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Xavie r Me lloni, e st udiós de  t e xt os de  dif e re nt s re ligions,
iniciant  la conf e rè ncia a la Casa de  Cult ura. ANIOL RESCLOSA

Melloni emplena parlant de ciència i
espiritualitat
El teòleg jesuïta articula a Girona els punts de complementarietat en l'accés al coneixement, alhora
que insta a l'absència de prejudicis
  Twe e tTwe e t 1

GIRONA | JOAQUIM BOHIGAS MOLLERA Sota
el títol "Ciència i espiritualitat en el nou paradigma
de la no-dualitat", el teòleg i antropòleg Xavier
Melloni (Barcelona, 1962) va respondre a
l'expectatives creades de gairebé tot el nombrós
públic assistent (unes 150 persones) a la
conferència articulant un discurs que defensa que
ciència i espiritualitat no estan en competència,
sinó que esdevenen complementaris en l'accés al
coneixement. Melloni, i el fecund però curt debat
posterior amb el públic, va instar a una postura oberta entre ambdues parts, cosa que significa l'absència
de prejudicis i el "buit en la ment", en paraules del ponent. La conferència, a l'Aula Magna de la Casa de
Cultura, formava part el cicle "Ciència i Espiritualitat: el diàleg de l'esser humà amb la natura", organitzat
per la Càtedra Lluís Santaló d'Aplicacions a la Matemàtica de la Universitat de Girona (UdG) i la Casa de
Cultura.
Melloni, que és jesuïta, va argumentar els punts d'unió de la ciència (que té conseqüències sociològiques i
antropològiques, d'entre altres) i l'espiritualitat, aquesta fora del marc de les religions. "La religió interpreta
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antropològiques, d'entre altres) i l'espiritualitat, aquesta fora del marc de les religions. "La religió interpreta
l'espiritualitat" i, per tant, aquesta "no ha d'estar necessàriment adscrita a una religió". Les religions, en el
sentit de la institucionalització d'unes creences (creació d'una estructura, el desenvolupament de rituals...),
no van sortir massa ben parades, si tenim en compte les intervencions i comentaris del públic. Un dels
assistents va dir que "les religions havien segrestat l'espiritualitat" posant com a exemple els dogmes,
entesos com a veritats universals i indiscutibles. Melloni, en la resposta, va afirmar que els dogmes són
"símbols i direccions" i que, segurament, hi ha una interpretació massa literal. 
El teòleg, en l'inici, va raonar que aquest corrent que busca el diàleg entre la ciència i l'espiritualitat és fruit
d'un context temporal amb característiques ben determinades. A tall d'exemple, el fet que el fervor per un
discurs merament científic atia una "civilització freda i mecànica" i que l'espiritualitat té ara una cara "més
amable". Xavier Melloni va descriure els 7 punts de "convergència" entre tots dos. Van servir per explicar-
ho que ciència i espiritualitat "comparteixen la mateixa passió per transformar la realitat", que va resumir,
conceptualment, amb la suma de la "contemplació" i l'"acció". La conferència va ser seguida per un públic
heterogeni, de diferents franges d'edat. Entre els quals, força estudiants universitaris i representants de
confessions religioses.
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