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“Espiritualitat i lideratge”, amb Àngel
Castiñeira i Raimon Ribera
27.06.2015 Gemma Bartolí. Diàlegs de Pedralbes. Barcelona.

És dijous, 11 de juny del 2015. Pedralbes calla de nou per escoltar els seus

Diàlegs. Un cop més, Francesc Torralba com a moderador ens planteja el tema

que ens ocuparà aquest vespre. ¿Espiritualitat? ¿Lideratge? ¿Quina relació hi

podem establir avui?

Durant els últims trenta anys hem pogut constatar la necessitat de buscar un

nou model de lideratge —diguem-ne ètic, transaccional, transformacional…—,

que podria ser inspirat per les tradicions espirituals i l’ètica dels valors.

Pensem, si no: ¿quin lideratge haurien exercit les grans icones com Gandhi,

Mandela o Luther King sense les seves respectives tradicions espirituals?

Sens dubte, el tema és complex, com no dubta a afirmar Àngel Castiñeira,

perquè tots dos conceptes accepten múltiples definicions i perquè permeten

diferents aproximacions. Podem relacionar el lideratge i l’espiritualitat amb el

lideratge exercit pels líders religiosos, ens podem demanar si la religiositat

d’alguns líders laics traspua uns determinats valors, podem plantejar-nos la

utilitat o l’aprofitament de mètodes contemplatius d’algunes tradicions

religioses i les tècniques que ofereixen com a instruments vàlids per a

l’exercici de lideratge, o bé si algunes formes de lideratge de persones

«qualssevol» inclouen ja, en les seves maneres d’actuar, la dimensió

espiritual. El líder, però, indiscutiblement, té la capacitat d’inspirar les accions

dels altres, i la dimensió espiritual del lideratge del segle XXI —i segurament la

causa per la qual el demandem— rau en el fet que, davant la crisi, el lideratge

de vegades aconsegueix fundar provisionalment un sentit. Davant la

dispersió, la inèrcia, alguns líders aconsegueixen aportar un ritme ordenador

del temps i fan que l’acció tingui sentit, continuïtat, plenitud.

Però, ¿sense espirtitualitat hi pot haver un bon lideratge? Raimon Ribera, des

de l’altre costat, ho afirma taxativament, conscient de la provocació que

suscita una afirmació d’aquestes característiques. Per ell no cal l’espiritualitat

per defensar les llibertats, mentre que per aquell que exerceix el lideratge i té

una dimensió espiritual, sí que hi ha una connexió entre els valors i

l’espiritualitat, ja que ell lidera alguna cosa per defensar uns valors, malgrat

que alhora sàpiga que aquests valors són terrenals i, per tant, pertanyen al

món de la dualitat. La divinitat, però, està molt més enllà de tot això.

¿I si ho plantegem com un triangle? ¿Podria ser comparable al model de la

Ram on Ribera, Francesc Torralba i Àngel Castiñeira als Diàlegs de Pedralbes | Foto: Fragm enta
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Santíssima Trinitat? Sí: la Santíssima Trinitat com a expressió simbòlica del

procés de lideratge espiritual. Rialles. Però Ribera s’explica: el lideratge com

una interrelació continuada entre una persona (el líder), un grup (els

seguidors) i a través d’una visió (formulada pel líder i assumida pels

seguidors, que hi veuen una oportunitat). ¿L’objectiu d’aquest triangle? És

ben pragmàtic: l’accés a l’àmbit espiritual.

L’analogia sembla força clara: el Pare com a visió, el Fill com a líder i l’Esperit

Sant com la força que impulsa els seguidors a relacionar-se amb el Pare i el Fill

—o, si es vol, a assumir el Pare a través del Fill. Així, els deixebles es

relacionen amb la divinitat en la mesura que també es relacionen amb el

mestre o profeta, o, dit d’una altra manera, el mestre o profeta es relaciona

amb els deixebles de tal manera que això els porta a accedir a la Trinitat, i

aquest accés és el que justifica la relació mestre-deixeble. Només la relació a

tres bandes permet accés a la divinitat, sense que sigui possible saltar-se

l’intermediari. «Ningú no arriba al Pare si no és per mi» (Joan 14,6), cita

Ribera.

Descentrament —o renúncia del jo— i compassió, apunta Torralba. Però, com

a clar indici d’espiritualitat, Castiñeira hi afegeix l’auctoritas («Quelcom més

que un consell i quelcom menys que una ordre», deia Ciceró). El líder ens

aporta un punt de vista sobre l’autoritat que difícilment podem menysprear.

Un líder que, alhora, té una altra característica que no es concreta amb una

virtut: carisma. Però —¡alerta!— no són sinó els seguidors els que li atorguen

aquest carisma. És un regal que li fan i així com l’hi fan l’hi poden treure. El

líder l’ha de saber gestionar. Ha de saber gestionar el seu ego.

S’acaben les intervencions a tres bandes. És el torn de les preguntes. Les que

es fan en veu alta i aquelles que cadascú s’emporta a casa. Potser de manera

conscient, potser de manera inconscient. Potser buscant, després de tot, quins

poden ser aquests nous models de lideratge. Quins són els seus líders. Quina

és la seva pròpia Trinitat.
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