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pirxtu m x s

(sense rellglo,
Entrevlsto a Loio de Ahunradc

Heleno Cots
Llicenciodo en Histdrio i troductoro

spirituats sense rehgif @ragmen-

ta,2015) 6s un llibte que recull

catotze entrevistes a Persofles

ts qo., a)margeo a la frontera de

la teligio, cultiven fespiritualitat d'una

forma singular que els 6s prdpia: cer-

quen i .ri.r.n, vi ren i cerquen, obrint

o trobant camins, sense Por, serlse

adscripcions' Es tracta de persones

for.rrrd"s, que s'han escoltat, que han

identifcat necessitats vitals, que han

feconegut mestratges, que han pouat

dels sai,is, i que han Pres oPcions de

vida genurnament cohereflts amb fim-

puls que els mou i amb la seva conscl-

dncia de ser en el m6n'

Laia de Ahumada, col'laboradora

habitual de Dialogal, s'hi ha acos-

t^t, cert^ment amb discreci6 i deli-

cadesa, si ens atenem a la brevetat

de les seves Preguntes, Per dema-

nar a aquestes persones espirituals

que s'expliquessin, i per oferir-n-os

,q.r.r,u ttanicripci6 de vides guiades

p.r rm espiritualitat que es vol lliure

del matcatge de les religions'

POTSER PER COMENgAR, COM FA

vosrE mlrsxa ll Pndro, coNvE

AcLARIR ouE eus AVENIM A ANoMENAR

ESPIRITuALITAT t ouE rus AvENIM A

ANOMENAR RELIGIONS.
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Doncs si, estem eo urI momeflt

on moltes coses canvien, i Per en-

tendre qud estem vivint ens cal fer

on e.forg continu Per Posar-los

nom. Espirituals s6n aquelles per-

sones que, al marge o a la ftontera

6" 12 1eligi6, troben altres camrns

per ttansiendit-se, per metavellar-
'.. i .r.ur.rrt-se. Aquests espirituals

identifiquen la religi6 amb la insti-

tuci6 religiosa que sovint segresta

el missatge originari i el revesteix de

dogmes i creences que obstaculitzen

la fossibilitat de l'exPeridncia'

iA L'HORA DE PTANTEJAR'SE AQUEST

TLIBRE D'ENTREvsres, vosrE BUScAVA

tA coNFlRMAcl6 o'ruout'tl cosA?

D'AIGUNA cot{stlract6? QUINA ERA

r.l tupdrest DE tA QUAI PARIIA?

En els debats dels Pensadors de

les religions, feia temps que sentia

padar sobre si 6s Possible o no una

espiritualitat sense religi6' Jo sempre

tinc l'oida parada a peu de carrer' 
.7

veia que ja s'estava vivint una espr-

ritualitat fora del marc religi6s' Amb

aquest llibre, volia saber fins a quin

puflt era veritat i com era aquesta es-

piritualitat, com es vivia, s'exptessa-

Ya, s'eficafrtava.

DIRIA QUE tES RESPOSTES DEIS

ENIREVISTAIS HAN CORROBORAI

AQUESTA tttporesta

SemPre dic que els meus llibres

d'entrevistes nom6s volen set una

mostra del que es viu al catrer' No

intenten demostrat res, sin6 explicar

experidncies de vida amb les quals

les persones es puguin emmirallar'

I en aquest cas, les experidncies ens

mostren que hi ha Persones que no

necessiten la religi6 per viute la seva

espiritualitat. Perd 6s aviat et,lcara

p., t.ot. conclusions sobte aquest

iema, perqud tot iust estem immersos

en l'ull de l'huraci'

HI HA ALGUNA RESPOSIA QUE NO

S'ESPERAVA GENS?

Quan comengo un llibre, semPre hi

ha la incdgnita del que pot passar' Es

ufla aventura i no tinc expectauves' 1

per aixd estic oberta a la sorpresa del
-que 

s'esdevingui. Em deixo endur per

No m,interessen ni uno espirituolitot buido de compromis i d'occio, ni

uno occi6 buido de sentit'

Necessito dirtoto l,estono que lo vulnerobilitot que tots tenim 6s un puni

deportidoreolperCercorlovinculoci6outenticoombl,oltrequeenspot
solvor-ni que sigui un moment' -[ion Pu'tot'

J



la intur'ci6 i aquesta em va mostrant el

cami. Per tant, no hi ha res que esperi o
no esperi. I tot em solprdn perqud cada

persorra 6s sagrada.

HA TROBAT DIFICUTTATS A L'HORA DE

TREURE A tA ttUM Et DEDINS ESPIRITUAT DE

IES PERSONES ENTREVISTADES?

No n'he tingut cap, sin6 tot al con-
trari. El llibre es plantejava com una
avenrura que no sabia on ens portaria,
perqud ens bellugdvem en un terreny de

certeses que sempre costen de verbalit-
zarYam fer un bon equip i jo els agra-

eixo molt la sinceritat i sobretot l'empa-
tia que es va crear en cada conversa; i
en les correccions posteriors, treballant
plegats per trobar la paraula que expres-

s6s alld que sovint 6s inexpressable.

CERTAMENI ES FA DIFICII PARTAR

D'ESPIRITUATITAT SENSE FER ljs DET

TTENGUAIGE REtIGI65...

Si, perqud quan es ya crear el llen-
guatge religi6s es va prendre illaacla
possibilitat d'expressar el sagrat, i ara
s'esti recuperant, perd es fa dificil,
perqud tenim uns referents semafldcs
amb els quals tots ens identifiquem
de forma rratural. Aii, despr6s de
sentir-los, et pots preguntar quina 6s

la diferdncia entre espiritual i reJigi6s.

I 6s que la diferdncia 6s una voluntat
expressa de voler viure la seva espi-

ritualitat a7 marge o la frontera de les

estructures lqligissss, perqud no res-

ponen a les seves necessitats.

COM DEFINIRIA EI-S SEUS ENIREVISIATS?

S6n persones lliures i amoroses. Es-
timen la terra, estimen l'altre, s'estimen
alld que fan, i volen deixar el m6n mi-
llor del que l'han trobat. Viuen indistin-
tament al camp o a la ciutat, i ho fan
amb plena conscidncia, valoren el si-

lenci i la solitud, perd no se senten sols,

sin6 interconflectats, relacionats amb
to! i formant part d'un tot. Per ells, el

cultiu de l'6sser interior i de les relacions

6s essencial. Viuen la seva espiritualitat
d'una forma no gefls artificiosa, molt
natural, molt quotidiana.Bn la presen-
taci6 del llibre, un dels entrevistats ya

dir una frase que penso que els defineix
molt b6: <Si trobeu alg(r que us pada

d'espiritualitat i no l'enteneu, 6s que no
us est) parlant d'espiritualitao>. I

RF
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Aro i oqui tinc uno vido conscient, i crec que, quon em mori, deixor6
de ser conscient en els iermes d'oro, perd estic convenEut que,
d'olguno monero que no s6 concretor encoro, lo vido que em
trovesso continuord. -Jaume Gurlnmou

L'espirituolitot et porto o descobrir -com o experidncio interior- que
tu tomb6 ets I'oltre.
Trebollor no 6s uno coso que foig per guonyor diners. trebollor 6s

I'oportunitot que tinc com o 6sser humd de posor totes les meves
copocitots ol servei de lo humonitot.
No vull estor b6 interiorment i en pou. si oixo no em permet entendre
el m6n i ojudor o convior-lo. -JoaN AnroxrMrrf

Aquesto 6s lo grdcio delzen: comprendre que el m6s importont 6s el
que 6s quotidio, elque fos codo dio, lo relocio omb els oltres. Aquest
6s eltreboll, oquesto 6s I'espirituolitot. No 6s res d'excepcionol ni
goire complex.
Lo meditoci6 no ens ho de servir per viure millor omb lo nostro
codeno posodo ol coll, sino per tollor lo codeno; oltroment no 6s

meditoci6. -hrr Morursrnur

[Respecte de I'educoci6 de lo interioritot] Del que es trocto 6s de
creor les condicions i propicior les octituds i copocitots que poden
fer possible I'experidncio d'oquest botegor [El cor que botego en
lo reolitot, deio Roimon Ponikkorl, d'oquesto reolitot misterioso,
inefoble, desbordont.
Col veure com podem propicior vies d'experidncio, o de
comprensi6, de com el silenciomeni deljo oporto coneixement.
-frnrsl Guenolls
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