
2 TESIS DOCTORAL 

"MEDIACIO SIMBOLICA DE LA NATURA 

EN LA RELIGIOSITAT 

DE L 'HOME D'AVUI". 

Tesi doctoral de JOF~I BACHS i COMAS * 

Amb aquest tltol, el professor J. Bachs presenta- 

va el proppassat 9 de juny els resultats de la seva recerca, % 
rigida pel Dr. A. VERGOTE, professor de la Universitat de Lovai 

na i director del Centre de Psicologia de la Religi6 d'aquesta 

universitat. 

Si l'objectiu de les cisncies humanes consisteix 

en "transmutar les vivencies significatives en un univers de 

significacions objectives", pot dir-se que la tesi de J. Bachs 

constitueix una aportacid positiva i original en un camp prac- 

ticament inexplorat de la psicologia moderna: la percepci6 sim- 

bblico-religiosa de la natura. 

L'autor opta deliberadament per l'observació r i e  

rosa de fets concrets, utilitzant un metode més clinic que ex= 

rimental, deixant de banda les teories psicolbgiques que hista- 

ricament s'han aplicat o s'apliquen encara a l'estudi del feno- 

men religiós. Considerant la religiositat humana c m  un fet cu& 

tural -aiguabarreig de vectors personals i socials- supera, 

en una perspectiva dinhica, la tradicional antinbmia entre ps& 

cologia i sociologia, ja que l'home 6s el lloc d'interacci6 d'g 

quests dos pols i la religi6 viscuda s'expressa en la xarxa de 

relacions existents entre l'individu religios, la societat reli 

giosa a la qual pertany i el conjunt de creences, a les quals 

l'individu i la societat s'adhereixen. 

En la seva recerca, J. Bachs no pot ignorar evi- 

dentment el fet histbric innegable de la dessacralitzaci6 del 

cosmos i de la societat, els limits de la qual queden fixats, 

d'altra banda, pel renaixement actual del pensament simbblic i 



la nova descoberta de la natura, que esperonen l'investigador 

en l'estudi de la possible sencibilitat pels valors sacrals que 

l'home hi investeix. 

La h i s t d r i a  de  l e s  r e t i g i o n s ,  recorda l'autor en 

una primera part introductbria, ens ha fet descobrir la peren- 

nitat, a través del temps i de l'espai, de la revelacid simbbli 

ca del sagrat en la natura: una muntanya, un arbre, un penyal ... 
s6n hierofanies perque manifesten espontaniament el sagrat. D ' e  

tra banda, en l'experisncia postica -lectura dels signes de 

l'univers- hi descobreix les sorprenents afinitats amb l'expe- 

riacia religiosa. El millor paradigma, el troba en el Cant 

E s p i r i t u a Z  de Joan Maragall, expressib d'interferencia entre 

verticalitat i horitzontalitat, testimoniatge únic d'experisncia 

religiosa a través de la percepci6 del m6n i de la natura com a 

signes d'un mes en113 transcendent i immanent alhora. 

Ara: com queda avui, després de la ruptura pro- 

duZda per la dessacralitzaci6, la funci6 mediadora del llengua& 

ge simb?5lic de la natura i de l'existencia? Pot dir-se que l'e- 

mergsncia de la fe es situa encara en la lectura simbalica dels 

signes naturals? L'objectiu de la tesi de J. Bachs 6s un intent 

de respondre aquests interrogants. 

EZ metode d ' i n o e s t i g a c i b  utiilitzat 6s doble: les 

imatges-Situacions d'Apercepci6 Tematica (ISAT) i 1'Escala Uni- 

polar de Símbols Natura-Família (EUS). El primer s'inspira en el 

TAT de Murray i l'autor l'elabora en vistes a detectar i analit- 

zar l'experisncia religiosa de la natura. Consta de 30 lamines, 

el tema de les quals pot desglossar-se en: natura sola, treball 

i natura, dona i natura, esport i natura, home a la lluna. A 

partir d'aquestes situacions cada individu efectua associacions 

lliures, avaluacib del nivel1 de profunditat i del valor reli- 

gibs, i descripci6 d'algunes situacions. El segon metode s'asse~ 

bla a les escales de diferencial semantic d'Osgood. Consisteix 

en una llista de 70 paraules-símbols (62 es refereixen a la na- 



tura i 8 a imatges familiars), que cada individu ha d'associar 

a la imago de Déu. La intensitat de l'associaci6 es medeix amb 

una escala de 7 graus. 

La m o s t r a  p r i n c i p a l  s'extrau d'una poblaci6 es- 

trictament urbana. Esta formada per 60 hornes, casats, d'una mit- 

jana d'edat de 37 anys. Tots han fet estudis superiors i exerceL 

xen professions liberals. La majoria s6n creients, es consideren 

membres de l'església catblica i s6n practicants. Altres mostres 

utilitzades per una analisi diferencial: 86 nois camperols cata- 

lans i 100 estudiants belgues, d'una mitjana de 17 anys. 

EZs r e s u l t a t s  de la recerca de J. Bachs s6n difí- 

c i l ~  de sintetitzar en el curt espai d'aquesta recensi6, ja que 

s6n més d'ordre qualitatiu que quantitatiu. 

Davant les diverses situacions que planteja el 

test de les ISAT es donen fonamentaiment dos tipus d'actituds 

que tendeixen a discriminar la poblaci6 estudiada. D'una banda 

es manifesta una actitud de contemplaci6, meditació i participa- 

ci6 profunda i joiosa amb la natura. De l'altra, una actitud en 

la qual predomina l'enfrontament, la lluita, l'esforq, la tena- 

citat, la superaci6, l'autovaloraci6 i l'afany de progrés. 

La natura pot apareixer, doncs, sota l'aspecte d'a 

colliment, inspirant serenitat i convidant a la reflexi6, o bé 

com un obstacle a vencer. Aquesta apercepci6 promou valors, en 

certa manera oposats, de contemplaci6 i acci6, davant dels quals 

cada individu reacciona diferentment i que tenen una incidencia 

en l'experiencia religiosa. En efecte, l'experiencia contempla- 

tiva - participativa de l'home en la natura obre el camí vers 

l'experiencia religiosa, sobretot quan aquesta es viscuda amb 
intensitat. En canvi, l'experiencia activa de l'home en el m6n 

(concretada fonamentalment en el treball) difícilment d6na a 

l'home la possibilitat d'arribar a una experiencia religiosa. 



Que l'experiencia religiosa s'inscriu necessaria- 

ment en el valor simbalic de 1'existSncia apareix en els resul- 

tats que obté l'autor mitjancant 1' EUS, on es demostra la me- 

diaci6 simbblica primordial de les imatges familiars i la per- 

manencia del sagrat simbblic celeste. Quan a la realitat fami- 

liar, es veu l'extraordinaria pregnancia de dos elements: la VA 
da i l'amor. Es a dir, l'experiencia de la vida que es viu en 

el si de la família i l'experiencia multiforme de l'amor són, 

pels adults ciutadans de la mostra, signes hierofhics de W u .  

Quan a les realitats de la natura, l'home les viu 

com a signe de W u  per llur serenitat, equilibri i quietud, com 

el "silenci de la natura" -on Déu parla cense paraules-, el 

"cel estrellat", "l'hora foscant". . . Aquí es retroba, doncs, la 
qualitat d'acolliment que remet a Déu i que constituiria, segons 

J. Bachs, un dels pols de la dimensió simbolice-religiosa de la 

natura. En la muntanya, el bosc, sota el 'cel estrellat, un cap 

el tard o a l'ombra d'un arbre, l'home fa l'experiencia d'una 

natura acollidora, on Deu es fa present de manera immediata. 

L'altre pol apareix en termes de grandesa, de for- 

cal d'eternitat, de misteri, de transcendencia. El cel estrellat, 

l'espai, el mar, l'horitz.6, el desert, la muntanya, l'abim.. . 
revelen la grandesa, la immensitat, la profunditat, el misteri 

i la infinitud de Déu, i desperten en l'home sentiments profunds 

de petitesa, de temor, de por, d'impotlncia i d'inseguretat. 

La proximitat encicadora d'una natura que acull 

l'home com la tebior d'una llar, i alhora la seva llunyania ins 

bastable, mes en113 de l'espai i del temps, constituirien en u- 

na dialectica harmanica l'especificitat de l'experiencia reli- 

giosa de la natura. 1 aquesta doble polaritat no seria altra co- 

sa, en el fons, que l'eco interior de la immanencia i transcen- 

ciencia divines. 





L'afirmació de Déu, conclou l'autor d'aquesta te- 

si, continua sient una paradoxa de proximitat i'distancia, d'ig 

manencia i transcendencia. El llenguatqe religiós interpreta la 

natura i ltexistSncia com significants d'un Deu indicible, p r b  

xim i llunya alhara. El m6n esdevé l'intermediari indispensable 
entre Déu i l'home, instaraurador paradoxal de distancia absolu- 

ta i trobament immediat. 

* En Jordi BACHS va defensar aquesta t e s i  en eZ Departament de Psico- 

logia de la  UNNERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA, davant e l  tribunal cons t i tu t t  

pels catedf i t ics ,  Drs. Siguan, Goma, Aragb, Carpintero i Garcia M d q u e ,  

que actu6 de ponent, e l s  q w l s  Z i  atorgaren la q w l i f i c a c i ó  de sobresalient. 


