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Dijous, 16 de gener del 2014, 19,30 h. Conferència-debat. Activitat gratuïta  
 
 
 

 Cicle “A QUINA SOCIETAT VIURE?” 
 
 
 

 A UNA SOCIETAT QUE CONEGUI... 
 … LA DISJUNTIVA QUALITATIVA “MODERNITAT-TRADICIÓ” 

 
 
 

Lluís Botinas, co-autor del llibre “DE MARX A PLATÓN. Retorno a la Tradición Occidental” 
 

L´Occident Modern es considera la civilització que culmina el procés de desenvolupament, 
avanç, evolució,…, de la humanitat i, en conseqüència, es creu la més sàvia, culta, lliure, justa  
i tot el (suposadament) millor-del-millor que es pugui pensar, per la qual cosa s’autodenomina 
amb títols altisonants com a “societat del coneixement”, “de la informació”, etc. Des de la 
superioritat que per definició l´Occident Modern atorga a la Modernitat, es dedica a imposar 
“la civilització” a la resta de la humanitat, a la que considera “primitiva” i pre-moderna (amb 
el que estaria inevitablement destinada a ser moderna en qualsevol de les variables, més  
“dures” -capitalisme, socialisme, comunisme,…- o més “suaus” -anarquisme, ecologisme, 
altermundisme, 15 M, decreixement,…). I per això, utilitza tots els enormes mitjans “civilitza-
dors” dels que disposa per a destruir el que d´altres civilitzacions queda sobre el planeta.  
 

Però en realitat l´Occident modern és una lamentable excepció sobre la Terra. És una anorma-
litat (René Guénon) o un accident (“Occident és un accident”, afirmava Raimon Panikkar). I, 
per què l ´Occident Modern és una excepció, una anormalitat i un accident? Doncs perquè totes 
les altres civilitzacions (inclosa la occidental fins a la “fosca” Edat Mitjana) s´han basat  
i se segueixen basant (en formes més o menys debilitades, doncs l´“Edat de Ferro” afecta  
a tots) en la Tradició, és a dir, en l´espiritualitat en tota la seva força i complexitat. 
 

L´Occident Modern és l´única civilització que s´ha constituït negant la dimensió espiritual de 
l´ésser humà. O, en el seu equivalent, és l´única civilització antitradicional. Començar a conèi-
xer l´existència de la Tradició és el primer pas per a recuperar l’harmonia personal, col·lectiva, 
planetària,... I per adonar-se de les arrels profundes de la crisi-no-tan-sols-econòmica-sinó-de-
tot-tipus actual i poder així entreveure una superació qualitativament diferent. 
 
 

TEMARI 
 

Autopresentació: cadascú sap el que sap, i no sap el que no sap. Aclarit això, desenvoluparé 
algunes consideracions a propòsit de l´anterior i de: -El significat de l´obra de René Guénon.  
-Només hi han dos punts de vista qualitativament diferents: el Punt de Vista Modern (o profà  
o horitzontal o material) i el Punt de Vista Tradicional (o sagrat o vertical o espiritual). -Qui és 
o no “desenvolupat”, i en què? -Cicles còsmics, Tradició Primordial i Formes Tradicionals.  
–Tradició és transmissió: la iniciació. –Esoterisme i exoterisme (la religió és una petita part del 
costat exotèric de la Tradició). –Inefabilitat no significa incogniscibilitat. –Intuïció intel·lectual, 
Simbolisme, Metafísica i Ciències Tradicionals. -Realització espiritual. Misteris majors i 
misteris menors. Salvació i Alliberament. -Els estats múltiples de l´ésser. -Evolucionisme? 
Reencarnació? -Tradició, Pseudo-Tradició, Anti-Tradició, Contra-Tradició. -Alguns criteris 
per a destriar el gra tradicional de la palla pseudotradicional. -La Tradició a Occident i al món. 
-Per a la recuperació Tradicional d’Occident. 
 


