Com és que?
Des de quan? Què va ser abans?
...?
Preguntes i més preguntes
que la humanitat no deixa de fer-se
des dels temps més antics...
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La creació
Al principi, només existia Déu. Un dia va rebre una caixa de fusta
plena de pèsols. Qui podia haver-la enviat? Per descomptat, ell no
coneixia a ningú més. Allò li feia mala espina, així que va deixar la caixa, és a
dir, la va deixar flotant- tal qual al lloc on l'havia trobat.
Set dies després, les beines dels pèsols van rebentar. L'explosió va ser
tan violenta que els pèsols van sortir disparats cap al No-res. Els pèsols que
havien compartit una mateixa beina preferien quedar-se junts i giraven al
voltant dels seus altres companys. Van començar a créixer i a brillar, i així, del
no-res, va sorgir l'univers.
Déu estava ben perplex. Més tard, en un d'aquests pèsols es van
desenvolupar totes les formes imaginables de vida, també la humana. Com
que aquells éssers humans sabien qui era Déu, li van atribuir la creació de
l'univers i el van adorar com al seu creador.
Tot i que Déu no va fer mai res per treure’ls de l’error, encara avui es
pregunta qui dimonis va poder-li enviar una caixa amb pèsols.

De: Jürg Schubiger i Franz Hohler. “Así empezó todo. 34 historias sobre el origen del mundo.”
(il·lustracions de Jutta Bauer) Madrid, Anaya, 2010. p. 22.
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Observant el cel amb telescopis
Fa més de cent anys, el 1909, a prop de Los Angeles, al cim del magnífic
Mount Wilson, es va construir un gran telescopi, el més potent que havia
existit fins aleshores. Va ser molt dificultós pujar tots els materials dalt del
cim. El jove Milton Humason era qui s’ocupava de les mules. Les carregava
amb aquelles peces tan delicades i en prenia cura fins que no arribaven a
dalt. Un cop allà, descarregava i observava encuriosit com cada peça prenia
el seu lloc en l’observatori en construcció..
Quan,
finalment, el
telescopi
gegant va estar
acabat, els
responsables
de la instal·lació
van oferir al noi
de les mules si
volia quedars’hi a treballar.
En Milton va
acceptar.
Atenia la porta, s’ocupava del manteniment, netejava..., i passava tantes
estones com podia aprenent dels astrònoms i observant embadalit les nits
estelades.
Una nit, va caure malalt l’ajudant del telescopi i l’astrònom en cap va demanar a
Milton que els ajudés. Milton se sentia ben feliç! De seguida els astrònoms es van
adonar que en Milton coneixia perfectament tots els secrets d’aquells aparells que
ell mateix havia vist construir i que els sabia manipular amb gran precisió. Des
d’aleshores, en Milton Humason es va convertir en l’operador responsable del
telescopi de Mount Wilson.
Passats uns anys va arribar a l’observatori un astrònom anomenat Edwin
Hubble, que tot seguit es va entendre molt bé amb en Milton. Hubble i Milton
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Humason es van posar a treballar junts per mesurar les distàncies de les galàxies
llunyanes. Gràcies a la precisió de Humason en obtenir espectres d’alta qualitat
de galàxies distants i els càlculs de Hubble, tots dos es van adonar d’un fet
sorprenent : les galàxies es movien allunyant-se, allunyant-se més i més del punt
d’observació, i a més llunyania més velocitat!
Si les galàxies s’allunyaven, volia dir que l’univers creixia, s’eixamplava. Com quan
tirem una pedra a l’aigua i a la superfície es fa una petita anella que va creixent,
que s’expandeix per tota la superfície.
Així doncs... si les galàxies s’allunyen, vol dir que l’any passat estaven més juntes.
I fa cent anys, encara més juntes! I fa mil anys, més juntes... i més enllà, més juntes
encara! I al començament, què? Doncs tot, tot , tot, molt comprimit i junt, fins a
tal punt que ja no fos possible ajuntar-se més!
“Però, aleshores –van pensar Humason i Hubble– quan tot estava així, junt i
comprimit, què ho va fer que la matèria, gasos i partícules comencessin a
escampar-se d’aquesta manera?”

Potser...
podria haver estat
causa d’una explosió:
“BANG!”

–

per

Una gran explosió, un gran
“bang”! (A big bang!)
se’ls va acudir pensar–.
Per què aquesta Gran
Explosió?
Què la va provocar?
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Hubble i Humason van seguir investigant, com també molts altres científics arreu
del món, abans i després d’ells. Moltes i moltes hores d’observacions, de càlculs,
d’experiments, de fer treballar la imaginació, d’intercanviar idees i comparar
resultats que ens permeten suposar què és el que devia passar. Si, per exemple,
calculem a quina velocitat s’engrandeix l’univers i quant de temps li ha calgut per
arribar a la seva actual grandària, situaríem aquella gran explosió fa uns 15 o 20
mil milions d’anys. En aquell moment tota la matèria i l’energia devia estar
concentrada en un punt força petit, a bilions de graus. En les primeres fraccions
de segon, devia irradiar intensament, com una bola de foc còsmica eixamplantse arreu.
A mesura que s’estenia s’anava refredant, la radiació perdia tanta brillantor,
diferents tipus de gasos i pols en moviment van anar fent com uns grumolls...: es
formaren les galàxies. Dins les galàxies el gas continuava acumulant-se, agrupantse, formant estrelles i planetes...
L’estrella que anomenem Sol es va formar fa uns 4.600 milions d’anys i uns 100
milions d’anys després, el planeta Terra, la nostra Terra. A poc a poc les
temperatures continuaven baixant, el vapor d’aigua es va poder acumular a la
superfície en forma de grans pluges, i així es van formar els oceans. I en aquella
aigua, molt temps després, apareixerien els primers organismes vius...
Com era l’univers abans de l’explosió? Què hi havia? Com devia ser, com un ou
tot concentrat de matèria i energia, potser? Com podria ser això? I per què existia
aquell ou, o fos el que fos el que existia? I des de quan?
Podrem saber algun dia com resoldre tants enigmes?
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Abans del naixement d’aquest món nostre,
hi havia el Caos
	
  

-un relat de l’Antiga GrèciaQuan el mar i la terra i el que cobreix tot el firmament estaven units, quan el foc
i l’aire i l’aigua estaven barrejats, quan tots el elements formaven una massa
informe on res s’hi podia sostenir, allò era anomenat Caos.
El fred i la calor vivien barrejats en una contínua baralla, així com també l’eixut i
la humitat. Tot era a baix i a dalt alhora, els cossos entrexocaven constantment.
Tot era a dins i a fora al mateix temps. Tot era i no era.
Fins que una Força sobrenatural, de qui no ha estat revelat el nom ni el llinatge,
va decidir de donar un final al Caos. I la Força va començar a posar odre en el
desordre, a separar els elements contraris, a donar forma a allò que no en tenia,
a deixar unes coses a dalt i unes altres a baix.
I per obra de la Força es va formar el Firmament, amb els seus astres, i la Terra,
amb les seves muntanyes i valls, i la Mar, amb les seves aigües innombrables. I
així va néixer l’Univers, a punt perquè hi vinguessin els déus i, més tard, els éssers
humans.
(Adaptació de la versió de Miquel Desclot. Això era i no era... Barcelona, Onda, 1979. p. 22)
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El Popol Vuh
-llibre sagrat del Poble MaiaEl Popol Vuh ('llibre del consell' o 'llibre de la comunitat'; del quitxé: popol,
'comunitat', 'junta', …; i wuj, 'llibre') és un recull de relats del poble quitxé,
(pertanyent a l’antiga civilització maia), de la zona de Guatemala i Hondures. El va
escriure en castellà Fra Francisco Ximénez, a principis del s. XVIII, basant-se en un
manuscrit quitxé que recollia els antics relats del poble. El relat de la creació de
l’Univers i de tots els éssers és bastant llarg. Aquí el trobareu una mica resumit.

1. Heus aquí que tot estava en suspens, calm i silenciós ; no hi havia
moviment, res no existia, ni l’espai ni el temps. Ni humans, ni animals, ni ocells
ni peixos, ni crancs, ni arbres, ni pedres, ni valls, ni tan sols palla o herba.
2. No hi havia rastre del rostre de la terra, tot ho ocupava un mar serè i un
cel infinit. No se sentia cap so ni hi havia cap moviment, tot era absolut silenci
en una foscor total.
3. En aquell silenci hi havia el Creador i Formador -anomenat Hurakan, el
Cor del Cel-, el que posà el germen de totes les existències dins de l’aigua. I
Tepeu, el Senyor, i Gucumatz, la Serp emplomallada, que es la forma de la
Gran Saviesa.
4. Aleshores la paraula del Creador va arribar, en la foscor, fins a Tepeu i
Gucumatz, que van sentir la veu del Creador dins seu. I, reunits Tepeu i
Gucumatz, pensant i reflexionant sobre el que havien sentit, les coses es van
començar a originar; quan parlaven entre ells, cada cosa que pensaven prenia
forma.
5. Així es va originar la llum, que és la manifestació del Cor del Cel, i les
diverses senyals de la llum: la centella, el gran llamp i el llampec petit.
6. La centella, el gran llamp i el llampec, es van reunir amb Tepeu i
Gucumatz, i tots junts van pensar sobre el que havia d’existir.
- Cal que l’aigua s’aparti i quedi agrupada en mars i rius, per tal que aparegui
l’Uleu, els grans espais de terra per poder sembrar i que quan neixin les
criatures puguin alimentar-se.
7. I cada cosa que pensaven, prenia forma: de les aigües van aixecar-se
boires i núvols, i el nivell va començar a baixar ; a mesura que baixava, van
començar a aparèixer espais de terra, com les closques dels crancs que veiem
quan s’aparta l’aigua; i les aigües es van agrupar en mars i en rius, que es van
repartir per tot arreu, per muntanyes i valls, i quan s’aturaven feien llacs. Sobre
les muntanyes i les valls van aparèixer arbres i herbes.
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8. Aleshores Tepeu, Gucumatz, la centella, el gran llamp i el llampec petit,
van començar a reflexionar sobre una varietat d’éssers vius, i així van ser creats
els ocells, els lleons i els tigres, les serps i els cérvols, i molts més.
9. -Cérvols, viureu prop dels rierols i menjareu l’herba dels camps, us
reproduireu a les muntanyes i caminareu sobre quatre potes.

10. -Vosaltres, ocells, fareu els vostres nius als arbres, i allà naixeran les
vostres cries. Quan la pluja us mulli us expulsareu l’aigua i quedareu secs.
I així van anar repartint tota la terra entre els animals, per a que cadascú
tingués el seu lloc i sabés com viure.
11. Aleshores, Hurakan el Creador, veient tots els éssers, els va dir :
- Éssers vivents, lloeu el nom dels que us han donat vida. Els nostres noms
són Hurakan, Tepeu, Gucumatz, la centella, el gran llamp i el petit llamp.
Saludeu-nos agraïts, prengueu cura de tot el que hem creat per a vosaltres!
12. I quan va dir això tots els animals es van posar a cridar, a udolar, a
cantar, cada un feia un so diferent, però cap d’ells sabia parlar ni dir el nom
del Creador i les seves manifestacions.
13. Hurakan va dir :
- Haurem de fer un altre ésser, una criatura que sàpiga parlar.
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14. Van provar de fer-lo amb fang, però no els va sortir bé. Es desfeia tot,
no s’aguantava dret, era molt dèbil ; podia dir paraules però no tenia gens
d’enteniment. Així doncs, el van desfer.

15. Aleshores es van tornar a reunir per pensar com fer-ho, i van demanar
consell al Sol i a la lluna, i als vells endevins.
- De fusta l’heu de fer –digueren.
16. Van tallar la forma humana en un pal, i li van fer la boca, i li van donar
alè. Així van prendre vida els éssers humans, eren forts i podien parlar. Però
no tenien cor ni enteniment; van oblidar qui els havia creat i vivien en va
sobre la Terra. Eren a la Terra però no sabien perquè.
17. Així doncs, també els van desfer. Hurakan, Tepeu, Gucumatz, la
centella, el gran llamp i el llamp petit es van tornar a reunir. Un gat, una
cotorra, un coiot i un corb van anar fins a ells i els van parlar del blat de moro.
I van comprendre que havien de fer els nous éssers de blat de moro.
18. De pasta de blat de moro van fer la seva carn i la seva sang. Ara sí que
s’aguantaven i parlaven amb intel·ligència. Tot ho veien i tot ho sabien. De
seguida van dir paraules d’agraïment al Cor del cel, i a Tepeu, Gucumatz, a
la centella, al gran llamp i al llamp petit.
19. -En veritat, us volem lloar i donar gràcies! Doncs ens heu donat una
cara i una boca, podem parlar, escoltar, veure, pensar i caminar. Sentim i
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coneixem el que està a prop, i el que està lluny, el que és gran i el que és
petit. Us donem gràcies!
20. Aleshores els va entrar una altra preocupació:
-Ara què farem? Aquests humans ho saben tot. Aviat voldran ser com
nosaltres!
21. Es van tornar a reunir per buscar una solució. Van decidir enterbolir una
mica la visió dels humans per tal que només veiessin el que tenien a prop, i
també els van esborrar alguns coneixements.
22. Hi havia en total quatre homes: Balam-Quitzé, Balam-Acab, Mahucutah
i Iqui-Balam. I quatre dones: Cahá-Paluna, Chomihá, Tzununihá i Caquixahá.
Quatre parelles en total. Aquests van ser els nostres avantpassats, l’origen
de tots nosaltres, la gent Quitxé.

(a partir de l’edició del Fondo de Cultura Económica. Les 2 il·lustracions són aquarel·les de
Diego Rivera para l’edició de l’Institut Nacional d’Antropologia i Història, INAH. Mèxic).
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El relat de la Creació al llibre del Gènesi
	
  
Aquest relat es troba al llibre del Gènesi, que és el primer llibre del TANAK (el llibre
sagrat del judaisme) i el primer llibre a la BÍBLIA (el llibre sagrat del cristianisme).
“Gènesi” és una paraula grega que vol dir “origen”.

1. Al principi, Déu va crear el cel i la terra.
2. La terra era caòtica i desolada, les
tenebres cobrien la superfície de l'oceà, i el
vent de l'Esperit de Déu planava sobre les
aigües.
3. Déu digué:
- Que existeixi la llum.
I la llum va existir. 4. Déu va veure que la
llum era bona, i separà la llum de les
tenebres. 5. Déu va donar a la llum el nom
de dia, i a les tenebres, el de nit.
Hi hagué un vespre i un matí, i fou el primer
dia.
6. Déu digué:
- Que hi hagi un firmament enmig de les
aigües, per a separar unes aigües de les
altres.
7. I va ser així. Déu va fer la volta del
firmament i va separar les aigües que hi ha a sota la volta de les que hi ha
a sobre.
8. Déu donà a la volta del firmament el nom de cel.
Hi hagué un vespre i un matí, i fou el segon dia.
9. Déu digué:
- Que les aigües de sota el cel s'apleguin i que així apareguin zones
seques.
I va ser així. 10. Déu donà al que era sec el nom de “terra”, i a les aigües
aplegades, el nom de “mar”. Déu veié que tot això era bo.
11. Déu digué:
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- Que la terra produeixi vegetació, herbes que facin llavor i arbres de tota
mena que donin fruit amb la seva llavor, per tota la terra.
I va ser així.
12. La terra produí la vegetació, les herbes de tota mena que fan la seva
llavor i els arbres de tota mena que donen fruit amb la seva llavor. Déu
veié que tot això era bo.
13. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el tercer dia.
14. Déu digué:
- Que hi hagi a la volta del cel uns llumeners per a separar el dia de la nit
i assenyalar les festivitats, els dies i els anys, 15. i que des de la volta del
cel il·luminin la terra.
I va ser així. 16. Déu va fer els dos grans llumeners: un de més gran que
governés el dia i un de més petit que governés la nit; va fer també les
estrelles. 17. Déu els col·locà a la volta del cel perquè il·luminessin la terra,
18. governessin el dia i la nit i separessin la llum de les tenebres. Déu veié
que tot això era bo.
19. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el quart dia.
20. Déu digué:
- Que les aigües produeixin éssers vius que s'hi moguin i animals alats que
volin entre la terra i la volta del cel.
21. Déu va crear els grans monstres marins,
els éssers vius de tota mena que es mouen
dintre l'aigua, i tota mena d'animals alats.
Déu veié que tot això era bo. 22. Déu els
beneí dient-los:
- Sigueu fecunds, multipliqueu-vos i
ompliu les aigües dels mars, i que els
animals alats es multipliquin a la terra.
23. Hi hagué un vespre i un matí,
i fou el cinquè dia.
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24. Déu digué:
- Que la terra produeixi éssers vius de tota mena: bestioles i tota mena
d'animals domèstics i feréstecs. I va ser així. 25. Déu va fer tota mena
d'animals feréstecs i domèstics i tota mena de cucs i bestioles. Déu veié
que tot això era bo.
26. Déu digué:
- Fem l'home i la dona a imatge nostra, per a que se’ns assemblin, i regnin
entre els peixos, les aus i els animals terrestres. 27. Déu els va crear a
imatge seva.
28. Déu els beneí i els digué: “Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, pobleu
la terra i governeu-la. 29. Us dono totes les herbes que fan llavor per tota
la terra, i tots els arbres fruiters i arbres que fan llavors per què us serveixin
d’aliment. 30. I als animals els dono tota l’herba verda per aliment.” I així
va ser.
31. Déu veié tot el que havia fet, i estava molt bé. Hi hagué un vespre i un
matí, i fou el sisè dia.
2,1-4. Així van quedar acabats el cel i la terra, amb tot el que s’hi mou. El
sisè dia, Déu havia acabat la seva obra. I el dia setè va reposar de tota
l'obra que havia fet. Déu beneí el dia setè perquè aquell dia reposà de tot
el que havia fet.
Així van ser els orígens del cel i de la terra.

ilustraciones: Janusz Grabianski, para: La Bíblia. (Noguer, 1972)
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Relats dels pobles de Nord Amèrica
Contaven els avis…
Al principi, el Gran Esperit va fer aquest món pel seu delit. Va aixecar les
muntanyes, va excavar els llacs, va dibuixar el curs dels rius, va plantar els
boscos; i -per a que hi visquessin- va crear els insectes, els peixos, els rèptils,
els ocells, les bèsties i els humans, tots d'una mateixa carn. I en tots ells va
dipositar l'alè de vida, que és una part del Gran Esperit.
Tots som fills seus. L'ésser humà només és una mica superior als animals,
perquè posseeix una mica és d’enteniment i un millor coneixement del Gran
Esperit. També està millor dotat per sentir les Veus que aporten coneixement
del Món Invisible.

Narració del poble
Omaha
Al principi totes les coses
eren a la ment de Wakonda.
Totes les criatures eren
esperits, també els éssers
humans.
Es movien d’aquí cap
allà per l’espai que hi ha
entre la terra i les estrelles. Buscaven un lloc on poder viure amb un cos. Van
pujar fins al sol, però aquest no era un bon lloc per viure-hi. Van anar a la
lluna, però tampoc era un bon lloc. Aleshores van apropar-se a la terra, però
la van trobar tota coberta d’aigua. Van volar pels aires cap al nord, el sud,
l'est i l'oest, però no van trobar ni una mica de terra seca. Es van entristir
molt.
Tot d'una, entre les aigües va sorgir una gran roca que va esclatar en
flames! Les aigües es convertiren en núvols i va aparèixer la terra seca. Van
començar a créixer plantes i arbres. Van baixar els esperits i es van fer de carn
i de sang. Es van alimentar de les llavors de les herbes i dels fruits dels arbres,
i la terra va vibrar amb els seus cants d'alegria i gratitud a Wakonda, el
creador de totes les coses.
(E.Thomspon Seton , J.M. Seton. La tradición del indio norteamericano. Hesperus)
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Narración del pueblo yokut, de California
En els temps més antics només hi havia aigua. Aigua per tot arreu. I molt
lluny, al mig de l’aigua, sobresortia un pal, fort com un tronc d’arbre. I damunt
del pal hi havia un gran niu on s’estaven, molt atapeïts, els ocells i tots els
altres animals. L’àguila era el cap; també hi havia el llop i el coiot, la pantera,
el falcó, el còndor, els ànecs i l’ós.
L’àguila veia que estaven molt atapeïts i que necessitaven tenir terra.
Aleshores va dir a un ànec:
- Capbussa’t dins l’aigua i porta terra.
L’ànec ho va intentar, es va submergir tant com va poder però no va
trobar la terra. I l’àguila va donar la mateixa ordre a un altre ànec que ho va
tornar a intentar sense èxit. I així un rere un altre, fins que n’hi va haver un
que es va submergir a moltíssima profunditat. I va poder recollir una mica de
terra, però va morir. Quan el seu cos va arribar a la superfície, l’àguila va veure
la terra al seu bec, i darrere les ungles, i la va recollir. Va fer una massa
barrejant la terra amb unes llavors i la va deixar flotant damunt l’aigua. I va
passar tot un dia i una nit: aquella pasta va créixer i créixer i es va fer molt
gran.
L’àguila va voler provar si era prou forta i segura per a poder-hi viure. Amb
els primers llums de la matinada, va dir dir al llop: “Udola ben fort”.
El llop va udolar ben fort i la terra trontollà fins a desfer-se tota.
- Hem de tornar a començar -va dir l’àguila.
Aquest cop va fer la pasta més grossa i amb
més llavors. I flotant damunt de l’aigua va créixer
i créixer molt. Novament l’àguila va voler
comprovar la seva resistència. El llop va udolar
ben fort fins a tres vegades. La terra va tremolar
com quan hi ha un terratrèmol, però no es va
desfer. Es va sostenir ferma. Tot seguit el coiot va
proferir el seu crit i també va resistir.
- Aquest és un bon lloc per viure -va veure l’àguila.
Així doncs, tots els animals es van traslladar a
terra ferma i, un cop allà, els ocells van preferir
continuar vivint dalt dels arbres mentre que el
llop, el coiot, l’ós i tots els altres animals van optar
per fer caus a terra.
(A: Mircea Eliade. Dioses, diosas y mitos de la creación.
Buenos Aires, Megápolis, 1974)
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Una narració vikinga
Narració dels víkings, antics pobladors de Noruega i Islàndia. La mitologia
vikinga es troba recollida als Eddas. No se sap ben bé quin és el significat de
la paraula Edda. Inclou un poema en el qual una vident parla dels orígens del
Cosmos i del dels humans.

Així va parlar la vident:

Molt antics eren aquells temps en els que vivia el gegant Imir; de foscor i
de buit s'alimentava. Eren els primers temps i no hi havia res, ni sorra ni
mar, ni les fredes onades. Ni terra. Ni cel a les altures. Ni un bri d'herba hi
havia, només un buit gegantí, només l'abisme Ginnungagap existia.
Fins que un dia, Imir, dormint,
va començar a suar, i així va ser
com va concebre la raça dels
gegants, i a sota la seva axil·la
esquerra varen créixer un
home i una dona, els pares de
Borr. De Borr i Bestla naixeren
Odín, Hönir i Lodur.Van ser
ells, els tres fills de Borr i Bestla
els qui varen matar a Imir i del
seu cos el món van fer.
Allà, a l’abisme Ginnungagap,
el varen formar. De la seva
carn van fer la terra, de la sang
el mar amb les seves onades i
els llacs. Dels ossos, els turons;
de les dents i els queixals, les
pedres i les roques. Del seu
pèl, els arbres, i l'esfera del cel
amb el crani. I amb el cervell
formaren els núvols que van
omplir el cel..
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Tot vorejant el mar per la costa, els fills de Borr van trobar dos troncs
d’arbres retornats pel mar. Els van agafar i amb ells van crear els éssers
humans. Odin els va donar forma, esperit i vida; Hönir saviesa i moviment,
i Lodur escalfor, parla, oïda i vista. Els van donar robes i noms. Aski va ser
el nom de l’home i Embla el de la dona, i d'ells es va engendrar l'estirp
humana, que va rebre el Midgard com allotjament. De les celles d’Imir va
ser fet el Midgard, un lloc segur per als éssers humans, a recer dels
gegants.
Arribaren aleshores les tres donzelles, poderoses en saviesa, des de la llar
a sota del gran arbre, l'arbre del centre, Yggdrasil, l'arbre sagrat. Urd,
Verdandi i Skuld eren els seus noms. Allà van dictar les lleis, a l'arbre les
gravaren, establint així la vida i el destí dels fills dels homes.

(adaptació a partir de: Helena Galiana. Mitos de la creación. Madrid, Tikal-Susaeta.
I de: Mircea Eliade. Dioses, diosas y mitos de la creación. Buenos Aires, Megápolis).
Il·lustració: Katharine Pyle
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Himne a Atón
- Antic Egipte -

Apareixes en tot el teu esplendor a l'horitzó
del cel, disc vivent que determines la vida!
Tan bon punt et lleves a l'horitzó
omples els països amb la teva perfecció.
Ets bell, gran, brillant,
t'eleves per damunt de l'univers.
Els teus raigs envolten aquesta terra
i tot el que has creat.
Per lluny que siguis,
els teus raigs toquen la terra.
Et tenim davant dels ulls
però se'ns oculten els teus camins.
Tan bon punt t'amagues per l'horitzó occidental, l'Univers
queda sumit en tenebres. Però a l'alba, quan et lleves a l'horitzó,
apartes les tenebres amb els teus raigs lluminosos.
Es vesteix el país de festa, la humanitat es desperta i es posa dempeus,
purifica el cos, es vesteix i alça els braços per adorar-te.
L'Univers sencer es posa a la seva tasca, els animals damunt les seves potes,
els ocells en vol, tots viuen quan tu t'aixeques per ells.
Fins i tot els peixos s'apropen a la superfície del riu i miren vers el teu rostre:
doncs els teus raigs penetren les verdes aigües.
Sostens tot allò que has fet. Cuides al fill en el ventre de la mare, li dones alè.
Quan neix, obres bé la seva boca, i respira, satisfàs totes les seves necessitats.
Al pollet mantens en vida dins de l’ou, el teu alè el manté viu.
Has establert el temps just fins que trenca la closca,
quan surt de l’ou per piular, sostenint-se sobre les seves potes.
Innombrables són les coses creades!
Moltes s'amaguen als nostres ulls.
Oh, únic Déu que no tens igual! Vas crear l'Univers segons els teus designis,
els éssers humans, el bestiar, i els animals salvatges,
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tot el que viu damunt la terra, tot el que hi ha en els cels.
Cadascú és al seu lloc, cadascú té de què menjar.
En aquesta terra vas crear el Nil, per a que els egipcis poguessin viure.
Diferents són els que viuen en terres estrangeres i parlen llengües estrangeres.
Tu, Senyor de l'univers, de tots et preocupes,
Senyor de tots els països, per a tots t’aixeques en el firmament,
Senyor que prens cura de tota cosa!
Tu que dones la respiració a totes les criatures per a que puguin viure,
amb els teus raigs alletes i alimentes la natura,
gràcies a ells, les plantes viuen i creixen.
Vas situar el cel ben lluny per poder-te enlairar
i tenir clara visió de tot allò creat.
Alçant-te en la teva forma d’Aton vivent, la teva mirada tot ho abraça.
Pel teu fill que et coneix,
el que ha sortit de la teva mateixa persona,
el rei de l'Alt i del Baix Egipte,
Senyor del País Doble, Fill de Ra, el vivent, Akhenaton,
llarga sigui la seva vida!
I la de l'esposa que estima,
la Dama del País Doble, Nefertiti,
que visqui eternament!

D’Egipte ens han arribat diverses versions dels orígens, gravades als sarcòfags, escrites en
papirs, etc. L’Himne a Aton exalça a la divinitat solar, Aton, com a creador de l’Univers. El
faraó Akhenaton va impulsar el culte a Aton, com a únic Déu. L’himne va ser trobat a Tell
el-Amara, a la tomba del cap de carruatges d’Akhenaton. Va ser escrit cap el segle XIII a.C.,
o sigui fa uns tres mil tres-cents anys, aproximadament.
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Una narració dels pobles bantus
-Àfrica Central-

http://jeremyvarner.com/blog/wp-content/uploads/2015/07/bumba3.jpg

En els primers temps només hi havia aigua i tot era fosc. Bumba estava tot
sol. Un dia Bumba es va trobar malament, tenia molt mal d’estómac, fins
que va vomitar, i d’aquell vòmit va sortir el sol. I la llum del sol es va
escampar per tot arreu. Mica en mica, la calor del sol va anar eixugant
l’aigua, i van començar a sobresortir algunes roques, i després més roques
i sorra. Però encara no hi havia res viu.
Aleshores Bumba va tornar a tenir un vòmit i van aparèixer la lluna i les
estrelles. Així, la nit també va tenir la seva llum.
Els dolors de Bumba no disminuïen i, tot d’una, van sorgir d’ell nou
éssers; eren: el lleopard, que Bumba va anomenar Koy, l’àguila Pongo, el
cocodril Ganda, un peix molt petit al que va posar per nom Yu, la tortuga
Kono, Nyani la garsa blanca, la cabra Budi, un escarabat que no va rebre
cap nom i, finalment, Tsétsé el llamp. Bumba continuava tenint mal
d’estómac i van sorgir els éssers humans.
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Les mateixes criatures van crear les altres criatures. La garsa blanca va
fer molts altres ocells per a que volessin pels cels. El cocodril també es va
posar a la feina i va fer la serp i la iguana. La serp va crear les llagostes; les
iguanes van crear tots els altres animals que no tenen banyes, mentre que
la cabra s’ocupava de fer els que sí que tenen banyes. Yu, el petit peix va
crear ell tot sol tots els peixos dels rius i dels mars. L’escarabat va fer tots
els insectes, fins i tot, les formigues blanques. Les formigues, agraïdes, van
voler ajudar a Bumba, i es van posar a excavar sota la sorra i van treure
cap a la superfície una terra negra i marró, una terra molt bona per a les
plantes. Però encara no hi havia plantes.
Bumba va tornar a tenir mal d’estómac i va néixer el seu fill
Chonganda. Chonganda també va voler ajudar al seu pare i va fer néixer
una meravellosa planta de formes molt variades. D’aquella planta va sorgir
tota mena de vegetació, plantes i arbres que es van escampar per tota la
terra.
De tots els éssers creats l’únic que donava problemes era el llamp.
Bumba intentava controlar-lo i el perseguia per tot arreu, però de tant en
tant s’escapava i feia de les seves.
Els humans no sabien fer gairebé res, ni tan sols foc. Bumba els va
ensenyar moltes coses. “Hi ha foc a cada arbre”, els va dir. I els va
ensenyar a fer l’utensili per alliberar el foc.
Quan per fi es va acabar tota la feina de la creació, Bumba es va
passejar pels poblats, i deia a la gent: “Contempleu aquestes
meravelles!”.
Així va ser com de Bumba, el Primer, el Creador, varen néixer totes les
meravelles que avui veiem, cuidem i fem servir, i tota la germandat
d’animals i d’éssers humans.
.

Bumba, o Mbombo, és el nom del Déu creador a la mitologia centreafricana.
(A: Mircea Eliade. Dioses, diosas y mitos de la creación. Buenos Aires, Megápolis, 1974)
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Al principi…
-relat del JapóAquesta narració japonesa es troba al
Kojiki, o llibre “de les coses antigues”.
El va escriure O No Yasumaro (al segle
VIII d.C.), recollint les històries que fins
aleshores s’havien transmès de
paraula. El llibre comença amb la
creació del món i acaba amb la història
del regnat de l’emperadriu Suiko (entre
els segles VI i VII d.C.).

Al principi els cels i la terra no
s’havien separat, tot estava
barrejat encara en un gran caos
amb forma d’ou. Poc a poc la part
més nítida i lleugera va anar quedant a la part superior -fins a formar el cel-, i
els elements més densos a la part inferior, fins a formar la terra. De la unió de
cel i terra van sorgir els déus.
El Cel no tenia formes ni tampoc la terra, així doncs els déus es van reunir
i van encomanar al déu Izanagi i a la seva germana Izanami que consolidessin
les formes dels cels i de la terra. Els van donar la llança celestial i els dos germans
van acceptar l’encàrrec. Situats sobre el pont flotant dels Cels van remenar les
aigües fosques i espesses amb la llança fins que al voltant de la llança es va anar
quallant com un grumoll que va resultar ser una illa. Li van posar per nom
Onogoro. Aquesta va ser la primera illa de les moltes que van fer remenant amb
la llança. A mesura que quallaven les illes, les aigües es tornaven més netes i
blaves.
Izanagi i Izanami van anar a viure a Onogoro i, des d’allà, van crear tot el
que existeix. De l’ull esquerre d’Izanagi va sorgir Amaterasu, el Sol, i del dret
Tsuki-Yomi-No-Mikoto, la Lluna, i del nas Susanowo, el déu de les tempestes.
D’Izanami van néixer molts éssers vivents i, finalment, Kagu-Dzuchi, el foc. Però
en el seu naixement Kagu-Dzuchi va cremar Izanami i aquesta va morir.
Izanagi desconsolat la va buscar per tot arreu fins que va saber que era
morta i que s’havia amagat al centre de la terra. Izanagi es va dirigir cap a les
regions subterrànies per buscar-la però una roca li va impedir el pas. Ja només
es podien parlar separats per la roca. Izanami es va quedar al centre de la terra,
i diuen que és gràcies a ella que germinen les llavors que s’enterren..
(a partir de : Nelly Naumann. Antiguos mitos japoneses. Herder, 1998)
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