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Literatura i meditació
el rellotge mecànic i l’experiència del cos
per Albert Soler

E
ntre l’últim terç del segle 
XIII i el primer del XIV, 
l’Occident medieval va 
fer una invenció tècnica 
aparentment insignifi-

cant, però que ha tingut una enorme 
transcendència en la història de la hu-
manitat: la invenció del rellotge mecà-
nic. És clar que de rellotges, maneres 
de mesurar el temps, ja n’existien 
abans de l’edat mitjana: n’hi havia 
de sol, de sorra, d’aigua, o es deter-
minava el pas del temps mitjançant 
espelmes. La diferència és que cap 
d’aquests procediments no tenia un 
nucli mecànic. El que algú va crear en 
aquell moment era un giny que per-
metia mecanitzar un rellotge. Fins 
aleshores, la cultura occidental no ha-
via fet cap aportació tècnica rellevant 
que es pogués comparar a les que 
havien fet el món àrab o la Xina, per 
exemple. I tanmateix, aquesta inven-
ció serà el motor d’un canvi fonamen-
tal en la mentalitat humana.

Es tracta d’un mecanisme anome-
nat «escapament foliot». Un escapa-
ment és un dispositiu que permet regular el moviment 
d’una roda dentada. L’origen del mecanisme cal buscar-lo 
en els engranatges dentats de les rodes dels molins de vent 
o d’aigua que s’estenien per tota l’Europa medieval.

Un escapament foliot és un artefacte format per una 
tija vertical i un braç horitzontal posat sobre la tija en 
forma de T; aquest braç, que sosté uns pesos en els ex-
trems, és pròpiament el foliot. La tija té dues paletes orien- 
tades entre elles en un angle de 90º. Aquestes paletes 
s’insereixen entre les dents de la part superior i inferior 
d’una roda dentada, la roda d’escapament, que és mo-
guda per un pes. La roda, en el seu moviment, empeny 
alternativament les dues paletes de la tija i aquesta mou 
el braç horitzontal o foliot. Les paletes, tanmateix, també 

frenen el moviment de la roda que, 
gràcies a la forma i disposició de les 
seves dents, alhora impulsa les paletes 
i mou el foliot. La posició dels pesos 
a l’extrem del foliot permet ajustar la 
velocitat del conjunt, endarrerint o 
accelerant el moviment. El resultat és 
la creació d’una inèrcia de moviment 
que, un cop posada en marxa, esdevé 
contínua i resulta automotriu: un mo-
viment alimenta l’altre. El tic-tac ca-
racterístic del rellotge mecànic es crea 
per aquest doble moviment de la tija i 
els braços i de la corona dentada.

El rellotge mecànic permet mesu-
rar el temps de manera molt precisa, 
però produeix un efecte més subtil 
i més impactant en la consciència 
humana: el descompon en intervals 
regulars, el fracciona en intervals molt 
petits, el tic i el tac; el converteix en 
una cosa discontínua.

L’evolució i la generalització del re-
llotge mecànic, que serà lenta, llarga, 
però imparable, crea una noció lineal i 
abstracta del temps; la percepció tem-
poral deixarà de ser cíclica i orgànica. 

Perquè el temps és, abans que res, una experiència; és 
el flux en què els humans vivim; un flux que no es pot 
fragmentar. Exactament com l’aigua o la música. L’abs-
tracció que hom pot fer de la música en un pentagrama, la 
descomposició d’una melodia en notes, pot fer la falsa im-
pressió que la música és una suma de parts; en realitat, no 
és així: la música és un flux que es percep globalment, tot 
al mateix temps. Les notes no són parts de la música: són 
notes aïllades. Amb el temps passa el mateix, però estem 
tan acostumats a identificar temps i rellotge, tan avesats a 
controlar el temps mitjançant horaris, calendaris, alarmes 
i agendes, que ja no ens adonem que el temps no és una 
entitat externa a nosaltres, sinó que és una experiència 
interna, corporal.

«La invenció del 
rellotge mecànic serà 
el motor d’un canvi 

fonamental en la 
mentalitat humana.»

«No ens adonem 
que el temps no és 

una entitat externa a 
nosaltres, sinó que és 

una experiència interna, 
corporal.»

«L’evolució i la 
generalització del 

rellotge mecànic, que 
serà lenta, llarga, però 

imparable, crea una 
noció lineal i abstracta 

del temps.»
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a l’edat mitjana, permetia regular el moviment d’una 
roda dentada i va ser l’origen de la invenció del rellotge 
mecànic. A la foto, dibuix del mecanisme del rellotge de 
Vick construït a París el 1379 per Henri de Vick.

Mecanisme d’escapament del rellotge d’una torre que es 
pot veure al Deutsches Uhrenmuseum de Furtwangen.

Amb el rellotge mecànic, l’Occident medieval va im-
pulsar una innovació tècnica, però també mental, que 
havia de transformar la consciència humana. Gràcies a 
aquest giny es pot dominar el temps i això permet generar 
un model de societat basat en el temps numèric, quanti-
ficat amb precisió. Vet aquí una forma d’empoderament 
mental i tècnic de conseqüències enormes en la història 
de la humanitat. El domini del temps permet també el do-
mini de l’espai i el domini del temps i de l’espai és poder; 
vaja, és el poder.

El rellotge mecànic introdueix un instrument de con-
trol del temps, que és una forma molt subtil de control de 
la vida, però que diria que és l’origen de tots els altres con-
trols mentals que apliquem a la nostra vida. La hipertròfia 
de tot allò que és mental en la societat moderna té molt 
a veure amb el poder que donen l’abstracció i el control. 
Abstracció i control, tanmateix, són dues coses radical-
ment diferents —i temo que oposades— a l’experiència.

A partir d’aquí, podem preguntar-nos quantes coses a 
la nostra vida s’han convertit en abstraccions poderoses, 
que ens donen control, però que han deixat de ser expe-
riències que ens fan sentir vius i ens fan créixer. La salut? 
És una abstracció en la mesura que qualsevol símptoma 
anòmal es transforma en una potencial amenaça que cal 
controlar i eliminar. És una experiència en la mesura que 
tot símptoma és expressió d’alguna realitat que hi ha en 
nosaltres, que reclama la nostra atenció. L’exercici físic? 
Abstracció, en la mesura que s’ha convertit en una sèrie 
de reptes a superar. Experiència, en la mesura que és mo-
viment i expressió del que som i de com som. És a dir, 
vivim en l’abstracció en la mesura que ens separem de  
la realitat, l’aïllem de nosaltres; vivim en l’experiència en la 
mesura que ens percebem vinculats a la realitat, dins de 
la realitat.

Fixem-nos ara en el cas dels textos literaris. En la me-
sura que els convertim en objectes d’estudi els separem 
de nosaltres i esdevenen entitats abstractes. Aquest enfo-
cament objectiu o objectivador aporta molta informació al 
coneixement de les obres, cosa certament positiva. Tanma-
teix, la literatura com a experiència és una conversa per-
sonal amb un text (que com la música o el temps és un 
flux continu) feta des d’una circumstància ben concreta. 
Els objectes són susceptibles de valoració (podem situar les 
obres literàries en un cànon); en canvi, les experiències són 
personals i intransferibles i, per tant, són sempre dignes 
de respecte i valuoses per a qui les té. Com sostenia E.H. 
Gombrich, hom no s’equivoca mai en les obres d’art que li 
agraden o en allò que hi aprecia; si de cas, es pot equivocar 
(de vegades, estrepitosament) en les que no li agraden. L’es-
tudi objectivador té raó de ser en funció de l’enriquiment 
de l’experiència lectora. L’experiència em vincula a l’obra 
que llegeixo en la mesura que deixo que m’afecti.

En aquest sentit, vincular la lectura amb pràctiques 
de meditació permet obrir una disposició completament 

«El tic-tac característic del rellotge 
mecànic es crea per aquest doble 
moviment de la tija i els braços i 

de la corona dentada.»
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«La literatura com a experiència és 
una conversa personal amb un text.»

«El cultiu de l’atenció, portat a la 
lectura de textos, pot fer percebre 
de manera més profunda, directa, 

intuïtiva, sense judici, el sentit d’un 
text literari.»

«Vincular consciència del cos 
i literatura és també una bona 

estratègia per recuperar el gust per 
la lectura.»

nova davant del text, més dialògica, empàtica, compren-
siva, que aconsegueix que el text interpel·li i impacti el 
lector no només per la transmissió d’uns coneixements, 
sinó també per la transmissió d’una experiència. És allò 
que fem a l’Aula de Literatura i Meditació del Departa-
ment de Filologia Catalana i Lingüística General de la 
Universitat de Barcelona (https://filcat.ub.edu/aula-de-
literatura-i-meditacio). Entenem per meditació qualsevol 
pràctica que, partint de la consciència del cos, promou un 
exercici qualitatiu de l’atenció. El cultiu de l’atenció, portat 
a la lectura de textos, pot fer percebre de manera més pro-
funda, directa, intuïtiva, sense judici, el sentit d’un text 

LES ARRELS GREGUES DE LA BIOLOGIA
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literari. El que plantegem és que la lectura (i l’escriptura) 
es pot entendre com una pràctica meditativa que deriva en 
una comprensió eficient.

La consciència del cos és la manera més efectiva de re-
cuperar l’experiència del temps i, en definitiva, de recuperar 
l’experiència per damunt de l’abstracció; és la manera més 
efectiva, per tant, de sostreure’s de la tirania del control que 
ens imposen o que ens autoimposem. Vincular consciència 
del cos i literatura és també una bona estratègia per recupe-
rar el gust per la lectura. Retornar a la percepció del cos és 
com tornar a casa: és tornar a viure dins del flux temporal, 
del flux que és la vida, del flux que és la literatura.
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