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 Podem començar dient que les religions són els marcs interpretatius a l’interior 

dels quals es dóna el que anomenem l’experiència espiritual. Entenc per experiència 

espiritual el triple moviment d’acollir, lliurar-se i entrar en el silenci, en un procés 

obertura i de profunditat cada cop més gran vers la Presència que funda la profunditat 

del Real.  

Dit d’una altra forma: les religions són les copes on es serveix el vi i 

l’espiritualitat és l’acte de beure’l i de gaudir el seu tast. La crisis actual de les religions 

es deu a la rigidesa amb que les copes s’han presentat com a úniques garants receptacles 

del vi. La guerra entre les religions és una discussió sobre el material en que s’han de fer 

les copes i sobre les formes que han de tenir, així com sobre les persones que es 

consideren autoritzades per servir-lo, amb el risc de posposar permanentment el seu tast. 

L’espiritualitat reclama la qualitat del vi i la seva abundància i l’importa molt menys 

com ha de ser servit. És evident que la metàfora es pot complicar i considerar que les 

religions no tenen que veure només amb les copes, sinó també amb la denominació 

d’origen dels diversos vins. En qualsevol cas, l’espiritualitat fa referència a 

l’embriaguesa que provoca el vi i està menys pendent dels protocols sobre com s’ha de 

servir. 

 Dit d’una altra manera, la relació entre la religió i l’espiritualitat és la que 

s’estableix entre un codi interpretatiu i un dinamisme que no pot ser reduït a ell. 

Espiritualitat prové de spiritus, “aire”, vent”, moviment invisible i inasible però ben real 

i transformador, que no sabem d’on ve ni on va (Jn 3,8) i que les religions tenen el perill 



 
 
 

2

de voler controlar. Potser mai com en els temps presents s’havia donat aquesta tensió 

que sempre ha existit entre forma i dinamisme. 
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1. TRES ETAPES EN LA MADURESA RELIGIOSA 

 

Podem distingir tres períodes o tres moments en la relació que les religions 

estableixen amb la Realitat última. 

 

1.1. Heteronomia 

 

Prové del terme héteros-nomos, és a dir, una norma, una pauta, una llei que ve 

donada des de fora. En aquesta etapa, Déu és considerat com l’Ésser suprem del qual 

emanen totes les normes i pautes de comportament i de sentit. La imatge bíblica de 

Yahvé transmetent els deu manaments a Moisés en el cim del Sinaí és la imatge més 

clara d’aquesta concepció del diví i de les relacions que l’ésser humà estableix amb Ell. 

La voluntat de Déu es compren com un contingut concret i específic que es revela i que 

cal obeir. 

En aquesta etapa, la imatge del diví està molt barrejada amb projeccions 

antropomòrfiques. Per això la podem considerar un període mític, on predomina 

l’emotivitat i on la funció de les religions, del seus fundadors i de la jerarquia interna 

que genera és la de fer de mediadors entre el món finit i el mon infinit. 

 

1.2. Autonomia 

 

La modernitat neix com una reacció en front a l’etapa anterior. És la revolta 

davant la submissió a una instància exterior, invisible i opressiva. En front a aquest 

sotmetiment, es reclama l’emancipació del jo. D’aquí el nom d’autonomia: el nomos 

(llei, pauta, etc.) d’hom mateix (auto). Així apareixen els tres mestres de la sospita: 

Marx denunciant aquesta heteronomia com una legitimació de l’explotació; Nietzsche 

denunciant-la com una fugida del risc de la llibertat i Freu com un mecanisme del 

subconscient que projecta l’autoritat paterna i la protecció materna. 

Estem en ple paradigma racionalista en el que es té plena confiança en la raó. La 

ciència pren el relleu de la religió per donar seguretat a la vulnerabilitat de l’ésser humà. 

Però el segle XX va mostrar d’una forma ferotge els límits d’aquesta auto-nomia. En 
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nom d’ella, de l’home deixat a si mateix, varem crear monstres pitjors que els de l’etapa 

anterior.  

La posmodernitat neix d’aquest desencís davant les arbitrarietats d’un ésser 

humà que ha buidat el cel però que no ha sabut omplir el seu anhel de sentit i de 

transcendència. De fet, en aquest moment de la nostra civilització conviuen dues 

tendències: una concepció pessimista de la nostra autonomia, que ens ha deixat en 

orfandat, i una mentalitat despreocupada, banal i entretinguda en el consum, on el desig 

es calma alhora que s’excita en la immediatesa del seu saciar-se sense donar-se temps a 

preguntar-se per la qualitat del que el sacia. 

 

1.3. Ontonomia  

 

Des de diverses instàncies es percep l’emergència d’un nou paradigma que per 

alguns és anomenat ontonomia, d’onto-nomos, “l’ordre intern de l’ésser”, i per altres, 

teonomia, de teo-nomos, “l’ordre intern de Déu”, ja no entès com un Ésser suprem i aliè 

sinó com la profunditat última de totes les coses. En certs ambients es parla de l’etapa 

transracional, transpersonal o transconscient, o també de la  no-dualitat. En termes més 

coneguts, es tracta de l’etapa mística, segons la qual s’obre un nou accés a la realitat: ja 

no regeix el mite –l’exaltació de l’emotivitat i de la sensibilitat- ni tampoc l’absolutisme 

de la raó ni de la ment, sinó que neix una mirada i percepció interiors que provenen de 

la capacitat de fer silenci i d’escoltar la realitat. Les coses esdevenen llindar per una 

significació ulterior i es percep la interconnexió de tot. 

 

Aquests moments de la relació entre el transcendent i d’immanent es poden 

completar amb una altra triada d’etapes a l’interior de la maduresa de cada religió. 

 

 

2. TRES ETAPES DE LES RELIGIONS 

 

2.1. L’etapa xamànica  
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Es correspon amb el moment fundacional, incandescent, que està als 

començaments de cada tradició. Xaman és un terme que prové de les tribus siberianes 

que significa “persona de coneixement”. S’ha generalitzat a les altres religions 

aborígens per referir-se a la persona que fa de mediadora entre el món visible i 

l’invisible. En les religions teistes es correspon amb la figura del profeta. El que és 

propi del xaman –o del profeta-  és tenir el do i l’audàcia de moure’s pels tres mons -el 

físic, el supramón dels déus i el món dels inferns- i retornar d’ells portant coneixement 

sanador i necessari per a la comunitat. Viatjant per alçades abismals torna amb saviesa a 

costa de arriscar la seva vida i de no poder regressar o tornar alienat. En les religions 

profètiques es correspon amb les figures de Moisès, Elies i de tots els grans profetes, 

como també Mahoma. Jesús mateix conté els arquetips del xaman quan diem en el 

Credo que va baixar del cel, va viure a la terra i va davallar als inferns per rescatar 

Adam i Eva. Va tenir la força de crear nous valors, noves paraules i nous gestos, tal com 

va succeir durant la festa de Pasqua jueva, al canviar el significat del ritual dient: 

“Aquest pa soc Jo, aquest vi soc Jo”. 

 

2.2. L’etapa sacerdotal  

 

Desprès del moment fundacional es cerca la preservació d’aquest Foc, ja sense la 

creativitat primera, sinó al contrari: es busca la perpetuïtat a base de la repetició. Es 

ritualitzen els actes i es canonitzen els textos per assegurar la correcta transmissió de la 

revelació primera. És el temps de la creació de les jerarquies que són les encarregades i 

responsables de la transmissió i correcta interpretació de les escriptures, és dir, de les 

paraules i gestos primordials. En aquesta etapa es consolida la identitat del grup que 

tendeix a ser exclusivista per assegurar la veritat del propi camí. Els rituals no cerquen 

novetat sinó la més estricta fidelitat a l’etapa ígnea per poder mantenir el foc sagrat. Les 

altres tradicions se veuen com oponents de la pròpia visió del món. S’estableix una neta 

separació entre el sagrat i el profà, la qual queda també reflectida en la distinció entre un 

grup minoritari –el clergat- que fa d’intèrpret e intermediari de la tradició i una majoria 

que l’acata i ho rep. 
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2.3. L’etapa de la saviesa 

 

Aquest tercer moment advé a poc a poc, com resultat de la sedimentació i també 

com contestació i superació de l’etapa anterior. L’escissió entre el sagrat i el profà es 

dissol i el mon esdevé simplement el que és: secular. La mirada sàvia sap descobrir en 

el cor de les coses allò sagrat, però ja no oposant-lo al que és profà. La saviesa no 

coneix las delimitacions de l’etapa sacerdotal i tampoc es reconeix com un estament, rol 

o status separat, sinó que es tracta d’una actitud disponible per a tots i accessible a tots. 

Per la mirada sàvia, tot espai i tot temps són oportuns per percebre la Presència que 

subjau a tot. L’arquetip del savi no reconeix les delimitacions confessionals, sinó que 

sap descobrir en els diferents credos la validesa que contenen, a la vegada que es mou 

amb llibertat –no amb arbitrarietat- entre els diversos codis. La diferència entre llibertat 

i arbitrarietat està en que no es regeix per las apetències autocentrades i canviants de 

l’ego, sinó per la percepció del que convé a cada moment per obrir-se i lliurar-se a 

major realitat.  

 

3. EL QUE L’ESPIRITUALITAT DIU A LES RELIGIONS 

 

Podem reconèixer que l’actual desvetllament per l’espiritualitat es correspon 

amb l’entrada en la nova l’etapa en la que ens situem: l’ontonòmica-teonòmica d’una 

banda i de saviesa per l’altra. Una recerca d’espiritualitat que també pot ser anomenada 

d’interioritat, en la mesura que la recerca no està posada en les formes externes sinó en 

el dinamisme de creixement i d’obertura que s’anhela. Aquesta recerca fa tres 

interpel.lacions a les religions: 

 

1. Resistència a que hi hagi una única interpretació del Misteri 

 

Reprenent la imatge del vi i de les copes, l’espiritualitat es resisteix a acceptar 

que el vi només es pugui servir en una copa, i més encara a que la forma d’una copa 

determini la manifestació del vi. Hi ha múltiples evidències de que el Misteri, perquè és 

tal, no pot exhaurir-se en un únic llenguatge, per molt ric que sigui. L’esclat de 
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cosmovisions i religions que ens aporta avui la globalització es irreversible. Ja no vivim 

en una única interpretació del món sinó que convivim en el paradigma de la pluralitat, 

per molt incòmode que ens pugui resultar. És incòmode si ens volem mantenir en el pla 

de l’emotivitat o de la racionalitat, però no si ens identifiquem amb el nou paradigma, 

que és el de la indagació de l’esperit. Robert Taylor, un sociòleg canadenc, fa una 

interessant distinció entre dwellers (“residents”) i seekers (“cercadors”)1. Els residents 

serien els que es troben bé en el marc de la seva pròpia tradició –ja sigui cultural o 

religiosa-, mentre que els cercadors són aquells i aquelles que ja no es troben bé a casa, 

perquè s’els ha quedat petita, i estan a la recerca d’una altra llar interior. 

 

2. Resistència a una única font escripturística 

 

Avui en dia assistim a un fenomen que mai s’havia donat abans: el fàcil accés als 

textos de les grans tradicions religioses. Mai havia estat tan a prop la saviesa de les 

altres tradicions. Ara bé, necessitem claus de lectura per llegir-los per tal de no 

banalizar-los. 

Des de la perspectiva de l’espiritualitat, la qüestió és com  discernir què és una 

“paraula de Déu”. Podríem dir que és tota paraula que ens fa capaços d’obrir-nos, de 

lliurar-nos i de silenciar-nos per anar més enllà de nosaltres mateixos vers una 

Profunditat sempre més gran. Qualsevol text que sigui capaç d’ajudar-nos a això i a 

reverenciar la realitat, obrint-nos a la Presència que ho funda tot, és un text sagrat 

perquè ens ajuda a viure en procés de transcendiment. Ja és temps de que els textos de 

les diverses tradicions puguin ser llegits i proclamats en les nostres litúrgies tan com els 

nostres en les seves celebracions. Això ja es va començar en els anys postconciliars. 

Tots hem participat en celebracions en les que hem llegit poemes o cartes de persones 

inspiradores i les hem rebut amb la mateixa força que els textos de l’Antic Testament o 

que les cartes de Sant Pau.   

És cert que tot això requereix discerniment, audàcia, llibertat i confiança. Si a 

través de les edats i les geografies de la terra plana el mateix Esperit, ¿no és temps ja 

d’obrir-se al Misteri que   ha estat expressat de moltes maneres i no només segons el 

 
1 . A secular Age  (2002). 
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marc canònic d’unes determinades Escriptures? Aquest marc va ser fruit d’un 

discerniment que van fer les nostres avantpassats per distingir els textos sagrats dels 

textos tòxics. Aquest discerniment s’ha de fer sempre, però potser el resultat no serà el 

mateix el d’avui que el d’ahir. ¿Quina és el criteri que des de l’espiritualitat cal tenir en 

compte? Reconèixer aquelles paraules que ens estimulen a obrir-nos al do de 

l’existència i que ens fan més capaços de lliurar-nos a la Presència que ho sosté tot, en 

lloc de tancar-nos i de fer-nos viure a la defensiva i a l’ofensiva. Aquelles paraules que 

ens ajudin a passar de ser depredadors a oferir la pròpia existència des de la Profunditat 

d’on neix contínuament. 
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3. Resistència a una autoritat jerarquia doctrinal i ritual 

 

La generació actual cerca mestratge, però no adoctrinament. El mestratge suposa 

saber acompanyar a cada persona des d’on està a un grau major d’obertura a’alteritat i 

de creixement vers la dimensió interior i alhora transcendent, mentre que 

l’endoctrinament té molt més a veure amb l’aplicació rígida i anònima d’una norma que 

no té en compte la persona concreta, sinó que només s’interessa per la consolidació del 

grup i de la institució que la protegeix. La sensibilitat actual demana que aquells i 

aquelles que estiguin al front d’un grup o que siguin els celebrants d’un ritual visquin 

amb profunditat el que estan representant. Ja no els avala el càrrec que tenen sinó la 

qualitat amb el que l’exerceixen i la saviesa amb que responen a les qüestions que s’els 

plantegen. No és cap garantia la seva consagració canònica si no està acompanyada de 

coherència i de saviesa.  

 

4. EL QUE LES RELIGIONS DIUEN A L’ESPIRITUALITAT 

 

Per la seva banda, des del seu bagatge mil·lenari, les religions diuen a les 

espiritualitats: 

 

1. Us oferim uns temps i uns espais sagrats en els quals celebrar uns rituals en 

els que s’ha sedimentat una gran bellesa i saviesa 

 

Certament que fora una immaduresa rebutjar el bagatge que les religions han 

acumulat al llarg del temps. El paisatge de les civilitzacions es impensable sense el que 

han aportat les grans tradicions: pintura, arquitectura, música, etc.  És una riquesa de la 

qual no es podem privar. Disposem de catedrals, mesquites, sinagogues, pagodes que 

delimiten un espai propici per la interioritat. També les religions han pautat uns temps 

diaris, setmanals i anyals propicis per les diverses celebracions i cal tenir-los compte, 

encara que van néixer en unes cultures agràries i pastorils que ja no és la nostra, 

postindustrial i cibernètica, marcada per un altre ritme del temps. 
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2. Disposem d’un cos escripturístic i doctrinal que evita la temptació 

d’arbitrarietat 

 

Les tradicions religioses disposen de la coherència d’uns textos i uns ritmes 

litúrgics de lectura que eviten caure en l’autocomplanença. Les diverses celebracions de 

l’any permeten passar per un paisatge complet de l’ànima on res és el.ludit. L’exercici 

de l’escolta de textos no escollits permet ser interpel.lat des de fora i deixar-se 

configurar per una Paraula que desvetlla i crida a sortir d’un mateix. la El perill 

d’accedir a múltiples textos sagrats és que es faci sense criteri i sense context, més per 

un fàcil consol que per entrar a caminar en l’exigència que tot camí espiritual autèntic 

demana. 

 

3. Tenim una referència i estabilitat comunitàries  

 

Les religions ofereixen unes estructures comunitàries sòlides que estan més enllà 

de les emotivitats o preferències personals. El caràcter universal de les grans religions 

priven del perill de comunitats tancades sobre elles mateixes, restringides en el seu marc 

emotiu, social o cultural. El paper de les jerarquies pot resultar menys carismàtic però 

això també evita els falsos personalismes i les dependències als líders carismàtics que 

poden fomentar infantilismes i submissions pernicioses.  

 

5. REPTES ACTUALS PER LES RELIGIONS: 

 

El balanç és, doncs, complex. Cal tenir en compte el màxim d’elements per fer 

amb maduresa el pas que cal fer. A mode de conclusió, diria que les actuals religions 

han de vetllar per tres coses: 

 

1. Desvetllar la dimensió transcendent, espiritual o silenciosa del Real  

 

Les religions estan cridades a revelar la profunditat del Real. I quina és aquesta 

profunditat? Déu lliurant-se a si mateix. Som el donar-se de Déu en nosaltres. ¿Com 
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assolir Déu que s’ens dóna sinó donant-nos en seu donar-se? El problema de la ment és 

que no es lliura ni confia, sinó que tracta de controlar i de copsar per poder instal·lar-se 

en la seguretat. El camí de la mística i l’apertura al nou paradigma es que, si bé la ment 

ha de seguir exercint les seves funcions en el camp que li és propi, deixi de tenir tot el 

control del Misteri i deixi de generar creences incompatibles amb altres religions que 

són la causa de les guerres entre elles. El que està en joc és una manera d’estar en la 

realitat que al mateix temps que ens ajudi a entendre-la, ens permeti lliurar-nos-hi. En 

aquest lliurament que fem de nosaltres mateixos comprenem més, la qual cosa ens 

possibilita entregar-nos més. Així es va produint una reciprocitat que no és una altra 

cosa que allò que anomenem la “perijóresis intratrinitaria”, la circulació que existeix 

entre les tres Persones a l’interior del Déu. 

D’Aquell que anomenem Pare (avui veiem que també hem de dir Mare) neix el 

Fill que es rep del seu vessar-se permanent; el que és propi del Fill és lliurar-se a la Font 

que l’origina en un flux constant que és el que anomenem Esperit Sant. Aquest misteri 

de la realitat que anomenem Trinitat (“tri-unitat”) pot ser comprès a nivell mític, a nivell 

conceptual (racional-mental), o bé a-dualística o místicament. Comprendre’l 

místicament significa captar que la Trinitat està aquí mateix. Estem parlant del cor 

mateix de la Realitat. ¿Què s’esdevé quan Déu es lliura?  Neix el Fill. On neix el Fill? 

Aquí i ara on som nosaltres. Nosaltres som el Fill si ho expressem en termes mític-

antropomòrfics. Però si som capaços d’anar més allà del llenguatge i comprenem el que 

s’ens està dient, albirarem el cor de la realitat. Les nostres paraules són balbuceigs. 

Cada tradició ho expressa a la seva manera.  

 Insisteixo, les religions estan cridades a desvetllar que en la profunditat del Real 

hi ha un donar-se que engendra la forma que som, forma que rebem amb el do de la vida 

i de la nostra individualitat concreta i que estem cridats a lliurar pe regressar a l’Origen 

que ens engendra. Aquesta és l’experiència que val la pena transmetre i que dóna raó de 

ser a les religions. Tot està absolutament obert, donant-se aquí i ara, a cada instant.  

 

2. Oferir un mestratge (a partir de textos de saviesa o presencialment) per tal 

d’impulsar una iniciació i progressió constant. 
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No n’hi ha prou de fer els enunciats anteriors, sinó que calen mestres que ajudin 

a viure des d’aquest estat d’obertura. Una cosa és fer el primer tast i una altra és 

travessar els diferents estadis de la transformació espiritual, vers regions cada cop més 

transparents i desegocentrades. Això requereix l’art d’interpretar la vida i els textos 

sagrats per tal d’aplicar-los al creixement de cada persona. Calen persones que hagin 

travessat la nit i siguin capaces d’acompanyar als altres en les seves perplexitats sense 

donar respostes fàcils sinó estimulant la capacitat d’obrir encara més les preguntes i 

anar fins les seves arrels. 

 

3. Oferir una forma o altra de vida comunitària per compartir la celebració, el 

discerniment i la interpel.lació-missió en un mon del que som 

corresponsables. 

 

Les religions no hauran d’estar pendents de sobreviure en tan que institucions, 

sinó que hauran de promoure comunitats vinculades per afinitats. Així va ser als orígens 

del cristianisme: es trobaven per sentir la paraula i per partir el pa. Ja estan apareixent 

aquestes noves comunitats en llars particulars per pregar o per fer lectures comentades 

de llibres que nodreixen. L’important és que es multipliquin aquests fogueres en el cor 

de la ciutat, més enllà de si tenen lloc en els llocs oficials. Ens haurem d’ajudar a co-

inspirar mútuament, cadascú des del lloc que sent que ho ha de fer. 

 

En la mesura que les religions actualment constituïdes siguin capaces de viure 

aquestes tres característiques, sobreviuran. Si són obstacle per tal de propiciar aquest 

desvetllament, acabaran desapareixent. 


