l'infllrx de 1'alP diví, Si hoin és ziiia mateixa cosa 
amb l 'Oin~~ipoter~t,  com pot entrar en la consci6ncia el defallimer~t, com pot assaltar 
la malaltirr la vitalitat i i i d~mab le?"~~ .  

2 
i? Aquesta merla de regeneració de la personalitat (propera a les teories sobre la 

gracia divina de Luter i Wesley) mostra clarament el poder de suggestió" sobre la 
VI 

\S conducta de la idea de deixar reposar el nostre petit jo en un Jo més elevat. 
o 

5 
.% "Firialinei~t, la miiid-czrre ka  fet all6 que e11 les nostres r~acions protestants consti- 
B Y tueix zrii lis sense precedents de la vida slrbconscietit. A llzrrs coiisells raoriats i lllrrs 

afirinacioiis doginhtiques, els seus firiidadors hi han afegit /'exercici sistemhtic de 

25 Op. cit. pp.96-97. 
26 Op. cit. p.97. 

( sf3 
27 "Una idea, per ésser suggestiva, ha d'arribar a I'individu amb la forca d'una revelaciB" (Op. cit. p. 105) 



relaxació passiva, cor~cer~tració, meditació, i fins i tot han irtilitzat Z I I I ~  cosa sem- 
blant a la prcictica h ip~lbt ica"~~.  

Curiosament, els principals enemics de la mind-cure no són els científics po- 
siti~istes'~, sinó aquells a qui James anomena els de mentalitat malaltissa. Es 
tracta d'aquells a qui un petit descens de l'excitabilitat instintiva o una petita 
perdua de vigor converteix en "metafísics de la malen~onia"~~.  

''flixicom l'erlhrsiasme tnentalrnent sa aconsegzreix ignorczr I1exist?r~cia del rnnl, així 
tarnbé el sottn2s a la tnaletlcor~ia és forcat, tnalgrot ell mateix, a ignorar l'exist?rlcia 
de qualsevol bé: per a ella ja no tiildra mai més la tneiior realitat. Aqzresta seraibi- 
litat i stisceptibilitat a1 dolor r~zerttal es doner1 rararnerlt qzraiz la constitzrció newio- 
sa és totalinent nortnal; no es trober? quasi mai et1 persones sanes, fins i tot qirarl sórl 
víctimes de les cnreltats /n is  atroces de la forhirza exterior. Aqiries tracta e11 realitczt 
de r~ei~ros i ' '~~ .  

Per a aquests, la forma positiva de veure la vida té quelcom de cec i de frívol, 
ja que funciona mentre som capagos de viure simplement sota la llum del Bé, 
per6 fracassa totalment quan topem amb formes de mal tan extremes que no en- 
tren en cap sistema explicatiu. D'aquesta manera resulta que la discrepancia in- 
salvable entre els nascuts una vegada i els nascuts dues vegades va més enlla d'un 
diferent punt de vista sobre la interpretació de la historia per esdevenir l'expres- 
si6 d'una diferent base psicol6gica de la personalitat. En efecte, els individus de 
personalitat malaltissa es caracteritzen per una discordanqa en el temperament, 
per una constitució moral i intel.lectua1 incompletament unificada, cosa que els 
provoca idees obsessives, impulsos irracionals, escrúpols morbids, temors i inhi- 
bicions. 

c: s 
"Algzrnes persorzes tleixei? amb lrna corz~tihrció interior hctrmorliosa i eqlrilibradn des 3 
de1 principi. Llzrrs i~npzrlsos estan d'acord amb ells, llur volurttat seylreix sense pro- - blerna el guiatge de lfitztel.lecte, llirrs passiorts no són excessives i no vizrerl hrrmen- 
tatsper les recances. D'altres són constihri'ts de manera oposada, ei1 grazrs que poden 

'9 

26 Op. cit. p.97. 
27 "Una idea, per ésser suggestiva, ha d'arribar a I'individu amb la forca d'una revelaci$ (Op. cit. p. 105). 2 
28 Op. cit. p.106. 
29 Seguint una concepció molt moderna de I'epistemologia científica, James defensa que les nostres verifica- X 

cions són simplement experiencies que estan d'acord amb sistemes conceptuals estructurab per la nostra L? 
ment i que, per tant, a les múltiples esferes de la realitat han de correspondre concepcions i actituds dife- i5 
rents: "Pero aquí tenim la mind-cure, amb la seva filosofia diametralment oposada, que estableix una afir- 2 
mació identica. Visqueu com si la mind-cure fos veritat, diu, i cada dia us provara que és cert. Que les .$ 
energies que controlen la natura són personals, que els vostres pensaments són forces reals, que els poders b 
de I'univers responen directament a les vostres demandes i necessitats, són proposicions que verificari la 5 
vostra experiencia mental i corporal. I que I'experiencia verifica ampliament aquestes idees religioses primi- .% 

tives, queda provat pel fet que el moviment de la mind-cure no s'escampa mitjancant proclamacions i afir- 
B z 

macions, sinó resultats d'experiencia palpables. En un moment de plena expansió de I'autoritat de la cien- " 
cia, aquesta doctrina mena una guerra agressiva contra la filosofia científica, i re~x usant els mateixos meto- !? 
des i les armes peculiars de la ciencia. L'experikncia i I'observació no sols no impugnen sinó que corroboren 8 
la creenca que un poder superior tindra cura de nosaltres en alguns aspectes millor del que ho podem fer 
nosaltres mateixos, si només ens hi abandonem amb sinceritat i accedim a confiar-hi" (Op. cit. pp.109- 
1 1 O). 

30 Op. cit. pp.123-124. 
31 Op. cit. p.126. 59 ) 



variar de:; d'lrila cosa tali lleu que resulta liria iilcoi?sist2iicia exc2iitrica i capriciosa, 
filis a lnin discorClni1qa que, a l'extrein, pot teiiir coiiseqiil.i1cies ii10porhrrles'"~. 

Per a James,, en conclusió, tot depen del diferent grau d'unificació del jo inte- 
rior, Únic metode per guarir la incompleció interior i reduir la incoherencia de la 
personalitat. I aquest treball d'unificació s'anomena, precisament, conversió. 

"Coiivertir-se, regenerar-se, rebre grbcia, experiineiltar la religió, adquirir lrnn segire- 
tat, tot sdii frclses que deilotei1 elprocés, sobtat o gradlial, pel qtinl ui1 jo dividit fills 
aqliell inoinent, coiisciei1tineiit equivocat, iilferior o iilfeli~, esdevé liilificat i coiis- 
cieiltrneilrb felif, slrperior i just, coin a coiiseqiiir~cia de inarltenir-se ferin ei? realitats 
religioses. Aixo és el que significa, almeriys ell ternles generals, coizversió, cregtrein o 
no que es ilecessita lilla operació diviiia directa per provocar aquest canvi in~rnl ' "~ .  

A diferPncia d'una simple transformació (una modificació ordiniria del 
caricter), la conversió es caracteritza perque modifica de forma radical el centre 
habitual d'energia personal, és a dir, el grup d'idees associades que defineixen la 
nostra personalitat. 

"Dir qtre rri? h o r ~ e  s'lra "cortvertit" significa, ei? aquests ternles, que les idees religio- 
ses, abans periferiqlres ei1 la seva cor~sci~iicia, ara preileil 1111 lloc ceiitral, i que els 
objectilis religiosos forineil el celitre habihral de la seva energia personal. Arn bé, si 
deinailelr n la psicologia "com" es desplafa l'excitació ei1 el sisteina ineiltal d'lii1 
home, i "per qlr2" els objectius periferics esdeverien, ei1 firi moinent doilat, centrals, la 
psicologin respoii que, inalgrat qtre pot doiiar lriia descripció gerieral del que passa, 
rzo pot explicar ainb precisió totes les forces iildividlrals qtre hi iilterveilen. Ni lli1 

observador exterior ili el subjecte que experiineiita el procés no poder? explicar totnl- 
ment corn les experiPi1cies partinilars poden coiiviar e1 centre d'eriergin d'un hoin de 
mallera tcti1 decisiva, o per q1ii sovirlt han d'esperar el morneiit propici per fer-ho" 34. 

P - Seguint la distinció proposada per Starbuck entre conversió de tipus volitiu g 
'2 

(el canvi regeneratiu és normalment gradual i consisteix en la construcció, peca a 

3 peca, d'un joc nou d'habits) i conversió d'autorendició (quan el nou centre d'e- 
e nergia personal ha estat incubat subconscientment i l'únic que podem fer és dei- 
2 xar-10 brollar espontiniament), James mostra com les enquestes estadístiques 
2 semblen indicar un estret paral.lelisme entre les manifestacions del fenomen de ' la conversió i l'expansió vers una vida més irnplia que caracteritza l'adolesc6n- $ 

cia. 

Z'edat és la inateixa: riorinalineiit es troba eiitre els catorze i els disset anys. Els 
siinptoine.~ són els rnnteixos: sensació d'iricompleció i d'iinperfecció, eiisopirnei~tpei~- 

32 Op. cit. p.142. 
33 Op. cit. p.157. 
34 Op. cit. pp.161.162. 

( 60 
35 Op. cit. pp.163-164. 



sczrós, depressió, introspecció morbida i seiztit del pecat, preoc~lpació per I'altre inór?, 
angoixa pels d~rbtes i d'altres per l'estil. El resultat és el mateix, irii allelrjarneilt feli6 
i seiztit d'objectivitat, rneiztre augmenta la confianca en 1111 inateix rnitjail~arlt l'a- 
jirstameilt de les facirltats a 1ri1 centre de perspectiva més airzpli. (...) De fet, l'aiia- 
logia és completa, i la coizcl~isió versemblar~t de Starbzlck a proposit d'aqzrestes coil- 
versioi~s jtrveizils que es doneiz amb tailta freqiihzcia és aquesta: la coi~versió is ,  ei1 
essiizcia, z111 feiloinert adolescei~t normal: el pas de la iilfantesa, uinb e1 seir ~tilivers 
petit, a zriza vida més amplia, tant  iiztel~lechlal com espiritual, de la rnadzrresa" 3'. 

James provari d'explicar aquest fenomen a través de la noció de camp de 
consciencia que llavors comencava a estar de moda entre els psicolegs. Deixant 
de banda que hi ha uns camps mentals estrets i uns altres de més amples, a116 
que interessa a James és la noció d'indeterminacio del marge de consciencia, és a 
dir, que a mesura que ens allunyem del centre d'interes d'un camp de conscien- 
cia determinat els objectes es van desdibuixant fins a un marge tan tenue que 
quasi no en podem assenyalar els límits. Resulta, d'aquesta manera, que el tracat 
entre el que és actual i el que és sols potencial és tan desdibuixat, que sempre és 
difícil de dir si som conscients o no de certs elements mentals. Apareix així el 
concepte d'automatisme (sensorial o motor, emocional o intel.lectua1) encunyat 
per Myers: 

''La coiiseqiikizcia més itnportailt de posseir llila vida zrltramargiizal ir~tei~sanleiit 
desenvol~rpada d'aquest tipirs és que els camps orditlaris de corzscikilcia poden sofrir 
ii~cz~rsioiis de les quals l'ii~dividrr ilo coizegt4i la causa i que, per tant, per a ell pre- 
nen la forma d'impulsos d'actlmr inexplicables, d'idees obsessives, d'iilhibicior~s o 
fitis i tot d'al~l~rcinacioizs visuals o a~rditives. Els iinp~rlsos poden portar l'iiidividu a 
escriure o parlar autoinaticamerlt, eilcara que ell mateix i10 eizteiig~ii al16 que esta 

c: escriviilt o dient. " 36 E 
G 
2 

I a partir dels estudis de Binet, Janet, Breuer, Freud, Mason i Prince sobre la 5 
2 

consciencia subliminal dels pacients histerics (que revelen sistemes parisits sen- - 
cers de vida subterrinia al marge de la vida conscient)j7, la conclusió de James no $ 

'LU es fa esperar: 3 a 
ü 

"Sospitem qrre el que fa la diferii~cia entre ~ r i z  convers sobtat i zriz  de grad~ral no és 5 
ilecessBriarneiit la i i~tewei~ció inirac~rlosa eiz el primer cas, sinó lrila pec~lliaritatpsi- s 
colhgica forca simple, és a dir, el fet que, eii el receptor de la gracia més i i~ s ta i~ t~ i l i a ,  2 

.s 
hi tenim liti d'aquests subjectes que estan ei1 possessió d4cila htnplia regió sublirni- 3 

5 iial, de la qual poder1 venir experikilcies iilvasores que altere11 abr~rptar?leilt l'eq~lili- .g 
bri de la cor~sciiiicia prim¿lria".Js O z 

?I 
36 Op. cit. p.186. g 
37 "En interpretar el desconegut segons la seva analogia amb all0 que coneixem, em sembla que d'ara enda- s 

vant, sempre que trobem un fenomen d'automatisme, com impulsos motors, una idea obsessiva, un capri- 
ci inexplicable o una delusió o al.lucinaci6, en primer lloc haurem d'investigar si no és una explosió, en el 
camp de la consciencia ordinaria, d'idees elaborades fora d'aquest camp, en les regions subliminals de la 
ment. Per tant, hem de buscar el seu origen en la vida subconscient del subjecte". (Op. cit. p. 187). 

38 Op. cit. p.188. 61 ) 



Sembla, doncs, que hi ha una relació directa entre conversi6 i possessió d'un 
jo subliminal prou desenvolupat i amb un marge permeable. 0, dit a l'inrevés, 
que la conversio esdevé francament difícil en aquells individus en quP la seva 
consciPncia té un marge de pell dura que resisteix les incursions de l'incons- 
~ient.~W'aquesta manera, la irrupció de l'inconscient tot provocant la conversió 
es manifesta err una sensació d'unió amb la totalitat de la realitat *O, dlil.lumina- 
ció ", d'estat de certesaui llPxtasi de felicitat. 

Tota la qüestió s'estructuraria, així, al voltant de la diferent sensibilitat emo- 
cional i dels diferents impulsos i inhibicions que aquesta comporta. I aquí James 
cita in extens0 el retrat robot d'aquella persona en qui les emocions espirituals 
són el centre habitual de la seva energia personal: 

"1 .- Uiia .sensació de viure zriia vida més ciinplia que la dels petits interessos egoistes 
d'aqzrest indri, i zriza corivicció, no sols iittel~lecf~ral sinó sensible, de l'exist2ricia d'tli~ 
Poder Ideal. En la saritedat cristiana aquestpoder és sernprepersonificnt en Déu, per6 
els ideals inorals abstractes, les utopies cíviques o patribtiqzres o les versions íntimes 
de saritednt i justícia tainbé es poden vizcre com aut2iitics amos i motors de la rros- 
tra vida. (...). 

2.- Uiia serisalció de la contirizritat ainistosa de1 Poder Ideal amb la riostra vida, i zriia 
rerldició volur~triria a1 seu control. 

3.- Una llibertat i zriza alegria iinmei~ses coin a trets d'uiin iiidividzmlitat llizrre d'egois- 
me. 

4.- Un canvi del centre einocioiial vers sentirner~ts d'amor i harmonia, vers el "sí" i lluny 
del "no", pel que fa a les nspiracioits del no-jo. 
Aquestes coiidicioiis internes fonamentals terieri coriseqiii?rzcies prcictiqzres caracterís- 
tiqlres, coin les segiieitts: 

G 
i5 0.- Ascetisme. L'azrtorendició pot esdevenir tari apassioiiada que acabi essent azrtoim- 
zi 
P inolació. Aleshores, pot aiizrl~lar les iiiliibicioris ordiriaries de la cani de tal inaizera 
O 
2 que el salat troba z~ii plaer positizr en el sacrifici i l'ascetisine, els qzrals mesuren i - 
5 expresseiz e1 grau de la seva lleinltat a1 poder szlperior. 
2 
'2 b.- Fortalesa a'e l'ciiiiina. La sensació que la vida s'eixainpla pot ésser tnrr elevadora que 
u 
4 els inotizr~ i inl~ibicioi~s personals, riormaliner~t omizipotents, esdevei~eii iiisigrtifi- 
E 
(U 

cants i imperceptibles, i s'obreri nozrs lioritzoizs de paciiizcia i fortalesa. Les pors i 
a 

39 ]ames cita en aquest context els estudis de C. A. Coe sobre les connexions entre conversions sobtades i 
possessió td'un jo subliminal actiu manifestat en la sensibilitat hipnotica o les al.lucinacions hipnagogiques. 
Op. cit. p.190-191. 

40 "La caractt:rística central és la perdua de tota preocupació, la sensació d'un estat de benestar, la pau, I'har- 
monia, les "ganes de viure", malgrat que les condicions exteriors siguin les mateixes. La certesa de la "gra- 
cia", la "jurtificació", la "salvacib" de Déu, és una creenca objectiva que normalment acompanya el canvi en 
els cristians, pero pot donar-se que aixo ens manqui completament i, amb tot, que la pau afectiva sigui la 
mateixa. (...). Una passió de bona voluntat, d'aquiesckncia, d'admiració. és el centre lluminós d'aquest 
estat dlnim." (Op. cit. p.195). 

41 "sensació de percebre veritats que no es coneixien. Els misteris de la vida esdevenen clars (...), i sovint, 
quasi sempre, aquestes veritats són inexpressables". (Op. cit. p. 195). 

42 "Una aparenca de novetat embelleix tots els obiectes, el contrari exacte de I'altre tipus de novetat, la irreali- 
tat espantosa i I'estranyesa en I'aparenca del món que experimenten els pacients malenconiosos (...). 
Aauesta sansació de renovellament dibfan i bell dintre i fora de Ilnima és una de les coses aue trobem en 

( 62 els relats de conversio. (Op. cit. p. 95). 



ailsietats es trailsformeii ei? eqlrai?iinitat fe li^. Felicitat o sofn'meilt, cel o i i~ fer i~ ,  ara 
es igzral! (...). 

c.- Puresa. EI caíivi del centre elnocioi?al comporta, primer, lrrl alrgineilt de puresa. Es 
real~a la sensibilitat als desacords espirihlals, i es fa iinperati~r iletejar I'existiiicia 
d'elements bnrtals i sens~mls. S'eviten les ocasioiis de coiitacte amb tals elements 
n~~cndaiis; la vida saiita k a  d'aprofuildir la seva coiisistii~cia espiiihrnl i inaiiteitir- 
se irnmac~rladn. En czlgiri~s temperaments, aquesta ilecessitat de la puresa d'esperit 
pren una direcció ascitica, i la feblesa de la can1 es tractada arnb lrim setperitat des- 
pietada. 

d.- Caritat. El callvi del ceiztre ernocioi~al coínporta, segoilaineilt, lli1 azrgineiit de caritat 
i teildresa pels seinblants. Els moti~rs ordirlaris per a I'ailtipatia, que itorí~ialineiit 
dific~rlteiz l'expressió de teixiresa entre els éssers humails, s'iilkibeixeri. El sant esti- 
ma els seirs ellemics i tracta els pobres fastigosos corn a gern~ails".~' 

D'aqui sembla deduir-se que l'experiencia religiosa té l'arrel i el cor en els es- 
tats de consciencia mística. James en distingeix tres tipus: el més simple consisti- 
ria en la sensació sobtada d'entendre quelcom4" un de més elevat seria la invasió 
sobtada d'una consciencia vagament reminis~ent'~; i, finalment, l'estat de cons- 
ciencia provocat per substancia embriagadores i anestesiques4? En tots tres casos 
s'obren noves regions més enlla de la consciencia ordinaria, generant la sensació 
d'anar d'un menys a un més, de la petitesa a la immensitat, de la inquietud al 
repds. Son estats optimistes i monistes, viscuts com a reconciliadors i unifica- 
dors". E1 fet que siguin tan diferents de la consciencia ordiniria no ens barra el 
pas al seu estudi, ja que determinen actituds que es caracteritzen per les quatre 
característiques següents: 

"1 .- Iiiefabilitat. EI criteri més a l'abast per classificar aquest estat meiztal és irlega- 
tiu. Qui el vi11 assegura immediatament que i10 es pot expressar, qrre i10 h i  ha para~r- s 

a les adients per explicar-10. D'nixb se seg~reix que s'ha d'experiineiitar directameilt, 2 
Y s 

43 Op. cit. pp.211-213. 
44 "Exclamem: "Ho he sentit dir tota la vida, pero fins ara mai no m'havia adonat del seu significat íntegre". 

(...). Paraules soles i conjuncions de paraules, efectes de llum en el camp i en el mar, olors i sons musicals, '%! 

la produeixen quan s'hi estB predisposat". (Op. cit. p. 285). 
45 "...la sensació sobtada d'haver "estat alla abans", com si en un temps passat indefinit haguéssim dit exacta- 

: 
ment aquelles paraules, just en identic lloc i amb la mateixa gent." (Op. cit. p.286). 

c 
46 "L'atracció de I'alcohol sobre la humanitat és deguda, inqüestionablement, al seu poder d'estimular les 3 

facultats místiques de la naturalesa humana, normalment esclafades per la fredor dels fets i pel criticisme 2 
eixut de les hores sobries. La sobrietat minva, discrimina i diu no; la borratxera eixampla, uneix i diu sí. És, E 
de fet, la gran estimuladora del Sí en I'home. Transporta de la freda periferia de les coses a llur cor radiant. 2 
Momentbniament, et fa un amb la veritat. Si els homes la cerquen no és per mera perversitat. És la música \< 

i la literatura dels pobres i dels illetrats. Forma part del misteri més profund i de la tragedia de la vida amb 3 
besllums de quelcom que reconeixem immediatament com a excel.lent quan ens arriba a tants de nosal- ? 
tres, en les fugisseres fases primerenques, pero que en conjunt no és méique un enverinament degradant. .S 

La consciencia ebria és Dart de la consciencia mística. i la valoració alobal aue en fem s'ha d'emolacar en la B 
X 

A .  . . 
valoraci6 d'aquest conjbnt més ampli. L'bxid nitr6s i i'eter, especialment el primer, quan estan suficient- U 

ment diluits en I'aire, estimulen la consciencia mística en un grau extraordinari. A qui el respira li sembla 8 
descobrir una veritat cada cop més profunda. Perb aquesta veritat s'esvaneix o escapa en el moment de 
tornar en si, i si queda alguna frase amb la qual s'investia resulta ésser el disbarat més gran. De tota mane- 9 
ra, persisteix la sensació que hi ha hagut un significat profund, i conec més d'una persona persuadida que 
en el trbnsit de I'oxid nitrós tenim una revelació metafísica genuha". (Op. cit. p. 288). 

47 Per a lames, I'interessant dels estats de consciencia mística és que "cap explicació global de I'univers no pot 
ésser definitiva si negligeix aquestes altres formes de consciencia" (Op. cit. p.289). 
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que i10 es pot cor?z~rrzicar rii traizsferir als altres. Ei1 aquesta pectrliaritat, els estats 
rnístics s'assembleri més als afectius que els intel.lechrnls. Mirzgli i ~ o p o t  aclarir a ui1 
altre qtre rnai i10 hagi tirzgtrt zriz seiztirnerit deterrnirzat ert qlrt? coiisisteix la seva qua- 
litat o el .se11 valor. (...I 
2.- Qualitat iloktica. Malgrat la seva semblaii~a als estats afectius, els qui teiieit 
experikrzcies místiqlres també els semblerz estats de corzeixernerzt. Sóii c~profirridirnerzts 
eiz la veritat, revelacioiis plerzes de significat i d'iinporthncia, encara que restirz del 
tot iizexpressades, i gerieralmeiit teiieii uila alltoritat perdtrrable. (...I 
3.- Trarisitorietat. Els estats místics riopoderz dtimr rnolt de temps. Excepte en casos 
rars, initja hora o coin a inbxirn trria llora o dues sernbla ésser el límit més eizllh del 
qtral s'esvaeixeii a la lllun de la coizscit?riciiz rzorinal. Sovirzt, 1111 cop esvafts, la rnernb- 
ria liornés els pot reprodtrir de manera imperfecta, perd se'ls recolzeix quaiz torrleri i 
ert repetir-se poder1 doriar la seizsació d'enriqtrimertt coiitiiili i acreixer?ieiit d'irn- 
portaricia.. 
4.- Passivitat. Malgrat qtre /'arribada dels estats rnistics pot ésser facilitada per 
algtrns actes voltrritaris previs, corn, per exemple, fixar l'oterició, o passar per (ieter- 
~niizadesprbctiqtres corporals, o d'altres marzeres que els rnaiilrals de misticisrnepres- 
crilren, qltaii aquests estats de cor~scikricia prerieri la seva forma camcterística, el 
místic serit com si la pr6pia vollriitat estigués eri suspens, i a vegades com si 1111 poder 
strperior /'arrapés i el domiriés. Aquesta liltima pectlliaritat coiziiecta els estats mis- 
tics amb rleterrniiiats fer~brnerzs be11 defillits de desdoblarneiit de la persoilalitat, corn 
sóii el discurs profetic, 1 'escriptttm alrtornatica o el trhrisit medilimic. Qtlarz aquestes 
darreres n~arzifestacioris sóii proritriiciades, pot i10 liaver-hi cap tiptrs de record del 
ferioineii ili teiiir cap trai~scendi.izcia per a la vida iriterior normal de1 subjecte, en la 
qtral, podríem dir, constittreix lrria siinple iritern~pció. Er1 canvi, els estats místics, eri 
serltit estr,icte, mai rio sdri del tot iriterrtrptitrs: sempre ei1 qrreda a / g ~ r i  record, la serr- 
sacio profirrida de lltrr iinportiuicia, i modifiqueri la vida iiiterior del subjecte eiitre 

s 
a aparicioiis. Amb  tot, és dificil fer divisioris clares ert aquest terreny, i trobem tot tiptrs 
2 
Y de gradacions i b ~ r r e g e s " . ~ ~  z 
9: - 
a 
2 ,u 48 Op. cit. pp.283-285. 
B 49 "Es un fet psicolbgic que els estats místics ben pronunciats tenen normalment autoritat per a aquells qui els 
2 viuen. Han estat "alla" i saben. Endebades el racionalisme se'n queixa. Si  la veritat mística que es revela a 
8 un home demostra ésser una forca per la qual pot viure, quin dret tenim la majoria a fer-lo viure d'una 
u4 a altra manera? El podem tancar en una presó o en un manicomi, pero no canviar-lo d'idea; normalment 

2 sols aconseguiríem entossudir-10 en les seves creences. De fet, es riu de tots els nostres esforcos i, quant a 

s la Iogica, escapa totalment a la nostra jurisdiccib" (Op. cit. p.313). 

2 50 "Pero cal afegir que els místics no tenen dret a fer-nos acceptar les revelacions de llurs experiencies particu- 
lars si no 112s hem viscut i no ens diuen res. El mBxim que ens poden demanar és admetre que estableixen 

\S una presumpció. No es contradiuen i tenen uns efectes inequívocs; seria estrany, podrien dir els místics, 
I" que una e.xperiencia tan unbnime resultés ésser completament equivocada. Al capdavall, aixo sols seria una 

.$ crida al consens, al nombre, com la del racionalisme en sentit invers; i la crida al nombre no té cap forsa 

o Ibgica. Si Iacceptem, és per "suggestib", no per raons logiques: seguim la majoria perque ens va bé fer-ho" 
x (Op. cit. p.313). 
U 

8 51 "Amb tot, torno a repetir, I'existencia d'estats rnístics esfondra del tot la pretensió que els estats no místics 
són els arbitres dictatorials, darrers i Únics d'allo que podem creure. Com a norma, els estats místics no fan 
més que afegir un significat supersensible a les dades ordinaries exteriors de la consciencia. Són emocions 
com I'amor o I'ambició, dons fets al nostre esperit a través dels quals els fets que ja tenim objectivament al 
davant adquireixen una nova expressió i estableixen una nova relació amb la nostra activitat. No contra- 
diuen aquests fets com a tals, ni neguen les dades immediates dels nostres sentits. (...). Sempre quedar& 
oberta la cüestió de si els estats místics són punts de vista superiors, finestres que donen a un món més 
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De tot plegat, James en treu tres conclusions: que els estats místics tenen una 
absoluta autoritat per als individus que els experimenten19; que d'ells no emana 
cap autoritat per a aquells que no els experimentens0; i que demostren que la 
consciencia basada només en l'enteniment i els sentits és simplement un tipus 
mes de consciencia entre d'altres ". 

L'experiencia mística mostraria, així, que el món de la nostra experiencia 
consisteix sempre en dues parts que no poden ser comparades entre si: una d'ob- 
jectiva (la suma total d'allb que podem estar pensant en un moment donat) i una 
de subjectiva (l'estat interior on el pensament té lloc). 

'!La individualitat estb basada eri el serltiineiit, i els amagatalls del seritirnerlt, els 
estrats del carbcter tnés foscos, més cecs, s611 els tíizics llocs del rnóii ei? els quals 
podem trobar els fets reals, et2 via de formació, i percebre directamerit corn els esde- 
veiiimeiits ocorren, i corn es fai? realrnent les coses. Cornparat amb aquest m611 de 
seritiiner~ts vius irtdividlrals, el mÓ11 dels objectes gerrerals que lliritel.lecte contempla 
no té solidesa rzi vida. Com en les pel.líctrles estereoscopiques o ciizetoscbpiqlres vis- 
tes fora de 'eraparell, la tercera diinerlsió, el movirneiit, l'elernerit vital, no hi és. 
Teriiin trna pel.líctrln preciosa d'lrn tren exprés qzre pretesameiit es rnozr, perb en qtrin 
lloc de la pel.lícula, corn digué zrii amic, hi ha l'eriergia o les cirzquanta rnilles /'ho- 
ra?"5" 

Perb justament aquesta hipotesi permetria deduir que mentre una creenga si- 
gui Útil la consciencia religiosa ja no demana res méss3. El rigor intel.lectua1, tan- 
mateix, porta a preguntar-se per la veritat objectiva del contingut d'aquestes ex- 
perihcies. És a dir, aquest MES GRAN amb el qual el nostre jo, en l'experiencia 
religiosa, sembla entrar en relació activa i harmoniosa, és simplement una idea 
nostra o existeix realment? James creu (seguint la lbgica que ha aplicat fins ara) 
que cal buscar una manera de descriure aquest MES que també els psicblegs pu- 
guin reconeixer com a real, i que el jo subconscient és, actualment, el terme me- 
diador requerits4. A través del jo subliminal, doncs, poden posar-se en contacte 
allo Sagrat i la Veritat: 

"Els límits més lliuriyaiis del llostre ésser se slrbinergeixeii, em sembla, erl trria altra 
dimerisió rle l'existincia que no és ni gota rii gens la del m611 serlsible i ptrramertt 
"ii~tel~ligible". Ar2oinei?ezr-la regió mística o sobrerzafirral, corn vulgrelr. E12 tant qtre 2 
les riostres teildkizcies ideals s10rigiiiei2 en aqtrest regió (i la majoria ho fan, ja que 
elis posseeixei2 de mariera irlexplicable), hi pertariyetn eri zril sentit més profiuzd qtre k 

5 aqtrell pel qual pertanyem al inórl serisible, ja que estetn més íritirnninerit arrelats .% 
2 

z 
U 

52 Op. cit. p. 363-364. S 
53 "No és Déu, en darrer terme, el fi de la religió, sinó la vida, més vida, una vida més llarga, més rica, més 

satisfactoris. L'amor a la vida, en qualsevol i en tots els nivells de desenvolupament, és I'impuls religiós". h 
(Op. cit. p. 366-367). 

54 "Aleshores, deixeu-me proposar com a hipotesi que, sigui allo que sigui en el seu vessant més lluny& el 
"més" amb el qual ens sentim connectats en I'experiencia religiosa és, en el seu vessant més proper, la con- 
tinuació subconscient de la nostra vida conscient." (Conferencia XX.  p. 370) 
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all& ori arrelen els nostres ideals. Arnb tot, la re# irrvisible en qiiestió no és sit?iple- 
ment ideal, ja qzieprodiieix efectes ei? aquest móri. La nostra coin~inió amb ella ~ C h l f I  

realment sobre I N  iiostra personalitat finita, ja que ens coiivertiin ei? llomes tiolis, i 
del nostre canvi regeneratiir se segireixen coiiseqii2iicies ei1 la cor?dzicta sobre el móri 
natirral. I'erb all6 que produeix efectes err ltna altra realitat també ha d'ésser aiio- 
menat refillitat, de inanera que penso que no Izi ha cap raó filosbfica per denominar 
irreal el món ilivisible o i n i ' s t i~ . "~~  

Existeix, per tant, una dimensió del Sagrat i, en obrir-nos a la seva influencia 
a través del jo subliminal, s'acompleix el nostre destí més profund. Destí que 
anomenen1 vida religiosa i que James resumeix, finalment, en els cinc trets se- 
güents: 

1.- El món visible forma part d'uri zinivers més espirihral que li dóna el seu sentit 
essericial. 
2.- La ziniij o relació hannoiliosa amb aquest zinivers szrperior és el nostre veritable fi. 
3.- Lnpregbria o coiniiliió i'iitiina nrnb l'esperit de l'ziriivers, ja sigui "Déu" o '?leil', és 
ur? procés oi? quelcom esdevé realment, i l'ei~ergia espirihiai desemboca i produeix 
efectes, psicolbgics o materials, en el mÓ11 fenoin211ic. 
La religió (també inclou les segzrents caracteri'stiques psicolbgiq~ies: 
4.- Un rroti al.licient qiie s'afegeix a ln vida com z¿ti do, i qzre pren la fortna d'encan- 
tatneiit l ir~c o de crida a la formalitat i a l'heroisine. 
5.- Una segtiretat i lin riahrrai paci'fic, i, en relació amb els altres, irna prepotiderizti- 
cia dlafeccioiis amoroses1'. 

55 Op. cit. p.372. 
56 Op. cit. p.353. 



ABSTRACT 

Parece ser que, siempre y erz todo lligar, las ciiltiiras lznrl bliscado métodos artifi- 
ciales para provocar experierzcias religiosas. 0, cotno rnírzirno, para provocar experien- 
cias cot1 una sitztornatología a~dloga  a la religiosa a tmvés de hipnosis, conceiztración 
sobre 1111 piltzto fijo, privaciórz sensorial o de suertio, corztrol de la respiración, ayiirzo, 
cor1 la datzza o con todo tip0 de qiiítnica ... Sen cotno sen, es innegable la sitnilitird en- 
tre 10 que la fenomenología de las religiorles detzotnir~a "estados de co~zciencia mística" 
y cierta descripciórz psicológica de 10s "estados alterados de corzcierzcia". iPiiedetz pro- 
vocarse de fortna experirnetztal las experiencias religiosas o, por el coiztrario, la psicolo- 
gia solo piiede predisponer al slijeto para que las viva? El estzidio de W. James qiie a 
cotztirziiaciórz se cotnetzta es una obra de lectiira obligada para estas cliestiones. 

Cultures, in all places arzd tirnes, seetn to lzave looked for artificial tnetlzods to 
provoke religioiis experience. Or, at lenst, to provoke experiences witlz sitnilar syttzp- 
torns to tfzose of religioiis experietzce tlzroiiglz lzypnosis, cotzcerztrntitzg otz orze fixed 
poitzt, serzsory or sleep privatiorz, cotztrol of respiratiotz, fastitzg, witlz darzce or arzy kirzd 
of clzeinical prodiicts ... Itz arzy case, tlze siinilarity betweetz wlzat tlre plzerzorneizology of 
religiorz calls "states of tnystical corzscioiistzess" nrld a certaitz psyc1zological descriptiotz 
of "altered states of cotzsciowness" is obvioiis. Carz religiolis experietzce be provoked ex- 
peritnerztally or, on tlze contmry, psychology can otzly predispose tlze siibject to live 
thern? Tlze stiidy on William Jatnes we preserzt lzere is a work wortlz readirzg for tlzese 
issues. . . e .  L 

s 
4 

On dirait que, tolijours et partout, les ciiltiires orzt cllerché des métlzodes artificie- 8 
Y 

lles polir provoqlier des expérietzces religieiises, oli, toilt aii moirzs, poirr provoqiier des S - 
expériences avec une symptornatologie atzalogiie a la religieiise h travers de l'hypnose, $ 
de la concentration silr irrz poitzt fixe, de la privatiotz serzsorielle ou dii soinmeil, dii 'U 

contr6le de la respiration, du jeíine, a l'aide de la danse ou de tolit alitre genre de cchi- 2 2 

mie ... Er1 tolit cas, la sitnilitlide entre ce que la plzétzoménologie des religiorzs rzorntne OU 
"états de corzscierzce mystique" et iitze certaine descriptiorz psyclzologiqiie des "états al- s 

L? 
temés de conscietzce" est itzdétziable. Les expériences religieiises peuverzt-elles Ctre pro- 1.5 

2 
voqllées expéritnerztaletnent ou, tolit ali corztraire, la psyclzologie peut-elle Ize prédispo- S 
ser que le siijet poiir qil'il les vive? L 'éfirde de W. Jaines, qui se corninente a la suite, est s 
urze oeiivre obligée poirr toiites ces qiiestions. 
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