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Tinc53anys:sensel’experiènciadeDéunotindriensentit.VaignéixeraBarcelona.Casatamblavida.
Fills?Hi hamoltesmaneresd’engendrar. Lapolítica hade conjugar allò que sembla impossible.Una
micadeciènciaetfaateu;moltaciènciaetfacreient.Elmísticexperimentaelquelaciènciademostrarà

“El silencinoés l’absènciade
soroll sinó l’absènciad’ego”

GEMMA MIRALDA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

E l va molestar la blasfèmia
d’aquella poeta a l’Ajunta-
mentdeBarcelona?
Molt,perònoperDéu,perquè
aDéu la blasfèmiano li arriba,
sinó pel que tenia d’agressió

contra les persones creients. Emva sorpren-
dre la seva ràbia i m’agradaria que m’expli-
qués la raó i el sentit d’aquesta ràbia.

Vostèd’oncreuqueve?
És la reacció contra el residu de la imposició
de l’antic Déu autoritari. Avui es blasfema
menys, perquè aquest Déu imposat està des-
apareixentdel nostre imaginari.

La blasfèmia en una societat lliure surt
barata, gràciesaDéu.
Al’Iran l’haurien lapidat.Cert.

Per què en la nostra era postreligiosa hi
hamenyscapellans imésartistes?
Perquèaquest ateisme infantil bloqueja la ir-
renunciableaspiracióa transcendir imolts la
busquen en l’art. Aquest ateisme del Déu
autoritari és la fase purificadora en el procés
de la fe capa la trobada interreligiosa.

D’altres tornencapalDéumedieval.
Després de l’ateisme d’aquest Déu arcaic hi
hauna formaprogressiva de recuperarDéu i
unaaltrade regressiva: el fonamentalisme.

Quinéselnostre fonamentalisme?
Un narcisisme paradoxalment addicte a tot.
La seva expressió ridícula són les xarxes so-
cials i les selfies: ja només ens interessa veu-
re’ns i fotografiar-nos anosaltresmateixos.

I ens enganxem a qualsevol cosa: dro-
gues, elmòbil, les sèries televisives...
Per això necessitem exercici espiritual per
superar-lo. I ara... Silenci!

...!
...

...?
El silenci no és l’absència de soroll, sinó l’ab-
sència d’ego. A les escoles laiquesmés avan-
çadesdel planeta es practica lameditació. És
un indici esperançador que tots convergim
capaunnouestadi.

Doni’munconsell per laSetmanaSanta.
Posi’sunaalarmaiaturi’scadahoraenaquest
silencide l’ego.Deixi que irrompielmoment
entota lasevadensitatenlasevaconsciència.
Passi així de ser simple okupa de l’espai i el
temps a integrar-s’hi. I viurà més. Cada ins-
tant és irrepetible: repeteixi-hocadahora.

Magnífic!Algunaltre suggeriment?
Renunciï a alguna cosa. La renúncianopren;
larenúnciadóna.Dónallibertat.Experimen-
ti-la.Alliberi’s d’unacosaquearanecessiti.

Però, si lanecessito, nopodrédeixar-la.
Progressarà:elnarcisismei l’addicciósónes-
tancaments, fixacions.Quanelssuperi tindrà
una autoestima sana. El següent pas és con-
vertir-la en realització i després en transcen-
dència. És un procés de superació personal
–ontogènesi– que després es repeteix –filo-
gènesi– en tota l’espècie.

Dedebòcreuqueprogressem?
Com les persones, els pobles i les religions
també s’estanquen en el narcisisme. Per su-
perar-lo, han de morir en aquest estadi pri-
mari i reaparèixer enunde superior.

Com?
Les paraules condensen significat i energia:
designen el món, però també capturen allò
que designen, el tanquen. Per això, fins que
nosubstitueixesunaparaulaperunaaltra,no
potspercebre elmóndecapaltramanera: no
progresses. Per arribar al mar de la nova
consciència, potser el riude cada religióhagi
deperdre el seunom. I adoptar el nou.

Quinanova fase?
Avuielshumansentrefasesdeprogrésestem
entre la por d’aquesta evolució espiritual i
l’audàcia de la ciència. En ciència sí que hem
estat audaços fins a transcendir la matèria i
arribar a l’energia.

Vostèdiuque jaho feienelsmístics.
Elsmísticsexperimentavenperviaespiritual
elquedespréslaciènciarecorreriaamblaraó
empírica al laboratori. Sentien l’energia que
desprésdemostraria la física.

Erenvisionarisde l’energiade l’univers.
La mística només anticipava el camí de la
ciència. Per això, una mica de ciència et fa
ateu,moltaciènciaet facreient.Les religions
orientals són l’acceptació del ja és i les occi-
dentals hi afegeixen la rebel·lia profètica:
l’ascensió capaallòque encarano és.

I capaonanem?
Anema la sínteside les religions. Idic síntesi,
perquè és la superació de l’anterior amb una
unióharmònica ino sincretisme, queés lade-
gradació en labarreja.

Comiperquèara?
La densitat de coneixement ens porta a un
canviqualitatiudeconsciència.L’esforçmís-
tic ha d’aconseguir que l’experiènciamística
torniaserdenouanticipaciódelcamíquere-
correrà la ciència.

Ivostèho intentarà: sermístic?
Vull fer un pasmés enllà de l’estudi a què he
dedicat quinzeanys.

Cilicis, dejuni,mortificació?
Enabsolut.Vidanormal i concentració.

Estàmoltprim.
Perquè estic molt ocupat. La mística no és
una experiència religiosa, sinó que intenta
transcendir la religió.

Com?
La globalització és aquí, però hem d’evitar
queprovoqui traumes i violència. Jo intenta-
rémodestamentferelpossibleperquèhihagi
lucidesa capa la síntesi.

LLUÍS AMIGUET

XavierMelloni, antropòleg, teòleg i eremita a la Cova de Sant Ignasi deManresa

Abansque laciència
Elslamesielsmísticsvan

transcendirlareligióen

experimentarenlaseva

conscièncial’energiade

l’universqueEinstein

descriuriaseglesdesprés

enfórmulaiqueavuipo-

demverificarenelGPS.

El jesuïtaMelloni,coau-

torambJosepCobode

DéusenseDéu(Fragmen-

ta),esdisposaarecórrera

laCovadeSantIgnasi la

viamísticapertranscen-

dirlesreligionsiantici-

par-nelasíntesi,perquè

creu,ambTeilhardde

Chardin,quelahumani-

tatevolucionacap aun

estadideconsciènciahar-

mònic,quesuperaràla

divisióennacionsiesglé-

sies.Algunss’entossu-

deixenaretrocedircapal

Déutribal iterribledeles

execucions,peròacaba-

ranunint-se–anuncia

Melloni–alsquiavancem

capalallum.
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Amb el suport de

Informació ientrades: www.connectatalblau.org
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