
Què som nosaltres,  

homes i dones d'una llarga humanitat,  

que de sempre hem tingut necessitat 

d'una mare verge, d'un fill de Déu, 

d'anuncis divins, d'estels estranys, 

i d'un infant entre animals?

Tot el concepte d’un fill de Déu, nascut d'una verge, coberta per l'Esperit i la 
llum, estava ja perfectament elaborat, uns quants milers d'anys abans el cris-
tianisme, en l’antic Egipte, i era una realitat viva en els actes cultuals. 

Hem d'admetre, doncs, agraïts, que la teologia de la filiació divina no és un 
concepte específicament cristià. 

La mateixa realitat que avui dia anomenem "religió cristiana" existia 

també entre els antics: mai ha faltat ja des dels mateixos co-

mençaments de la humanitat fins que el Crist hi hagi vingut en la 

carn. Després, tot simplement, hem anomenat «cristiana» la verita-

ble religió, la qual sempre ha existit. 

 

Aquestes imatges de l’antic Egipte sobre 
la figura del “fill de Déu” ens porten en 
línia recta als dogmes de l’església primi-

tiva. 

Agustí d’Hipona 
Retractaciones 
Llibre I, cap. 12. 

Sr. Eugen Drewermann: 

No està vostè inventant la “sopa d’alls”? 

No deia això mateix ja el gran sant Agustí? 

 
 

Ni els únics… 

Fa anys, per explicar el relat de l'Anunciació de Lluc, 
pensava que ja en tenia prou si el comparava amb altres 
anunciacions de l'Antic Testament, per exemple, la de Ge-

deó. Era una manera de que "tot quedés a casa", dintre de la 
nostra "Paraula de Déu" i dintre de la nostra "història de 

salvació". Les narracions evangèliques de Lluc i de Mateu ens 
inviten als cristians, amb les seves imatges i representa-
cions arquetípiques pròpies dels mites, a adonar-nos que ni 

som els únics ni hem estat els primers en creure en el mis-
teri d’una “encarnació de Déu”. 

...ni els primers 
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La similitud inquietant entre els mites egipcis, orientals, grecs i budistes, d'una banda, i els relats de la 
nativitat de Crist, de l'altra, no va poder escapar a l'autor, professor d'Història de les Religions. La seva 
tesi esdevé així: és la comunitat cristiana d'Egipte la que va elaborar les narracions de la Infància, i ho 
va fer a partir de l'herència religiosa de l'antic Egipte. "Amb la doctrina de la filiació divina del Salvador, 
el cristianisme reviu representacions paganes molt esteses" (p. 39). La història del Nadal no és res 
més que una transposició dels antics mites del naixement virginal de nens divins. 

Drewermann no vol fer aquí una exegesi historico-crítica. En canvi, vol fer que les imatges, els mites i 
les llegendes parlin per si mateixos, escoltant allò que la psicologia de les profunditats expressa a tra-
vés d'ells. A partir d'aquí, la frontera entre el cristianisme i el paganisme es va diluint fins a desapa-
rèixer del tot: tots dos són expressions o intents de traduir una mateixa realitat arquetípica, una mateixa 
expectativa humana (p. 26). El cristianisme és, en definitiva, la religió de tots els pobles i de tots els 
temps (p. 38). És més antic que Jesús (p. 29) i que el judaisme, doncs apareix de diverses maneres en 
totes les religions antigues. 

La qüestió que es planteja ja no és la de la historicitat del cristianisme, sinó la de saber què signifiquen 
els mites que transmet, com desxifrar-ne el missatge codificat (p. 34). En efecte, Déu es revela en la 
història humana de tal manera que hi podem veure la revelació de Déu (p. 35). Pensar que una època 
científica hauria superat definitivament l'època dels mites no és res més que un engany: el mite és una 
forma eterna i ineludible d'expressió de la fe religiosa, i constitueix una matèria primera per al treball de 
l'historiador (p. 35) . Per tant, ja no es tracta de desmitologitzar, sinó de respectar i interpretar el llen-
guatge mític; ja no es tracta de separar el mite de la història, sinó de treure a la llum allò que la història 
humana vol expressar més profundament i que només pot fer accessible per aquest mitjà. Així, la his-
toricitat dels relats evangèlics ja no és res més que una qüestió secundària. L'important és saber quins 
arquetips s'expressen en els mites, les llegendes, els símbols i les imatges amb què es teixeixen. En 
qualsevol cas, "cap creença cristiana no pot obligar-nos a la deshonestedat històrica" (p. 96). 

Drewermann no s'allunya tant com es podria pensar de les posicions de la reforma. També es troba en 
els reformadors la idea que Crist preexistia l'home Jesús, i que els patriarques ja hi creien. No parlaven 
de "mites", sinó d'imatges, representacions, llums i de la claredat progressiva de la Revelació. 

Hi trobem, com aquí, la primacia de la fe i de la gràcia sobre l'obra (p. 66, 127-128), la idea que el 
perdó diví no és conseqüència de les obres humanes de penitència (p. 131) i que les recomanacions 
morals de la Llei són inútils mentre l'home estigui en pecat (p. 20-21). També la primacia de l'individu 
sobre el grup, de l'obediència a Déu abans que no pas als homes, i de la interioritat en tots els esforços 
religiosos (pp. 125-126), la teologia luterana de la creu, o teologia dialèctica, la de els "petits comença-
ments" (p. 174), l'afirmació que Déu no exigeix sacrificis (p. 127). Tot això ho té Drewarmann en comú 
amb la Reforma Protestant. 

L'únic punt important en què difereix realment en tota la seva obra és el seu indestructible optimisme 
sobre la naturalesa humana: l'home retornat a si mateix és bo, gran i digne com l'àngel que és la seva 
pròpia projecció (p. 61). A tot arreu el terapeuta, que ell és, ataca el sadomasoquisme que ha pervertit 
el missatge cristià i, a través d'un cert lirisme, la seva paraula té una fragància de redempció (p. 173).  

D. Fischer 
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