
a la recerca de 
NOUS
CAMINS

DE TU A TU / ENTREVISTA

ga  dora ,  é s  e spec ia l i s t a 
en escr iptura femenina 
de l’època moderna i en 
escriptura espiritual i mís tica. 
De l’escriptura, li interessa  la 
creació d’un nou llenguatge 
que transmeti l’experièn cia 
fora dels àmbits religiosos, 
amb la intenció de traspassar
ne les fronteres i apropar 
l’experiència espiritual a tota 
per sona en recerca, el que su  po sa 

N
o  h a u r i a 
pen sat mai 
que aquella 
conferència 
a la qual vaig 
assistir per 

interès personal, donaria lloc 
a aquest intercanvi profund, 
provocador i actual amb la 
Laia de Ahumada. 

Doctora en filologia cata
lana, escriptora i investi

un treball acurat de la llengua 
i una recerca de la paraula 
capaç d’expressar. Imparteix 
cursos i conferències sobre 
diferents temes del seu àmbit 
d’acció, estudi i pensament, 
i col·labora en diferents 
publicacions, empesa per 
un únic desig que enfila 
l’escriptura, la investigació 
i el treball social: compartir 
la riquesa de saber qui som. 
També és inspiradora del 
Centre Obert Heura i de 
l’associació Terra Franca, 
des d’on continua promo
vent projectes i iniciatives 
que tinguin relació amb una 
millora de vida de les per
sones.

Essencialment la temàtica 
dels seus llibres és el camí 
espiritual i la recerca interior. 
Com diu ella mateixa: «Cada 
llibre és una aventura i per 
això estic oberta a la sorpresa 
del que en pugui sortir. Em 
deixo endur per la intuïció 
i aquesta em va mostrant el 
camí. No hi ha res que esperi 
o no esperi. I tot em sorprèn 
perquè cada persona és 
sagrada».

Aquell dia ella parlava de 
santa Teresa, del seu testimoni 
de coratge i de fermesa, la 
seva crida a l’autenticitat i a la 
interioritat, la seva vivència de 
l’evangeli amarada d’huma
nisme i centrada en l’amor, 
etc. Però la Laia va anar més 
enllà... Aquest és el fruit de 
l’intercanvi que vam tenir, 
en el qual ens desvetlla la 
extraordinària actualitat de 
la santa d’Àvila, així com els 
desafiaments i elements co
muns d’aquel la i de l’actual 
recerca es piritual. Una crida 
que avui ressorgeix amb 
força, i que al mateix temps 
ens interpel·la i ens estimula.

Quines són les principals 
característiques de l’espi

EN EL 5è CENTENARI DEL NAIXEMENT 
DE SANTA TERESA, DE LA MÀ DE
LAIA DE AHUMADA, 
ENS ACOSTEM AL SEU LLEGAT 
I ALS NOUS CAMINS ESPIRITUALS 
QUE S’OBREN AL SEGLE XXI per Claudia Gramajo
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ritualitat del S.XVI, en el qual 
va viure santa Teresa? Quina 
era la inquietud religiosa del 
moment?
Es fa difícil fer un resum 
sobre aquest tema perquè és 
molt complex i hi ha molts 
factors que hi intervenen, 
però en diré un que potser 
és el que més marca a Teresa 
de Jesús i és l’interès per la 
recerca de la interioritat, 
promogut per diferents movi
ments emergents. És busca 
una comunió més personal 
amb Déu, un recolliment, 
representat pel Tercer abecedario 
espiritual de Francisco de 
Osuna: «El recogimiento no 
hace otra cosa sino vaciarnos 
de nosotros mismos, para que 
Dios se extienda más en el 
corazón». És l’ànima que es 
buida i busca Déu dins seu, 
que s’allibera del pensament 
discursiu i es prepara per a 
la comunicació i l’amistat 
amb Déu. És el que Teresa 
exempl i f ica  en:  «Alma, 
buscarte has en Mí, y a Mí 
buscarte has en ti». Hi ha 
una defensa, una legitimació 
de la interioritat personal 
per damunt de l’autoritat 
religiosa, de l’experiència per
sonal enfront de la creença.

Com a especi alista en literatu
ra mística femeni na, quina és 
l’a  por  tació de la Santa per al 
nostre segle?
La seva capacitat de ser qui 
és, en un context on es feia 
difícil, i més encara sent una 
dona. La força que la porta a 
encarnar 
el que ha 
e x p e r i 
men tat, a 
la vida; a 
a s  sumir , 
amb total 
l l ibertat, 
la respon
s a b i l i t a t 
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f r o n t e r a  d e 
les es truc tures 
religioses, perquè 
no responen a les 
seves necessitats. 
Al mateix temps 
q u e  v e u e n  l a 
n e c e s  s i t a t  d e 
s u p e r a r  l e s 
estruc tures reli
g ioses ,  d ’anar 
més enllà, també 
veuen la necessi
tat de superar els 
paràmetres pels 

quals es regeix la societat 
occidental: defensen el valor 
de ser persona per damunt 
del materialisme, de la cultura 
del fer i del tenir. Volen 
construir un món millor i 
tenen clar que això es fa amb 
el compromís del dia a dia, 
que és un compromís a nivell 
global perquè consideren que 
tot està interconnectat. Volen 
ser protagonistes de la seva 
vida i no volen fer el que toca, 
sinó el que creuen que han de 
fer. És aquella frase de Lluc, 
a la demostració a Teòfil: 
«Home, si ets conscient del 
que fas, ets feliç». Allò que 
fan és allò que són. No hi 
ha diferències, no hi ha 
departaments, perquè la seva 
espiritualitat està arrelada, 
toca de peus a terra. No hi 
ha divisió, sinó completesa.

Aquesta actitud interior, 
implica un canvi  en la 
manera de posicionarse 
en el món. Malgrat que els 

avenços ci en tífics ens fan 
sentir, no el centre del món, 
sinó els amos del món, hi 
ha una cons ciència que la 
terra, l’ànima i la societat 
són una triada indispensable 
per dur una vida sostenible, 

on l’impor tant és: «Tenir 
menys per tenirse 

més». 

d’esdevenir allò per a què ha 
estat creada: allò que ella diu 
que és de Déu, però que Déu li 
diu que és d’ella: «Haz lo que 
es en tí y déjame tu a Mí, y no 
te inquietes por nada». Teresa 
ens parla de la possibilitat que 
contenim de desenvolupar 
totes les capacitats, que són 
infinites, per tal de viure una 
vida plena i amb sentit, i al 
mateix temps ens convida a 
comprometre’ns  en fer 
possible la vida al nostre 
voltant i en defensarla.

Pel que fa a la recerca cons
tant de l’ésser humà, de 
l ’Absolut: Quins són els 
principals canvis que trobes 
en el present segle XXI?
Estem en un moment de crisi 
global, econòmica, política, 
me  di ambiental, social i també 
reli giosa. L’ésser humà està tot 
just gestant una nova manera 
de posicionarse en el món: 
més humana, menys violenta, 
més respectuosa amb la terra 
i les persones, més relacional, 
i tot plegat comporta també 
una espiritualitat que es carac
teritza per ser no dual, més 
còsmica;  per un retorn a 
la naturalesa, al silenci, al 
conreu de la interioritat;  i 
també per una ne cessitat de 
deslligarse dels paràmetres 
exis tents per caminar sense 
ca mins i sense etiquetes, 
d ’ u n a  f o r m a  m é s 
autosuficient,  amb 
co munitats petites, 
donant un valor 
absolut a la pròpia 
consciència i  a 
la llibertat per
sonal. 

Actualment es fa diferència 
en t  re  persona rel ig iosa 
i  espiritual ,  i  sorgeixen 
diferents camins per trans
cendir: el silenci, la natura, 
l’art, el pensament. Quina és 
la teva opinió?
L’espiritualitat que al s. XVI 
estava continguda dins de la 
copa de la religió, amb una 
clara intenció de reformarla, 
ara vessa de la copa i camina 
sola per on no hi ha camins. 
La copa, la religió, s’identifica 
com a institució religiosa i 
es deixa de banda perquè 
es  considera que sovint 
segresta el missatge originari 
i l’encapsula en dogmes i 
creences que obstaculitzen la 
possibilitat de l’ex periència. 
Fa temps que es viu a peu de 
carrer aquesta espi ritualitat 
espon tània fo ra de la reli gió, i 
penso que no s’ha 
de menys te nir, 
perquè és un 
mo vi ment 
e m e r 
gent 

que englo ba 
m o l t e s  p e r   
sones en u  na 
re cer ca pro
funda.

En el teu úl
tim llibre Es  
pirituals sense 
religió, pu blicat 
per Frag menta 
Edi torial, ofe 
re i  xes  d i  fe  
rents  e  xem
ples concrets 
de vi vèn cia d’una espiritu a
li  tat laica, un fenomen clara
ment emer gent. Parla’ns 
d’això.
Es tracta d’un llibre d’entre
vistes amb 15 persones que, 
al marge o a la frontera de la 
religió, troben altres camins 
per  transcendir  se ,  per 
meravellarse i encarnarse: 
la natura, el silenci, el com

promís, l’art, la ciència, la 
cultura, el coneixement, 

l’economia… que ex
pressen una voluntat 

clara de vo ler viure 
l’espi ritu alitat al 

mar ge o a la 

Teresa ens parla 
de la possibilitat 
que contenim de 
desenvolupar totes 
les capacitats, que 
són infinites, per tal 
de viure una vida 
plena i amb sentit.
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