
24 LAVANGUARDIA DILLUNS, 2 SETEMBRE 2019

Teràpies
religiosesa la

feina (sensedéu)
Debat i controvèrsia sobre les activitats
basades en la meditació en l’àmbit laboral

IÑAKI PARDO TORREGROSA
Barcelona

Moltes companyi
es contracten es
pais en què els
seus empleats
exerciten ioga o

mindfulness per recarregar les pi
les després de projectes esgota
dors, reduir l’estrès, etc. L’ús de la
meditació –present en les dues
pràctiques– en l’àmbit laboral i en
altres com les escoles és unamoda
que creix a Europa, Estats Units i
tambéaEspanya,onl’augehacoin
ciditambelsanysdelacrisi.N’hiha
prou amb una simple cerca a Goo
gle. S’ofereix per alleujar dolors
corporals de la plantilla, per aug
mentarlaproductivitatimillorarel
rendiment, el focusmental, la con
centració i la gestió dels equips de
feina o per “aconseguir una tole
rànciamés gran a l’estrès”. Tot pot
adaptarsea lesnecessitatsdecada
client.
Es promet que els símptomesde

l’estrès es reduiran un 31% amb la
seva pràctica en només 14 dies i
s’assegura que això “ajuda a man
tenir l’optimisme i la motivació de
qui ho practica” o que “els emple
ats relaxats duen a terme una co
municació més assertiva i menys
agressiva”. Fins i tot, es detalla
quins símptomesde l’estrès s’erra
diquen: l’ansietat, la fatiga i l’in
somni... Tot sembla positiu i a la
xarxahihacursosdefrancde“mo
nitor de ioga per a treballadors”.
Algunes dades del sector reflectei
xen que les persones que estudien
per ser formador d’aquestes pràc
tiques s’han duplicat en els últims
anys.
L’administració pública no és

alienaaaixò.Entreel2016 iel2019
el Govern ha gastat 167.000 euros
en cursos presencials i en línia de
ioga, meditació i mindfulness
–consciència plena o atenció ple
na– per als seus funcionaris, tal
com va avançar la Cadena Ser. Es
pot comprovar al portal de Trans
parència, en què apareixen con
tractacions de cursos com ara
“Gestió de l’estrès amb mindful
ness –videoconferència en línia–”;
“Mindfulnessalafeina”;“Reducció

d’estrès basat en mindfulness”;
“Gestió de l’estrès amb mindful
ness”,o“Iogaalafeina”.Sónnomés
alguns exemples que també es
donen en l’administració auto
nòmica.
Tot ique l’origende lameditació

parteix de l’espiritualitat oriental,
el fenomen s’ha estès perOccident
–en societats liberals–, sobretot
aquestesúltimesquatredècades.
Alhora, han sorgit autors que

qüestionen el que entenen com
una perversió de l’ús de lamedita
ció i de l’auge d’una religió sense
déus que porta a utilitzar els mit
jans tradicionalment religiosos i
associats a la mística i la transcen
dència per a finalitats terapèuti
ques, de tolerància o d’autosatis
facció. Tots comparteixen el ma
teix diagnòstic quan es refereixen
alnostre tempscomunaeraenquè
l’individualisme fa efecte i que
també ha calat en els àmbits espi
rituals.
EnSentarse y nadamás.Una ini

ciación a la práctica de lameditaci
ón zen y una crítica delmindfulness
(Errata Naturae, 2018), el budista
francès Éric Rommeluère desgra
nacomvasorgirel fenomenalsEs
tats Units i Europa i com s’ha allu
nyat de les seves arrels. “Tot co
mença amb la creació del
programa de reducció de l’estrès
basat en la consciència plena
(MindfulnessBased Stress Reduc
tion) del doctor Jon KabatZinn,
difós des de fa més de trenta anys
alsEstatsUnitsidesdefaunadèca
daaEuropa”, explica.Elsexercicis
deconsciènciaplena,detalla, s’ins
piren en l’escola Theravada (dels
Antics), la tradicióbudistadel sud
est asiàtic.
Rommeluère explica que la

consciència plena “s’inspira en el
dharma, tot iquesen’allunyacom
pletament”. Ell defensa unamedi
tació“mística”,totiqueapuntaque
aquesta paraula, d’origen grec i
aplicadaalcristianismeialtresreli
gionsmonoteistes, “no té res d’ori
ental”.Ésbudistadesdels anys70 i
s’ha format amb tres mestres de
l’escola Soto, l’escola zen més im
portantdelJapó.Peraixò,centrala
crítica en les pràctiques de “medi
tació laica” d’aquestes últimes dè

cades i subratlla el caràcter autotè
licdelameditació,unmissatgeque
confronta l’ús que li dona en l’àm
bit laboral. “Sigui quin sigui el seu
estil, tots els mestres zen repetei
xen a l’uníson una mateixa frase:
no hi ha res a obtenir d’aquesta
pràcticademeditació”, assegura.
Entén l’estrès i la depressió com

a“novespatologies socials”provo
cades per “la mercantilització ge
neralitzada i l’exigència d’instan
taneïtat” que “han trastocat les
nostres vides en tot just quaranta
anys”,mentreassenyalaaltrestras
torns: l’ansietat, les addiccions o el
desgast professional. Aquestes
“síndromes col∙lectives i insòlites

que obstaculitzen l’exigència de
resultats materials sempre més
importants” són, per ell, l’origen
d’aquestespràctiquesaOccident.
Aquíentraenjoclameditació,en

“un lloc destacat a l’arsenal dels
nous models de gestió de l’estrès i
de les emocions”.Per això lamenta
que “l’ús generalitzat i tot terreny”
de la meditació “fa pensar que
qualsevol, per poc que mediti, pot
aconseguirendiversessetmanesel
que els monjos budistes van trigar
milersd’anysaaconseguiro, coma
mínim, que podrà gaudir de la feli
citat”. La meditació “és capaç de
resoldregairebétotselsproblemes
mentals i físics, de reforçarel siste
ma immunitari, de retardar l’enve
lliment cel∙lular i demodificar l’es
tructura del cervell”, resumeix
amb ironia. “Totes les prescrip
cions són possibles: la meditació
per a les fòbies, la meditació per
aprimarse, lameditació per resol
dredisfuncions sexuals, lamedita

Unapràctica corrent
Cada vegada sónmés les
empreses que ofereixen
espais demeditació als
seus treballadors a fi que
obtinguinmillor rendi
ment i tolerinmés l’estrès
laboral

Espiritualitat i harmonia a les empreses

Tendències

La substitució del
factor sociològic
pel psicològic

]LluísDuchvaanalitzar
elmateix fenomenambel
cristianismeaL’exili de
Déu (Fragmenta, 2017).El
monjobenedictí assenya
lavaqueavuiprolifera
“unareligió a la carta
articuladad’acordamb les
necessitats i preferències
delpropi jo” amb la “pri
maciao substituciódel
factor sociològicpelpsi
cològic” comatretdesta
cat. “Assistimaungegantí
procésde reformulació i
adaptacióde la religiositat
comadimensióprivada i
individual condicionada
per la revolució tecnològi
ca i perunaglobalització
centrada ideterminada
per l’economia”, explica
va.Posavacomaexemple
els exitosos llibresd’auto
ajuda, que“descobreixen
l’enorme importànciadel
terapèuticoreligiós”.
Formata l’escola alema
nya, recull les tesisdel
teòlegFalkWagner, que
apuntavaquealguns
grups religiosos s’han
transformatenassociaci
ons “ambunaprofunda
psicologització” i un indi
vidualismeque“està cen
tratobsessivamenten la
praxi terapèutica”.Tam
béparlavad’una religió
sensedéu,unacosa simi
lar al quediuRommeluè
re: “L’expressiódemedi
tació laicademostra la
crítica, la incomprensió i
l’abandóde la religió (com
aconcepciódelmón), així
comdel sentiment reli
giós (comaexperiènciade
vida), però sobretot cele
brademanera implícita la
immediatesa, l’eficàcia i
l’absènciadecompromís”.
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Lespersonesqueestudien
per sermonitor de ioga i
consciència plena s’han
duplicat enels darrers anys

Va sorgir famésde2.500anys al
nordde l’Índia i és la quarta reli
gió delmón en seguidors

Es calculaqueel practiquen40.000
persones, però si es comptenels
seguidorsdels seusensenyaments amb
altrespràctiquesespodrien triplicar

Les escolesmésesteses
són les tibetanes i l’esco
la zen, amésd’altres
comSokaGakkai

LES DADES
DEL BUDISME I
LA MEDITACIÓ

Cursos Budisme A Espanya Escoles

ció per a dones embarassades, et
cètera”, insisteix.
“Ara es ven comun producte de

consum corrent” i es té per la “pa
nacea dels tempsmoderns”, ja que
arregla els problemes “ambnomés
uns minuts de pràctica al dia”, de
nuncia al seu llibre, en què explica
com les empreses utilitzen aques
tes tècniques per “incrementar la
competitivitat i el rendiment dels
seus treballadors”. “Els adalils del
capitalismeidelconsumismecoin
cideixenque lameditacióés laclau
de l’èxit”, posa d’exemple. A Sili
con Valley és una cosa que està a
l’ordre del dia i multimilionaris
comRayDalioen fangala.
HéctorGalván,psicòlegclínicde

l’Institut Madrid de Psicologia, fa
servir l’atenció plena en les seves
teràpies i en formacions amb em
preses. Afirma que aquesta pràcti
ca“potreduirelsefectesde l’estrès
quan ja s’ha produït”. “El que inte
ressa a l’empresa és formar en ha

bilitats per prevenirlo i gestionar
lo de tal manera que no arribi a un
punt enquè sigui necessari reduir
lo”, afegeix. Amés, apunta que “no
ésunmodeld’intervencióterapèu
tica, sinó una eina puntual i una
part de la teràpia” quehad’inclou
re “habilitats i qüestions més es
tructurals”.
Reconeixquenohihaprouestu

dis “per determinar que és unmè
tode eficaç”: però exhibeix la seva
experiència en l’àmbit clínic, amb
quèhancomprovatqueelmindful
ness “produeix una relaxació i que
funciona”.Sobre l’afirmacióquees

pretén utilitzar lameditació coma
“panacea” amb només uns minuts
depràcticaaldia,Galváncontrapo
sa que la “bona formació” va més
enllà i “ensenya apracticarla cada
dia i portarla a casa”, afegeix. “Cal
continuar fentho diàriament”, re
sumeix.
Rommeluère,arrand’uncèlebre

i polèmic article de 2013 de David
LoyiRonPurser,BeyondMcMind
fulness, lamentaquelameditaciója
no es dirigeix a pacients, com van
idear KabatZinn i els seus col∙le
gues, “sinó a treballadors i, en un
context més ampli, a individus

consumidors”. “Es converteix en
un nou instrument al servei del li
beralisme econòmic. La lògica co
mercial necessita reduir els llin
dars de l’estrès, però també invi
sibilitzar la violència de la
competitivitat generalitzada. La
meditació de consciència plena
respon completament a aquesta
doble necessitat i pot sumarse als
nombrosos instrumentsdemante
niment de l’ordre social i indivi
dual”, adverteix. “Commés serens
imenysreactiussiguinels treballa
dors, més implicats estaran en la
millora de la productivitat”, apun

ta. A parer seu, això “permet ocul
tar de lamateixamanera la violèn
cia col∙lectiva” i, per tant, que les
respostes siguin “terapèutiques o
paramèdiques” i “mai polítiques”,
perquèl’estrèsoladepressió“noes
presentenmaicomaproductesso
cials, sinó com a efectes de les vi
vències individuals”.
En aquesta línia el jesuïta José

IgnacioGonzálezFaus,aElsilenci i
el crit. El budisme i els profetes d’Is
rael (Quadern de Cristianisme i
Justícia 208, 2018) crida a “qües
tionar seriosament certa moda
oriental que pretén utilitzar la sa
viesabudistanopercanviardevida
i buscar la il∙luminació, sinó com a
repòs del guerrer: per descarregar
les tensionsde les lluitesdeclasse i
poder continuar oprimint amb
tranquil∙litat”.
Sobre això, Galván admet quehi

ha “part de veritat” en aquestes
afirmacions encara que provin
guindeparts interessades.c

‘MEDITACIÓ LAICA’

“Es converteix en
un nou instrument al
servei del liberalisme
econòmic”

ESTRÈS EN L’ÀMBIT LABORAL

“L’interessantésformar
perprevenirlo i
gestionarlo, inohaver
dereduirlo”

FILOSOFIA ORIENTAL

“Es vol fer servir
la saviesa budista
com a ‘repòs
del guerrer’”


