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Esperit
Jordi Corominas i Joan Albert Vicens
Què és l’esperit? Què significa “espiritualitat”? Normalment s’ha volgut designar
amb el terme “esperit” una ànima o entitat
immaterial o també la ment per oposició
al cervell i a tot suport orgànic. Després hi
ha els que entenen per esperit no una realitat substancial, sinó el caràcter més propi i específic de l’ésser humà i finalment
els que el veuen com l’obertura de l’ésser
humà a l’infinit i a allò “transcendent”, és a
dir, al que està més enllà dels límits de tot
coneixement possible. També s’ha entès
per esperit una capacitat de l’ésser humà
que el permetria contactar amb déus, dimonis o entitats sobrenaturals.

d’amagar l’expansió proselitista de noves
i velles religions.

Avui se sol apostar més per l’adjectiu “espiritual” que pel substantiu “esperit” i es
debat sobre què comporta que l’home
sigui “espiritual” i sobre el desenvolupament de la seva “vida espiritual”. Es parla
més que mai d’espiritualitats diverses (laiques, atees, humanistes, orientals, ecològiques), sovint contraposades a les tradicions religioses que fins pràcticament el
segle XX mantenien l’espiritualitat sota el
seu patrimoni, i s’ha generalitzat l’ús del
terme “espiritualitat” per defugir les hipoteques històriques i socials del terme
“religió”. Semblaria que fer servir el terme
“espiritualitat” és menys excloent i genera menys estereotips i prejudicis, que el
terme “religió” encara que, segons com
es miri, també podria ser una manera

En aquest context hem volgut dedicar
aquest número de Perifèria CPG a l’esclariment del què hem d’entendre per
“esperit” i “espiritualitat”, molt conscients
de la dificultat de delimitar uns termes tan
polisèmics i més en el seu ús actual.

En qualsevol cas, el progressiu abandonament de les tradicions religioses, l’adopció
a Occident de pràctiques orientals dissociades de les tradicions religioses a què
pertanyien, el ressorgir de tota una sèrie de
creences i pràctiques anteriors al cristianisme i l’aparició de tota una gamma de psicoespiritualitats que tenen com a objectiu
la salut i la felicitat han conduït a la reivindicació d’una espiritualitat lliure d’institucions
i també a una explosió consumista d’espiritualitats, a unes espiritualitats de mercat.

Tanmateix, malgrat els diferents matisos
i perspectives des dels quals s’han acostat a l’esperit (des de la pedagogia, l’art, la
política, l’economia, l’experiència de l’amor,
l’antropologia, la teologia, l’anàlisi filosòfic o
la fenomenologia), els nostres autors coincideixen tots en una visió unitària de l’ésser
humà que està als antípodes del concepte
d’esperit que denunciava Nietzsche a Ecce
homo: “El concepte d’“ànima”, el d’“esperit”, i, en fi, fins i tot el d’«ànima immortal»,
4
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inventats per menysprear el cos, per fer-lo
emmalaltir –fer-lo «sant»–, per contraposar
una espantosa despreocupació a totes les
coses mereixedores de serietat en la vida”.
I tots semblen fer a la seva manera El camí
dels camps que descrivia Heidegger del
qual ens enorgulleix publicar el comentari
i la traducció de Florentino Pino Canales, i
una preciosa i inèdita traducció al català de
Montserrat Camps Gaset.

arreu els qui perviuran. Algun dia, amb la
suau violència del camí del camp, podran
resistir a la gegantina força de l’energia
atòmica, que el càlcul humà ha fabricat i
constituït cadena de les pròpies accions”.
La “manca d’espiritualitat” no és, com assevera en el seu article Antonio González
i en general tots els autors, una distracció de certes activitats, sinó l’oblit radical
d’allò més senzill, allò que constitueix el
més íntim de la pròpia humanitat i allò que
aquest oblit comporta: la reducció de l’ésser humà a cosa manejable tècnicament.
Estem convençuts que el lector trobarà a
la lectura reposada dels articles d’aquest
número aquesta força que segons Heidegger és capaç de resistir el poder nuclear.

El camí dels camps pot ser interpretat com
l’itinerari i la descripció de l’esperit. És un
camí que té petjades, desviaments, zones
de llum i d’ombra, que parla de presències
i absències, d’antics caminants o d’inconcluses caminades fetes en altres temps.
Sobretot, El camí dels camps, com l’esperit, manté una gran afinitat amb allò senzill.
De tan senzill l’esperit és difícil de descriure
i d’aprehendre, i el seu oblit, com ens adverteix el text de Heidegger, posa en perill
la humanitat: “Endebades intenta l’ésser
humà, amb els seus plans, conduir l’esfera
de la terra a un ordre, si no se sotmet a la
paraula reconfortant del camí dels camps.
Amenaça el perill que els éssers humans
d’avui tinguin l’oïda dura per a la seva parla.
Només els arriba la fressa de les màquines
que ells quasi consideren la veu de Déu.
Així, l’home es confon i es desvia. Als confosos, la senzillesa els sembla monòtona, i
la monotonia fastigueja. Els amargats hi troben només la uniformitat. La senzillesa ha
fugit, la seva silenciosa força s’ha estroncat.

Donem les gràcies a tots els autors que
han aportat els seus articles a aquest número de la revista Perifèria CPG.
Acompanyem bona part dels articles
amb imatges del fotògraf Eugeni Gay Marín, a qui també agraïm la seva col·laboració desinteressada. A les seves sèries
fotogràfiques es manifesta una voluntat
d’anar més enllà dels límits del propi món
per descobrir i penetrar amb respecte i
tendresa altres situacions humanes. Les
fotos d’Eugeni Gay revelen la seva mirada espiritual sobre el món humà i també
l’atmosfera espiritual que envolta aquest
món, un hàlit que recorre i desborda alhora els elements que el componen.

És cert que minva el nombre d’aquells que
encara coneixen la senzillesa com a bé
propi, adquirit. Però aquests pocs seran

Febrer de 2022
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Espíritu
Jordi Corominas y Joan Albert Vicens
¿Qué es el espíritu? ¿Qué significa “espiritualidad”? Normalmente se ha querido designar con el término “espíritu” una
alma o entidad inmaterial o también la
mente por oposición al cerebro y a todo
soporte orgánico. Luego están los que
entienden por espíritu no una realidad
substancial, sino el carácter más propio
y específico del ser humano, y los que lo
consideran como la apertura del ser humano al infinito y a lo “trascendente”, es
decir, a lo que está más allá de los límites
de todo conocimiento posible. También
se ha entendido por espíritu una capacidad del ser humano que le permitiría contactar con dioses, demonios o entidades
sobrenaturales.

reotipos y prejuicios, que el término “religión” aunque, según se mire, también
podría ser esta una manera de esconder
la expansión proselitista de nuevas y viejas religiones.
En cualquier caso, el progresivo abandono de las tradiciones religiosas, la adopción en Occidente de prácticas orientales
disociadas de las tradiciones religiosas a
las que pertenecían, el resurgir de toda
una serie de creencias y prácticas anteriores al cristianismo y la aparición de
toda una gama de psico-espiritualidades
que tienen como objetivo la salud y la felicidad, han conducido a la reivindicación
de una espiritualidad libre de instituciones
y también a una explosión consumista de
espiritualidades, a unas espiritualidades
de mercado.

Hoy se suele apostar más por el adjetivo
“espiritual” que por el sustantivo “espíritu” y se debate sobre lo que comporta
que el hombre sea “espiritual” y sobre el
desarrollo de su “vida espiritual”. Se habla más que nunca de espiritualidades
diversas (laicas, ateas, humanistas, orientales, ecológicas), a menudo contrapuestas a las tradiciones religiosas que hasta
prácticamente el siglo XX mantenían la
espiritualidad bajo su patrimonio, y se ha
generalizado el uso del término “espiritualidad” para rehuir las hipotecas históricas
y sociales del término “religión”. Pareciera que usar el término “espiritualidad” es
menos excluyente y genera menos este-

En este contexto hemos querido dedicar
este número de Perifèria CPG al esclarecimiento de lo que debemos entender por
espíritu y espiritualidad muy conscientes
de la dificultad de delimitar unos términos
tan polisémicos y más en su uso actual.
Sin embargo, a pesar de los distintos
matices y perspectivas desde los que se
han acercado al espíritu (desde la pedagogía, el arte, la política, la economía, la
experiencia del amor, la antropología, la
teología, el análisis filosófico o la fenome6
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nología), nuestros autores coinciden todos en una visión unitaria del ser humano
que está en las antípodas del concepto
de espíritu que denunciaba Nietzsche en
Ecce homo: “¡El concepto de «alma», el
de «espíritu», y, en fin, hasta el de «alma
inmortal», inventados para despreciar el
cuerpo, para hacerlo enfermar –hacerlo
«santo»–, para contraponer una espantosa despreocupación a todas las cosas
merecedoras de seriedad en la vida”. Y
todos parecen hacer a su modo El camino
del campo que describía Heidegger del
que nos enorgullece publicar el comentario y traducción de Florentino Pino Canales, y una preciosa e inédita traducción al
catalán de Montserrat Camps Gaset.

tienen como la voz de Dios. Así pues, el
hombre se confunde y se desvía. A los
confusos la sencillez les parece monotonía, y la monotonía aburre. Los amargados encuentran tan solo uniformidad. Lo
sencillo ha huido. Su silenciosa fuerza se
ha roto.

El camino del campo puede ser interpretado como el itinerario y descripción del
espíritu. Es un camino que tiene huellas,
desvíos, zonas de luz y de sombra, que
habla de presencias y ausencias, de antiguos caminantes o de inconclusas caminatas realizadas en otros tiempos. Sobre todo, El camino del campo, como el
espíritu, mantiene una gran afinidad con
“lo sencillo”. De tan sencillo el espíritu es
difícil de describir y de aprehender, y su
olvido, como nos advierte el texto de Heidegger, pone en peligro a la humanidad:

La “falta de espiritualidad” no es, como
asevera en su artículo Antonio González y
en general todos los autores, un descuido de ciertas actividades, sino el olvido
radical de lo más sencillo, de aquello que
constituye lo más íntimo de la propia humanidad y lo que este olvido conlleva: la
reducción del ser humano a cosa manejable técnicamente. Estamos convencidos que el lector encontrará en la lectura
reposada de los artículos de este número
esta fuerza que según Heidegger es capaz de resistir al poder nuclear.

“El hombre, con sus planes, intentará
inútilmente conducir a un orden la esfera
de la tierra, si no atiende a la invitación
del camino del campo. Amenaza el peligro de que los hombres de hoy tengan
el oído duro para oír su voz. Solamente
les llega el ruido de sus máquinas al que

Damos las gracias a todos los autores
que han aportado sus artículos a este número de la revista Periferia CPG.

Es verdad que disminuye el número de
aquellos que aún reconocen la sencillez
como un bien propio y conquistado. Esos
pocos permanecerán. Algún día podrán,
con la suave violencia del camino del
campo, resistir a la gigantesca fuerza de
la energía atómica que el cálculo humano ha proyectado y construido como una
cadena para sus propios actos”.

Acompañamos buena parte de los artículos con imágenes del fotógrafo Eugeni
Gay Marín, a quien también agradecemos
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su desinteresada colaboración. En sus
series fotográficas se manifiesta una voluntad de ir más allá de los límites del propio mundo para descubrir y penetrar con
respeto y ternura otras situaciones humanas. Las fotos de Eugeni Gay revelan su
propia mirada espiritual sobre el mundo
humano y también la atmósfera espiritual
que envuelve ese mundo, un hálito que
recorre y desborda a la vez los elementos
que lo componen.
Febrero de 2022
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El camino del campo de M. Heidegger
Florentino Pino
Introducción
Prologar un texto poético es inútil porque lo poético no admite prólogos: dice
lo que tiene que decir en y por si mismo,
esa es su fuerza. Pero si además ese
texto pertenece a un autor clásico, entonces la inutilidad se duplica porque lo
clásico tampoco admite preludios: él es
ya norma, medida y canon, ¿cómo se le
ha de medir?
en Hamburgo1. No hacía mucho había
terminado la Segunda Guerra Mundial.
El fracaso colectivo que supuso Ia sola
existencia de la contienda y la decepción
ante el hundimiento de una ideología que
había logrado, en sus comienzos, entusiasmar a todo un pueblo para enseñar
inmediatamente después Ia ferocidad de
su rostro, planeaba no solamente sobre
el ánimo de Heidegger, sino sobre Alemania entera.

El Camino del Campo es un texto poético escrito por un filosofo clásico: Martin
Heidegger. El autor de estas líneas sabe
perfectamente la inutilidad de su esfuerzo y quiere dejar constancia de ella,
por eso concibe esta breve reflexión
no como un prólogo. Prescindiendo del
«pro» quiere quedarse con el puro «logos», un logos que no pretende preparar a la lectura del texto, sino que mas
bien ha sido sugerido por él, y así, como
sugerencia lo comparte. Por eso, en primer lugar, recomienda al lector el hacer
directa e inmediatamente la experiencia
de la lectura de El Camino del Campo.
Si ulteriormente a ello estas líneas ayudan
en algo, habrán cumplido con su cometido. Si ulteriormente a la lectura, el lector
no las necesita, mejor que mejor.

Heidegger, desde 1944, no enseña más
en Ia Universidad de Freiburg, y se retira
a vivir a su Messkirch natal. Tras la guerra, el trabajo filosófico, esto es, el esfuerzo supremo de comprensión última y del
preguntar radical y originario se hace, si
cabe, más necesario y urgente. Desde su
1 Escrito bajo el título Der Zuspruch des Feldweges,
en Sonntagsblatt, el 23 de octubre de 1948. Se
publica como fascículo en Frankfurt en 1953 con el
titulo más simple de Der Feldweg.

El Camino del Campo apareció por primera vez el año de 1949 publicado
9
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retiro Heidegger trabaja duramente, recuerda, piensa, proyecta.
Por desgracia no podemos fiarnos, y más
en un autor como el que nos ocupa, de
que las fechas de publicación de sus escritos coincidan con las fechas de su elaboración, pues casi siempre lo publicado
se ha venido gestando desde años atrás.
El Camino del Campo se sitúa entre el final de la guerra y el año de 1949.

Feldweg

minos que rodean al pueblecito de Messkirch y que se pierden entre sus campos y
sus bosques. Como fruto de Ia conjunción
de uno de esos paseos y de un trabajo
filosófico largamente elaborado y acumulado, surge El Camino del Campo. Esto
hace que el texto lleve en si la paradoja
de ser uno de los escritos más breves de
su autor, y simultáneamente, de contener
una enorme densidad filosófica. Y esto de
tal forma que nos atrevemos a decir que
en él convergen las líneas fundamentales de todo su pensamiento. Surge en el
momento en el que Heidegger cambia el
tono de su filosofía (Ia discutida Kehre), en
el que, sin abandonar su pasado filosófico representado por Ser y Tiempo, quiere
llevarla a una expresión más clara y hondamente ontológica, esto es, a una maduración que, sin el poeta, hubiese sido imposible. El poeta le da una libertad que el
académico ya no puede ofrecerle. En este
tono poético, Heidegger, más que definir,
señala; más que decir, sugiere; más que
convencer, invita. Concibe nuestro autor
que un momento esencial a la filosofía
es su proximidad a Ia poesía. El Camino
del Campo es ejemplo de algo más que
mera proximidad.

Durante ese lapso encontramos escritos
fundamentales en la bibliografía heideggeriana que enmarcan, en sus temáticas diversas, las preocupaciones expresadas en
nuestro texto. Pongamos como ejemplos,
en primer lugar, Ia famosa Carta sobre el
Humanismo (Brief über den Humanismus)
aparecida en 1949 como respuesta a una
carta de Jean Beaufret. Los Caminos del
Bosque (Holzwege), de titulo tan coincidente con el de nuestro texto, aparecen en
1950, pero con ensayos trabajados desde
1935 hasta 1945. Las Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin (Erlauterungen
zu Hölderlins dichtung) aparecen ya en
1944, pero vuelven a editarse ampliadas
en 1951. La figura de Hölderlin preside
de forma inequívoca el tono, el fondo y la
forma de El Camino del Campo, pero no
podemos afirmar que sea el único inspirador. Si hojeamos los Caminos del Bosque
nos encontraremos con meditaciones sobre Hegel, Nietzsche o Anaximandro cuyo
rastro podemos adivinar en El Camino del
Campo. Pero en ese tiempo Heidegger no
solamente escribe, también pasea. Recorre pausadamente los senderos y los ca-

10
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No es este el lugar para hacer una exégesis del texto de Heidegger, ni siquiera intentaremos hacer un elenco completo de
los puntos de posible reflexión que El Camino del Campo puede suscitar. Basten
tan solo unos cuantos ejemplos, sueltos y
puramente esbozados, que permitan entrever la riqueza que el texto encierra.

ha sido vivida por la humanidad, a veces
como puro escenario para sus correrías,
a veces como madre sabia y nutriente, o
como madrastra implacablemente cruel,
pero de Ia que en ningún caso podemos
prescindir. La naturaleza, Ia que tenemos
enfrente y Ia nuestra propia, tan patente
entre los juegos de la infancia y la sabiduría de la vejez, encuentra en el pequeño
camino aquel acorde silencioso que armoniza sus contrarios y cuyo eco difunde
el mismo camino. Expresado en Hölderlin como en nadie, es un acorde ya escuchado hace siglos por Leibniz, y más
atrás por Nicolás de Cusa, y se percibe
aquí el misterioso vibrar de la música de
los griegos...

I. La estructura
El camino “va desde el portal del patio
hasta Ehnried” y “de Ehnried vuelve el camino hasta el portal del patio”. Se trata
del paseo de un día. Simplemente la ida y
el retorno evoca ya en cualquier aprendiz
de filósofo aquella estructura de la andadura humana que asoma en el alba del
poetizar griego: la Ilíada y Ia Odisea; “...
de donde las cosas tienen su origen...
han de volver...”, decía el viejo Anaximandro; exitus et reditus, ir volviendo y volver yendo, creación y atracción del Dios
de Tomás de Aquino; el espíritu que va
volviendo hacia si... en Hegel; el ir como
un retorno eterno del más cercano Nietzsche...; el camino va desde el portal del
patio y vuelve hasta el portal del patio,
desde la humildad de su curso no hace
mas que evocar.

III. Historia y biografía
En el paseo por el camino del campo no
solamente surgen los recuerdos biográficos de la infancia perdida, de sus juegos
y de sus sueños. O los que apuntan al
padre, barrilero y sacristán de la Iglesia de
San Martín, o los que añoran la protectora
mirada de Ia madre. El camino Ileva hasta
el recuerdo de la historia misma al traer,
con el tañido de las campanas, el terrible
silencio de los que fueron sacrificados en
las guerras mundiales. El silencio de los
muertos que da que pensar, que obliga a
preguntar, que pesa. Recordemos Ia fecha de composición de nuestro escrito.

II. La Naturaleza
“Sobre su curso se juntan Ia tormenta invernal y el día de la cosecha, se encuentran Ia exaltación creadora de la primavera y el morir indolente del otoño…”. En
definitiva, todo aquello que llamamos naturaleza y que en su eterno surgir y morir

IV. Dios
Pero el camino no se detiene en el silencio que viene de los muertos, invita
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a un silencio más hondo, a una claridad
más difícil, a una pregunta más grande
como aquella que experimentó el Maestro Eckehardt allá por el siglo XIV –sorprendentemente es el único autor citado
por Heidegger en su escrito– y que no se
satisfizo con apresuradas respuestas de
aparente brillantez. Se trata de un silencio
en el que, sin mediaciones, Dios pueda
ser auténtica y efectivamente Dios.

dad de su lenguaje. Lo que ellos dicen es
extraordinariamente sencillo, la dificultad
está en llegar a la sencillez de su intuición
primigenia. Para llegar a ella ayudará un
paseo por el camino del campo.
VI. El Ser y el Tiempo
Tal vez el camino del campo no sea sino
una metáfora del Ser mismo sobre el que
gravita todo el pensamiento de Heidegger. Un Ser que por si mismo es Nada,
finitud que se traduce en Tiempo: puro y
simple camino que lleva a lo abierto del
silencio, a la alegría de Ia sabia claridad,
donde liberados por la misma apertura
podremos disponernos a escuchar ¿al
mundo? ¿al alma? ¿a Dios?
Heidegger no da una respuesta, nos
mantiene tensos en el silencio y reacios
a las respuestas fáciles. Cada uno habrá
de soportar la renuncia que el silencio le
impone, sabiendo que es fértil para, en
última instancia, responder, pero solo en
última instancia.

Meßkirch. Foto de Andreas Praefcke

V. La técnica
Entre otras cosas impide ese silencio la
técnica, artefacto muy nuestro que parece mantener cautiva Ia capacidad de
admiración. Técnica que no se reduce
a Ia múltiple maquinaria externa entre
Ia que parecemos movernos sin mucha
dificultad. Técnica es también artefacto
interior, modo de pensar cuya sofisticación nos ha hecho ciegos para lo que es
sencillo. La técnica confunde lo sencillo
con lo simple, y entonces, claro está, se
aburre. Si muchas veces no entendemos
a los grandes hombres no es porque digan cosas muy difíciles o por la compleji-

12
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para su taller. Ahí se entretenía, cavilante, durante el descanso de su servicio a
la torre del reloj y a las campanas, que
mantienen su particular relación con el
tiempo y la temporalidad.

M. Heidegger, El camino del campo
(Trad. de Florentino Pino)2
Va desde el portal del patio hasta Ehnried. Los antiguos tilos del jardín del castillo lo contemplan tras las murallas, durante el tiempo de Pascua, cuando brilla
claramente entre las mieses que crecen y
los prados que despiertan; y por la Navidad, cuando desaparece entre remolinos
de nieve tras la colina. Al llegar a la cruz,
gira hacia el bosque, y a su lado saluda
a una gran encina, bajo Ia cual hay un
banco toscamente trabajado. Sobre él se
encontraba, con frecuencia, algún escrito
de los grandes pensadores que una joven
ineptitud intentaba descifrar. Cuando las
preguntas se acumulaban y no se vislumbraba salida alguna, el camino del campo
ayudaba: dirigía los pasos en silencio, por
los giros del camino, a través de la anchura de la tierra árida.

De Ia corteza de la encina los pequeños
tallaban sus barcos, que dotados de un
banco de remeros y un timón, surcaban
el arroyo de Metten o la fuente de la escuela. Los viajes por el mundo de aquellos juegos podían llegar fácilmente a su
destino, y encontraban al volver Ia ribera.
La fantasía de aquellos viajes permanecía escondida en una claridad entonces
apenas visible y que reposaba encima de
todas las cosas. Su reino estaba demarcado por los ojos y las manos de la madre. Era como si la callada solicitud materna protegiera toda la realidad. Aquellos
viajes de juego nada sabían todavía de
aquellos otros viajes en los que toda ribera queda atrás. Mientras tanto, la consistencia y el olor de Ia madera de la encina
empezaban a decir, de distinta forma, la
lentitud y la constancia con la que crece
el árbol. La encina misma decía que solo
en este crecer se fundamenta todo lo que
permanece y fructifica: que crecer quiere
decir abrirse a la inmensidad del cielo y, al
mismo tiempo, echar raíz en la oscuridad
de la tierra; que todo lo pleno únicamente
madura cuando el hombre es simultáneamente las dos cosas: abierto a la llamada
del cielo altísimo, y escondido en Ia protección de la tierra que lo sostiene.

El pensar retorna siempre a los mismos
escritos o a las propias tentativas por Ia
vía que el camino extiende entre las parcelas y que permanece tan cerca del paso
del pensador como del paso del labrador
que sale a segar al alba.
A veces, con los años, la encina invita
al recuerdo de los primeros juegos y de
las primeras decisiones. Como cuando
alguna vez una encina caía en medio del
bosque bajo el golpe del hacha, y el padre buscaba con presteza entre la leña,
por los claros soleados, el fragmento útil

Todavía lo dice hoy la encina al camino del campo, que seguro en su cau-

2 La traducción es de Florentino Pino a partir de
M. Heidegger, Der Feldweg, Ed. Vittorio Klostermann,
Francfort, 6a ed., 1978.
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ce pasa ante ella. Todo Io que tiene su
esencia cerca del camino, este la recoge
y entrega a todo el que pasa su propio
ser. Los mismos sembrados y la falda de
los prados, con una proximidad siempre diferente, acompañan al camino por
cada estación del año. Tanto si los bordes de los Alpes se hunden a lo lejos,
por encima del bosque en el crepúsculo,
o si la alondra se dirige, las mañanas de
verano, hasta donde el camino se tuerce
en la falda de una colina, o si el viento de
levante sopla tempestad desde donde
está el pueblo de la madre, o si un leñador al atardecer arrastra su fardo de leña
hacia el hogar, o si el carro de hierba se
cimbra entre las rodadas del camino, o
si los niños recogen las primeras primaveras a orilla de los prados, o si la niebla
arrastra durante todo el día su opacidad
y gravidez sobre las parcelas, siempre y
por todas partes la palabra de lo idéntico
envuelve el camino.

Estos dependerán de su tradición, pero
no serán servidores de intrigas. El hombre, con sus planes, intentará inútilmente
conducir a un orden la esfera de la tierra,
si no atiende a Ia invitación del camino del
campo. Amenaza el peligro de que los
hombres de hoy tengan el oído duro para
oír su voz. Solamente les llega el ruido de
sus máquinas al que tienen como la voz
de Dios. Así pues, el hombre se confunde
y se desvía. A los confusos la sencillez les
parece monotonía, y la monotonía aburre.
Los amargados encuentran tan solo uniformidad. Lo sencillo ha huido. Su silenciosa fuerza se ha roto.
Es verdad que disminuye el número de
aquellos que aún reconocen la sencillez
como un bien propio y conquistado. Esos
pocos permanecerán. Algún día podrán,
con la suave violencia del camino del
campo, resistir a la gigantesca fuerza de
Ia energía atómica que el cálculo humano ha proyectado y construido como una
cadena para sus propios actos.

Lo sencillo contiene el secreto de lo que
es permanente y grande. Entra en el
hombre sin mediaciones, pero necesita
una larga maduración. En Ia invisibilidad
de lo siempre idéntico se esconde su
bendición. La grandeza de codas las cosas que han crecido y habitan al lado del
camino, desprende mundo. En el silencio
de su decir, como dice el amigo maestro de letras y de vida, Eckehardt, Dios es
auténticamente Dios.

La invitación del camino del campo despierta un sentido que ama lo que es libre,

Pero Ia palabra del camino únicamente
invita en tanto haya hombres que, nacidos en su atmósfera, le puedan escuchar.

Heidegger passejant
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frecuencia las criaturas se han despellejado las manos, tiembla bajo los golpes del
martillo de las horas, cuyo rostro, entre
serio y grotesco, nadie olvida.

y que sabe superar Ia tristeza por el buen
rumbo que lleva hasta la Ultima claridad.
Ella le protege del encerrarse en el puro
trabajar, que hecho por si mismo, se afana por nada.

Tras Ia última campanada el silencio se
hace todavía mas silencio. Llega hasta
aquellos que fueron sacrificados en las
dos guerras mundiales. Lo sencillo se
ha hecho aún mas sencillo. Lo siempre
idéntico desliga y libera. La voz del camino del campo es ahora completamente
clara: ¿Habla el alma? ¿habla el mundo?
¿habla Dios?

Al aire del camino del campo, cambiante
en cada estación, madura esa sabia claridad, cuyo rostro se muestra con frecuencia taciturno. Esta sabia claridad es la
piedra angular3. Nadie Ia adquiere si previamente no Ia posee, y los que la tienen,
la tienen por el camino del campo. Sobre
su curso se juntan la tormenta invernal
y el día de la cosecha, se encuentran Ia
exaltación creadora de la primavera y el
morir indolente del otoño, se contemplan
uno a otro los juegos de la juventud y Ia
sabiduría de la vejez. Pero todo se aclara
en un solo acorde, cuyo eco, en silencio,
difunde el camino del campo.

Todo dice la renuncia en lo idéntico. La
renuncia no quita. La renuncia da. Da la
fuerza inagotable de lo sencillo. Su voz
crea hogar en una antigua procedencia.

La sabia claridad es un portal hacia la eternidad. Sus hojas giran en las bisagras que
un día fueron forjadas por un hábil herrero
desde los secretos de la existencia.
De Ehnried vuelve el camino hasta el portal del patio. Allá, por encima de la última
colina, su estrecho curso conduce, a través del valle, hasta Ia muralla de la ciudad.
Brilla opaco a la luz de las estrellas. Tras el
castillo se levanta la torre de Ia iglesia de
San Martin. Lentamente, casi vacilantes,
resuenan once campanadas en la noche.
La antigua campana, en cuya cuerda con
3 Heidegger utiliza el sustantivo “Kuinzige”, vocablo
que parece es solamente utilizado en el área de
Messkirch y que significa el ir al núcleo de una cosa, a
su estricta esencia.
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Martin Heidegger. El camí dels camps,
(Traducció: Montserrat Camps Gaset)
S’estén des del portal del jardí fins a Ehnried1. Els antics til·lers del jardí del castell
l’esguarden per damunt del mur, tant en
temps de Pasqua, quan brilla clar entre
les messes que creixen i els prats que es
desperten, com per Nadal, quan desapareix entre remolins de neu darrere el primer turó. A la creu de terme tomba cap
al bosc, i al seu llindar saluda un alt roure,
a sota del qual hi ha un banc amb prou
feines desbastat.
De vegades hi havia, al damunt, un escrit o altre dels grans pensadors, que
una jove malaptesa maldava per desxifrar. Quan els interrogants s’amuntegaven i no es presentava cap sortida, el
camí hi ajudava, ja que mena el peu, en
silenci, per un corriol giragonsant, enllà
de l’àrida terra.

de la destral, el pare cercava de seguida, entre el boscam i per clarianes assolellades, l’esteri que li pertocava per al
seu obrador. Ací s’entretenia, pensarós,
en el descans del servei a la torre del rellotge i les campanes, que mantenen, una
i altres, la seva relació particular amb el
temps i la temporalitat.

El pensament que hi ha en aquests escrits o en temptatives pròpies ressegueix
sempre el corriol que el camí estén entre
els conreus. Aquest camí es troba tan a
prop del pas del pensador com del pas
del pagès que surt a segar a punta de dia.

De l’escorça del roure, però, els minyons
en tallaven vaixells, els quals, dotats d’un
banc de remers i d’un timó, suraven a les
aigües de Mettenbach o de Schulbrunnen. Els viatges arreu del món d’aquells
jocs encara arribaven fàcilment a terme
i retrobaven, en tornar, la ribera. El fantasieig d’aquells viatges romania amagat
en un esplendor que llavors amb prou
feines era visible i que reposava damunt
de totes les coses. Els ulls i les mans de
la mare en demarcaven el regne, com si

Sovint, amb els anys, el roure del camí
atrau el record dels jocs primerencs i de
la primera tria. Quan, de tant en tant, un
roure, al mig del bosc, queia sota el cop
1
Bosc a prop de Meßkirch (Suàbia, avui dia a
Baden-Würtenberg), ciutat natal de Heidegger.
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Encara ara ho diu el roure al camí dels
camps, el qual, segur del seu curs, hi passa pel davant. Tot allò que té el seu ésser
a prop del camí, aquest ho recull, i revela a cadascú que el trepitja allò que li és
propi. Els mateixos sembrats i la falda dels
prats acompanyen el camí, a cada estació de l’any, amb una proximitat sempre
diferent. Quan la serralada dels Alps s’enfonsa al lluny, per damunt dels boscos, al
capaltard, quan l’alosa, els matins d’estiu,
s’enfila allà on el camí es vincla en la corba
d’un puig, quan el llevant bufa tempesta
des de la contrada on hi ha el poble de
la mare, quan un llenyataire, a l’hora foscant, arrossega el feix de llenya cap a la
llar, quan el carro de les garbes trontolla en
les roderes del camí, quan uns infants cullen les prímules jovençanes a la vora dels
prats, quan la boira arrossega, dies i dies,
tenebra i pesantor damunt els conreus,
sempre envolta el camí, i des d’arreu, la
paraula reconfortant del que és el mateix2:

Heidegger al bosc

la callada sol·licitud materna protegís tot
ésser. Aquells viatges del joc no sabien
res encara de passejades en què totes
les riberes queden enrere. Mentrestant, la
consistència i l’olor de la fusta de roure
començaven a parlar, distintament, de la
lentitud i de la constància amb què creix
l’arbre. El roure mateix deia que només
en aquesta creixença es fonamenta tot
el que dura i treu fruit; que créixer vol dir
obrir-se a la immensitat del cel i, alhora,
arrelar en l’obscuritat de la terra; que tot
el que és sòlid només madura quan l’home és totes dues coses alhora: obert a la
crida del cel altíssim i acollit en la protecció de la terra que el duu.

El que és senzill guarda l’enigma del que
és permanent i gran. Entra per sorpresa
en l’ésser humà, però necessita una llarga maduració. En la invisibilitat del que
és perenne s’amaga la seva benedicció.
La grandesa de totes les coses que han
crescut i habiten prop del camí desprèn
2 El terme das Selbe surt quatre vegades en aquest
text. En dues ocasions, acompanyat de l’adverbi
immer. La traducció és forçosament interpretació,
vol dir “allò mateix”, el mateix i no una altra cosa, per
tant, allò que és permanent o perenne, idea reforçada
per immer, sempre. Potser se li podria donar el sentit
d’immutable, en la idea d’allò que és sempre la
mateixa cosa. Aquí ho hem traduït per “mateix” i més
endavant per perenne. El terme surt també referit al
roure i als camps de conreu, cosa que reforça la idea
de perdurabilitat i continuïtat.
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món. En el silenci del seu llenguatge, com
diu l’antic mestre de lletres i de vida Eckerhardt, Déu és de debò Déu.

En l’aire del camí dels camps, canviant a
cada estació, madura la joia sapient, i el seu
rostre sovint sembla malenconiós. Aquesta
saviesa joiosa és la sagacitat3. Ningú no la
guanya que no la tingui ja. Els qui la tenen,
la tenen del camí dels camps. Sobre el seu
corriol s’ajunten la torbonada d’hivern i el
dia de les messes, es troben l’activa exaltació de la primavera i l’indolent morir de la
tardor i es miren als ulls la joventut enjogassada i el seny de l’edat. Però tot s’amara
de joia en un sol acord, el ressò del qual el
camí duu en silenci, amunt i avall.

Però la paraula reconfortant del camí
només parla mentre hi ha éssers humans
que, nascuts en el seu aire, la poden escoltar. Són obedients als seus orígens,
però no servents d’intrigues. Endebades
intenta l’ésser humà, amb els seus plans,
conduir l’esfera de la terra a un ordre, si
no se sotmet a la paraula reconfortant del
camí dels camps. Amenaça el perill que
els éssers humans d’avui tinguin l’oïda
dura per a la seva parla. Només els arriba
la fressa de les màquines que ells quasi
consideren la veu de Déu. Així, l’home es
confon i es desvia. Als confosos, la senzillesa els sembla monòtona, i la monotonia
fastigueja. Els amargats hi troben només
la uniformitat. La senzillesa ha fugit, la
seva silenciosa força s’ha estroncat.
És cert que minva el nombre d’aquells que
encara coneixen la senzillesa com a bé
propi, adquirit. Però aquests pocs seran
arreu els qui perviuran. Algun dia, amb la
suau violència del camí dels camps, podran resistir a la gegantina força de l’energia atòmica, que el càlcul humà ha fabricat
i constituït cadena de les pròpies accions.

El camí dels camps de Heidegger. Foto de Zolleralb

3 El terme “Kuinzige” és propi del dialecte sueu, i és
de difícil traducció. Té el sentit d’ironia (quasi socràtica),
murrieria, sagacitat o capacitat de distanciament. Hi
ha bibliografia sobre el terme i sobre el seu origen
incert, potser derivat de keinnützig, o sigui, inútil. No és
segur que Heidegger conegués en un primer moment
aquest matís etimològic, però potser sí més endavant,
cf. Wolfgang Kienzler, “Kuinzig, Heideggers Umgang
mit einem Wort”, Allgemeine Zeitschrift für Philosophie
33: 2 (2008) 191-194 i la segona part de l’article a:

La paraula reconfortant del camí dels
camps desperta un sentit que estima
allò que és lliure i que sap saltar la tristesa pel bon indret, cap a una última
joia. Protegeix de l’abús del treball sol,
el qual, fet en funció d’ell mateix, només
s’afanya pel no-res.

https://www.philosophie.uni-jena.de/philmedia/institut+f%C3%BCr+philosophie/ressourcen+zu+personen/wolfgang+kienzler/kienzler_+mehr+kuinziges.pdf (data de consulta: 15 de desembre de 2021)
i Robert Schinzinger, “Heidegger und die Sprache” 1957, p. 92, https://www.jstage.jst.go.jp/article/
dokubun1947/18/0/18_0_81/_pdf/-char/ja (íd.)
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La joia sapient és un portal de l’eternitat.
Els seus batents giren sobre frontisses
que un traçut ferrer forjà un dia a partir
dels interrogants de l’existència.
D’Ehnried ençà, el camí torna cap al portal del jardí. Enllà, per damunt del darrer
pujol, el corriol estret condueix, per una
coma suau, fins a les muralles de la ciutat. Brilla mat a la llum de les estrelles. Darrere el castell es dreça el campanar de
l’església de sant Martí. Lentament, quasi
vacil·lant, ressonen onze campanades en
la nit. L’antiga campana—amb les cordes, els xicots s’hi han espellifat sovint les
mans—tremola sota els cops del martell
de les hores, el rostre del qual, entre llòbrec i grotesc, ningú no oblida.
Amb la darrera campanada el silenci
esdevé més callat encara. Arriba fins a
aquells que foren sacrificats abans d’hora
al llarg de dues guerres mundials. El senzill s’ha tornat encara més senzill. El que
és perenne4 sorprèn i allibera. La paraula
del camí dels camps ara és ben audible:
parla l’ànima? Parla el món? Parla Déu?
Tot expressa la renúncia que duu al que
és perenne. La renúncia no pren. La renúncia dona. Dona la força inesgotable
del que és senzill. La paraula reconfortant
del camí fa retrobar el caliu de la llar en
una llarga ascendència.
Montserrat Camps Gaset
Desembre 2021
4

Aquí i en el paràgraf següent, vegeu la nota 2.
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Esperit: Un terme prescindible?
Joan Ordi
Dificultats del tema
Com enfocar un article sobre el terme esperit de manera que sigui útil per al lector
occidental actual? La pregunta no requereix gaire justificació. En efecte, resulta evident que el simple fet de llegir o sentir el
vocable genera una perplexitat difusa que
es podria formular de moltes maneres. Per
exemple, ja no se sap ben bé a quina realitat es refereix el terme en si, que, en l’actual ambient cultural, sembla anar acompanyat d’una connotació religiosa que o
molesta o prejudicialment no interessa
d’entrada. En aquest sentit, s’assimila a
ànima a les oïdes de les persones amb un
cert contacte amb la tradició occidental, o
bé evoca referències fantasmals o espiritistes, típiques de pel·lícules com Ghosn,
Ghost,
text
He
HerooDetrac
Detrásde
desos
losbojos.
ojos. Però fins i tot en
aquests casos ja no disposem d’un vocabulari culturalment compartit que ens ajudi
a especificar en què consistiria una realitat situada en l’esfera del religiós (àmbit de
l’immaterial), del diví (realitat transcendent)
o de la veritat última sobre l’ésser humà
(reflexió antropològica).1

Tampoc hi ajuda gaire, aparentment, recórrer a la clàssica contraposició matèria
– esperit. Per a persones amb una certa formació filosòfica i teològica, la sola
evocació d’aquesta parella de conceptes
dialèctics ja garanteix una certa comprensió del sentit del segon terme. Però aquí
també ens topem amb dificultats poderoses. En primer lloc, no disposem, a Occident, d’una difusió cultural generalitzada
dels conceptes i plantejaments fonamentals de la nostra tradició filosòfica, i, per
tant, poques persones poden elaborar
mentalment una explicació significativa
de l’esmentada contraposició. I, en segon lloc, no podem negligir els problemes
que provenen de l’actual comprensió
científica de la realitat material. Si en la
tradició filosòfica occidental la tensió entre el material i l’espiritual pressuposava
una certa uniformitat en el concepte de

1 En les societats occidentals es percep un cert
ocàs cultural i filosòfic que posicions no-creients ja
havien pronosticat fa poques dècades: «Però si la
mort de la veritat i del Déu de la tradició occidental
és inevitable, també ho és la mort de tot fonament
absolut de l’ètica que posi la veritat com a motivació
de la bona fe» (Emanuele Severino, «La tècnica és
l’ocàs de tota bona fe», a: Umberto Eco – Carlo Maria
Martini, En què creuen els qui no creuen?, trad. Anna
Casassas, Barcelona: Editorial Empúries, 1997, p. 64.
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matèria -com mostren les obres de Descartes i de Kant, per exemple-, avui dia
assistim a una revolució en la definició
mateixa de la realitat que pot ser objecte
d’estudi i explicació racional, “científica”.
Per exemple, com descriure l’estructura
última d’allò que seria material? Partícules elementals? Ones, vibracions o oscil·lacions quàntiques? Ambdues coses
segons l’angle i la metodologia d’anàlisi?
I per què no es poden harmonitzar les
quatre forces de la matèria (electromagnètica, nuclear forta, nuclear feble i gravitatòria) en una teoria unificada de tota
la realitat? Serà que la mateixa matèria
s’escapa a una comprensió científica última i acabada? I si fos així, com podríem
donar raó de l’esperit per contraposició al
que és material? ¿Continua gaudint d’evidència cognitiva en l’actualitat la parella
dialèctica matèria – esperit? A Història
del temps, Stephen Hawking encara es
preguntava què seria allò que hauria insuflat foc en les equacions de l’astrofísica i
hauria creat un univers que aquestes poden descriure. Òbviament, al·ludia a l’acció de Déu Esperit per donar origen a la
matèria (creació).2 Però a El gran Disseny
va abandonar aquest plantejament deista
en favor de la convicció, ja atea, que les
fluctuacions quàntiques resulten autoexplicatives i “engendren” la matèria elles
mateixes, o sigui, per creació espontània
a partir del no-res i sense Déu.3 Sigui
com sigui, sembla imposar-se la conclu-

sió que ni científicament es pot afrontar
la matèria sense pressuposar la clàssica
contraposició dialèctica material – immaterial. Les categories bàsiques i multiseculars de les llengües de la humanitat
mai resulten totalment substituïdes pels
conceptes tècnics de les ciències, que
es nodreixen d’aquelles més del que els
científics es pensen.
Indiquem, finalment, una tercera font
d’obstacles per afrontar la qüestió de
l’esperit: l’espiritualitat. Es tracta, òbviament, d’un substantiu que pressuposa
la condició d’esperit en qui transforma la
seva vida d’acord amb ideals religiosos o
d’un ordre superior a una concepció de
l’existència i a una actitud merament materialistes. Però els termes espiritualitat i
espiritual s’han anat separant cada cop
més de la matriu explícitament religiosa i
metafísica clàssica, i connoten sovint disposicions psicològiques de les persones
que volen viure de valors humans, ètics,
ecològics, estètics... que s’afirmen per si
mateixos, sense connexió amb cap realitat transcendent a l’home per la via de la
fe (Déu com a Esperit pur) ni immanent
a la constitució biopsíquica de les persones (ànima o esperit com a realitat antropològica última). Per això l’espiritualitat ha
deixat de ser una reivindicació exclusiva
de les religions i ha saltat més enllà de les
fronteres confessionals. N’és una prova el
fet que autors com André Compte-Sponville reivindiquin expressament la necessitat d’una espiritualitat atea, car l’espiritualitat és la vida de l’esperit i l’esperit
és el que som. En la pràctica, aquestes

2 Vegeu Stephen W. Hawking, Historia del tiempo,
trad. Miguel Ortuño, Barcelona: Círculo de Lectores,
1988, pp. 259-264.
3 Vegeu Joan Ordi Fernández, «El Déu impossible
de Hawking. Anàlisi crítica de El Gran Disseny», a:
Revista Catalana de Teologia 36/2 (2011) 631-676.
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“espiritualitats” presenten l’aspecte, efectivament, d’una constel·lació de valors i
virtuts humans que ens permetrien de fer
front al nihilisme característic de la nostra
cultura ambiental i oposar-nos-hi amb la
resistència i lucidesa íntimes que, a casa
nostra, reclamen insistentment autors
com Josep M. Esquirol i Marina Garcés.4
Es podria dir, doncs, que les formes “laiques” d’espiritualitat vigents en l’actualitat fan difícil parlar de l’esperit en sentit
fort, tot i que, paradoxalment, confirmen
alhora que el tema en si resulta indispensable per dur una vida amb sentit, digna
de l’ésser humà.

ulls.5 ¿Podríem afegir-hi que el drama de
la pandèmia en curs també contribueix a
aguditzar les qüestions últimes de l’existència, com la de l’esperit? ¿No se’ns
ofereix ara una gran oportunitat per revisar la nostra intel·lecció dels grans termes
amb què la humanitat s’ha anat situant
davant la realitat?
Els mots també fan llum
Les situacions culturals són històricament
complexes, car tenen les seves arrels en evolucions conceptuals del passat
que s’amaguen sota l’oblit del present.
Com afirmaven els anomenats “evangelis” gnòstics, quan esquincem el vel de la
desmemòria o oblit dels nostres orígens
primers (protologia), experimentem una
salvació que ens és indispensable per
orientar-nos cap a un futur de plenitud
o últim (escatologia). Resseguim, doncs,
primer les petjades del terme esperit:
potser així enfocarem millor les nostres
pròpies foscors.

En conclusió, el terme esperit ha esdevingut, d’una banda, ambigu, equívoc,
connotat negativament, clàssic o mancat
de referent significatiu i per això mateix
prescindible; però a la vegada ha entrat
a formar part d’un nou joc de llenguatge que fa de l’espiritualitat –se l’entengui
com es vulgui–, i d’allò que es considera espiritual, la insígnia característica de
la protesta contra l’imperi del materialisme, del consumisme, del nihilisme i de la
manca de sentit últim de la vida (existencial, metafísic, religiós...) amb què Nietzsche havia profetitzat l’ensulsiada lògica de la cultura occidental i que s’estaria
desplegant davant dels nostres propis

Esperit és un terme de la nostra llengua
mare: prové del mot llatí spiritus, que ja
gaudia d’un espectre de significats que
cobria tant l’àmbit físic com l’immaterial.6
En efecte, en sentit directe i immediat indi5 Només caldria aprendre a desconfiar dels grans
termes i conceptes de la cultura occidental: «(...) els
conceptes de “més enllà”, “judici final”, “immortalitat
de l’ànima”, l’”ànima” mateixa: són instruments de
tortura, són sistemes de crueltats mitjançant els quals
el sacerdot va fer-se l’amo, va continuar sent l’amo...»
(Friedrich Nietzsche, L’Anticrist. Maledicció sobre el
cristianisme, trad. Marc Jiménez Buzzi, Barcelona:
Llibres de l’Índex, 2004, § 38 (p. 127).
6 Vegeu l’entrada spiritus, -us del Diccionari LlatíCatalà, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993.

4 Vegeu Josep Maria Esquirol Calaf, La resistència
íntima. Assaig d’una filosofia de la proximitat,
Barcelona: Quaderns Crema, 2015; Marina Garcés,
Filosofía inacabada, Barcelona: Galaxia Gutenberg,
52018.
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cions, actituds, afectes, idees...). En la intensificació d’aquesta dimensió personal,
el mot s’identificava àdhuc amb l’ànima,
amb el principi, entitat o substància immaterial que dona vida humana al cos. I el
terme s’estenia fins a les deïtats o éssers
constituïts com a potències espirituals,
no corpòries o materials.
La consideració anterior, per força concisa i esquemàtica, ens permet d’entendre
per què resulta imprescindible disposar
d’un mot com spiritus o expressió equivalent en altres llengües. Primer, perquè
la mateixa realitat “material” que travessa
l’existència humana (corporalitat, socialitat, llenguatge, cultura, treball, història,
institucions, etc.) és portadora d’un dinamisme de vida, intencionalitat, sentit,
llibertat i autotranscendència que, per
contraposició, ens força a pensar en dimensions més subtils que les merament
biològiques. O sigui, els fenòmens humans, viscuts, observats i pensats en
clau integral, susciten l’emergència conceptual de l’espiritualitat humana, en el
sentit de la dimensió última que unifica
les altres, bàsicament el psiquisme i la
corporalitat, i que pertany a un ordre diferent del neurofisiològic. En segon lloc,
perquè aquesta dimensió antropològica
més “subtil” s’exerceix a través de facultats específiques que no semblen ser una
simple funció de l’activitat de l’organisme. Així el pensament, l’autoconsciència,
la volició, la comunicació, l’afectivitat i la
creació artística i el gaudi estètic constitueixen “potències” (facultats) de l’ésser
humà que no poden derivar, ni ser funció
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cava l’aire com a element contraposat a la
terra, el foc o l’aigua: els quatre elements
bàsics i constitutius de la matèria. Però
recollia també la connotació d’alè, referida tradicionalment a la vida: l’aire és per
als éssers vius l’equivalent de la terra per
als morts. I aquesta translació del terme
a la vida gràcies a la respiració, va facilitar l’”espiritualització” de la materialitat del
mot: l’aire aspirat o exhalat (alè) fa pensar
que la vida depèn d’un procés subtil que
insufla vitalitat (energia, dinamisme i funcionalitat) no merament orgànica o material als cossos vivents. D’aquí que fins i
tots els sentiments més característics de
l’ésser humà, en tant que manifestació
de la realitat afectiva més íntima i no directament “física” de la persona, també
fossin indicats amb el terme spiritus. El
citat Diccionari Llatí-Català de l’Enciclopèdia Catalana n’ofereix un exemple de
Properci: sorgit inuits spiritus in lacri mis
= entre les llàgrimes li sortirà un sospir involuntari. No té res d’estrany, doncs, que
spiritus manifestés una riquesa semàntica
tan ampla, fins a passar del buf de vida
a la consciència i a l’afectivitat, al món
“interior” de la persona o “cor” (disposi-
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merament, dels processos orgànics que
mantenen l’equilibri i la salut del cos (homeòstasi). En el seu origen, doncs, spiritus no evoca només allò que és immaterial com l’oposat dialèctic de matèria, sinó
sobretot el fons més pregon i propi, la dimensió última i més senyera que ens surt
a l’encontre en els mateixos fenòmens de
la vida.7 I, en tercer lloc, perquè les paraules que la llengua d’un poble ha anat
confegint, tenen caràcter anamnètic: ens
recorden contínuament que el nostre accés a la intel·ligibilitat del real depèn de
les experiències ja categoritzades lingüísticament en la tradició d’una cultura. Tant
és així que la pèrdua de connexió amb el
camí que la humanitat ja ha fet, sigui per
oblit del sentit propi dels mots transmesos, sigui per un trencament cultural que
suspengui el present en l’aire, conduiria a
una situació de greu desorientació cognitiva per manca dels referents essencials
heretats. Cap generació pot començar
ex novo: la humanitat fa mil·lennis que
ha transcendit els seus orígens. I, mentrestant, les llengües han trobat indispensable encunyar mots i expressions per
fer de l’esperit, en tota l’amplària d’una
semàntica ben complexa, la consciència que, a part de la realitat material i en
ella i a través d’ella, també hi ha la realitat
transmaterial, supramaterial, espiritual en
sentit fort i propi. El record dels mots ens
guareix d’un oblit que seria perillós per a

la nostra pròpia dignitat: al final ja no sabríem ni com explicar-nos ni definir-nos
en última instància.

7
Bergson, per exemple, apel·lava a una
experiència intuïtiva preconceptual com a matriu dels
grans conceptes de la cultura i de la filosofia: «(...)
un absolut no podria donar-se sinó a l’interior d’una
intuïció, mentre que tota la resta depèn de l’anàlisi»
(Henri Bergson, Introduction à la métaphysique, París:
Éditions Payot & Rivages, 2013, p. 56.

8 Deixem constància que, en el context d’un assaig,
ens expressem de manera personal. Referències
detallades es trobaran fàcilment en els diccionaris
i enciclopèdies de filosofia i teologia, com ara: José
Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Barcelona:
Círculo de Lectores, 2001; i Sacramentum mundi.
Enciclopedia teológica, Barcelona: Herder, 1972.

El pensament ens guia
Prolonguem una mica més aquesta línia
històrica: ¿Com s’ha entès el mot esperit en la història del pensament? Responem-hi molt breument, amb la intenció tan
sols de recollir interpretativament aquells
elements essencials que ens aportin un
convenciment suficient per sostenir la tesi
que el terme esperit o equivalents resulta,
efectivament, imprescindible.8
Amb el vocable llatí spiritus es va voler
recollir i expressar un conjunt de sentits
procedent d’una doble font grega: pneuma i nous. El primer mot va aportar la
referència de l’esperit a la realitat física
de l’element aire, connotat també com
a alè vital i vida que l’esperit bufa i alena en els organisme, sobretot en l’ésser
humà. El segon hi afegia la percepció, la
intel·ligència i el coneixement, així com
la consciència que ordena els fenòmens
del món. Anaxàgores el va convertir, de
fet, en el gran principi còsmic que regula
tota la realitat. Parmènides va identificar
l’ésser que pot ser real amb l’ésser que
l’esperit pot conèixer. En aquest esperit-nous, el darrer Plató va acabar descobrint, no només la facultat superior

24

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 9/2022
que en l’ànima racional dona accés a
les idees atemporals i eternes, seu de la
veritat en si, sinó també la potència que
en última instància dona raó de l’ésser i
del cosmos. Aristòtil va subratllar, a més,
l’alteritat de l’ésser que l’esperit humànous pot conèixer: en venir de fora determina la nostra essencial dependència
d’una veritat que no construïm. I així l’esperit va passar a la metafísica occidental,
d’una banda, com a obertura constitutiva
a l’ésser en si, la veritat objectiva del qual
garanteix la seva cognoscibilitat; i, d’altra banda, com a realitat que en l’home i
per damunt d’ell és superior a la matèria
i manifesta la possibilitat de l’autorealització personal, social i historicocultural.
Sobre aquesta herència clàssica, que
va cristal·litzar en termes com pneuma,
nous, spiritus, anima, rati, menys¸ etc., el
cristianisme va edificar l’originalitat del
seu missatge: l’alteritat esperit-matèria
respon, en darrera instància, a l’alteritat món-Déu, com revela el dogma de la
creació; i l’alteritat home-Déu garanteix la
realització més integral de l’ésser humà,
gràcies a la possibilitat de la comunió
espiritual entre Déu, qui l’ofereix, i l’home, que la desplega vivint en la correcta relació esperit-matèria (personalitat
i corporalitat). La defensa, doncs, de la
condició espiritual de l’ésser humà, en el
sentit entitatiu o metafísic, i no merament
psicològic ni neurològic del mot, representava així la radicalització de la dignitat
sagrada i inviolable de la persona, que ja
es revela en la materialitat “personalitzada” del seu cos, o com diu Levinas, en la
condició d’infinit que tot rostre humà ens

desclou en la seva immediatesa i pura
nuesa humana.9
Si la metafísica medieval cristiana va conservar lúcidament la condició d’esperit
per definir i justificar la referència alliberadora i fonamental de l’home a Déu-Esperit, la filosofia moderna va iniciar un procés
de transformació semàntica del mot que
primer va desembocar en la consciència
cognitiva del subjecte (racionalisme i empirisme) i després en l’absolutització de
l’autoconeixement i de l’autoposicionament de l’home com a jo lliure (idealisme).
És obvi que per aquests camins no desapareix l’esperit de l’imaginari cultural per
a parlar de la realitat més decisiva per a
l’ésser humà i per a la comprensió del que
existeix, però sí que es van generar, respectivament, dues situacions molt arriscades. La primera es dibuixa sobre l’horitzó de la psicologització de l’ànima i es pot
expressar com la temptació de reduir el jo
a un simple nucli conscient de processos
cognitius i afectius. En llenguatge neurocientífic actual, el que tradicionalment
s’ha anomenat esperit no seria res més
que la il·lusió d’un jo autoconscient produïda per l’activitat electroquímica de les
xarxes neuronals del cervell.10 La segona
situació explicativa (idealisme) va convertir l’esperit en la realitat veritablement real,
elevant-la a la sublimitat de l’única Idea o
9 «L’infinit es presenta com a rostre en la resistència
ètica que paralitza els meus poders i que s’alça,
dura i absoluta, des del fons dels ulls sense defensa
en la seva nuesa i en la seva misèria» (Emmanuel
Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’exteriorité, Kluwer
Academic, 2016, p. 218.
10 Vegeu Joan Ordi, «Morir sense Déu: l'ateisme»,
a: Revista d'Igualada 59 (setembre 2018) 41-49.
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Esperit únic (der Geist), de manera que
no tan sols fagocitava així l’alteritat que
per al realisme cristià resulta irrenunciable, sinó que també obligava a admetre
la ficció que la contraposició clàssica de
l’esperit (la matèria i el material) constitueix una simple il·lusió dels sentits, una
aparença de realitat per als nivells primitius de coneixement, o un estadi transitori
i negligible que l’evolució deixarà enrere, i, en qualsevol cas, una esclavitud i
submissió que l’ésser humà només pot
suportar resignadament, mentre somia
amb una existència futura que s’imagina
totalment desmaterialitzada i purament
“espiritualitzada”, com els sistemes operatius separats ja de tot vincle tecnològic o hardware de la pel·lícula Her o com
unes equacions quàntiques de què ja no
sabem dir si, a part de símbols, denoten
res de material o no.

de comprensió. Nietzsche ens ho recordava, amb una tesi extrema, a L’Anticrist:
«Comprendre els límits de la raó – tan sols
això és veritablement filosofia... (§ 55)».
La fosca claredat del concepte
La humanitat es guia per intuïcions que
el pensament trasllada i eleva al pla dels
conceptes i dels raonaments. Les intuïcions provenen de la mateixa experiència
de la vida, que ens permet de sentir primer
el que hem d’anar vivint de manera conscient, a la recerca de comprensió fins allà
on sigui possible. Al llarg de la història de
les cultures, ha estat la mateixa condició
humana la que ha anat suscitant models
explicatius i una terminologia socialment
compartida per orientar-se enmig de la
realitat. El terme esperit –i propers– se situa en el pla de les experiències fonamentals i universals de la humanitat amb ella
mateixa.11 La seva inevitabilitat resta garantida per la pressió constant o “impressió” de la vida humana –i de la realitat en
general i de l’ésser– sobre la consciència
dels individus i sobre l’imaginari col·lectiu
d’un poble. En dona prou fe la mateixa
existència universal de l’animisme en les
fases més primerenques de l’evolució
cultural de l’espècie humana. En aquest
sentit, mots com esperit no semblen negligibles o prescindibles quan es tracta
d’assolir una certa intel·lecció del real i

Podem tancar, doncs, aquest brevíssim
excursus interpretatiu per la història del
pensament occidental reconeixent que a
Occident no ha existit ni cultura ni pensament al marge del terme esperit i equivalents, semblants o propers. No ens és
possible afirmar, negar o, en general, interpretar la darrera arrel de la realitat, ni
la constitució “última” de la nostra pròpia
realitat humana, sense posicionar-nos davant la qüestió de l’esperit. D’altra banda,
també cal recollir de la història l’ensenyament que les qüestions més decisives
resten obertes a múltiples interpretacions, ja que no sembla possible que la
nostra raó les pugui perforar amb una
claror tan intensa que dissipi tota ombra

11 El famós fenomenòleg Merleau-Ponty va raonar
convincentment que activitats aparentment només
orgàniques com la visió, pel seu paral·lelisme amb la
pintura, ja revelen en elles mateixes la presència de
l’ésser i de l’esperit, que les precedeix. Vegeu: Maurice
Merleau-Ponty, El ojo y el espíritu, trad. Alejandro del
Río Herrmann, Madrid: Trotta, 2013.
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una mica de claror sobre la nostra constitució antropològica en el pla ontològic.
La mateixa història del pensament filosòficament més tècnic així ens ho indica.
Per exemple, tampoc en òptica marxista resultava possible prescindir de la
referència a les produccions de la vida
espiritual i a la consciència com a “flor”
de la matèria. I la versió materialista de
la neurociència actual ha de fer esforços
enormes per evitar de caure en el reduccionisme fisicoquímic d’altres èpoques
sense afirmar clarament – ni poder negar
totalment – el caràcter “espiritual” de les
activitats “superiors” o més específiques
de l’ésser humà.12

ment sobre aquell Ésser absolutament altre que anomenem Déu. En seu d’antropologia filosòfica, la filosofia occidental ha
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anat recollint i formulant, al llarg de més
de dos mil·lennis, la intuïció immediata,
atemàtica i quotidiana segons la qual la
relació amb els altres i amb un mateix ens
obre l’espai d’una realitat personal que
transcendeix la simple materialitat, tot i
que la integra. Aquesta vivència constitutiva de la nostra presència en el món
remarca, en primer lloc, la diferència en
el tipus de realitat que sembla ser característic de l’ésser humà: és esperit l’ésser
que mai no podria ser explicat en tota la
seva densitat i veritat a partir d’una descripció merament psicofísica.

Si, com hem suggerit al començament,
volíem ajudar el ciutadà occidental que
avui dia sent perplexitat en relació amb
el tema esperit, ¿com podríem afrontar
aquesta qüestió de manera que es mostri
com a suficientment significativa en ella
mateixa? Les indicacions o reflexions que
segueixen només pretenen proposar uns
punts de vista - personals i fragmentaris,
certament - per participar en el debat. Així
és com esperen ser llegits també.
1. Àmbits per a l’esperit: l’antropologia
Els contextos d’ús del mot esperit, derivats i relacionats semblen ser, denotativament, tres: la reflexió filosòfica sobre
l’ésser humà o antropologia, l’actitud vital
que anomenem espiritualitat i el pensa-

Però tota diferenciació conté, a part del
moment negatiu de no-identificació,
l’evocació positiva d’allò que és propi. I,
en aquesta òptica, és esperit l’ésser dotat
de trets essencialment específics com, a
tall d’exemple: 1) la consciència de la realitat i la capacitat de comprendre-la racionalment; 2) l’autoconsciència, juntament

12 Vegeu un tractament obert i interessant de les
principals qüestions filosòfiques que planteja la realitat
humana: Juan Masiá Clavel, Animal vulnerable. Curso
de antropologia filosòfica, Madrid: Trotta, 2015.
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amb l’experiència constant de la pròpia
personalitat; 3) la possessió d’un psiquisme complex que, amb el seu conjunt de
facultats cognitives (percepció, intel·ligència, memòria i imaginació) i afectives
(el “món” dels afectes: sentiments, emocions i passions), ha anat evolutivament
més enllà dels primats superiors; 4) la
llibertat com a capacitat d’autodeterminació enmig de totes les dependències,
vincles i limitacions, però també i sobretot
com a tasca autoresponsable encaminada a donar un sentit humà profund a la
seva vida; 5) l’atracció, per tant, del món
dels valors, com el de la justícia i el de la
dignitat, i dels ideals de vida, com el de
la solidaritat i el compromís amb els drets
humans; i 6) la interpel·lació constant de
què és objecte per les grans qüestions de
l’existència, com ara la distinció entre el
bé i el mal, l’origen i el destí últims de la
realitat, la mort i el sentit de la vida, la cultura i el món dels símbols,13 la construcció de la societat i la problemàtica de la
història, la possibilitat o no d’una plenitud
definitiva, etc., etc.

talitza perfectament tot aquest procés de
presa de consciència i d’intent de formulació del que pertany a la veritable naturalesa de l’ésser humà. Per això se’ns
revela com un concepte imprescindible,
si no volem ser infidels a la vida viscuda i
no caure en la barbàrie del nihilisme. Això
no implica, òbviament, que amb l’enumeració anterior i amb mots com esperit
i ànima ens sigui possible d’aferrar exhaustivament en què consisteix la nostra
naturalesa espiritual. També forma part
de la vivència d’aquesta naturalesa la impossibilitat de fer totalment transparent a
la raó humana una substància espiritual
en si. En aquest sentit, som un misteri per
a nosaltres mateixos, i no un simple enigma que un dia la ciència resoldria. Però
un misteri de llum, de realitat sublim, que
excedeix la potència del concepte i ens
endinsa en una dimensió transcendent a
nosaltres mateixos. Tot i arriscar fàcilment
un oxímoron, amb el mot esperit ens surt
a l’encontre la fosca claredat d’un concepte imprescindible.15
2. Segon àmbit: l’espiritualitat o la vida
de l’esperit

Dit succintament, l’ésser humà és esperit
perquè no només es planteja la qüestió
del sentit de la vida humana i de la realitat en el seu conjunt, sinó també perquè
mostra la capacitat de sentir, enunciar i
discutir racionalment el sentit mateix de
la qüestió del sentit.14 El mot esperit ca-

Els mots viatgen a través de la història
transformant-se semànticament. Si passem ara de l’ordre de l’ésser a l’ordre del
viure –com ens demana el segon àmbit
d’ús denotatiu del mot esperit i derivats–,
constatem algunes traces clares del camí

13 Sobre la transcendència de la condició simbòlica
de l’ésser humà: Paul Ricoeur, Fe y filosofía, trad.
Néstor A. Corona, Ricardo Ferrara, Juan Carlos
Gorlier i Marie-France Begué, Buenos Aires: Prometeo
Libros, 2008.
14 Vegeu Juan Alfaro, De la cuestión del hombre a
la cuestión de Dios, Salamanca: Sígueme, 1988.

15 Vegeu un tractament objectiu i ampli – i ja ben
clàssic - de les dimensions constitutives d’aquest
misteri humà: Joseph Gevaert, El problema del
hombre. Introducción a la antropología filosófica, trad.
Alfonso Ortiz i José María Hernández, Salamanca:
Sígueme, 132001.
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recorregut pel mot espiritualitat. En el
context cristià de la cultura occidental
indicava el conjunt de les reflexions contemplatives, disposicions psicològiques i
pràctiques ascètiques, religioses i ètiques
que conformaven de facto la vida cristiana de qui es comprometia realment amb
la seva fe i a créixer en ella. La direcció
espiritual sota el guiatge d’un mestre experimentat i bon coneixedor dels plecs de
l’ànima garantia, justament, que aquesta
vida espiritual no anés solament foraviada, sinó que assegurés el perfeccionament espiritual de la persona o incorporació progressiva de Déu a la pròpia vida,
que era pròpiament l’objectiu de totes les
espiritualitats o escoles de diferent sensibilitat, matisos i pràctiques o exercicis. Siguin suficients tres exemples ben eximis a
tall de confirmació: 1) la Imitació de Crist,
de Tomàs de Kempis, expressa clarament
aquesta concepció de l’espiritualitat: «No
perdis, germà la confiança d’avançar en la
vida espiritual; tens temps encara, encara
és hora.»16 2) En el Exercicis espirituals de
Sant Ignasi trobem la definició que diríem
paradigmàtica de l’espiritualitat: «(...) tota
manera de preparar i disposar l’ànima
per treure d’un mateix totes les afeccions
desordenades i, un cop tretes, per cercar
i trobar la voluntat divina en la disposició
de la pròpia vida per a la salut de l’ànima,
s’anomenen exercicis espirituals.»17 3) I
en els Relats sincers d’un pelegrí als seu
pare espiritual trobem la invitació a aco-

llir-se a un guiatge explícit i segur: «Tenim
alguns estarets de gran experiència que
et poden donar aliment espiritual i guiar-te
pel veritable camí, a la llum de la paraula
de Déu i dels raonaments dels sants pares.»18 L’espiritualitat consistia, doncs, en
la facilitació d’aquell aliment que necessita l’ésser que, enmig de la seva composició psicoorgànica, és en el fons esperit. En aquest sentit, l’espiritualitat era el
cultiu de la vida de l’esperit. Però prenent
com a referent objectiu Déu en si.
Òbviament, l’aliment “espiritual” tenia
fonts confessionalment cristianes. I aquí
és on s’ha produït el canvi més radical del
sentit que hom associa actualment al mot
espiritualitat: que el cristianisme ja no pot
ostentar el monopoli ni d’allò que alimenta la vida de l’esperit, ni de les pràctiques,
“exercicis” o activitats que acosten aquest
“aliment”. La difusió i l’atracció per altres
espiritualitats, lligades a tradicions religioses orientals, asiàtiques i africanes, ha
convertit el terme espiritualitat en sinònim
d’enfocament global de la vida segons
la concepció de la realitat que exposen
aquestes tradicions, sovint ancestrals,
molt anteriors al cristianisme i amb una
influència cultural que abasta àmplies
àrees geogràfiques del planeta. La fascinació, però, que susciten en la vella Europa les espiritualitats “alternatives” també
descansa en el caràcter reglat, i en molts
casos àdhuc ritualístic, d’un conjunt de

16 [Tomàs de Kempis], Imitació de Crist, trad. Emili
Vallès, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya
- Fundació Enciclopèdia Catalana, 1992, cap. 22, §
21 (p. 73).
17 Santo Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales,
Santander: Sal Terrae, 2010, 1a anotació.

18
Anònim rus, Relats sincers d’un pelegrí al
seu pare espiritual, trad. Àngels Margarit i Victòria
Izquierdo, Barcelona: Facultat de Teologia de
Catalunya – Fundació Enciclopèdia Catalana, 1992,
p. 44.
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pràctiques i activitats diàries que configuren un estil de vida ben característic i que
els neòfits sovint adopten en clara confrontació a un Occident materialista, consumista, nihilista i cec per a les qüestions
més importants, com ara el cultiu de la
dimensió més pròpia i profunda de l’ésser
humà: la vida espiritual, se l’entengui com
se l’entengui. No cal esmentar, òbviament, que l’adhesió personal o comunitària a aquestes espiritualitats com a estil
de vida pot presentar trets confessionals,
en el sentit d’una fe que es vincula expressament a determinades conviccions
religioses, però no necessàriament, ja
que de vegades el que encisa i mobilitza
els seguidors és un sentit o vivència general que dona a la vida com una coloració mística o ascètica o “filosòfica”. Sigui
com sigui, el redescobriment occidental
d’espiritualitats de matriu no cristiana i la
seducció que exerceixen també corroboren la tesi segons la qual l’ésser humà
perd el més valuós de si mateix quan el
terme esperit, similars o derivats deixen
de ressonar de manera altament significativa en el més pregon del seu cor.19

la negació de tota vinculació a cap ésser
diví (ateisme existencial) el sentit últim
de la seva vida. Ens referim a l’espiritualitat atea del filòsof francès André Comte-Sponville. El citem simplement com a
exemple de l’ampliació semàntica que el
terme espiritualitat ha experimentat en el
darrer segle a l’Occident metafísicament
cristià i com a mostra de la possibilitat de
desvincular completament l’espiritualitat
de la religió. Comte-Sponville declara que
l’accés racional a Déu per a encertir-se
de la seva existència i de la seva naturalesa resta del tot barrat per a l’ésser
humà. Cap de les anomenades “proves”
que la filosofia ha confegit per “demostrar” filosòficament que Déu existeix i per
argumentar que la raó pot descriure -–per
analogia i en un cert grau només– alguns
dels seus atributs essencials,20 no tenen
cap valor cognitiu en si i, per tant, no poden constituir la base racional de la fe religiosa en cap modalitat.21 Les religions,
en el sentit sociològic d’Émile Durkheim,
només se salven així com a testimonis
de l’espiritualitat a què, tanmateix, no pot
renunciar l’ésser humà. Per què? Perquè
som esperit, certament, i perquè l’espiritualitat no és res més que la vida de l’esperit. Ara bé, l’autor no entén la condició
d’esperit com si impliqués la referència

Al mateix resultat arribem per la via d’un
tipus d’espiritualitat que resulta sorprenent tant per a les persones amb una fe
religiosa explícita com per als qui fan de
19
La gnosi actual i la New Age, en canvi,
constitueixen formes d’”espiritualitat” no tan sols
eclèctiques i esotèriques, sinó també refractàries a
la crítica racional i sovint inclinades a l’extravagància.
Vegeu Pablo Semán – Nicolás Viotti, «El paraíso està
dentro de nosaotros». La espritualidad de la Nueva
Era, ayer y hoy, a: «Nueva Sociedad», NUSO núm.
260, novembre-desembre 2015, article consultat a
https://nuso.org/articulo/el-paraiso-esta-dentro-denosotros/ , en data 19-8-2021.

20 Vegeu Joan Ordi, «Proves filosòfiques de Déu»,
a: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia 13/1
(2011) 5-35.
21
Vegeu André Comte-Sponville, L’esprit de
l’ateisme. Introduction a une spiritualité sans Dieu,
Éditions Albin Michel, 2006. Versió castellana: El alma
del ateísmo. Introducción a una espiritualidad sin Dios.
trad. Jordi Terré, Barcelona: Paidós, 2006.
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autèntica de la realitat finita i material
que ens conforma inexorablement.23
Postura extrema, doncs, i ben paradoxal: no som esperit en el sentit propi
i tradicional del mot, però sí que hem de
viure una vida consonant amb la condició d’esperit que les cultures sempre
han defensat. I així l’única forma humanament digna de viure rau en la praxi de
l’espiritualitat, car de l’activitat neurològica del cervell emana una vida interior,
conscient i pensant, que ens situa en
l’àmbit de l’obligació ètica inexcusable i
de l’exigència de practicar totes les virtuts clàssiques i cristianes. A excepció de
l’esperança, però! Car aquesta germana
petita de les tres virtuts teologals faria
impossible abraçar-se plenament al present i implicaria viure de falses il·lusions
projectives.24 Les religions –entre elles,
especialment el cristianisme– es troben
així davant d’aquest ateisme com a entitats sociològiques altament valorades en
el paper de testimonis, guies i mestres
de l’espiritualitat, sempre irrenunciable,
però desacreditades en llur pretensió de
dir alguna cosa amb sentit de l’absolut,
l’infinit, Déu i l’eternitat en si. Les religions
són una forma d’espiritualitat, però l’espiritualitat està per damunt d’elles i no és

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Sikhs

a una substància immaterial, tesi que
rebutja de manera coherent amb el seu
ateisme, sinó com el poder de pensar del
mateix cervell humà, com una funció de
la nostra “vida interior”, que ens mostra
oberts i referits a l’absolut, a l’infinit o a
l’eternitat, sense que aquestes realitats
transcendents existeixin en si. Breument:
«Aquesta obertura és el mateix esperit. La
metafísica consisteix a pensar-la; l’espiritualitat, a experimentar-la, a exercir-la, a
viure-la» (p. 145). Des d’aquests pressupòsits, l’espiritualitat que l’autor avala
es configura com una actitud global en
relació amb la pròpia persona, la dels
altres i la realitat en general, relació que,
en restar privada de tota esperança
transcendent,22 es defineix com la consagració al present, en el gaudi de les
relacions humanes directes, i com el
conreu de les virtuts que l’”esperit” requereix i sobretot la pràctica de l’amor,
que no és simplement una virtut més,
sinó la prova radical d’una acceptació

23 Les virtuts ètiques, redefinides sense l’esperit i
sense l’esperança, constituirien el “material” d’aquesta
espiritualitat atea i immediatista. Vegeu André ComteSponville, Petit tractat de les grans virtuts, trad. Pau
Joan Hernández, Barcelona: Viena Editorial, 1996.
24 Contra filosofies tan potents de l’esperança com
la d’Ernst Bloch, El principio esperanza, trad. Felipe
González Vicén, Madrid: Trotta, 2007, 3 volums. I
contra teologies de l’esperança cristiana igualment
sòlides com la de Jürgen Moltmann, Teología de
la esperanza, trad. Diorki (A. P. Sánchez Pascual),
Salamanca: Sígueme, 2006.

22
Vegeu André Comte-Sponville, La feliz
desesperanza, trad. Marta Bertran i Rosa Bertran,
Barcelona: Paidós, 2008.
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patrimoni de cap d’elles. Déu s’eclipsa i
l’ésser humà com a substància esperit
es dissol en activitat neuronal. I, tanmateix, l’espiritualitat se salva del naufragi,
perquè resulta innegable que sense ella
ni entenem bé la nostra condició, ni la
vivim de manera realment humana.

origen de l’ordre de l’ésser, coincideixen,
doncs, l’Ésser, el Saber, el Voler (afirmació
del valor), l’Amor, l’Esperit. Aquest és el
darrer fonament objectiu de la transcendentalitat de la veritat i del valor.»25 El neologisme transcendentalitat vol subratllar,
justament, l’absoluta alteritat de Déu respecte tant de la matèria com de l’esperit
en general (sigui l’esperit humà, siguin els
àngels, en la hipòtesi d’esperits creats sense cos). I aquesta alteritat adreça la nostra
atenció al fet que la condició d’esperit de
l’ésser humà sempre implica la seva vinculació essencial a la corporalitat, que, al seu
torn, introdueix la materialitat de l’univers
en la nostra constitució ontològica (pla de
l’ésser). Per això, en el nostre cas l’esperit
sempre diu relació al cos-matèria, al qual
dona vida no merament orgànica, sinó espiritual, i anima funcionalment a través de
les facultats cognitives i afectives, però del
qual també depèn per ser real en aquest
món i existir com a organisme humà en la
personalització d’un cos que, a través de
les seves activitats i funcions, està sempre revelant la dignitat de la realitat d’un jo
personal profund o metafísic, o sigui, que
pertany a l’àmbit d’allò que és esperit en
si. Resulta lògic així que Karl Rahner, per
superar la idea d’una vinculació no essencial o extrínseca d’ànima i cos, definís l’home, en tant que persona i subjecte, com a
esperit en el món, esperit encarnat, i com
a esser de transcendència.26

Serveixin, en conclusió, les tres referències anteriors: el sentit cristià de l’espiritualitat, la difusió d’espiritualitats alternatives i la proposta d’una espiritualitat atea,
per considerar suficientment sustentada
la tesi de la imprescindibilitat del mot esperit, derivats i similars, per fer honor a
tota la densitat de la vida humana. És
desitjable, doncs, que l’actual “home” occidental pugui superar una mica la seva
perplexitat existencial i intel·lectual pel
que fa a les grans qüestions de la vida, en
acostar-se objectivament al sentit de tota
la tradició cultural que el precedeix.
3. Tercer àmbit: Déu o l’Esperit
El mot esperit ha generat un tercer àmbit
de denotació pròpia, i no de simple connotació cultural: Déu, la divinitat, el diví,
l’”esfera” de la transcendència suprema.
Òbviament, el mot s’ha d’escriure aleshores amb majúscula: Esperit, car només
així es respecta la radicalització suprema
a què arriba el sentit d’esperit en general.
Per què? Perquè només Déu seria esperit en sentit propi i absolut. En la tradició
catòlica de la filosofia racional, la designació de Déu com a Esperit ha constituït una
constant irrenunciable, com testimonien
els manuals del segle XX: «En Déu, l’únic

25
Otto Muck, Chirstliche Philosophie, Kevelaer
Rheinland: Verlag Butzon & Bercker, 1964, p. 195.
26 Karl Rahner, Espíritu en el mundo. Metafísica
del conocimiento finito según Tomás de Aquino, trad.
Alfonso Álvarez Bolado, Barcelona: Herder, 2016;
Oyente de la palabra, trad. Alejandro Esteban Lator
Ros, Barcelona: Herder, 1976.
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El punt que interessa en aquest tercer
àmbit denotatiu del mot esperit és la condició d’Esperit pur atribuïda a Déu. Les
anteriors indicacions ja deixaven surar en
l’aire que l’home és esperit “impur”. Per
què? No en sentit ètic, sinó ontològic: a
causa de la dependència esmentada de
l’ànima respecte del cos. Un esperit que
per a existir com a persona i subjecte ha
d’estar “informant” un cos, que al seu
torn “li dona” la possibilitat d’esdevenir
un organisme personal i real en aquest
món, es troba en dependència de la matèria. Per suposat, de la matèria biològica, que integra els nivells inferiors de la
matèria (fisiològic, físic, químic, quàntic)
en el pla de la vida humana. Si és esperit
humà, i no pas un àngel, aquest esperit
diu relació essencial a un cos. No és així,
però, en el cas de Déu: tant la metafísica
grega en pensar el diví filosòficament, i
no pas culturalment (mitologia popular i
panteó oficial), com la reflexió filosòfica
multisecular sobre Déu en òptica cristiana coincideixen a desvincular totalment
Déu de la matèria, del món, de l’esperit
humà i de tota mena d’esperit.27 Mots
com transcendència, alteritat, diferència
i absolut, infinit, etern, increat, i d’altres
afins i relacionats28 testimonien que Déu
no se’l pot pensar com a Déu si no és

en tant que Esperit pur, o sigui, com a
Esperit en sentit propi i exclusiu, i sense
cap mena de relació “extraterritorial” a Ell
mateix per ser el que és. Racionalment
no faríem justícia a Déu si no l’enteníem
en la línia conceptual d’una realitat primordial, originària i no pas derivada, no
situada en la successió del temps ni en
l’extensió de l’espai, però tampoc limitada a les característiques espirituals que
en nosaltres ens porten a transcendir
la matèria, tot i restar vinculades a ella:
Déu és el totalment Altre. Curiosament,
aquesta caracterització resta confirmada
per la interpretació de la física quàntica
que fan els qui creuen que la ciència actual elimina definitivament la hipòtesi de
Déu: les oscil·lacions quàntiques tindrien
les propietats o atributs del Déu creador
tradicional, val a dir, sempre actuant, no
originades per res o incausades i engendradores de la matèria i, evolutivament,
de tota forma de vida en el temps i l’espai. Allò que no pot ser Déu per definició
esdevé així plenament Déu i fa fora Déu
de tota explicació del real.29
Que Déu sigui l’Esperit ens interessa
aquí, però, com a radicalització suprema
de la imprescindibilitat del mot esperit,
similars i derivats en general. Per què?
Perquè la racionalitat del pensament crític (filosofia) ens obliga a no aturar-nos
en qüestions penúltimes, sinó a cercar
un fonament últim i un sentit global a tota
la realitat, en la mesura en què la ment
humana hi pugui arribar. Tant la realitat

27 Cal valorar positivament aquesta coincidència
com un triomf de la raó tant des de dintre com des
de fora del cristianisme. Així ho raona exemplarment
aquesta obreta: Joseph Ratzinger, El Dios de la fe y
el Dios de los filósofos, trad. Jesús Aguirre, Madrid:
Ediciones Encuentro, 2006.
28
Molt encertades les reflexions següents per
fer de l’absolut un criteri racional que caracteritzi
només Déu: Wolfhardt Pannenberg, Metaphysik und
Gottesgedanke, Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht,
1988, cap. 2: Das Problem des Absoluten [El problema
de l’Absolut], pp. 20-33.

29 Vegeu per contra Ignacio Enrique del Carril, «La
física cuántica y el dialogo con la religión», a: Scientia
et Fides 6/1 (2018) 9-29.
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material, o sigui, el cosmos o univers en
la seva totalitat, caracteritzada científicament per un Gran Disseny, com la realitat
d’esperit que conforma la nostra experiència humana de la vida, interpel·len la
racionalitat a la recerca d’un Origen últim i d’un Destí de plenitud definitiva, si
realment són pensables en algun grau.
Per tant, respecte de l’esperit en general
i de la matèria com a realitat o medi per
a l’esperit, l’Esperit amb majúscula és la
paraula imprescindible que ens impedeix
de tancar o neutralitzar injustament les
qüestions últimes de senti, fonament i
plenitud. Suprimir definitivament de tot
horitzó cultural mots com esperit i Esperit ens condemnaria a l’ocàs de l’espècie humana en ella mateixa, car ja no
sabríem realment qui som pròpiament
i hauríem traït l’experiència atemàtica,
directa, intuïtiva que fem cada dia de
la nostra veritat: l’experiència espiritual
que tota persona fa de si mateixa. No
oblidem que vivim la nostra existència
en el marc ineludible del llenguatge. En
l’herència terminològica i conceptual de
les llengües dels pobles i de les cultures hi ha la possibilitat de pensar a fons
la realitat o de girar-nos d’esquena a la
seva problematicitat.30 Seria recomanable, doncs, tornar a meditar sobre els
mots que la tradició cultural occidental
– filosòfica i religiosa – ens ha llegat. Perquè les perplexitats de l’home occidental
actual respecte d’aquests mots també

revelen un enfosquiment intel·lectual que
cal superar.31
Criteris possibles
Sigui suficient la caracterització dels tres
àmbits denotatius que el mateix terme esperit genera, ja que ens permeten d’assolir la convicció que, contemplat en la seva
veritat, el vocable resulta imprescindible
i ens pot ajudar a superar la perplexitat
nihilista que també ens assetja en l’actualitat. En aquesta línia proposem ara, per
acabar, unes indiccions criteriològiques
per reapropiar-nos el terme esperit, similars i derivats significativament.
1. Diferenciar usos del mot esperit
És convenient parar esment als usos
d’un mot en les diferents situacions comunicatives que el regulen. Wittgenstein
II en deia jocs de llenguatge.32 Trobem
així expressions com “l’esperit” d’una
llei” per referir-nos al seu sentit últim a
part de la literalitat del seu contingut;
“l’esperit d’un poble” per indicar els valors, les conviccions i les actituds que
semblen compartir els seus membres;
“esperit pur o impur” per destacar situacions legals o rituals segons els cànons
d’una religió; “esperit de supervivència”
31
No per coneguda i famosa caldria obviar la
«Meditación sobre la palabra “Dios”» a: Karl Rahner,
Curso fundamental sobre la fe. Introducción al
concepto de cristianismo, trad. Raúl Gabás Pallás,
Barcelona: Herder, 1979, pp. 66-73.
32
Vegeu la veu «Ludwig Wittgenstein» a
Philosophica Enciclopedia Filosófica on line, penjada
el 2 de febrer de 2009, sota el link: http://www.
philosophica.info/voces/wittgenstein/Wittgenstein.
html

30 Per això, també la possibilitat de Déu s’ha de
confrontar amb els límits i possibilitats del llenguatge
humà en general. Vegeu Joan Ordi, «És possible parlar
de Déu amb el llenguatge humà?», a: Pensar i creure.
.Idees per al debat, Lleida: IREL, 2019, pp. 27-37.
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per admirar la resiliència i l’afany de superació de les persones en situacions
difícils; “esperit torturat” per compadir el
sofriment psicològic d’algú que és víctima de remordiments ètics o de disfuncions mentals; etc. Com orientar-se enmig d’aquesta gran diversitat d’usos del
mot esperit? Resulta obvi que hi ha usos
propis i usos derivats d’un mot. Els indicats i similars pertanyen al segon grup.
Per això cal convertir els del primer grup
en criteri per als del segon. Es tracta,
efectivament, dels tres àmbits denotatius en què el mot esperit adquireix un
sentit matriu: per designar la naturalesa
específica de l’ésser humà (antropologia
filosòfica), per obrir el camp d’una forma
de vida coherent amb aquesta condició
(espiritualitat i ètica) i per determinar el
fonament últim i transcendent de tota
realitat material i espiritual (metafísica i
teologia). Sobre aquesta base, els usos
del mot esperit resultaran tant més creïbles en el seu aspecte cognitiu com més
lògica sigui la connexió que mantinguin
amb un d’aquests àmbits. Afirmar, per
exemple, que l’esperit de Gea, o sigui,
l’ànima del planeta, ens recrimina la destrucció de la biosfera en curs, té sentit
com a protesta ecològica ben justificada,
però no sembla cognitivament acceptable a la llum de l’àmbit antropològic que
origina denotativament el mot esperit.
L’anàlisi, doncs, dels diferents contextos
d’ús del mot esperit ens salvarà de bandejar-lo del nostre llenguatge indiscriminadament i injusta, i alhora ens estalviarà
de convertir qualsevol ús del mot en una
afirmació acceptable tout court.

2. Mantenir la unitat de l’ésser humà
esperit
Pel que fa a aquest segon àmbit denotatiu,
l’antropològic, caldria tenir molt en compte
que l’experiència original que tota persona
fa de si mateixa és la d’una unitat sintètica de moltes dimensions interdependents
i immanents l’una a l’altra. Per exemple, en
la individualitat del jo únic de cadascú/una
ja trobem inscrita i actuant sempre la dimensió social, cultural, històrica i universal
de la persona. Al revés, aquesta dimensió
de cohumanitat se’ns presenta soldada
inextricablement a la unicitat de l’ésser
humà concret que ella mateixa ha contribuït a fer existir. I el mateix s’hauria de dir,
per analogia, de totes les altres dimensions
essencials de l’enigma o misteri humà: es
diferencien analíticament, mentre que coexisteixen simultàniament, es reflecteixen
l’una en l’altra i es codeterminen recíprocament en la unitat integradora i sintètica de
totes elles que té naturalesa última d’esperit. Una antropologia, doncs, que descrivís l’ésser humà per simple addicció de
dimensions, en una mena d’acumulació o
superposició d’elements o estrats, i que

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Sikhs
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no recollís, ni partís d’entrada ja d’aquesta unitat sintètica donada per l’experiència
quotidiana com a primera dada fonamental, seria una construcció teòrica erigida d’esquena a la realitat. Cal subratllar,
doncs, que el mot esperit ens protegeix,
justament, d’aquests enfocaments que
privilegien una dimensió només de l’ésser
humà, l’aïllen de la seva integració amb les
altres i la converteixen en l’única decisiva
per a entendre la nostra condició.33 Per
què? Perquè no només indica la naturalesa última de misteri que ens defineix en la
totalitat de les dimensions que ens caracteritzen, sinó perquè subratlla que aquesta
pluralitat d’aspectes té per arrel una unitat
profunda que és la responsable del caràcter personal de la síntesi biopsíquica que
sempre som i experimentem.34 D’aquí podem derivar el criteri pràctic segons el qual
cal sospitar de la plausibilitat racional del
mot esperit quan connoti referències a ànimes o entitats immaterials separades del
cos, fantasmes, aparicions espectrals o
altres éssers d’atribució mitològica o popular que, al costat dels tres àmbits propis
o denotatius del mot esperit, dibuixen un
món de pura fantasia. Ben entès, doncs,
el mot esperit resulta imprescindible. Mal
entès, però, ha de fer-nos sospitar si no
barregem usos correctes i incorrectes del
mot per llençar-ho tot a la paperera.

3. Respecte davant del misteri
Insistim, finalment, que la realitat indicada pel mot esperit no resulta transparent
a la potència analítica de la raó humana.
En les llengües de la humanitat hi ha termes tan essencials i ineludibles que més
aviat evoquen i al·ludeixen que no pas
descriuen o desclouen el referent objectiu a què apunten. Posem l’exemple del
terme vida. Científicament, es defineix la
vida per les propietats que són empíricament o instrumentalment observables
com a típiques dels organismes. Per això
el DIEC (1995) sentencia: «Estat dinàmic
de la matèria organitzada caracteritzat
bàsicament per la capacitat d’adaptació i
d’evolució davant dels diferents canvis en
el medi, i pel fet de poder reproduir-se.»
Organització biològica, adaptació, evolució i reproducció s’observen allà on hi
ha vida. Però vida es diu de moltes maneres, no hi ha un sol tipus de vida i el
terme engloba una gran diversitat d’organismes, dels quals diem justament que
estan dotats de vida. Si la ciència és la
investigació de la matèria en totes les seves manifestacions (i també de l’esperit
en les seves expressions materials), llavors més enllà de trets vitals observables
ja no pot dir en què consisteix la vida en
si. Quan mor una persona, per exemple,
no s’extingeixen simplement les característiques biològiques esmentades, sinó
que es perd una vida humana, la realitat
personal d’un jo, no reductible a la seva
funcionalitat biològica. En el quiròfan, els
cirurgians bé que diuen “el perdem” o “la
perdem”, i no pas “l’organisme deixa de

33 En el cristianisme, la correcta interpretació de les
dades bíbliques advoca per una antropologia unitària,
no dualista. Vegeu Juan Luis Ruiz de la Peña, Imagen
de Dios. Antroplogía teológica fundamental, Maliaño:
Sal Terrae, 72019.
34
Vegeu Joan Ordi, «La dimensió espiritual
de l’ésser humà. Indicacions filosòfiques per als
professionals de la salut mental», a: Bioètica & Debat
16/59 (gener-abril 2010) 11-16.
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sibilitat de la realitat divina, ben pensada,
basant-nos simplement en el tipus de
realitat i formes de vida que coneixem.
Si ho féssim, adoptaríem la mala filosofia
segons la qual el que de fet existeix seria
l’única realitat que podria existir. Per això
els mots esperit i Esperit sempre connoten també un element de crítica contra la
temptació, no pas infreqüent, de fer dels
mètodes científics l’única forma racional
de coneixement i de reduir tota realitat a
matèria o a matèria organitzada, adaptativa i reproductiva. Deduïm d’aquí, doncs,
el criteri pràctic següent: convé tractar el
mot e/Esperit, amb minúscula i majúscula, amb el respecte que es mereix, depurant-lo de representacions i connotacions
que els seus àmbits denotatius no toleren
bé i reinjectant-li tot el sentit positiu que la
tradició filosòfica d’Occident ha anat confegint durant més de dos mil cinc-cents
anys. Aquest respecte als vocables més
importants de les nostres llengües reflecteix el respecte a la “cosa en si” que els
termes evoquen. Respecte que, al seu
torn, garanteix que l’ésser humà no malmeti la comprensió de si mateix i visqui
una vida a l’altura de la seva dignitat.

ser funcional”. La vida mostra una funcionalitat científicament ben concreta i descriptible, però en si sembla transcendir la
simple suma d’organització, adaptació
evolutiva i reproducció. Ara bé, ni els conceptes més habituals de les llengües ni
els termes científics no poden penetrar en
el misteri de la vida en si: només l’al·ludeixen elusivament, per arriscar un altre
oxímoron. I així ens inviten al respecte davant de tota forma de vida, segons el grau
de realitat i dignitat que li pertoqui.35
El mateix passa amb el terme esperit, i en
grau suprem quan hem d’escriure’l amb
majúscula: Esperit. Les reflexions dels
apartats anteriors han volgut aportar arguments suficients per afirmar la realitat
supramaterial, personal, metafísica que
compendia la veritat humana en un sol
mot. Però no ens resulta possible encabir
en conceptes una realitat metaempírica
que en l’ésser humà dona caràcter espiritual a la matèria. I menys plausibilitat encara tindria l’intent de reduir Déu Esperit
a una mera xifra simbòlica de les ànsies
humanes d’immortalitat. En la seva pròpia realitat absolutament transcendent i
inabastable, Déu Esperit evoca una forma
de vida única, plena, il·limitada, infinitament més personal que la nostra pròpia
persona i constituïda pel Bé i l’Amor en
si, origen de la realitat evolutiva que coneixem i matriu de tota vida. La raó ens
indica que no tenim dret a negar la pos-

Conclusió
Si l’home occidental actual vol superar la
perplexitat, indiferència o incomprensió
que sent davant de termes fonamentals
de la tradició cultural com esperit, disposa
d’informació i argumentació més que suficients per iniciar el camí amb perspectives d’èxit. Només li cal recórrer als instruments adients, com ara les històries del

35 En les llegües i cultures no occidentals també
hi ha un patrimoni riquíssim de vocables i conceptes
per donar veu a les realitats més significatives per a
l’ésser humà. Panikkar va estudiar específicament el
vocabulari de l’Índia: Raimon Panikkar, La experiencia
filosófica de la India, Barcelona: RBA, 2002.
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pensament, els manuals de metafísica36
i el grau en Filosofia i/o en Teologia, i generar en el seu interior la dosi necessària
de bona voluntat. No oblidi, però, que
entre aquesta predisposició del subjecte
i aquella recerca de la veritat de l’objecte
en si existeix una relació dialèctica: com
més s’avança en una d’elles, més contribueix l’altra al progrés de totes dues. El
punt que culturalment sembla més urgent
en l’actualitat hauria d’oferir un bon agulló per abandonar-se a la dialèctica entre
veritat objectiva i bona disposició subjectiva: el nihilisme que amenaça una forma
de vida col·lectiva mancada de fonamentació última i de sentit final. Toc d’alerta
per a “bons esperits” a la recerca de l’e/
Esperit en si.

36
Molt recomanables dues obres en particular:
Jean Grondin, Introducción a la metafísica, trad.
Antoni Martínez Riu, Barcelona: Herder, 22001; Del
sentido de las cosas. La idea de la metafísica, trad.
Víctor Goldstein, Barcelona: Herder, 2018.
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L’esperit. La seva formació i desplegament
Gabriel Amengual1

1

Prevere de la diòcesi de Mallorca.

Esperit és un d’aquells termes amb una
gamma significativa molt ampla. De fet
sovint és esmentat amb termes com
ànima (designant el principi de vida, que
fa que l’ésser sigui animat, viu), ment,
consciència, intel·ligència o raó (designant allò que fa humà l’ésser humà), etc.
Pot designar tot el psiquisme humà, és
a dir, tot allò que no és funcionament
purament fisiològic orgànic, incloent accions més elevades de l’ésser humà:
sentiments, pensaments, decisions, és
a dir, sentiment i memòria, imaginació,
enteniment i voluntat. Però també es pot
emprar per designar la part més elevada
de l’ésser humà i en concret la seva dimensió religiosa. Aquest és el cas en la
terminologia bíblica, que en comptes de
ser dualista (ànima i cos) com ho és la

grega, distingeix tres aspectes de l’ésser
humà: cos, ànima i esperit, que no són
tres substàncies, sinó tres aspectes: el
primer designa la dimensió de fragilitat,
de manera que, per tal d’accentuar-la
més, sovint es designa amb el terme
carn. Ànima designa l’aspecte animat,
és a dir, que l’home2 és un ésser viu. Esperit, en canvi, fa referència a la relació
religiosa amb Déu. En resum, podem
distingir aquests cinc sentits del terme:
1. Amb esperit (o caràcter espiritual) de
l’home no es designa una part de l’home,
2 Aquí demano la vènia per poder emprar el terme
home en el seu sentit propi que comprèn els dos
gèneres. Els termes que s'oposen no són home i
dona (malgrat l'ús freqüent), sinó baró i dona, femení
i masculí, mascle i femella. Ho faig així per estalviar
circumloquis com haver de parlar de l'ésser de l'ésser
humà i coses semblants.
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sinó la seva totalitat: l’esperit és encarnat,
corporalitzat.

però no deixa d’expressar una realitat. És
l’experiència de la unitat de la persona,
del subjecte agent i passiu.

2. Amb esperit es designa aquella dimensió de l’home que li és específica: intel·ligència i voluntat, llibertat, consciència,
ment, l’exercici de les quals es realitza
sempre en i mitjançant el cos.

El que aquí es vol dir amb l’expressió
“esperit carnal” té ja una llarga tradició
que es remunta a Aristòtil, quan parla de
l’ànima com a forma del cos, encara que
aquesta fórmula tan clarament la trobem
a St. Tomàs d’Aquino. En tot cas per a
aquesta tradició cos i esperit no són dues
substàncies, sinó dos principis constitutius de l’ésser humà.

3. Amb esperit es designa aquell principi d’acció en l’home que no es redueix a
pura biologia, encara que actuï en base a
ella; processos que no són merament naturals, sinó que en ells hi intervé la intel·ligència, la consciència, la llibertat, opcions
de vida, valors elegits, creativitat, etc.

La fenomenologia posà en relleu el caire corporal de l’esser humà. Així Gabriel
Marcel parla d’”esperit encarnat”, una expressió molt encertada, si no se la pensa en paral·lel a l’encarnació del Fill de
Déu, perquè aleshores podria suggerir
que l’esperit ja existia i que un dia, potser
el dia del naixement, l’esperit s’encarna,
pren carn humana. Certament aquesta
comprensió té més de platònica i és molt
lluny de la fenomenològica.

4. Amb esperit, com a retorn a ell mateix,
interioritat, es designa el caràcter subjectiu de l’home. És el que ‘té’ el cos o el que
pot afirmar ‘jo soc el meu cos’ (ambdues
relacions, tenir i ser el propi cos, són pertinents).
5. Amb esperit es designa tot l’àmbit cultural, moral i religiós, l’àmbit de les conviccions, les decisions, relacions i especialment la relació amb Déu.

De tota manera, per tal d’evitar malentesos i potser per accentuar-ho més, parlo
d’esperit carnal per designar un esperit
que es realitza en la carn, de manera que
ell espiritualitza la carn i la carn carnalitza
l’esperit. Les capacitats de l’esperit depenen del bon funcionament de la carn i
alhora l’esperit fa humana la carn, fa que
la considerem no sols com carn, sinó
com persona i vida humanes, encara que
es vegi impedida per exercir algunes funcions normals del cos i de l’esperit, com
és el cas dels malalts o discapacitats.

Aquí intentarem recórrer gran part de la
gamma significativa, fixant-nos en els
punts més rellevants. Altres aspectes es
podrien adduir, però aquí ens mantindrem
en l’àmbit de l’antropologia filosòfica.
1. Esperit carnal
Parlar d’esperit carnal pot semblar una
contradicció i en certa mesura ho és,
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Des de sempre s’ha observat que l’esperit depèn d’allò corporal i que l’esperit
influeix en el cos. Així tots tenim experiència, per exemple, que quan el cos està
cansat, la ment tampoc està per pensar; i
a l’inrevés, preocupacions serioses poden
trastocar el funcionament normal d’organismes corporals. Però potser no sempre
s’ha tingut en compte la mútua imbricació, sinó que en el pensament occidental
-i no sols en ell- ha estat molt present una
visió dualista com si fossin dues substàncies que d’alguna manera estaven
en contacte i s’influïen mútuament, però
com si fossin externes l’una a l’altra. Es
pot dir que el dualisme quedà superat
tant per part de la filosofia en general y de
la fenomenologia en particular, com també des de les ciències biològiques.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Sikhs

que porta en ell l’experiència de vida i els
coneixements acumulats i judicis previs o
pre-judicis. Així, per exemple, al veure una
cosa que vola, amb un color, unes mesures, una agilitat, una manera de moure’s,
diem que és un ocell i fins i tot que és
un ocell d’una espècie determinada. El
que percebem de fet no és únicament
una sensació sensitiva, una pluralitat de
sensacions, sinó una cosa amb les seves
peculiaritats i nom propi. O quan veiem
una esvàstica, no percebem amb la vista solament una figura geomètrica, sinó
un símbol sinistre i terrible, que remou la
memòria i commou sentiments recordant
l’opressió i repressió genocida i el sofriment que es causà.

Esperit i carn en l’esser humà són u, formen el mateix ésser. Ni tan sols per a
Aristòtil, i menys encara per St. Tomàs,
són dues substàncies -com sí seran per
a Descartes- sinó en tot cas dos principis constitutius de l’únic ésser i de l’única
substància.
Aquesta mútua influència o, millor, aquesta sinèrgia entre cos i esperit, se’ns fa
present sovint en la vida. Això ho experimentem en accions i situacions quotidianes. En voldria recordar dos casos: la
percepció i l’hàbit.

Això ja mostra com en tota percepció no
hi són actius només els sentits corporals,
sinó la persona sencera, amb els seus
sentiments, coneixements, experiència,
és a dir amb el seu esperit. I en això fallen
els que la volen explicar només pel funcionament fisiològic de l’organisme, com
si la percepció fos quelcom semblant a
una fotografia.

La percepció normalment l’atribuïm als
sentits: la vista, l’oïda, el tacte, etc. Però,
de fet, no veiem només amb els ulls, sinó
també amb l’enteniment, amb l’esperit,
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Un altre cas per mostrar la compenetració entre cos i esperit és l’hàbit. L’hàbit
es forma sobre la base de la repetició
d’actes, que arriben a crear com una
mena d’automatisme que fa que puguem
realitzar uns actes gairebé sense posar-hi
esment. Se sol dir que l’educació comença per crear hàbits, que són les actituds i maneres d’estar en el món, de fer,
d’atendre, de relacionar-nos. De l’hàbit
s’ha dit que constitueix com una mena de
segona natura: ‘natura’, perquè és com
si obrés pel seu compte, gairebé inconscientment; ‘segona’, perquè no és la natura donada, rebuda pel naixement, sinó
una realització de la natura rebuda, que
la configura d’una determinada manera.
L’hàbit és fruit de l’esperit que pren possessió de la natura, del cos, i el configura
a la seva manera, sempre dins els límits
que permet la natura; de fet l’hàbit transforma la natura seguint la pròpia natura,
mai en contra d’ella. Aristòtil, explicant
això, posa l’exemple de la pedra, que per
moltes vegades que la tirem a l’aire mai
s’acostumarà a caure cap amunt. Així és
que l’hàbit pot ser considerat com una espiritualització de la natura, en concret del
cos, però també com una naturalització
de l’esperit, perquè aquest es fa corporal,
configurant el cos i la seva sensibilitat.

àmbits que cal apropiar i personalitzar.
Sempre partim de que l’ésser humà és
una unitat. Ara bé, aquesta unitat és
també una tasca a acomplir, quelcom
que s’ha de crear. No solament per evitar conductes esquizofrèniques, sinó per
construir persones íntegres. Per assolir
aquesta meta, la primera tasca consisteix
a prendre possessió del propi cos, que
no ens sigui estrany i que respongui a la
meva actitud davant la vida i els altres, a
la professió que exerceixo, a la persona
que soc. Però també val la inversa: no
pretendre ser allò que el meu cos no és
capaç de fer i ser.

2. L’Esperit o la unificació d’un mateix

Aquesta presa de possessió del propi
cos se’ns farà palesa si pensem en allò
que fa l’entrenament amb els atletes. Per
ser un bon atleta cal tenir unes condicions
corporals determinades; no qualsevol ho
pot ser. Però, per altra part, l’atleta no ho
és només pel seu propi cos, sinó que requereix un treball enorme d’entrenament,
moltíssimes hores de dur treball. L’entrenament és el procés de presa de possessió del propi cos i de configurar-lo per a
una determinada activitat. En aquest sentit l’atleta posa de manifest no sols una
bona condició corporal, sinó també la
força de l’esperit (la força mental, que se
sol dir).

L’hàbit ens mostra un fenomen humà que
clarament significa una espiritualització del
propi cos, gairebé el podríem qualificar
com l’educació i l’apropiació del cos per
part del subjecte. Però hi ha encara altres

La presa de possessió d’un mateix, la
pròpia constitució com a persona o sí
mateix, té un altre aspecte més interior.
Per entendre’l cal recordar que el nostre
psiquisme, el nostre interior, és un camp
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habitat per forces múltiples i diverses i
també sovint antagòniques. Les diverses
forces es fan presents com a instints, tendències, preferències, desitjos, gustos,
etc. Aquesta complexitat i diversitat que
habita el nostre interior ha estat descrita
de moltes maneres. Així ja Plató distingia tres parts de l’ànima: la sensitiva, la
irascible (apetitiva) i la racional. El mateix
Sant Pau i en general el pensament bíblic
parlen d’un conflicte o una guerra entre la
carn i l’esperit. Per a molts sembla com
si fos S. Freud el que haguera descobert
aquestes tensions conflictives de l’interior humà; en tot cas ell n’ha fet un estudi
molt acurat.

es pot fer en contra de les forces, sinó a
partir d’elles i del que elles poden donar.
El resultat d’aquest procés, que dura tota
la vida, és el que podríem anomenar l’home espiritual, que és aquell en el qual,
dins el combat entre les forces interiors,
té predomini l’esperit, és a dir, la raó, la
llibertat. És l’home que ha harmonitzat
les distintes forces que obren en ell, retallant i promovent i orientant, és a dir fent
opcions entre les múltiples possibilitats
que se li obren. D’aquesta manera porta
a terme el procés de personalització de
les seves forces anímiques, les fa pròpies,
formant la pròpia personalitat. El resultat
és un home persona, adult, íntegre i integrat en ell mateix i en la societat.

Pel que fa a l’esperit s’ha de dir que la
tasca que li és pròpia consisteix a crear
harmonia en aquest camp de batalla, una
harmonia que no pot ser altra que conjugar i donar la via d’expressió pertinent a
cada una de les forces segons un projecte conjunt, un projecte personal. Aquesta harmonia també consisteix en prendre
possessió d’aquest camp, configurar-lo i
personalitzar-lo. Això significa retallar algunes forces i potenciar-ne d’altres, de
manera que formin un conjunt el més harmoniós possible i amb perfils propis.

3. L’home espiritual
Fins ara hem considerat l’esperit com
l’element constitutiu i constituent de l’estructura de l’ésser humà. L’activitat de
l’esperit ha consistit en personalitzar el
cos i el psiquisme i, en definitiva, el subjecte. Considerem ara alguns aspectes
de l’home espiritual, que posen de manifest el procés d’humanització.
Gràcies al procés de personalització l’individu humà ja no és simplement un ésser natural, sinó transformat, espiritualitzat; no és pura natura, sinó resultat d’una
modulació, és història.

Però també aquí s’ha de recordar que
l’esperit -com hem vist en el cas de la personalització del cos- no pot obrar només
des d’ell mateix, sinó que ha de comptar amb el que hi ha, amb les forces que
l’habiten i el constitueixen. Cal conèixer el
camp i les forces que en ell obren, per tal
d’harmonitzar-lo. Aquesta tasca tampoc

En primer lloc és ésser humà format per
la història, que sap d’on ve i on va, que
ha assumit la cultura i el nivell que la hu-
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manitat ha assolit (nivell que no vol dir que
vengui donat per la darrera passa; el posterior no sempre és el millor). És fill de la

La inserció en la història i en la societat reclama a l’esperit dos aspectes que massa
vegades es consideren oposats: la individualitat i la sociabilitat (comunitarietat, solidaritat). L’esperit és individual, és qualcú
personal i no una estructura més o menys
anònima o un mecanisme. L’afirmació de
la individualitat no s’ha de confondre amb
el individualisme. Només els individus són
capaços de contreure i establir relacions
interpersonals i socials. Crec que avui
més que mai es fa necessari recordar la
importància de la individualitat, quan les
xarxes de tota mena tendeixen a anul·larla, reduint-la a un número, a una peça
anònima de l’engranatge polític i econòmic i cultural. El subjecte lliure i autònom,
social i solidari s’ha convertit en un subjecte consumidor seguint les instruccions
del mercat. Cadascú pensa, sent i opina
allò que hom pensa, sent i opina; cada
vegada més l’individu és fotocòpia del
ciutadà mitjà que la societat ha implantat.
Cal tenir molt de caràcter (esperit) i bons
punts de referència per no veure’s arrossegat pel corrent de l’opinió pública i del
políticament correcte i tenir la lucidesa i la
capacitat per anar contracorrent.
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història i de la cultura. Però també fa història, no perquè sigui un gran personatge que passi als manuals d’història, sinó
perquè ell mateix s’expressa a través de
la seva obra, professió, participació en la
família, comunitat, associacions, societat,
etc. i així interactua amb els altres. De tal
manera és important la pròpia expressió
que es pot dir que l’esperit té la grandesa
de les seves expressions; les obres ens
diuen què i qui és. Per això és que l’esperit és història.
Que sigui història vol dir també que està
inserit en ella, coneix i comparteix els drames i el sofriment, les lluites i els èxits del
seu món. Estar inserit en la història vol dir
estar inserit en una xarxa de relacions socials, que no són quelcom que s’afegeix
de manera més o menys complementària, des de l’exterior, a la vida de l’esperit, sinó que el constitueixen.

L’individualisme és el que tanca l’individu en ell mateix, en el seu “minimal self”
de les seves apetències i gustos, que no
són més que els que ofereix la societat
de consum, de manera que queda absorbit per la massa. Individualisme casa molt
bé amb massificació, que és la societat
mancada d’esperit. ‘Massa’ per definició és un conjunt anònim, sense estructura, sorgit per efectes externs, que fan
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confluir individus a una mateixa situació,
sense acord ni ordre ni fi propi. L’individu,
en canvi, per ell mateix és comunitari i
solidari, és obert a les relacions socials i
se sap membre d’un conjunt més gran,
que no li és estrany, sinó que se’n sap
fill i company, membre viu, constitutiu del
conjunt, de manera que la pròpia identitat
o el seu jo no acaba en la seva pell, sinó
que inclou molts d’altres, la comunitat, la
societat, la història.

i de comprendre la reacció dels altres a
aquests símbols.
El mateix llenguatge posa de manifest un
altre aspecte de l’esperit: la capacitat de
posar-se al lloc de l’altre i la capacitat reflexiva. El llenguatge, en la mesura que
s’empra, ens confronta amb l’alteritat,
copsant i preveient les seves reaccions. És
d’aquesta manera que l’esperit emergeix
en un procés social, en el qual l’individu
pren consciència d’ell mateix i de l’altre, al
mateix temps que va internalitzant conceptes i actituds, significacions i valoracions, i
així l’individu va construint la pròpia experiència i la identitat. En tot aquest procés
d’emergència o desenvolupament de l’esperit la reflexió hi juga un paper essencial.

En aquest sentit i des de perspectives diverses s’afirma que l’individu i l’esperit és
un producte social, és fill de la societat,
en la mesura que les relacions interpersonals i socials el constitueixen i configuren i. És un producte social tant si és un
individu subjecte de les seves decisions,
com si és un individu despersonalitzat,
tant si segueix el corrent com si va contracorrent. En aquestes relacions, a més
del treball i el poder, hi té una importància
especial el llenguatge, que és el mecanisme per a l’emergència de l’esperit. La
transformació de l’individu biològic en esperit es realitza mitjançant el llenguatge,
el qual pressuposa alhora una societat. El
llenguatge és una propietat social i s’exerceix socialment i comunitària. El llenguatge crea els lligams i crea el saber social
(tradicions, conviccions, criteris, significacions, valors, etc.) que uneix i alhora
forma el caràcter i la personalitat dels individus. Espiritual és la capacitat d’entendre el llenguatge i els símbols significants,
siguin lingüístics o gestos de conducta.
Esperit és la presència de símbols significants i la capacitat de respondre a ells

4. L’esperit com a interioritat
La capacitat de posar-se al lloc de l’altre i de reflexió porten a un altre aspecte:
l’esperit com interioritat. El mot «interioritat» pot resultar confús, en la mesura
que massa aviat suggereix tancar els ulls,
introspecció i coses semblants. Interioritat aquí s’empra en el sentit molt simple
de capacitat reflexiva, capacitat de pensar les coses, els esdeveniments i les
accions, capacitat de deliberar i decidir;
capacitat de sortir d’un mateix, copsar
les coses i esdeveniments i tornar a sí per
tal de comprendre i prendre posició; fins
i tot prendre distància de la realitat viscuda per tal de pensar-la i comprendre’s en
ella. En definitiva, interioritat vol dir que
hi ha qualcú i no quelcom, un subjecte
agent i pacient i no un simple mirall que
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purament reflecteix l’exterior, o una titella
on els sentiments i pensaments son manipulats des de l’exterior de manera que
hom es cregui obrar per pròpia convicció.

clàssics, hom ha d’obrar sempre segons la pròpia consciència, però alhora ha de ser una consciència formada,
que defugi l’arbitrarietat i la particularitat, cercant el màxim possible d’objectivitat i universalitat.

En termes filosòfics la interioritat correspon a aquella qualitat que defineix l’esperit
com autopossessió, subjectivitat. L’home
és aquell ésser que s’autoposseiex, és a
dir, té un centre en el qual conflueixen i
del qual dimanen tots els seus actes i en
tots els actes és ell qui actua. Aquesta
capacitat d’autopossessió es tradueix en
l’autoconsciència i en l’obertura i el coneixement de l’ésser, en la llibertat, en
l’autoconeixement, en l’acció i en la responsabilitat.

La interioritat implica la capacitat d’acostar-se a la realitat i comprendre-la, ferse càrrec d’ella i carregar-se-la, és a dir,
prendre responsabilitats, respondre d’ella
i davant ella. Però també implica la capacitat de prendre distància d’ella, de
mirar-la des de diverses perspectives,
guiar-se per criteris que no sempre són
els imperants i cercar valors que tampoc
són socialment els més valorats; més tost
buscar els valors “intangibles” o “immaterials”, com són els morals de la justícia, la
solidaritat, la pau, sabent preferir els ignorats o marginats, posant llum a les zones
obscures de la societat.

Per obrar des d’un mateix, amb convicció i responsabilitat pròpies, cal
tenir referents, criteris, més o menys
contrastats, a partir dels quals hom
delibera i decideix. En aquest sentit la
vida interior mateixa diu referència a
l’exterior, a criteris objectius i contrastats amb el diàleg amb altres, la tradició, la societat, la cultura, la pròpia
comunitat cognitiva. Com ja deien els

Interioritat vol dir no viure d’aparences i
superficialitats, flotant per sobre les coses
i esdeveniments; saber veure el gruix de
la vida i dels problemes. És l’actitud contrària de ser escàpol de la realitat, de viure
distrets, atès que intenta prendre-la seriosament, copsant el que està en joc en les
diverses situacions. És l’actitud que es
tradueix en responsabilitat.
5. L’esperit de les coses
Aquí emprem el mot «coses» en el seu
sentit més ample, que inclou institucions,
pràctiques, accions, coses, obres, associacions, organitzacions, sistemes, etc.
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És el sentit que li donem quan es parla de
l’esperit d’una obra, sigui literària o institucional, un conjunt de pràctiques, etc.
És un ús del terme «esperit» que sembla
molt important, perquè ens obliga a fixarnos en les coses i a distingir entre el seu
funcionament i l’acompliment de la seva
tasca o missió pròpia.

mostra, per exemple, en considerar que
la societat no és més que la suma dels
individus que la componen i és reductible
a ells, com si la societat no tingués també
la seva pròpia entitat, lògica i dinàmica, la
seva vida i racionalitat pròpies. O en considerar que la ment no és altra cosa que el
cervell i el seu funcionament és l’obra de
les neurones que alhora funcionen a base
de reaccions químiques i per tant l’home
en darrer terme és química. Hom pot tenir
un excel·lent funcionament cerebral i tanmateix ésser mancat d’esperit i de seny.
Perquè aquest no es dona en cada un
dels elements, sinó en el seu conjunt que
és el que defineix el sentit de tot.

Començaré per recordar uns versos del
Faust (vv. 1936-1941) de Goethe, que ens
posaran en pista de la qüestió: “Qui aspira
a conèixer i descriure quelcom viu / cerca
abans de tot desentranyar-li l’esperit; / té
aleshores les parts en les seves mans / i
només manca, ¡per desgràcia!, el vincle
espiritual”. Aquí Goethe apunta a que si
hom vol copsar les coses en tant que vives, s’ha de conèixer llur esperit, no basta
tenir-ne les parts a les mans, sinó que cal
comprendre el seu lligam, el conjunt, la
totalitat que cadascuna forma. Esperit és
precisament aquesta visió de conjunt que
és alhora la del seu sentit. Qui es fixa en
detalls sense tenir en compte la totalitat,
el vincle espiritual, no ha entès res.

Esperit és, per tant, el sentit de les coses,
la comprensió no sols del funcionament
peculiar de cada cosa, sinó del seu lloc
en la realitat i la seva contribució a que el
conjunt compleixi la seva finalitat.
6. L’esperit i l’Esperit
Ara arribem a la clau de volta. Hem parlat
de construir harmonia en el propi interior,
de tenir interior propi, un interior que no
sols té finestres, sinó que tot ell està format per la interacció social.

Em sembla de gran interès recordar
aquest sentit d’esperit precisament en
una època en què sembla que domina
una mentalitat més tost cientificista, que
tendeix a analitzar, a reduir les totalitats a
les seves parts integrants o als seus elements que fan de suport. Domina l’anàlisi sobre la síntesi, amb la conseqüència
que amb aquesta visió se’ns escapa la
comprensió de les coses, l’esperit de
les coses. Sense negar gens de sentit a
l’anàlisi ni a la ciència. Aquesta visió es

Portar a terme el procés d’assolir l’harmonia o integritat o personalització, que
implica retallar, reorientar, potenciar capacitats pròpies, això només és possible si
hi ha un nord, una estrella polar que guia,
un valor, que fa confluir tot el dinamisme
psíquic i li dona coherència. Aquest nord
és el que dona sentit a tot.
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Òbviament aquest nord actua a nivells diferents, personal, familiar, professional, i
també en el nivell existencial, és a dir, el
més global, el que em defineix de la manera més total i íntima i és el que dona
sentit a tot; és el nivell del sentit de tot
plegat. Un nord d’aquesta mena no és
fabricació pròpia. El sentit se cerca, es
descobreix, es rep, s’accepta; però no
es fabrica; altrament no seria sentit. Hi ha
una opció, però l’opció és per a alguna
cosa, per algun valor, per algun principi,
al qual volem seguir, al qual solem donar
el nom de Misteri, Absolut, Transcendència. Aquesta Transcendència pot ser explícitament religiosa, donant-li el nom de
Déu, el Misteri que abraça la vida sencera, l’univers i la història. O pot ser una
transcendència immanent, com és l’altre,
els altres, que es traduirà en una forma
de vida de solidaritat. Tant el Misteri com
l’altre signifiquen una transcendència, és
a dir, una sortida d’un mateix, deixar-se
interpel·lar i posar-se a les ordres de l’Altre i de l’altre.

Déu. Aquesta és la realització màxima de
l’esperit humà, és aquella de la qual, en la
tradició cristiana, S. Joan de la Creu per
exemple, se’n parla com divinització de
l’ésser humà. En tot cas és la forma més
elevada i sublim de l’esperit humà, perquè és la unió amb Déu mateix. És el punt
en el qual l’home d’alguna manera deixa
de ser (només) humà i alhora és quan és
més profundament i plenament humà, és
que ha assolit el cim de la seva plenitud.
Aquesta connexió de l’esperit humà amb
Déu no és exclusiva del cristianisme. Ja
els filòsofs antics parlaven de la intel·ligència o la raó com allò diví en l’home. I de
fet podem dir que l’home arriba a ser plenament humà per la relació amb Déu. Per
explicar això cal recuperar el que s’ha dit
abans sobre el procés formador de l’esperit humà i que és un producte social,
és a dir, resultat de les relacions socials i
interpersonals. Sense negar res d’aquesta afirmació, avui incontestablement acceptada en les ciències humanes, en el
sentit que les relacions ens formen, de
manera que la subjectivitat és resultat de
les relacions intersubjectives, és pot dir
que no és tota la veritat o que es pot matisar i complementar.

Parlant del Misteri en termes cristians,
el pensarem com el Déu u i tri, Déu únic
però que en ell mateix és comunitat de
vida i amor, una comunitat de tal manera
expansiva que ha creat l’univers sencer i
ha enviat el seu Fill encarnat com ésser
humà i habitant entre nosaltres per tal
d’unir els humans a la seva pròpia comunitat divina, com a fills en el Fill. La unió
es consuma amb l’enviament de l’Esperit en els nostres cors, de manera que
aquest Esperit s’uneix al nostre esperit
i ens dóna la consciència de ser fills de

En efecte, en totes les relacions personals
i socials l’home hi és de manera parcial,
hi és en la mesura que comparteix el vincle que crea la relació i aquesta serà de
la natura o qualitat i densitat que sigui el
vincle. Per exemple, si la relació d’amistat
es basa en que ambdós som col·leccionadors de segells, aquest vincle donarà
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la mesura de l’amistat que ens uneix.
Cada relació té un vincle que ens agafa
sota un aspecte; així ens relacionem com
a amics, com a parella, com a fill o filla,
com a pare o mare, germà o germana,
com a companys de feina, etc. Totes les
relacions són formadores de la nostra
personalitat, amb més o manco profunditat segons quin sigui el vincle de les relacions. Fins i tot les relacions més denses
i íntimes com poden ser les conjugals, no
deixen de ser parcials. Només hi ha una
relació en la qual hi soc jo com a tal, sense parcialitats, amb total transparència
i globalitat, és la relació amb Déu. I per
això es pot dir que és la relació més personal i personalitzadora.
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ritat i alhora hi soc afirmat en la meva més
pregona i plena humanitat.
Conclusió
Aquest recorregut per la gamma significativa del mot «esperit» s’ha fet des d’una
perspectiva d’antropologia filosòfica. Hi
ha altres perspectives, com són la teològica i l’espiritual, a més de la pròpiament
psicològica, que complementarien la que
aquí s’ha donat.

Com afirma Habermas: “El Déu del Cristianisme, u, situat en l’enllà, omniscient,
perfectament just i graciós, possibilita el
desenvolupament d’una identitat jòica
alliberada de tot tipus de rols i normes
concrets. Aquest jo es pot entendre com
un ésser completament individualitzat. La
idea d’una ànima immortal davant Déu
obre el camí a la idea de la llibertat, segons la qual ‘l’individu té un valor infinit’
[...]. Amb l’aparició de les religions mundials monoteistes sorgeix estructuralment
la possibilitat de forjar una identitat de jo
no-convencional i altament individualitzada”, no-convencional, és a dir, no determinada pel context social i cultural. Aquesta
“identitat jòica alliberada de tot tipus de
rols i normes concrets”, en aquest sentit
totalment personal, és la que s’assoleix
amb la relació amb Déu, coram Deo. En
aquesta relació hi sóc en la meva singula-

S’ha intentat exposar aquest recorregut
pels diferents significats del mot esperit,
donant-li una dimensió pedagògica, en el
sentit d’indicar un itinerari de formació del
propi esperit i, en definitiva, del propi jo.
Perquè, com s’ha dit, la tasca d’esdevenir esperit és una tasca de tota la vida.
Per altra part, l’exposició de tot itinerari
és d’alguna manera una exposició ideal,
és una reconstrucció ideal del procés; en
canvi, el recorregut concret no sempre
és lineal ni sempre respecta exactament
l’ordre de les passes assenyalades; entre d’altres coses, perquè les primeres
passes no són mai ja aconseguides per
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sempre i perquè les últimes poden estar
actives ja a l’inici com meta i com impuls.
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Biohermenéutica de la espiritualidad
Jesús Conill
1. ¿Por qué se habla tanto hoy en día
de espiritualidad?
Se nos pregunta por qué hoy en día todo
el mundo habla de espiritualidad, entremezclando la espiritualidad con la religión
y la mística. A mi juicio, la razón más generalizable radica en que el mundo de la
espiritualidad proviene de las religiones y
en especial del sentido místico que se ha
desarrollado siempre en ellas. Sin embargo, en una época caracterizada por la secularización muchos están recurriendo a
una espiritualidad no específica ni confesionalmente religiosa. De tal manera que
han surgido espiritualidades de todo tipo.
Por eso, en este nuevo contexto convendría esclarecer el sentido básico de lo que
significa “espíritu”.

na. Tanto las ciencias y las tecnologías,
como los proyectos de emancipación social y política, han instaurado unos procesos de racionalización, presuntamente
liberadores, que han intentado superar
las tradiciones en nombre del progreso,
aun cuando no hayan sido capaces de
lograr las metas anunciadas, es decir, ni
la abundancia de bienes, ni la concordia
en las relaciones humanas. Pero lo que sí
se ha logrado es la preponderancia de un
nuevo universo simbólico, marcado por la
racionalidad tecnológica y económica, de
carácter instrumental y estratégico, cuya
idea directriz es la eficiencia en todos los
órdenes de la interacción social.

Si nos atenemos a los procesos históricos de nuestros tiempos modernos, detectamos que la vivencia religiosa se ha
erosionado considerablemente, porque
ha estado sometida a un persistente proceso –moderno y contemporáneo- de secularización, a pesar de la meritoria interpretación habermasiana en favor de una
sociedad postsecular. La modernidad
como fenómeno histórico ha ido transformando las sociedades tradicionales. La
fuerza de la razón y de la libertad como
autonomía ha orientado el modo de entender el conocimiento y la acción huma-

La situación que se ha producido es que a
la espiritualidad religiosa cada vez le queda menos espacio y tiene menos intensidad, porque no hay ni siquiera tiempo
para cultivarla, de manera que se han ido
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asfixiando las vivencias espirituales y religiosas, las que antes sustentaban la vida
personal y social. Ahora se ha impuesto
una creciente secularización, no sólo en
la esfera política e institucional, sino en las
manifestaciones culturales y, todavía más
radicalmente, en la “secularización de la
conciencia”, que consiste en una “crisis
de credibilidad” de las convicciones y las
prácticas religiosas tradicionales.

novelas de capa y espada o en las comedias del Siglo de Oro cuando alguien
recibía una estocada de muerte gritaba:
“¡Confesión!”; hoy en día la gente grita:
“¡Ambulancia!”1.
Nuestro mundo tiende a confiar en que el
imperio de la razón funcional nos permitirá satisfacer las necesidades humanas y
ampliar los márgenes de la libertad. Y, por
lo tanto, sea en la versión de la utopía del
trabajo o en la de la comunicación, en último término, por una especie de pragmatismo vital centrado en las urgencias de la
vida, se ha producido en muchos lugares
de la tierra un pronunciado eclipse de lo
religioso y un vacío de Dios, que eran los
universos simbólicos tradicionales en que
se desarrollaba la espiritualidad.
Otro componente cultural que ha impulsado los procesos modernos y contemporáneos y que ha erosionado la espiritualidad religiosa ha sido el denominado
“nihilismo”, que en ocasiones se ha querido expresar mediante la famosa frase de
la “muerte de Dios”2. Lo que aquí se diagnostica es la devaluación de los grandes
valores tradicionales y su desfundamentación. Se vive la creciente carencia de
fuerza y de vigor de los presuntos valores,
que ahora dejan de valer, porque pierden
su credibilidad. Incluso los que parecían
ser los valores más propiamente modernos pierden brillo y vigor (por ejemplo, la
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El universo simbólico tecnológico ha conseguido la hegemonía cultural. Éste ha
sido el que de momento ha logrado la
victoria cultural, en la medida en que la
tecnología se ha convertido en la principal fuerza de producción, en la ideología
dominante e incluso en el horizonte utópico más prestigioso de la sociedad actual.
Pues ha hecho creer que sólo por esa
vía se nos ofrece por fin el mejor camino
para resolver con eficacia los problemas
que el hombre se encuentra en su vida,
en el horizonte de un progreso ilimitado.
Por ejemplo, para mostrar la pérdida de
fuerza de la creencia en la inmortalidad,
Julián Marías nos recuerda que en las

1 Vid. Adela Cortina, “Proyectar lo mejor desde la
ilusión”, en Un siglo de España. Homenaje a Julián
Marías, Alianza, Madrid, 2002, pp. 87-92.
2 Vid. Jesús Conill, Nietzsche frente a Habermas.
Genealogías de la razón, Tecnos, Madrid, 2021.
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razón, la historia, la revolución, las utopías
sociales). Algunos interpretan esta nueva situación como una pérdida total de
los valores e incluso como una especie
de relativismo axiológico, pero también
cabría diagnosticarla como fruto de una
transvaloración o transmutación de los
valores3. No es que no haya valores, sino
que se valoran más otras cosas que las
que en virtud de las tradiciones religiosas
han movido a las personas hasta ahora.

religiones, sin dioses”. Igual que las religiones tradicionales han colapsado porque ya no responden a las necesidades
de las nuevas sociedades, también los
grandes movimientos ideológicos, que
han movido hasta hace poco tiempo a
las masas, han perdido su atractivo. Lo
que nos queda son los procesos de racionalización que se extienden a todos
los aspectos de nuestra vida y que hacen
cambiar las creencias.

Es en este nuevo contexto en el que han
surgido nuevas espiritualidades post-religiosas, denominadas “laicas” y/o “naturales”, para mantener al menos un cierto espíritu en favor de la autosuperación
del hombre, más allá del instinto gregario
por el que nos adaptamos reactivamente
para sobrevivir, más allá del “último hombre” (en el sentido nietzscheano), que
sólo aspira a la “verde felicidad-prado”
del creciente bienestar.

Según esta interpretación defensora de
una “espiritualidad laica”5, la mayoría de
los ciudadanos ha dejado de ser creyente
en el sentido religioso y se ha alejado de
las prácticas religiosas, por no hablar ya
del compromiso militante de otros tiempos. Las creencias religiosas y también
las laicas han perdido credibilidad, produciéndose un desmantelamiento espiritual
de largo alcance.
Algunos proponen como alternativa una
versión mística radical de las religiones
tradicionales, en forma de una vivencia
mística transconfesional6, y otros directamente el tránsito cultural a una espiritualidad laica post-religiosa.

2. Espíritu post-religioso, laico y/o natural
Una de las reacciones al deterioro del espíritu en versión religiosa proviene de ciertas interpretaciones del proceso histórico y cultural al que nos hemos referido.
Una de estas interpretaciones considera
que, “con la llegada de las sociedades
dinámicas de innovación, las religiones
colapsan”4 y que en el futuro habrá que
acostumbrarse a vivir “sin creencias, sin

Pues las nuevas sociedades del conocimiento, aun cuando son herederas de
la sabiduría religiosa de la humanidad, la
habrían superado mediante los nuevos
conocimientos, la información y la innova5
Marià Corbí, Hacia una espiritualidad laica,
Herder, Barcelona, 2007, pássim. Vid. también el nº
222 (2005) de la revista Iglesia Viva, titulado “¿Hacia
una espiritualidad posreligiosa?”.
6 Vid. Willigis Jäger, La ola es el mar. Espiritualidad
mística, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2002.

3 Jesús Conill, El poder de la mentira. Nietzsche y
la política de la transvaloración, Tecnos, Madrid, 1997.
4 Marià Corbí, Hacia una espiritualidad laica, Herder,
Barcelona, 2007, p. 21.
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ción, y habrían inaugurado otro régimen
de vida, en el que se ha abandonado la
vivencia espiritual de otros tiempos, que
no se siente compatible con los nuevos
estilos de vida.

las tradicionales pretensiones religiosas
de interpretar y valorar la realidad, dado
que en este campo son inoperantes, debido al desarrollo cognitivo y social de las
sociedades modernas. Sólo constituyen
indicaciones que sirven para orientar la
búsqueda de una dimensión espiritual,
que se situaría más allá de las diferentes
creencias religiosas.

El modo de vida resultante en las sociedades actuales, según esta línea de
interpretación defensora de la espiritualidad laica, es bastante contrario a la vida
con sentido religioso, en la medida en
que la religión tradicionalmente constituye una fuente de creencias vitales. Ahora,
sin embargo, se ha de vivir sin creencias
religiosas, pues éstas no contribuyen a
satisfacer las necesidades propias de la
sociedad moderna, en la que normalmente se recurre al creciente consumo
de bienes y servicios propiciados por la
producción tecnológica.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Sikhs

Lo que ahora vemos que se propone es
un nuevo cultivo de esa dimensión espiritual, que en otros momentos de la historia cultivó la religión. Habrá que ver cómo
hay que vivir en el futuro la dimensión espiritual que en el pasado desarrollaron las
religiones, sobre todo en su forma mística. Es decir, cómo acceder a la dimensión espiritual de la existencia humana a
partir de la nueva espiritualidad laica.

El espíritu no queda entonces sometido a
unas fórmulas concretas, sino que estaría
vinculado a una experiencia de apertura
radical, en la que se vive la dimensión del
espíritu, pero de un modo más próximo
al estilo de la “luz oscura” de los místicos. Y será en este nuevo contexto del
desarrollo del espíritu donde habrá que
proponerse el propio proyecto y sentido
personal de la vida.

Ahora bien, como los símbolos sagrados tradicionales pierden su función para
orientar y programar la vida, habrá que
rescatar su fuerza expresiva y significativa
en un nuevo modo de vivir la espiritualidad. La presencia y fuerza del espíritu
se siguen sintiendo, pero al margen de

Entre los diversos presupuestos con los
que opera esta interpretación se encuentra la noción de “creencia”, que habría
que estudiar con más profundidad. Pues
en la propuesta de una espiritualidad lai-
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ca se considera que la creencia no es
una exigencia espiritual sino una manera de programar la vida y conformar las
conciencias. A mi juicio, es necesaria
una revisión de la noción de creencia,
que ya trataron, de modo muy especial,
tanto José Ortega y Gasset7 como el
Pragmatismo8, y que vuelve a ser objeto de continuos estudios en el momento
actual. Pues, en realidad, no se puede
vivir sin creencias. Ya Nietzsche nos hizo
ver que las creencias son un componente vital ineludible. Del mismo modo, tanto José Ortega y Gasset como más tarde Pedro Laín Entralgo mostraron que,
en un nivel más profundo que las ideas,
se encuentran las creencias, que constituyen aquello en lo que nos sostenemos.
Tenemos ideas, pero para vivir nos apoyamos en creencias.

En la filosofía moderna, hay una relativa
presencia de ciertas nociones de “espíritu”, en Pascal, Montesquieu y Voltaire,
aunque el momento cumbre es el de Hegel con su omnímoda noción de “espíritu” (subjetivo, objetivo y absoluto). Pero,
a partir de este momento, se ha ido reduciendo, eliminando o sustituyendo la
noción de espíritu por otros términos. Un
debate de sumo interés fue el protagonizado por la distinción metodológica entre
las ciencias de la naturaleza y las ciencias
del espíritu (Geisteswissenschaften), que
planteó Dilthey. Desde entonces hasta el
día de hoy no han cesado las reflexiones
sobre este decisivo asunto, que todavía
hoy en día, a mi juicio, no hemos sabido
resolver como es debido9. Las ciencias
del espíritu se han ido denominando de
diversas maneras: ciencias morales y
políticas, ciencias sociales, ciencias de
la cultura, ciencias humanas, hasta llegar al término “humanidades”, que ya
Ortega contrapuso al de “naturalidades”,
cuando impulsó el proyecto de su Instituto de Humanidades10.

3. Transformación de la noción de
espíritu
Si acudimos a la filosofía griega, que es
una de las fuentes de nuestra cultura, encontraremos que la noción que prevalece
es la del “lógos” y la del “noûs” (traducido
en ocasiones por “espíritu”, seguramente
no de modo acertado, pues habría que
traducir por “intelecto”), ya que el término
más propio para “espíritu” es el de “pneûma”. Por tanto, habría que distinguir entre
“espíritu” (pneûma) y “razón” (lógos), entre la capacidad espiritual y la intelectual.

Hoy en día, el avance de la metodología
de las ciencias naturales impera por doquier, invadiendo todos los ámbitos del
saber, en gran parte por la irresponsable
esterilidad de los presuntos defensores
de las humanidades, cuya falta de rigor y
9
Vid. Karl-Otto Apel, La transformación de la
filosofía, Taurus, Madrid, 1985; Jesús Conill, Ética
herrmenéutica, Tecnos, Madrid, 2006.
10
José Ortega y Gasset, “Instituto de
Humanidades” (1948), Obras Completas, VI, Taurus,
Madrid, pp. 533-545; [Boletín número uno del Instituto
de Humanidades] (1948), Obras Completas, IX, pp.
1177-1181.

7 José Ortega y Gasset, “Ideas y creencias”, Obras
Completas, V, Taurus, Madrid, 2006, pp. 655 y ss.
8
Charles S. Peirce, Mi alegato en favor del
pragmatismo, Aguilar, Buenos Aires, 1971; William
James, La voluntad de creer, Tecnos, Madrid, 2003.
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convicción para defender su propia metodología deja el campo expedito casi en
exclusiva a otros saberes que han asumido el reto que proviene de la palpitante
realidad en cada momento. En esta línea,
por ejemplo, debido a la tendencia actual
a reducir la realidad humana, primero a lo
genético y ahora a lo neural, hemos llegado a oír afirmaciones bárbaras como la de
que “¡somos nuestro cerebro!”. El peligro
de difuminación del espíritu como noción
filosófica relevante, por su reducción a lo
mental y a lo neurológico, es una cuestión que hay que afrontar con decisión11.
¿Tiene algún sentido seguir hablando del
“espíritu humano”? ¿Hay realidades del
espíritu a diferencia de las materiales?

conceptuación de la realidad. En ella se
descubren unos dinamismos que no se
reducen a los de la mera causalidad natural, sino que requieren abrirse a otras
potencialidades del poder de lo real y
que surgen de la peculiar “condición” de
las realidades, por la que además lo real
posibilita el orden del “sentido” y del “valor”12. En este contexto tiene plena actualidad hablar de la experiencia espiritual,
de la iluminación interior, del espíritu humano y de la voz de la conciencia como
palpitación sonora, latido de la divinidad
en el seno del espíritu humano13. Como
que cabría concebir la realidad divina resonando en el fondo del espíritu humano,
a través de todas las formas históricas de
la vida humana.
4. Espíritu encarnado en la intimidad
corporal
A mi juicio, no se trata de reformular una
“fenomenología del espíritu”, sino de
adoptar la perspectiva de una biohermenéutica del espíritu a partir de la experiencia de intimidad14.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Sikhs

El espíritu es el ámbito en que se juega el
sentido de la vida y las posibles transformaciones del ser humano. Pero para eso
hay que recuperar la auténtica dimensión
de la experiencia humana, con sus interrogantes y sobre todo sus expectativas.
No basta la mera formación intelectual,

El problema de fondo requiere una reflexión metafísica, por ejemplo, como la
que propició Xavier Zubiri con su nueva
11 Vid. Enrique Bonete, Neuroética práctica (Desclée
de Brouwer, Bilbao, 2010), Adela Cortina, Neuroética
y neuropolítica. Sugerencias para la educación moral
(Tecnos, Madrid, 2011) y Diego Gracias, El poder de
lo real (Triacastela, Madrid, 2017, cap. 15); asimismo
el número monográfico de la revista Diálogo filosófico
sobre neuroética, nº 80 (2011) y el número también
monográfico de la revista Pensamiento, “Practical
Challenges of Neurophilosophy”, nº 295 (2021).

12 Vid. Jordi Corominas, Ética primera, Desclée de
Brouwer, Bilbao, 2000.
13 Xavier Zubiri, El hombre y Dios, Alianza, Madrid,
1984.
14 Jesús Conill, Intimidad corporal. De Nietzsche a
Ortega y Zubiri, Tecnos, Madrid, 2019.
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sino que se requiere adentrarse en la dimensión experiencial y sentiente de la
vida humana.

tud positivista es imposible se abre a la luz
del espíritu. Somos tan espirituales como
corporales, es decir, como nos permita
–¡nos pida!- el cuerpo. La realidad del espíritu es experiencialmente corporal.

Ahora bien, cada vez hay menos canales
de transmisión de los tesoros espirituales de la humanidad, dado que estamos
asfixiados por el politicismo y el economicismo a través de los cada vez más
potentes medios tecnológicos de ocupación de la mente. No hay auténtica comunicación desde la intimidad personal
y crece la sensación de falta de sentido
de la vida y de soledad. Sin embargo, no
hemos dejado de sentir la necesidad de
alguna orientación vital para llegar a ser
nosotros mismos.

La libertad que aporta la iluminación experiencial del espíritu abre nuevos horizontes vitales. Se le denominará de un
modo y otro, pero todo apunta a que se
trata de una capacitación personal e intransferible. Nadie puede sustituir la experiencia de otra persona, ni simularla adecuadamente, ni siquiera a través de los
más avanzados logros de la inteligencia
artificial. Por eso la orientación conforme
a un sentido vital es propia de cada cual,
alumbra el camino que cada persona ha
de proyectar desde su intimidad.

Este espíritu humano en perspectiva biohermenéutica se comprende a partir de
la intimidad y radica en la corporalidad.
Nuestro cuerpo es lo más íntimo que somos capaces de experienciar y es desde
ahí desde donde nos humanizamos: nos
transformamos a partir de la intimidad. El
espíritu consiste en la vivificación y humanización del cuerpo, desde los gestos al
lenguaje y la acción. El espíritu impregna
la vida entera.

Una fuente muy rica para la vida del espíritu ha sido el caudal de las tradiciones
religiosas. Los horizontes en que se viven
las diversas experiencias religiosas constituyen posibilidades para orientarse en la
existencia y descubrir el propio sentido de
la vida. Aquí, en esta experiencia profunda
a partir del trasfondo de la intimidad corporal de la persona, se vinculan metafísica,
ética y religión en su sentido místico. Porque hasta en la experiencia nihilista, típica
de nuestra época, vive el espíritu libre.

El espíritu es luz que ilumina y fuerza liberadora. Nos permite profundizar en los
niveles más profundos de la conciencia,
reconociendo a la vez sus límites. Porque
hay más realidad que la que se nos revela
a través de las objetivaciones de la conciencia, que no son más que el resultado
de una selección. Pero el espíritu siente
–atisba- esos límites. Lo que para la acti-

El espíritu humano es experiencialmente
corporal y desde el trasfondo de la intimidad se pregunta por el sentido de la vida.
Pues sólo desde este nivel se producen
las auténticas transformaciones de la
persona. Hasta Nietzsche en su Así habló
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Zaratustra expone algunas “transformaciones del espíritu” como posibilidades
de enfocar y proyectar la vida humana.
Pues es el “lujo del henchimiento espiritual” el que produce la fecundidad cultural,
¡y la expansión de la libertad!
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La potència de la intel·ligència espiritual
Francesc Torralba
1. La intel·ligència del jo profund
El benestar integral requereix un equilibri
intel·ligent entre allò emocional i allò racional, entre allò corporal i allò espiritual;
exigeix el cultiu de la intel·ligència emocional, una òptima qualitat de relacions i
el coneixement d’un mateix, però no n’hi
ha prou amb això: cal, a més, l’exercici de
la intel·ligència espiritual 1.
ta a les qüestions de l’existència i per mitjà de la qual busquem respostes creïbles.
Està especialment desenvolupada en els
filòsofs, els artistes, els científics, però
està present en tota persona que s’obri
a aquest tipus de qüestions. Ens dóna el
poder per transcendir el món físic i quotidià, per tenir una percepció més elevada
d’un mateix i del món circumdant. Ens
capacita per utilitzar recursos espirituals
per solucionar problemes de la vida i per
comportar-nos de manera virtuosa, per
assumir les responsabilitats de la vida.

Howard Gardner la va definir com la capacitat per situar-se un mateix en relació
al cosmos, com la facultat per meditar
sobre el significat de la vida, de la mort
i el destí final del món físic i psicològic.
Quan hom pren consciència del fet d’estar viu, de gaudir de la immensa possibilitat d’existir, viu amb més intensitat tots
els seus vincles i tot allò que experimenta
al llarg d’una jornada. La intel·ligència espiritual ens faculta per gaudir plenament
de tots els instants, de cada experiència,
de cada abraçada, de cada olor, de tot
quan ens passa.

A la vida quotidiana és molt útil el cultiu
d’aquesta intel·ligència. Quan hom aspira a realitzar un projecte, ha de pensar a
fons les barreres i les dificultats amb què
es trobarà. Igualment, ha de pensar si val
la pena la finalitat que es proposa, si realment omplirà les seves aspiracions de plenitud. La intel·ligència espiritual ens dóna
força per transcendir allò immediat i sacrificar-nos per fer realitat els nostres ideals.

Permet accedir als significats profunds,
plantejar-nos les finalitats de l’existència i
les seves més altes motivacions. És la intel·ligència del jo profund, la que s’enfron1 He desenvolupat aquesta qüestió d'una manera
més exhaustiva a Intel·ligència espiritual, Plataforma,
Barcelona, 2010, Intel·ligència espiritual als nens ,
Plataforma, Barcelona, 2021, Intel·ligència espiritual i
esport , Plataforma, Barcelona, 2016.
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cions que només es donen en ell i que,
lluny d’apartar-lo de la realitat, del món,
de la corporeïtat i de la natura, li permeten
viure-la amb més intensitat, amb més penetració, aprofundint en els darrers nivells
de la realitat.
El que és propi de la dimensió espiritual
és la sortida de si, la penetració en l’estructura de les coses. Permet la fluïdesa,
que la persona es desprengui de si mateixa. La vida espiritual no és tancament, i
encara menys autisme. És tot al contrari:
donació i obertura. Per això té una importància especial en el pla de les relacions
socials. Quan hom cultiva aquesta forma
d’intel·ligència, experimenta el desig de
donar allò que és, de contribuir activament al bé de la societat, a desprendre’s
de si mateix per millorar les coses.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Sikhs

Perquè adquireixi la seva màxima esplendor exigeix, com qualsevol altra modalitat d’intel·ligència, un desenvolupament
i una exercitació. La sensibilitat espiritual
és, al capdavall, una transformació de la
persona i aquesta exigeix un treball sobre
un mateix, sobre el jo mateix.
En aquest sentit, la intel·ligència espiritual ens fa més oberts i permeables, capaços de connectar amb el fons dels altres, de sentir-nos part d’un Tot que ens
transcendeix. Contràriament al que es
pogués pensar, activa la intel·ligència interpersonal i genera un tipus de relacions
socials més profundes i penetrants. Una
persona espiritualment intel·ligent té una
enorme capacitat de connexió amb tot
allò que existeix, és capaç d’intuir els
elements que ens uneixen, allò que subjau en totes les persones, més enllà de
les individualitats.

Una persona espiritualment sensible no
s’acontenta amb un coneixement superficial de les coses, del món que l’envolta,
no en té prou amb una visió panoràmica; pretén anar-hi a fons i en aquest caminar descobreix una sèrie d’elements i
propietats, de nivells de la realitat, que
a primera vista li havien passat desapercebuts. La vida espiritual és profunditat,
moviment cap a allò desconegut, interès
per allò que està ocult, per allò que és
invisible als ulls.
Aquesta intel·ligència, tal com han demostrat els seus màxims teòrics, Zohar i
Marshall en Spiritual Intelligence , ocupa,
dins de la unitat de la naturalesa humana, un lloc central i dominant. És ella qui

Quan afirmem que l’ésser humà és capaç
de vida espiritual en virtut de la seva intel·ligència espiritual, ens referim al fet que
té capacitat per a un tipus d’experiències,
de preguntes, de moviments i d’opera-
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dóna al tot el caràcter de la personalitat i de l’autèntica individualitat, que fa
que tots els estrats estiguin penetrats
d’aquest caràcter. És una mena de dinamisme que mou a buscar la plenitud, al
perfecte desenvolupament de tot el nostre ésser, a la profunditat i al sentit del
que fem, patim i vivim.

o naturalesa emocional. Cap ésser humà
pot viure sense aquesta dimensió, especialment si es mou amb profundes motivacions i conviccions. Pertany al substrat
més profund de l’ésser humà. L’espiritualitat té efectes en tot l’ésser: la manera
d’interaccionar amb els altres i la vida
emocional, física i mental. Una persona
espiritualment intel·ligent cerca la profunditat en les relacions, tracta de veure allò
que la uneix a les altres persones i en relativitza les diferències. Aquest exercici és
fonamental per a una bona vida familiar,
laboral i social, ja que així se superen barreres i obstacles que dificulten la fluïdesa
comunicativa tant en entorns íntims com
laborals i socials.

La vida espiritual, contràriament al que
es creu, no és patrimoni de les persones
religioses. Tot ésser humà, pel sol fet de
ser-ho, és capaç de vida espiritual, de cultivar-la. En virtut de la seva intel·ligència
espiritual, necessita donar un sentit a la
seva existència i al món on viu, experimenta la seva existència com a problemàtica i
necessita pensar què hi ha de fer.

La reivindicació del que és espiritual és el
símptoma d’un profund canvi de mentalitat al món occidental, del naixement d’una
nova consciència. Està emergint un nou
paradigma, una nova sensibilitat espiritual
que s’obre camí com a conseqüència de
la insatisfacció de la societat materialista
i consumista. Comencem a entendre que
la felicitat personal no és aliena a la felicitat dels altres, que la connexió profunda
entre tots és clau per transformar el món.
El cultiu de la intel·ligència espiritual serà
decisiu per assolir aquesta unitat.

La vida espiritual no es pot ubicar en una
determinada dimensió o faceta del seu
ésser. Una persona espiritualment intel·ligent viu totes les seves relacions, sensacions, coneixements i experiències des
del que és espiritual. La vida espiritual
no es pot ubicar a una àrea del cervell;
engloba la totalitat de la vida humana.
Aquesta obertura és conseqüència de la
intel·ligència espiritual, de la manera més
elevada d’intel·ligència generada al llarg
de l’evolució. Aquesta intel·ligència cultivada és el perfecte antídot a totes les
formes de fanatisme, de sectarisme o de
dogmatisme. Per això l’especial interès
que té el seu cultiu en el procés educatiu
dels més joves.

2. Dos poders de la intel·ligència
espiritual
La cerca sense terme, l’anhel d’una vida
plena, l’aspiració a la realització total són
trets perfectament identificables en tot
ésser humà. S’expressen de múltiples

L’espiritualitat és tan inherent a la persona
com ho és la seva corporeïtat, sociabilitat
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maneres, però des de la seva experiència de ser inacabat, l’ésser humà sempre
està en recerca.

la seva intel·ligència, de les interaccions i del
seu entorn educatiu i cultural.
La pregunta pel sentit és la primera expressió que l’ésser humà no és un fet
natural. Està obert a unes realitats ia uns
valors que poden conferir a la seva vida
dignitat i, si la persona els rebutja, la poden tornar indigna.

La cerca del sentit no és un producte de
la cultura, ni un fenomen artificial. Emergeix del més profund del seu ésser, com
una necessitat primària, com una pulsió
fonamental. Pot romandre en un estat
silent, com en letargia, però en determinats contextos, brolla amb força. L’ésser
humà, en virtut de la seva intel·ligència
espiritual, és capaç d’interrogar-se pel
sentit de la seva existència, té el poder
de preguntar-se pel que realment dotarà
de valor i de significat la seva estada en
aquest món.

Sigui quina sigui la formulació concreta, val la pena viure? Té sentit la vida?
Què em cal esperar?, aquesta pregunta fa explícit el caràcter misteriós de la
persona. Aquest caràcter aflora quan
hom fa preguntes sobre si mateix i sobre el món. Quan un supera el nivell de
les aparences accessibles i arriba a les
arrels de si mateix, s’hi deslliga una intensa vida espiritual.

Aquesta qüestió resulta estranya i aliena
a qualsevol altre ésser viu. Als éssers vius
més complexos detectem propietats i
capacitats similars a les de l’ésser humà.
En diferents graus, podem distingir en
els mamífers superiors formes d’intel·ligència lingüística, emocional, interpersonal, però la intel·ligència espiritual és una
modalitat específica de l’ésser humà. Li
dóna poder per preguntar-se pel sentit
de la seva existència.

La voluntat de sentit (die Wille zum Sinn),
bella expressió de Viktor Frankl, no és
una qüestió de fe. És un fet, un fenomen
que es detecta en el fons de l‘entranya
humana. Frankl, deixeble heterodox de
Sigmund Freud, va anar més lluny que
el seu mestre i va mostrar com, a més

La intel·ligència espiritual permet, d’una banda, interrogar-nos pel sentit de l’existència i,
de l’altra, cercar-hi respostes plausibles. No
hi ha una única resposta a aquesta pregunta, ni tampoc es pot esperar una resposta
concloent des de les ciències experimentals. Cada ésser humà està cridat a dotar
de sentit la seva existència, però la manera
com el dot depèn del desenvolupament de
Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Sikhs
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de la pulsió eròtica i destructiva, hi ha a
l‘ésser humà un desig fonamental, una
voluntat tan intensa com aquelles pulsions: la voluntat de donar sentit a la vida,
de tenir una existència amb significat, de
trobar una raó, un motiu pel qual val la
pena viure.

fer de la seva vida un projecte singular.
Prendre distància no s‘ha d‘entendre en
sentit físic. La intel·ligència espiritual ens
permet separar-nos del món, del nostre
propi cos, però aquesta operació és únicament mental. Vivim en un cos, creixem,
ens desenvolupem i ens comuniquem a
través seu, però gràcies a la intel·ligència
espiritual podem transcendir-lo, anar més
enllà d‘ell i de les seves necessitats, sense deixar de ser éssers corporis.

Independentment de les creences que
professi un ésser humà i del marc cultural
i religiós en què estigui ubicat, la qüestió
pel sentit no és una excrescència de les
religions, ni un fenomen cultural concret,
ni un fenomen que emergeix artificialment, sinó un fet que, expressat de diferents maneres i amb diferents llenguatges, uneix tots els éssers humans.

Consisteix, doncs, a separar-se, sense
deixar de ser, sense abandonar el món.
En prendre distància, hom veu les coses
en perspectiva, es veu a si mateix des de
la llunyania. Aquesta és una possibilitat
que brinda la intel·ligència espiritual. Hi
ha un cert paral·lelisme entre la presa de
distància física i mental. De fet, quan marxem d‘una ciutat i pugem a una muntanya, ens allunyem físicament dels entorns
habituals, de les relacions quotidianes
i això ajuda a prendre distància mental
de la pròpia realitat. La presa de distància mental es nodreix de la física, però va
més enllà. Quan un domina aquesta capacitat, pren distància de si mateix, dels
seus, del mateix entorn on està ubicat,
sense abandonar el seu lloc habitual.

Només l‘ésser humà que té l‘experiència
de viure la seva vida, la de cada dia,
amb sentit, té una percepció subjectiva
de benestar interior. És la vivència de la
felicitat. Però quan un ésser humà experimenta que el seu viure no té sentit,
que és una pura iteració del mateix, una
mecànica rutina de fets i de rituals laborals, socials i familiars, sent un estat
d‘ànim que és la infelicitat.
La intel·ligència espiritual dóna el poder de
prendre distància de la realitat circumdant,
però també de nosaltres mateixos. Prendre distància és una operació aparentment
molt simple, però bàsica per a l‘existència
humana. És la condició de possibilitat de la
pròpia consciència de la singularitat i de la
realització de la vida en un marc de llibertat. Sense distància, un queda atrapat en
el context, en l‘entorn i no té capacitat de

En l‘ésser humà, la presa de distància suscita estremiment, angoixa existencial, ja
que per causa d‘aquesta operació se sent
diferent de tot el que hi ha, es percep com
un ésser únic, com un existent singular i
s‘adona que no és una partícula predeterminada, ni que la seva vida consisteix
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a obeir estímuls. S‘adona que és un actor
lliure, cridat a viure amb propietat.
Després de prendre distància, l‘ésser
humà ja no es concep a si mateix com
un simple membre de l‘espècie humana,
com a part del món físic, sobre el qual
s‘ha col·locat agosaradament. Sap que el
seu centre és fora del món, que no pertany a ningú, que el seu jo no forma part
del món. És, per dir-ho amb les paraules
de Ludwig Wittgenstein, el límit del món,
la frontera des d‘on contempla el món i
vetlla per ell.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Sikhs

lo a distància i dirigir-lo segons els seus
objectius. La intel·ligència espiritual faculta per ser sobirà del cos i no un apèndix
d‘ell. L‘habilita per practicar el que a la
filosofia budista s‘anomena el desaferrament (el “desapego”, en castellà).

En virtut de la intel·ligència espiritual, hom
pren consciència que el seu ésser no
s‘esgota a la natura, que és un jo, amb
vida pròpia, cridat a dirigir-la i ser tractat
com un fi en si mateix i mai com un objecte. Aquesta presa de distància del propi
ésser es converteix en el punt de partida
de la consciència individual, del que, tècnicament, s‘anomena l‘autoconsciència.

Desaferrar-se no significa maltractar el
cos, tampoc oblidar-se‘n. El rigorisme
ascètic no és el desaferrament. Significa
viure-hi des de certa distància, des de la
justa i necessària, per no ser dominat per
ell, per poder dirigir el fons instintiu que
n‘emana i extreure‘n, energies i possibilitats. El desaferrament, en sentit còsmic,
no significa desinterès pel món, menyspreu respecte als altres éssers. Significa un mode d‘acostament més profund,
més lliure que el que és habitual, una
aproximació alliberada d‘interessos i de
vinculacions que coarten la llibertat.

En separar-se del món i de la seva mateixa naturalesa, l‘ésser humà adquireix
consciència del seu cos, se‘n sap diferent,
però, alhora, íntimament enllaçat amb ell.
És capaç de distingir, però, la vida interior
de la vida corporal.
La intel·ligència espiritual permet separarnos, primer, del nostre cos i, després, dirigir-lo segons les finalitats que lliurement
elaborem. L‘atleta no és un cos en moviment, sinó una intel·ligència que sap extreure el màxim rendiment de les facultats
físiques, que té capacitat de contemplar-

La capacitat de prendre distància no s‘ha
d‘entendre en sentit estàtic. Tot a l‘ésser
humà és dinàmic. Quan un s‘exercita en
aquest poder espiritual, és capaç no només de prendre distància del seu cos, de
la seva habitació, del seu entorn familiar i
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professional, de la seva vida social i religiosa, sinó també de les seves pròpies idees, conviccions, valors i creences. Aquest
veure‘s en perspectiva permet tornar-hi,
qüestionar-les, criticar-les i relegar-les, si
és oportú.
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La potencia de la inteligencia espiritual
Francesc Torralba
1. La inteligencia del yo profundo
El bienestar integral requiere de un equilibrio inteligente entre lo emocional y lo racional, entre lo corporal y lo espiritual; exige el cultivo de la inteligencia emocional,
una óptima calidad de relaciones y el conocimiento de uno mismo, pero no basta
con ello: se requiere, además, el ejercicio
de la inteligencia espiritual1.
ésta. Es la inteligencia del yo profundo,
la que se enfrenta a las cuestiones de la
existencia y a través de la cual buscamos
respuestas creíbles. Está especialmente
desarrollada en los filósofos, en los artistas, en los científicos, pero está presente en toda persona que se abra a tal
tipo de cuestiones. Nos da el poder para
transcender el mundo físico y cotidiano,
para tener una percepción más elevada
de uno mismo y del mundo circundante.
Nos capacita para utilizar recursos espirituales para solucionar problemas de la
vida y para comportarnos de un modo
virtuoso, para asumir las responsabilidades de la vida.

Howard Gardner la definió como la capacidad para situarse a sí mismo con
respecto al cosmos, como la facultad
para meditar sobre el significado de la
vida, de la muerte y el destino final del
mundo físico y psicológico. Cuando uno
toma consciencia del hecho de estar
vivo, de gozar de la inmensa posibilidad
de existir, vive con más intensidad todos
sus vínculos y todo lo que experimenta
a lo largo de una jornada. La inteligencia
espiritual nos faculta para gozar plenamente de todos los instantes, de cada
experiencia, de cada abrazo, de cada
olor, de todo cuando nos sucede.
Permite acceder a los significados profundos, plantearnos los fines de la existencia y las más altas motivaciones de

En la vida cotidiana es muy útil el cultivo de tal inteligencia. Cuando uno aspira a realizar un proyecto, debe pensar a
fondo las barreras y las dificultades con
las que se va a encontrar. Debe, igualmente, pensar si merece la pena tal fin,
si realmente va a llenar sus aspiraciones

1 He desarrollado esta cuestión de un modo más
exhaustivo en Inteligencia espiritual, Plataforma,
Barcelona, 2010, Inteligencia espiritual en los niños,
Plataforma, Barcelona, 2021, Inteligencia espiritual y
deporte, Plataforma, Barcelona, 2016.
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Cuando afirmamos que el ser humano es
capaz de vida espiritual en virtud de su
inteligencia espiritual, nos referimos a que
tiene capacidad para un tipo de experiencias, de preguntas, de movimientos y de
operaciones que sólo se dan en él y que,
lejos de apartarle de la realidad, del mundo, de la corporeidad y de la naturaleza,
le permiten vivirla con más intensidad,
con más penetración, ahondando en los
últimos niveles de la realidad.
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de plenitud. La inteligencia espiritual nos
da fuerza para trascender lo inmediato y
sacrificarnos para hacer realidad nuestros ideales.

Lo propio de la dimensión espiritual es la
salida de sí, la penetración en la estructura de las cosas. Permite la fluidez, que
la persona se desprenda de sí misma. La
vida espiritual no es cerrazón, menos aún
autismo. Es todo lo contrario: donación y
apertura. De ahí que tenga una especial
importancia en el plano de las relaciones
sociales. Cuando uno cultiva tal forma de
inteligencia, experimenta el deseo de dar
lo que es, de contribuir activamente al
bien de la sociedad, a desprenderse de sí
mismo para mejorar las cosas.

Para que adquiera su máximo esplendor
exige, como cualquier otra modalidad de
inteligencia, un desarrollo y una ejercitación. La sensibilidad espiritual es, al fin i al
cabo, una transformación de la persona y
ésta exige una labor sobre uno mismo, un
trabajo sobre el propio yo.
En este sentido, la inteligencia espiritual
nos hace más abiertos y permeables,
capaces de conectar con el fondo de
los otros, de sentirnos parte de un Todo
que nos trasciende. Contrariamente a
lo que pudiera pensarse, activa la inteligencia interpersonal y genera un tipo de
relaciones sociales más profundas y penetrantes. Una persona espiritualmente
inteligente tiene una enorme capacidad
de conexión con todo lo que existe, es
capaz de intuir los elementos que unen,
lo que subyace en todas las personas,
más allá de las individualidades.

Una persona espiritualmente sensible no
se contenta con un conocimiento superficial de las cosas, del mundo que le rodea,
no le basta con una visión panorámica;
pretende ir a fondo y en este caminar
descubre una serie de elementos y propiedades, de niveles de la realidad, que a
simple vista le habían pasado desapercibidos. La vida espiritual es profundidad,
movimiento hacia lo desconocido, interés
por lo que está oculto, por lo que es invisible a los ojos.
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Esta inteligencia, tal como han demostrado sus máximos teóricos, Zohar y
Marshall en Spiritual Intelligence, ocupa,
dentro de la unidad de la naturaleza humana, un lugar central y dominante. Es ella
quien da al todo el carácter de la personalidad y de la auténtica individualidad, quien
hace que todos los estratos estén penetrados de ese carácter. Es una especie de
dinamismo que mueve a buscar la plenitud, al perfecto desarrollo de todo nuestro
ser, a la profundidad y al sentido de lo que
hacemos, padecemos y vivimos.

que tiene su cultivo en el proceso educativo de los más jóvenes.
La espiritualidad es tan inherente a la persona como lo es su corporeidad, sociabilidad o su naturaleza emocional. Ningún ser
humano puede vivir sin esta dimensión,
especialmente si se mueve con hondas
motivaciones y convicciones. Pertenece al
sustrato más profundo del ser humano. La
espiritualidad tiene efectos en todo el ser:
en el modo de interaccionar con los otros
y la vida emocional, física y mental. Una
persona espiritualmente inteligente busca
la profundidad en las relaciones, trata de
ver aquello que la une a las otras personas
y relativiza las diferencias. Este ejercicio es
fundamental para una buena vida familiar,
laboral y social, pues de este modo se superan barreras y obstáculos que dificultan
la fluidez comunicativa tanto en entornos
íntimos como laborales y sociales.

La vida espiritual, contrariamente a lo que
se cree, no es patrimonio de las personas
religiosas. Todo ser humano, por el mero
hecho de serlo, es capaz de vida espiritual,
de cultivarla. En virtud de su inteligencia espiritual, necesita dar un sentido a su existencia y al mundo en el que vive, experimenta
su existencia como problemática y necesita
pensar qué tiene que hacer con ella.

La reivindicación de lo espiritual es el
síntoma de un profundo cambio de
mentalidad en el mundo occidental, del
nacimiento de una nueva consciencia.
Está emergiendo un nuevo paradigma,
una nueva sensibilidad espiritual que se
abre camino como consecuencia de la
insatisfacción de la sociedad materialista y consumista. Empezamos a entender que la felicidad personal no es ajena
a la felicidad de los otros, que la conexión profunda entre todos es clave para
transformar el mundo. El cultivo de la
inteligencia espiritual será decisivo para
alcanzar tal unidad.

La vida espiritual no puede ubicarse en
una determinada dimensión o faceta de
su ser. Una persona espiritualmente inteligente vive todas sus relaciones, sensaciones, conocimientos y experiencias
desde lo espiritual. La vida espiritual no
se puede ubicar en un área del cerebro;
engloba la totalidad de la vida humana.
Esta apertura es consecuencia de la inteligencia espiritual, de la forma más elevada de inteligencia que se ha generado a
lo largo de la evolución. Esta inteligencia
cultivada es el perfecto antídoto a todas
las formas de fanatismo, de sectarismo o
de dogmatismo. De ahí el especial interés
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des y capacidades similares a las del ser
humano. En grados distintos, podemos
distinguir en los mamíferos superiores
formas de inteligencia lingüística, emocional, interpersonal, pero la inteligencia
espiritual es una modalidad específica del
ser humano. Le da poder para preguntarse por el sentido de su existencia.

2. Dos poderes de la inteligencia
espiritual
La búsqueda sin término, el anhelo de
una vida plena, la aspiración a la total realización son rasgos perfectamente identificables en todo ser humano. Se expresan de múltiples modos, pero desde su
experiencia de ser inacabado, el ser humano siempre está en búsqueda.

La inteligencia espiritual permite, por un
lado, interrogarnos por el sentido de la
existencia y, por otra, buscar respuestas
plausibles a la misma. No existe una única respuesta a tal pregunta, ni tampoco
se puede esperar una respuesta concluyente desde las ciencias experimentales.
Cada ser humano está llamado a dotar
de sentido su existencia, pero el modo
cómo la dote depende del desarrollo de
su inteligencia, de las interacciones y de
su entorno educativo y cultural.

La búsqueda del sentido no es un producto de la cultura, ni un fenómeno artificial. Emerge de lo más hondo de su ser,
como una necesidad primaria, como una
pulsión fundamental. Puede permanecer
en un estado silente, como en letargo,
pero en determinados contextos, brota
con fuerza. El ser humano, en virtud de
su inteligencia espiritual, es capaz de interrogarse por el sentido de su existencia,
tiene el poder de preguntarse por lo que
realmente va a dotar de valor y de significado su estancia en este mundo.
Esta cuestión resulta extraña y ajena a
cualquier otro ser vivo. En los seres vivos
más complejos detectamos propieda-

La pregunta por el sentido es la primera
expresión de que el ser humano no es un
mero hecho natural. Está abierto a unas
realidades y a unos valores que pueden
conferir a su vida dignidad y, si la persona
los rechaza, pueden volverla indigna.
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Sea cual sea la formulación concreta,
¿Vale la pena vivir? ¿Tiene sentido la vida?
¿Qué me cabe esperar?, esta pregunta
hace explícito el carácter misterioso de la
persona. Este carácter aflora cuando uno
se hace preguntas sobre sí mismo y sobre el mundo. Cuando uno supera el nivel
de las apariencias accesibles y llega a las
raíces de sí mismo, se desata en él una
intensa vida espiritual.
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La voluntad de sentido (die Wille zum
Sinn), bella expresión de Viktor Frankl,
no es una cuestión de fe. Es un hecho,
un fenómeno que se detecta en lo más
hondo de la entraña humana. Frankl,
discípulo heterodoxo de Sigmund Freud,
fue más lejos que su maestro y mostró
como, además de la pulsión erótica y
destructiva, hay en el ser humano un
deseo fundamental, una voluntad tan
intensa como aquellas pulsiones: la voluntad de dar sentido a la vida, de tener
una existencia con significado, de hallar
una razón, un motivo por el que merezca la pena vivir.

La inteligencia espiritual da el poder de
tomar distancia de la realidad circundante, pero también de nosotros mismos.
Tomar distancia es una operación aparentemente muy simple, pero, sin embargo, básica para la existencia humana. Es la condición de posibilidad de la
propia consciencia de la singularidad y
de la realización de la vida en un marco de libertad. Sin distancia, uno queda
atrapado en el contexto, en el entorno
y carece de capacidad de hacer de su
vida un proyecto singular.
Tomar distancia no debe entenderse en
un sentido físico. La inteligencia espiritual nos permite separarnos del mundo,
de nuestro propio cuerpo, pero tal operación es únicamente mental. Vivimos
en un cuerpo, crecemos, nos desarrollamos y nos comunicamos a través de
él, pero gracias a la inteligencia espiritual
podemos trascenderlo, ir más allá de él
y de sus necesidades, sin dejar de ser
seres corpóreos.

Independientemente de las creencias
que profese un ser humano y del marco
cultural y religioso en el que esté ubicado, la cuestión por el sentido no es una
excrecencia de las religiones, ni un fenómeno cultural concreto, ni un fenómeno
que emerge artificialmente, sino un hecho
que, expresado de distintas maneras y
con distintos lenguajes, une a todos los
seres humanos.

Consiste, pues, en separarse, sin dejar de
ser, sin abandonar el mundo. Al tomar distancia, uno ve las cosas en perspectiva,
se ve a sí mismo desde la lejanía. Ésta es
una posibilidad que brinda la inteligencia
espiritual. Existe cierto paralelismo entre
la toma de distancia física y mental. De
hecho, cuando nos marchamos de una
ciudad y subimos a un monte, nos alejamos físicamente de los entornos habituales, de las relaciones cotidianas y ello
ayuda a tomar distancia mental de la propia realidad. La toma de distancia mental

Solo el ser humano que tiene la experiencia de vivir su vida, la de todos los días,
con sentido, goza de una percepción
subjetiva de bienestar interior. Es la vivencia de la felicidad. Sin embargo, cuando
un ser humano experimenta que su vivir
carece de sentido, que es una pura iteración de lo mismo, una mecánica rutina de
hechos y de rituales laborales, sociales y
familiares, siente un estado de ánimo que
es la infelicidad.
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se nutre de la física, pero va más allá. Cuando uno domina esta capacidad, toma
distancia de sí mismo, de los suyos, del
mismo entorno en el que está ubicado,
sin abandonar su lugar habitual.
En el ser humano, la toma de distancia
suscita estremecimiento, angustia existencial, pues por causa de tal operación
se siente distinto de todo cuanto hay, se
percibe como un ser único, como un existente singular y se da cuenta que no es
una partícula predeterminada, ni que su
vida consiste en obedecer estímulos. Se
percata que es un actor libre, llamado a
vivir con propiedad.
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Al separarse del mundo y de su misma
naturaleza, el ser humano adquiere consciencia de su cuerpo, se sabe distinto de
él, pero, a la vez, íntimamente enlazado
con él. Es capaz de distinguir, sin embargo, su vida interior de la vida corporal.

Después de tomar distancia, el ser humano ya no se concibe a sí mismo como
un simple miembro de la especie humana, como parte del mundo físico, sobre el
cual se ha colocado osadamente. Sabe
que su centro está fuera del mundo, que
no pertenece a nadie, que su yo no forma
parte del mundo. Es, para decirlo con las
palabras de Ludwig Wittgenstein, el límite
del mundo, la frontera desde donde contempla el mundo y vela por él.

La inteligencia espiritual permite separarnos, primero, de nuestro cuerpo y, luego,
dirigirlo según los fines que libremente
elaboremos. El atleta no es un cuerpo
en movimiento, sino una inteligencia que
sabe extraer el máximo rendimiento de
sus facultades físicas, que tiene capacidad de contemplarlo a distancia y dirigirlo
según sus objetivos. La inteligencia espiritual faculta para ser soberano del cuerpo
y no un apéndice de él. Le habilita para
practicar lo que en la filosofía budista se
denomina el desapego.

En virtud de la inteligencia espiritual, uno
toma conciencia de que su ser no se agota en la naturaleza, de que es un yo, con
vida propia, llamado a dirigirla y ser tratado
como un fin en sí mismo y nunca como un
objeto. Esta toma de distancia del propio
ser se convierte en el punto de partida de
la consciencia individual, de lo que, técnicamente, se denomina la autoconsciencia.

Desapegarse no significa maltratar al cuerpo, tampoco olvidarse de él. El rigorismo
ascético no es el desapego. Significa vivir
en él desde cierta distancia, desde la justa y necesaria, para no ser dominado por
él, para poder dirigir el fondo instintivo que
emana de él y extraer del mismo, energías
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y posibilidades. El desapego, en sentido
cósmico, no significa desinterés por el
mundo, desprecio respeto a los otros seres. Significa un modo de acercamiento
más profundo, más libre que el habitual,
una aproximación liberada de intereses y
de vinculaciones que coartan la libertad.
La capacidad de tomar distancia no debe
entenderse en un sentido estático. Todo
en el ser humano es dinámico. Cuando
uno se ejercita en este poder espiritual,
es capaz no sólo de tomar distancia de
su cuerpo, de su habitación, de su entorno familiar y profesional, de su vida social
y religiosa, sino, también, de sus propias
ideas, convicciones, valores y creencias.
Este verse en perspectiva permite regresar a ellas, cuestionarlas, criticarlas y
relegarlas, si es oportuno.
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ANIMALS ESPIRITUALS
Ramon M. Nogués
La paraula animal freqüentment és utilitzada com a insult, sobretot si és dirigida
a un humà. I és una llàstima. Un animal
és un vivent, i tot vivent, (des dels virus,
bacteris i fongs fins als que ens son més
“familiars” com els vegetals o animals),
és una meravella. Els biòlegs encara no
sabem definir la vida, de tant sorprenent
com és. La millor definició que en tenim
encara es basa en la clàssica observació
dels pagesos que la coneixen d’a prop,
i que Monod va intentar reformular pomposament sense afegir-hi res d’interès: A
la banal observació que d’un ou en surt
una gallina, sense actuacions externes,
en va dir “morfogènesi autònoma”! Per
tant, ser animal és una meravella.

1. Animals, vivents sensibles
De vivents, n’hi ha molts milions d’espècies. Totes elles tenen complexos mecanismes per a “dialogar” amb l’ambient on
es desenvolupen i on han de sobreviure.
Receptors d’estímuls diversos els permeten detectar allò que “els convé” per
a donar respostes coherents a la seva
conducta en el medi que els acull. Moltes espècies no sembla que “s’adonin”
del que els passa: no són “sensibles”.
Virus, bacteris, fongs, protozous, vegetals... tots ells viuen perfectament, però
no consta que siguin pròpiament “sensibles”, és a dir que notin sensorialment
els efectes que en ells produeixen les
ones electromagnètiques, els estímuls
tàctils o químics, o els impactes acústics
que poden rebre del medi o dels altres
individus vivents amb els qui comparteixen la vida.

Posar adjectius a l’animal és significatiu.
Jo li he afegit el d’espiritual perquè vull
parlar dels animals humans que es caracteritzen, entre altres sorprenents particularitats, per la de ser “espirituals”. L’adjectiu és poc precís però indica aquesta
universal tendència a anar més enllà d’allò
que sembla imprescindible per a ser un
bon animal. Intentaré en aquestes ratlles
seguir el fil d’aquesta tendència dels humans a ser espirituals i preocupar-se per
aquesta sorprenent i singular dimensió de
la seva forma de ser animals. Ser animal
és, doncs, una meravella, però ser animal
espiritual és una singularitat enigmàtica
que mereix molta atenció.
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Els vivents animals, milions d’espècies
que colonitzen terra, mar i aire , “se’n
senten”, és a dir, allò que els arriba com a
estímul o notícia, els fa mal o els agrada.
Aquest vivents són sensibles, i aquesta
sensibilitat presenta formes o graus molt
diversos d’acord amb els punts filogenètics en què estan situats.

tualment un que anomenem cervell i que
centralitza de forma important el processament dels estímuls nerviosos. El cervell,
doncs, és objecte d’una atenció molt especial, però mai es pot oblidar que el cervell és una peça de l’organisme i actua en
plena sintonia i coordinació amb totes les
altres vísceres. En l’actualitat, per exemple, s’està estudiant amb molta atenció
la interdependència del cervell i els estats
d’ànim amb la microbiota intestinal, és a
dir les desenes de milers de milions de
bacteris que habiten el nostre intestí. El
cervell “pensa” amb tot el cos. No va per
lliure. Només que fallin algunes molècules
pot col·lapsar el món mental.

2. Sistema nerviós: un teixit
especialitzat
La sensibilitat en el món animal és un
grau important de progrés en les qualitats
que fan a un vivent competent per alguns
aspectes de la supervivència, encara que
això no sigui un condicionant necessari per sobreviure. Plantes i animals viuen
pletòricament, però ser animal afegeix la
sensibilitat i això es produeix gràcies a un
sistema histològic que anomenem sistema nerviós constituït per unes cèl·lules
especialitzades en transmetre, processar
i emetre estímuls de forma molt específica, creant una “densitat” d’experiència
que enriqueix les respostes vitals.

3. Sentir i conèixer en evolució
El desenvolupament del sistema nerviós
s’ha anat produint al llarg de l’evolució dels
animals en el sentit d’anar augmentant la
complexitat i la capacitat de percepció
(augment del nombre i sensibilitat dels
canals de recepció d’estímuls), així com
la capacitat de processament i la precisió
de les accions sobre el medi ambient. Els
sistemes nerviosos més simples es redueixen a algunes cèl·lules sensibles que
donen lloc a respostes gairebé reflexes.
Mica en mica van apareixent xarxes més
complexes i centres més capaços que
permeten a l’animal ser més eficaç i precís en les respostes orientades a la supervivència. En definitiva, el que procura el
vivent és viure, cosa que li possibilita (permeteu-me l’expressió) sobreviure. Sentir
és la forma més elemental de “conèixer”,
però aquest coneixement s’anirà enri-

La neurona i la glia, peces centrals del
teixit nerviós, són cèl·lules molt especialitzades en el transport d’estímuls, amb
competència per a processar informacions codificades elèctricament i normalment dependents de forma força centralitzada d’una estructura cerebral o gangli
de concentració. Les cèl·lules nervioses
s’estenen en xarxa per tot el cos, però el
tractament de la informació es fa sobretot
en ganglis o agrupacions de neurones.
Entre aquests ganglis en destaca habi-
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quint fins arribar, en el cas humà, a una
espectacular capacitat de coneixement.

pats, poc conscients i amb poquíssima
capacitat de modificació. Per exemple,
un insecte conegut com a “vespa maragda” posa els ous en l’abdomen d’un
escarabat a qui prèviament ha paralitzat
sense matar-lo, de forma que les larves
aniran desenvolupant-se menjant-se “de
viu en viu” l’abdomen de l’escarabat fins
que arribin a preparar-se per a esdevenir insectes adults. El sorprenent del cas
és que la paralització de l’escarabat es
realitza en un punt concret del sistema
nerviós que resultaria difícil de identificar
fins i tot a un expert en neurologia d’insectes, mentre que la vespa ho fa a la
perfecció. Ara bé, aquesta vespa fa centenars de milers d’anys que fa això i no
és capaç de generar cap conducta alternativa. La conducta espectacular és una
meravella fixada.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie La illa quàntica

Un dels animals més ben estudiats pel
que fa al seu sistema nerviós és el Caenorhabditis elegans, petit cuc nemàtode
d’un mil·límetre de longitud que té 302
neurones. Amb aquest reduïdíssim nombre de neurones aquest animal “ho fa tot”
per viure. Es tracta, com en tot vivent,
d’una espectacular meravella. Els humans tenim al voltant de 100 mil milions
de neurones. Entre un i altre tipus de sistema nerviós hi ha tota mena de varietats i competències. Al llarg del procés
evolutiu ens anem trobant amb espècies
animals que manifesten conductes extraordinàriament variades i interrelacionades en el context de la Biosfera. Cada
tipus de presència i conducta té un sentit
en l’harmonia de relacions que regna en
el conjunt d’aquesta Biosfera, i les conductes responen a capacitats cognitives variades i creixents. En general, en
els animals, fins i tot algunes conductes
espectaculars seves segurament resulten de mecanismes nerviosos estereoti-

4. Els humans, singulars : un cervell
original en un organisme animal
Els humans disposem d’un sistema nerviós molt singular: és més gros que el
que correspondria proporcionalment al
cos que regeix, i presenta estructures
morfològicament i funcionalment molt
originals. Entretinguem-nos una mica en
l’anàlisi de les estructures i funcions del
cervell humà.
La part més antiga del cervell correspon
naturalment a les estructures bàsiques
que controlen tot l’organisme. Es tracta
del tronc cerebral que és com la “sala de
màquines” on es regula el funcionament
de reflexos, respiració, circulació, actituds
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bàsiques d’atenció psicològica etc. Es
tracta d’un món central per a la vida però
que ens resulta habitualment no conscient. Només l’advertim quan fa fallida.

També en el centre cerebral, però en una
postura una mica més externa, hi ha situades estructures conegudes genèricament com límbiques (p. ex l’amígdala
cerebral o l’hipocamp) especialment implicades en el ressò emocional. Es tracta
de reaccions sovint amb connexions viscerals molt importants que acompanyen
les conductes especialment significatives
tant des del punt de la satisfacció com
del dolor. Aquestes regions emocionals
modulen de forma molt important les pulsions bàsiques i poden significar en molts
casos la determinació que abona una
conducta o la seva evitació. L’emoció,
doncs, es pot convertir molt sovint en l’indicador central del comportament animal.

En el centre del cervell hi ha l’estructura hipotalàmico-hipofisària. Els nuclis de
l’hipotàlem contenen els centres nerviosos que podem considerar la seu de les
estructures neurals responsables de les
pulsions bàsiques que garanteixen la supervivència del vivent animal: alimentació,
sexualitat, defensa bàsica, organització
jeràrquica del grup i territorialitat. Es tracta d’una mena de “disc dur” de les conductes imprescindibles per a viure. Sense
un desplegament harmònic d’aquestes
pulsions l’animal posaria en joc la seva
vida. Aquest desplegament es fa en moltes adaptacions, però el model central
és força estereotipat. Les bases fonamentals de l’alimentació, la sexualitat, la
defensa enfront del depredador...responen a models bàsics universals. Els nuclis hipotalàmics disposen d’una panòplia
de recursos moleculars que anomenem
hormones i que assisteixen al funcionament de les xarxes nervioses bàsiques
de supervivència. Aquest món “humit”
acompanya les xarxes i els dona potència i efectivitat. La protagonista d’aquest
món és la glàndula hipòfisi íntimament
associada a l’hipotàlem i treballant amb
ell. Oxitocina, encefalines, endorfines,
estrògens i andrògens, tiroxina, adrenalina...són noms i molècules conegudes i
associades a les conductes de cada dia
i generades o regides des de la hipòfisi.

Fins aquí els humans disposem d’aquestes estructures comentades, de forma
molt similar a d’altres animals propers
evolutivament a la nostra espècie, per
exemple els mamífers o, més concretament els primats. Tenim, però, unes altres
estructures peculiars, molt centrades en
els lòbuls frontals, que funcionen associades a funcions molt singulars i exclusives
de la nostra espècie. Es tracta d’aquelles
funcions que relacionem amb expressions com la consciència reflexiva, el jo
conscient, els marges de llibertat, la utilització de lògiques en el raonament... Les
estructures cerebrals relacionables amb
aquests funcionaments originals se situen
en l’escorça cerebral, però la seva explicació adequada és tant insatisfactòria
que, secularment i encara avui, totes les
civilitzacions han plantejat alguna realitat
“especial” que expliqués adequadament
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aquestes funcions. De moment, les explicacions científiques de la consciència són
absolutament limitades i insatisfactòries.
La realitat de les dites funcions és, però,
evident i científicament la seva originalitat
és incontestable. La realitat especial que
evocarien les originals funcions mentals
humanes ha rebut noms com “ànima”,
“esperit” etc.
Foto d’Eugeni Gay. Sèrie La illa quàntica

5. Una ment luxosa, necessitats
simbòliques davant d’una realitat
“misteriosa”

tra banda, i correlativament a la limitació
darwiniana del nostre cervell, la realitat
és “misteriosa” en el sentit que ho deia
Einstein, és a dir inabastable en les seves més intímes arrels i les ciències i les
filosofies hi queden enredades. Les dues
nocions (limitació cognitiva i caràcter misteriós de l’arrel de la realitat) fan que els
sistemes simbòlics, peces centrals del
que anomenem “cervell social”, siguin imprescindibles per a pensar. A cadascú li
toca analitzar fins a quin punt és capaç de
manifestar originalitat respecte d’aquests
sistemes simbòlics.

La ment humana és complexa, luxosa i
oberta, tant per les estructures com per
les seves funcions. Ens hem fugat de la tirania cerebral del món mental animal. Això
té evidents avantatges, però presenta riscos molt clars i requereix també curoses
atencions. Entre els riscos de la riquesa
evolutiva de la ment hi ha, per exemple,
l’esquizofrènia, malaltia de riquesa i luxe
mental: es tracta d’un desequilibri per
riquesa i indeterminació que porta a formes de caos mental. Entre els avantatges
hi figura naturalment la brillant creativitat
dels humans. Tot plegat precisa d’unes
construccions mentals consensuades relacionalment a través de les quals mantenim entre tots un cert equilibri psíquic i
cultural. Aquestes construccions són els
sistemes simbòlics que cada cultura elabora i a partir dels quals pensem, o potser millor, en cert sentit “som pensats”.

Els sistemes simbòlics o motlles de pensament social són diversos i nombrosos
però es poden agrupar en algunes categories: jo acostumo a citar les ciències,
les estètiques, les filosofies, les ètiques,
les espiritualitats i les religions com els
més potents sistemes simbòlics del cervell social. En tots aquests punts l’animal
humà es manifesta com a luxós, biològicament desproporcionat respecte de les
seves necessitats vitals estrictes i necessitat de protocols mentals ordenadors de
l’abundor poc utilitària de la seva ment.

El nostre cervell és ric, però limitat (creure
el contrari seria una imperdonable prova de inconsciència megalòmana). D’al-
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Les ciències, tot i que imaginem que tenen una existència autònoma a la qual
ens sotmetem, són de fet sistemes simbòlics que construïm per ordenar les
nostres comprensions de la realitat. Ni
les matemàtiques, tal com va assenyalar
Gödel, un dels més eminents matemàtics del segle XX, no disposen de “veritats absolutes”: tot sistema “complert”
es basa en axiomes no demostrables.
Tampoc les lògiques són absolutes. La
lògica dominant a Occident, basada en
el principi de contradicció, no té valor
incontestable. Per als orientals tota afirmació inclou en part la seva negació i viceversa. Per això les filosofies són també
sistemes simbòlics variats amb múltiples
possibilitats d’adhesió d’acord amb preferències personals: no hi ha filosofies
absolutes capaces d’exigir aquiescència. Si ens referim als sistemes ètics, la
variació crida l’atenció: dins d’unes indicacions bàsiques força compartides (fes
el bé i evita el mal...) ens trobem amb
concrecions sorprenents. A la Índia, la
tolerància amb les castes va unida a les
creences en la reencarnació reparadora.
Hi ha qui creu que tots som germans,
mentre que d’altres defensen per a la
convivència humana criteris com els que
regeixen entre les espècies animals generals inspirant-se en una certa sociobiologia de darwinisme social. Els sistemes simbòlics estètics ens permeten
descobrir i proposar aspectes “amagats”
de la realitat que ens la fan veure en noves perspectives no identificables per les
simples observacions convencionals.

6. Espiritualitats i religions
Les espiritualitats són potentíssims sistemes simbòlics que vetllen per l’equilibri
mental del complicat animal humà. No és
fàcil definir les espiritualitats: és més fàcil
descriure-les que definir-les.
En termes generals se suposa que l’espiritualitat és un àmbit que abasta tot el món mental
de l’individu. Implica i afecta el significat de
la pròpia vida, els propòsits que ens animen,
els valors que ens sostenen, la satisfacció del
benestar i la pau més pregons, el creixement
i la qualitat personal i l’obertura al transcendent, sigui quina sigui la significació que es
doni al terme “transcendent”. Hi ha una sèrie
de realitats i conceptes units a aquests estats interiors com són el jo, la naturalesa, allò
sagrat, el concepte de comunitat, l’existència d’un ésser superior (Déu), la vida després
de la mort, i les mateixes dimensions artístiques que ens permeten anar “més enllà” de
les sensacions més immediates. En gairebé
totes les tradicions espirituals existeixen propostes per treballar la qualitat del jo a través
de pràctiques de meditació o formes relacionades que treballen sobre els aspectes
cognitius, emocionals, somàtics, etc. a fi de
poder acompanyar un cert mestratge de la
pròpia experiència del viure.
Les religions constitueixen un camp de les
espiritualitats amb característiques pròpies
i una importància molt destacable. Una religió és una institucionalització de la important
tendència espiritual humana a reconèixer un
ésser superior. En aquesta tendència s’hi poden amagar obscures limitacions psicològi-
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ques que ens fan projectar en Déu els nostres
anhels poc justificats. Per això les religions,
que pretenen “acostar Déu als humans” han
de vigilar molt de no “segrestar Déu” i posar-lo al servei de la nostra feblesa i limitació.
Les religions constitueixen impressionants
construccions culturals que han de tenir present que Déu no és “objecte” de cap anàlisi
ni patrimoni de ningú i que els qui millor representen la passió religiosa humana són els
místics, típicament en els marges o voreres
de les institucions religioses. En aquest sentit, un respectuós agnosticisme pot ser una
bona preparació religiosa i en aquest punt hi
pot haver un lloc de trobada amb la cultura
crítica actual que sempre manifesta un aire
agnòstic i allunyat de les credulitats fàcils.

més enllà de les psicologies i fan aportacions
pròpies d’interès. Les espiritualitats contemplen els grans temes del sentit i el propòsit
del viure que les psicologies tenen presents
però no especifiquen, i les religions proposen relats “reveladors” que poden il·luminar
aquests sentits i propòsits. Així, psicologies,
espiritualitats i religions poden treballar ben
unides, sense confusions i contemplant-se
críticament entre elles. Es comenta que en
una ocasió en què al Dalai Lama se li va preguntar quina diferència veia entre psicologia i
espiritualitat, va dir que la psicologia era com
l’aigua de la ment: imprescindible i com de
més bona qualitat millor ja que la vida mental
depenia d’ella. L’ espiritualitat, digué, és com
una infusió de te: aigua, però amb un contingut que dona gust i energia. La religió – afegiria jo – és com un te amb pastes: les pastes
serien els relats “reveladors”.

6. Psiquisme, espiritualitats i religions
Els animals espirituals que som hem de saber situar bé les espiritualitats en el si de les
cultures variades en que vivim. L’evolució
cultural i la crisi religiosa que afecta l’occident
ens demana moure’ns amb un esforç de
discerniment entre les dimensions mentals i
culturals que afecten a les transcendències
espirituals i religioses.

Amb les psicologies, les espiritualitats i les
religions, l’animal humà queda enriquit i preparat per a enfrontar-se al caràcter incert i
ambigu del viure; un animal que ha trencat
els estereotips mentals i comportamentals i
queda obert a un món amenaçat pel caos o
l’esquizofrènia. Ser espiritual (com ser poeta, filòsof, músic, investigador, èticament exigent, utòpic...) constitueix una aportació de
qualitat a la construcció humana.

D’una banda els progressos de la neurologia i la psicologia en el coneixement del món
mental ens demanen de ser respectuosos
amb les seves conclusions fiables, que en
molts casos ens ajuden a purgar espiritualitats i religions de gangues personals i històriques que els resten fiabilitat. El món psicològic és el sòcol damunt del qual reposen
espiritualitats i religions, i aquestes no queden
al marge dels seus constrenyiments, però
tant les espiritualitats com les religions van

7. ¿Tot matèria o tot esperit?
Sovint en la cultura occidental es considera
que la preocupació per les espiritualitats o
religions és inútil o fins i tot perjudicial. Inútil,
si és una superestructura insignificant; perjudicial, si és aliena als problemes reals. La
cultura actual, a vegades en les seves ver-
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sions més científiques i fiables que reduirien
la realitat a “matèria pura”, en realitat ens
obre a perspectives més profundes. Efectivament, Les nocions mateixes de matèria i
materialisme cada vegada són més delicades i complicades, de manera que matèria i
energia estableixen lligams curiosos i tota la
realitat esdevé “misteriosa” i més plena d’esquerdes del que sembla. En alguns casos
fins i tot s’arriba a sorprenents extrems en
què astrofísics orientals (per tant dependents
de concepcions mentals budistes o taoistes)
assentats en la costa oest dels EEUU consideren que l’única realitat real és l’esperit,
mentre que la matèria seria un conjunt d’aparences enganyoses. Curiosa opinió en la
ment d’astrofísics. Materialismes i espiritualismes, doncs, campen divertidament en el
camp cultural més profund, animant l’horitzó
mental incert d’aquest animal enigmàtic a qui
molts atribueixen des de sempre fins i tot una
naturalesa superior d’origen desconegut, de
moment indesxifrable. En tot cas, cada vegada queda més clar que cal evitar els fonamentalismes, tant els materialistes (només
existeix la matèria observable), com els espiritualistes i religiosos (afirmacions gratuïtes i
simplistes sobre dimensions sobrenaturals).

espirituals i religiosos pertanyen a uns règims
de civilització superats. Aquesta actitud comença a ser revisada en comprovar la necessitat de sentit i horitzons transcendents per
a una salut espiritual bàsica. Per exemple,
en les societats occidentals en crisi religiosa
evident apareix un interès per les dimensions
espirituals, i les pràctiques de interiorització i
meditació són integrades com a conductes
normals. Avui, en molts hospitals generals
d’arreu del món es pot practicar la meditació
com a tècnica que acompanya tractaments
clínics. Simultàniament, es considera la conveniència de nous plantejaments socials amb
els quals, en els contextos seculars comuns
de les societats democràtiques avançades,
els grups espirituals o religiosos facin ofertes
de qualitat que puguin ajudar en la complexa i enriquidora tasca d’enriquir els contextos socials amb propostes que donin sentit
als plantejaments de la racionalitat purament
funcional o instrumental.

8. Superar antagonismes culturals
eixorcs : tots “agnòstics” admirats
Els debats sobre el caràcter espiritual de
l’animal humà s’han vist molt condicionats
per esdeveniments històrics i polítics en el
quals el poder i els interessos poc interessants però molt eficaços han impedint un
diàleg clar i obert. Les societats occidentals,
enmig d’un progrés científic i tècnic espectacular, han considerat sovint que els temes

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie La illa quàntica

Més amunt he fet esment a la complexitat
de la realitat i la dificultat d’esgotar-ne la percepció, cosa que ens fa a tots culturalment
“agnòstics”. Aquest agnosticisme pot ser interessant si és obert i orienta cap a una ac-
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titud de recerca i admiració que ens porti a
actituds contemplatives.
El curiós animal espiritual està ple de virtualitats i és bo que les pugui explorar totes,
sense que cap possibilitat vulgui excloure’n
d’altres. Un bon pensador ja fa anys emprava
el símil de l’orquestra i la simfonia per parlar de formes i experiències de coneixement.
Deia que conèixer i experimentar és com interpretar una simfonia sobre el món i la vida.
Perquè funcioni bé, cada instrument ha d’actuar al seu estil i temps per què en resulti una
bona interpretació del conjunt, i exhortava
a que cap instrument intentés fer un cop
d’estat volent monopolitzar el concert. Viure,
conviure i sobreviure són reptes importants:
és bo que cap recurs sigui marginat d’aquesta perspectiva. Les espiritualitats són peces
molt importants d’aquest projecte.
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ACTOS ESPIRITUALES
Antonio González
En nuestra época se habla nostálgicamente de “espiritualidad” y a veces, posiblemente con razón, se la contrapone
a la “religión”. El problema, claro está,
consiste en definir ambos términos. Con
frecuencia, la “religión” parece referirse a
procesos colectivos, dotados de cierta
institucionalidad, mientras que lo espiritual reserva a veces para técnicas individuales meditativas, a las que a veces se
atribuye un cierto origen oriental. Una distinción obviamente muy superficial, que
ignora lo esencial de la espiritualidad. Y
es que, antes de hacer distinciones superficiales, conviene aclarar qué se entiende por “espíritu”.

el ser humano, sin que por eso se niegue
su unidad fundamental. Por eso el hebreo
nos puede hablar de “carne” (basar), “ánima” (nefesh), “espíritu” (ruaj), “corazón”
(lev), etc.

Se suele señalar que la antropología hebrea, a diferencia de la helénica, es “unitaria”. Como toda afirmación general, se
podrían hacer muchas matizaciones. Así,
por ejemplo, se debe insistir en que el
“dualismo griego” es más bien característico de ciertas tradiciones que culminan
en el platonismo, y no caracteriza necesariamente a todos los pensadores helénicos. Además, hay que tener en cuenta
que lo que alegremente se llama “dualista” puede no ser otra cosa que una distinción, tal vez necesaria, de aspectos que
pertenecen unitariamente a una realidad
que, en su constitución propia, sería indivisible. De hecho, el pensamiento hebreo
tiene que distinguir diversos aspectos en

Hemos dicho justamente “aspectos”, y
no hemos introducido el término “alma”,
sino “ánima”, para traducir el hebreo nefesh. Mientras que en castellano el término “alma” suele utilizarse para hablar
de una sustancia inmortal, independiente del cuerpo, no sucede lo mismo en el
pensamiento hebreo. De hecho, el “ánima” puede estar perfectamente muerta
sin que por ello deje de ser tal.1 De ahí
la importancia de subrayar que no estamos hablando de “partes” del ser humano, sino simplemente de aspectos, o
dimensiones, del mismo. Por eso no tie1
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ne mucho sentido hablar de antropología
“bipartita” o “tripartita” para caracterizar
al pensamiento hebreo. Precisamente
porque no hay un “corte” (τομή), o varios,
en la unidad del ser humano, tampoco
parece adecuado hablar de antropología
“dicotómica”, “tricotómica”, etc.

Obviamente, la distinción de aspectos en
el ser humano no requiere, como en el
caso de las diferenciaciones metafísicas,
una clasificación cerrada y definitiva, sino
que puede ser muy relativa al contexto de
su uso. Para tratar de conciliar, a veces
un tanto artificialmente, las afirmaciones
de dos términos (carne-espíritu) con las
que mencionan tres (cuerpo-ánima-espíritu), la interpretación cristiana posterior
ha tendido a señalar que la carne podría
abarcar el alma y el cuerpo, diferenciándolas del espíritu. Con ello se hacía valer
uno de los énfasis principales del lenguaje
neotestamentario: la vida “anímica” sería
una vida “carnal”, en cuanto que recurre
a las propias fuerzas y recursos, a diferencia de la vida propiamente “espiritual”,
que entra en comunicación con el poder
mismo de Dios.6 Este uso del término
“espíritu” pone un acento distinto del que
todavía aparecía en los textos hebreos,
donde el “soplo” (ruaj) espiritual podía ser
todavía atribuido a los animales.7

Si se trata de aspectos, incluso la limitación a tres de ellos puede parecer arbitraria. Ello no obsta para que un cierto uso de tres términos (espíritu, ánima,
cuerpo), tal como lo encontramos en
el Nuevo Testamento (τὸ πνεῦμα καὶ
ἡψυχὴ καὶ τὸ σῶμα),2 haya sido particularmente influyente en la antropología
cristiana posterior. También aquí hay que
subrayar que el autor del texto, Pablo de
Tarso, no está propiamente distinguiendo entre “partes” del ser humano, sino
simplemente entre aspectos o dimensiones del mismo. Por ello Pablo puede
hablar también de un “cuerpo espiritual”,
en contraste con un “cuerpo anímico”.3
La “espiritualidad” o la “animosidad” serían caracteres del cuerpo, y no partes
distintas del él. De ahí que la distinción
entre estos tres términos no obste para
la afirmación inequívoca de su unidad
(ὁλόκληρον ὑμῶν).4 En el pensamiento paulino, a diferencia de lo que sucede en el dualismo filosófico, el “espíritu”
(πνεῦμα) no equivale al alma o “ánima”
(ψυχή), y tampoco se contrapone al
cuerpo (σῶμα), sino más bien a la “carne” (σὰρξ).5
2
3
4
5

Frente al uso neotestamentario, habría
que señalar que los primeros teólogos
cristianos pronto interpretaron la distinción “tri-aspectual” del Nuevo Testamento en forma más bien “tri-partita”, haciendo uso de metáforas espaciales. Así, por
ejemplo, Justino Mártir nos puede decir
que el cuerpo es la casa del ánima, y el
ánima la casa del espíritu.8 Tendríamos
así un esquema de círculos concéntricos,
donde el espíritu designaría lo más recóndito del ser humano. Esto ha tenido un

Cf. 1 Ts 5:23.
Cf. 1 Co 15:44.
Cf. 1 Ts 5:23.
Cf. 2 Co 7:1, etc.

6
7
8
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influjo importante en la tradición posterior.
Ahora bien, el discurso sobre “partes”
entraña rápidamente el planteamiento de
cuestiones ontológicas. Así, por ejemplo,
Taciano distinguía entre dos tipos de espíritu, uno de los cuales podría ser llamado “ánima”, y sería material, mientras que

extraño que fueran más conscientes de
las diferencias entre la perspectiva bíblica
y la platónica. Justino tuvo que abandonar el platonismo de su formación filosófica inicial para hacerse cristiano. Para
Platón, el ser humano no es el cuerpo, ni
la unión entre el alma y el cuerpo, sino solamente el alma.11 Y, como en el alma es
posible distinguir entre lo concupiscible,
lo irascible y lo racional, solamente esto
último merece ser considerado como el
“hombre interior”, destinado a regir todo
lo demás.12 En cambio, Ireneo de Lyón,
a finales del siglo segundo, no sólo usaba los tres términos neotestamentarios
(cuerpo, ánima, espíritu) para referirse al
ser humano, sino que subrayaba que solamente la unidad de estos tres términos
es el verdadero ser humano.13

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica

Se trata solamente de una apariencia.
Notemos de entrada que Orígenes parece hacer equivalentes la carne con el
cuerpo, con lo que estaría posibilitando
una lectura más platonizante de los textos neotestamentarios. Orígenes escribe
ya en el siglo III, mientras que Justino y su
discípulo Taciano lo hacían un siglo antes.
No sólo eso. Justino era de origen samaritano, y Taciano era sirio. Por eso no es

No cabe duda de que el platonismo terminó por imponerse en la teología cristiana, especialmente a partir del momento
en que el llamado “giro constantiniano”
hizo necesaria una lectura interiorizante,
“espiritualizante”, y meramente simbólica, de la perspectiva práctica e histórica
del Nuevo Testamento. ¿Qué otra cosa
podían hacer los curtidos soldados romanos, ahora flamantes cristianos, con
imperativos tales como el amor al enemigo? En general, el espíritu se identificó con el alma platónica, y la carne
con el cuerpo. Sin embargo, no faltaron
intentos brillantes de mantener la perspectiva triádica del Nuevo Testamento,
recurriendo a una cierta colaboración

9 Cf. Taciano, Ad graecos, XII.
10 Cf. Orígenes, De principiis, VIII, 4.

11
12
13

el segundo, el espíritu propiamente dicho,
sería superior a la materia.9 Desde un
punto de vista en apariencia semejante,
Orígenes nos puede decir entonces que
el ánima es algo intermedio entre la carne
débil y el espíritu voluntarioso.10
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entre el dualismo platónico y el hilemorfismo aristotélico. Por una parte, Tomás
de Aquino sigue a Aristóteles, afirmando que el alma es forma del cuerpo, que
enlaza con la idea de que el alma es precisamente aquello que lo “anima”, como
principio de la vitalidad corporal. Pero,
por otra parte, según Tomás, el alma sería una sustancia espiritual, que puede
existir sin la materia, y que sería el sujeto de los actos espirituales. Con esto,
Tomás puede distinguir entre dos principios fundamentales, el alma y el cuerpo,
al tiempo que reconoce diversos tipos de
actividades: las orgánicas, las relativas a
la vitalidad del cuerpo, y las propiamente
espirituales.14 Se trata de una distinción
que hizo fortuna, y que encontramos todavía en Lutero.15

captación de los valores no es la única tarea propia de la ética. Hay que elegir entre
ellos, estableciendo jerarquías de valores.
Con esto Scheler está proponiendo una
distinción entre diversos modos de sentir.
En primer lugar, estarían lo que Scheler
llama “estados” sentimentales, que no
serían propiamente intencionales, por
más que puedan ser término de un sentir
intencional ulterior. En segundo lugar, nos
encontramos con lo que Scheler denomina “funciones”, a diferencia de los estados. Las funciones no son estados cerrados sobre sí mismos, sino que tienen
un carácter intencional, y por ello están
vinculadas a la captación de diversos valores. Scheler posiblemente habla de funciones en el sentido de que ellas no son el
resultado de una elección personal, sino
que suceden por sí mismas, como cuando vemos, olemos, o deseamos algo.16
En cambio, en el tercer nivel, estarían los
actos propiamente dichos. Los actos son
los que llevan a cabo la preferencia entre
distintos valores, y en este nivel superior
es donde habría que colocar los actos de
amor. A diferencia de las funciones, que
son observables, y que por tanto pueden
ser objeto de la psicología introspectiva,
los actos no son objetivables, y solamente se pueden comprender en la coejecución de los mismos.17

Esta distinción entre los principios metafísicos de fondo (alma y cuerpo para
Tomás) y las diversas actividades puede
resultar muy útil desde un punto de vista
fenomenológico. Los presuntos principios
metafísicos serían un intento de explicar
aquello que está dado en nuestra experiencia, y cuyo análisis constituye el punto
de partida de todas las explicaciones ulteriores. Desde esta actitud fenomenológica, Max Scheler trató de restablecer una
antropología triádica. En su Ética, Scheler propuso una distinción entre el mero
sentimiento, carente de intencionalidad
(Gefühl), y lo que podríamos llamar “percepción afectiva” (Fühlen), que es justo
la que capta los valores. Sin embargo, la

16 Cf. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik
und die materiale Wertethik. Neuer Versuch dere
Grundlegung eines ethischen Personalismus (1913),
traducción castellana de Hilario Rodríguez Sanz y
Juan Miguel Palacios con el título Ética. Nuevo ensayo
de fundamentación de un personalismo ético, Madrid,
2001, p. 518.
17 Cf. ibid., pp. 356-369.

14 Cf. Tomás de Aquino, De spiritualibus creaturis,
a 1, ad. 9-10.
15 Cf. M. Lutero, Werke, vol. 7, pp. 550-551.
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Estas distinciones en el sentir se corresponden, entonces, a tres niveles antropológicos distintos, aunque no independientes entre sí. Tendríamos, por un lado,
el cuerpo en un sentido fenomenológico,
como “cuerpo vivido” (Leib). En este nivel,
hay una especie de estrato básico, anterior a las vivencias intencionales que el yo
pueda tener respecto al propio cuerpo, y
que Scheler denomina “corporeidad vivida” (Leiblichkeit). Del mismo modo que el
yo kantiano acompaña a todas las vivencias anímicas, el cuerpo vivido acompaña
a todas las sensaciones corporales. Por
su lado, las funciones, a diferencia de los
estados, harían referencia al “yo”,18 y serían el ámbito propiamente anímico. Entonces cabe distinguir entre fenómenos
orgánicos, que son extensos (como sucede cuando sentimos un dolor que se
sitúa en un lugar de nuestro cuerpo) y las
fenómenos anímicos propiamente tales,
referidos al yo, como serían la tristeza, o
la melancolía, que carecen de extensión.19
Ahora bien, queda un ámbito superior,
que es el de los actos, y que caracteriza a la persona. La persona, para Scheler, no es el yo, ni una sustancia, ni un
simple punto de partida de actos, sino la
unidad ontológica concreta de los actos
de más diverso carácter. La persona está
entonces completa en cada acto, sin que
sin embargo su ser se agote en ellos.20
Lo espiritual designaría precisamente el
ámbito de lo personal, a diferencia de
lo meramente psíquico. Mientras que lo
psíquico puede ser objetivable, la perso18
19
20

na solamente se podría aprehender en la
realización de los actos personales.21
Max Scheler elaboró, desde este punto
de vista, su propuesta antropológica. En
la vida animal habría aparecido la inteligencia práctica, como su grado más alto, tal
como podemos observar entre los grandes
simios. Sin embargo, en el ser humano encontramos algo distinto, que es el espíritu.
Mientras que lo anímico seria coextensivo
con todo el cuerpo,22 el espíritu designa un
nuevo nivel, que ya no pertenece propiamente a la vida, aunque toma de ella sus
energías. Se trata del nivel propio de la persona humana, que vive precisamente en la
realización de sus actos personales. Desde
este punto de vista, la persona no es un objeto, pero tampoco es simplemente un sujeto por detrás de los actos, sino más bien
“un plexo y orden de actos, determinado
esencialmente, y que se realiza continuamente a sí mismo y en sí mismo”.23 Y esto
significa que el espíritu es actualidad pura.
Al realizar sus actos, la persona se realiza a
sí misma, y precisamente por ello no es un
sujeto detrás de los actos. Ello no significa
que la persona simplemente se identifique
con los actos ejecutados, sino que es siempre algo más que esos actos, aunque se
realice en ellos. Algo que, posiblemente, no
termina de quedar completamente claro en
su antropología. Una falta de claridad que
encontramos en su propia descripción de
los actos.
21 Cf. ibid., p. 517.
22 Cf. M. Scheler, Die Stellung des Menschen im
Kosmos, traducción al castellano de José Gaos,
titulada El puesto del hombre en el cosmos, Buenos
Aires, 1982, pp. 91-92.
23 Ibid., pp. 65-66.

Cf. ibid., p. 518.
Cf. ibid., pp. 547-548.
Cf. ibid., pp. 515-516.
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Tomemos, por ejemplo, un acto de visión.
Desde el punto de vista de Scheler, más
que ante un acto, estaríamos ante una
función. Ella no se ejecuta, sino que es
simplemente ejecutada: lo visto se me impone. Sin embargo, cabría preguntarse si
se puede separar la visión como función
del acto que ejecuto de “mirar”. Desde el
punto de vista de lo visto, los contenidos
pueden en principio ser idénticos, aunque
en un caso estemos, según Scheler, ante
una función que se ejecuta, y en el otro
caso ante un acto que se realiza. Scheler añadiría que las funciones son objetivables, y entonces pueden ser objeto
de la psicología. Claro está que Scheler
piensa en la psicología introspectiva de
su tiempo. Sin embargo, en ambos casos parece haber algo que no se puede
objetivar. En el ver, y en el mirar, aparecen
ciertos contenidos que son vistos, o mirados. Pero el aparecer mismo no aparece. Si entendemos los actos como “surgir
de las cosas”, podríamos decir que tanto
lo que Scheler llama actos, como lo que
Scheler llama funciones, son un surgir de
ciertas cosas, vistas o miradas. Por eso,
propiamente, todos sería actos, y todos
tendrían, en cuanto tales, un momento
inobjetivable, que sería el mismo surgir de
las cosas. Y ello no obsta para que todos
los actos acontezcan corporalmente, y
nuestro cuerpo, como ámbito del surgir
de las cosas, no sea simplemente un objeto, como bien señala la fenomenología,
sino también un cuerpo vivo, una “carne”.

anímico y lo espiritual? Las cosas posiblemente no sean tan sencillas. Y es que la
distinción entre “ver” y “mirar” nos impone
otras consideraciones. El mirar quiere ver,
tiene la intención de ver. No se trata aquí
de la intencionalidad como una captación
de sentido. Tanto en ver una pluma como
en mirar una pluma hay un momento de
sentido. La intención que caracteriza al
mirar no es la captación del sentido de lo
visto, sino el “querer”, el momento volitivo en virtud del cual “queremos ver” algo.
Ahora bien, el término “querer” es enormemente ambiguo en castellano. Tiene
aspectos sentimentales, y de hecho se
utiliza en el lenguaje del amor. Y, por su
etimología (latín quaerere, “buscar”), tiene
también connotaciones intelectivas, que
son evidentes en compuestos tales como
“inquirir”, “requerir”, etc. Algo semejante
a la ἐνθύμησις de los griegos. Esto sin
duda gustaría a Scheler, quien deseaba
destacar el aspecto intelectivo del Fühlen,
directamente relacionado con estimación
de los valores. Ahora bien, la ambigüedad
lingüística no es óbice para que podamos
intentar un análisis que nos muestre lo
específico de las dimensiones intelectivas, afectivas y volitivas.

¿Quiere decirse entonces que es necesario abolir la distinción scheleriana entre lo
Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica
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En algunas presentaciones de su filosofía,
Zubiri elaboró esta distinción siguiendo el
esquema del arco reflejo. En el sentir humano habría tres momentos esenciales:
la aprehensión en cuanto suscitante, la
modificación del tono vital, y la respuesta.
En el sentir propiamente humano, estos
tres momentos quedarían afectados por
la “formalidad de realidad”. El ser humano siente las cosas, en sus actos aprehensivos, como radicalmente distintas
de sus actos. La aprehensión sería aprehensión de realidad, y por tanto tendría
ya un carácter originariamente intelectivo.
Las cosas serían aprehendidas como radicalmente otras del acto mismo de aprehenderlas. Esta formalidad de realidad
también transformaría la modificación tónica, que ahora sería un sentimiento de
realidad. Finalmente, la respuestas, en
la formalidad de realidad, serían estricta
volición. Desde este punto de vista, el
momento intelectivo tendría una estricta
prioridad, pues sería determinante de los
otros dos momentos.24 No han faltado,
sin embargo, intentos de ver, en la aprehensión misma, el origen mismo de los
sentimientos y las voliciones. Y es que la
aprehensión de realidad no sólo tendría
un momento de alteridad, sino también
un momento de afección, que sería el origen de los sentimientos, y un momento
de fuerza de imposición, que sería el origen de las voliciones.25

inteligencia humana, sino también de la
vida sentimental y volitiva. Y, desde un
punto de vista explicativo, cabría señalar que lo que acontece en el momento
sentiente se conserva en todos los demás momentos de la vida intelectual,
sentimental, y volitiva. Por ello, hasta el
cálculo matemático más abstracto envolvería momentos sentimentales y volitivos,
determinados por la aprehensión primordial de realidad. Ahora bien, un asunto
es comprender que los momentos sentimentales y volitivos tienen su origen en la
aprehensión primordial de realidad, y otro
asunto muy distinto es mostrar analíticamente cuál sea ese momento sentimental y volitivo en cada acto, incluso en los
actos aparentemente más alejados de su
origen sentiente. Y para hacer esto tenemos que volvernos, de nuevo, sobre la
estructura de todo acto.

Todo ello tiene sin duda el mérito de mostrar el carácter “sentiente” no sólo de la

Los actos, hemos dicho, son el surgir
de las cosas. El término “cosa” designa
aquello que surge en los actos, desde
un color en un acto visual hasta un teorema matemático en un acto de postulación. Ahora bien, el surgir mismo, como
acto, está “atemperado” a las cosas que
surgen. Es lo que Heidegger llamaba Befindlichkeit o, mejor, Stimmung. El “atemperamiento” no designa aquí un determinado sentir, a diferencia de otros, tal
como podría ser la captación de calor o
de frío.26 Hablamos más bien de un carácter de todo acto, en cuanto tal. Todo
acto tiene un “temple” afectivo, que per-

24 Cf. X. Zubiri, Inteligencia sentiente. Inteligencia y
realidad, Madrid, 1980, pp. 28-30; 281-285.
25 Cf. ibid., pp. 31-34.

26 Así lo plantea a veces Zubiri, cf. ibid., pp. 102103, 106-107.
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tenece, no a las cosas que surgen, sino al
surgir mismo.27 El surgir acontece con diversos matices placenteros o dolorosos,
muy diversos en cada uno de los actos.
Ahora bien, el “temple” no es solamente
una “afección” por parte de lo que surge,
sino también una dirección a lo que surge
o una aversión respecto a ello. El surgir
mismo acontece con diversos matices de
atracción y de repulsión hacia lo que surge. En este sentido, podríamos decir que
todo acto tiene una dimensión de “querer”, tanto en una dirección afectiva como
en una dirección volitiva. Y este querer, en
ambas direcciones, presenta una riqueza
enorme de matices e intensidades. Así,
por ejemplo, la diferencia entre ver y mirar
no estaría en que solamente en el mirar
haya un momento “qüerente”, porque el
querer, en diversos modos, caracterizaría a todos nuestros actos. La diferencia
entre ver y mirar estaría más bien en la
diversidad de direcciones e intensidades
afectivas y volitivas, que habría que analizar individualmente en cada caso.

que sin embargo caracteriza a todo acto
en cuanto tal. En virtud del acontecer de
esa alteridad, podemos decir que los actos son intelectivos. Y, en el acontecer
de esa alteridad, los actos son también
una afección por lo que surge, y una dirección hacia lo que surge. En este sentido, los actos son “qüerentes” en el triple sentido del querer: los actos tienen
constitutivamente una dimensión afectiva, una dimensión volitiva, y una dimensión intelectiva. Se trata de dimensiones constitutivamente congéneres, que
caracterizan a todo acto. Y a la unidad
de estas tres dimensiones “qüerentes”
la podemos denominar “ánima”. Lo anímico, en este sentido, está constitutivamente ligado al dinamismo de nuestros
actos. De ahí la vinculación clásica entre
lo anímico y la vitalidad. Lo anímico, así
entendido, no es propiamente una sustancia llamada “alma”, situada más allá
de los actos, sino primeramente la unidad, en el surgir mismo, de las dimensiones intelectivas, volitivas, y afectivas
que caracterizan a todo acto en cuanto
tal. La apelación al alma, o al cerebro,
pertenece más bien al ámbito ulterior
de las explicaciones antropológicas, las
cuales parten del encuentro primordial
con lo anímico de nuestros actos.

Estas dimensiones afectivas y volitivas
acontecen en el surgir mismo que caracteriza a todo acto. No son actos específicos, a diferencia de otros, ni es necesario recurrir a la estructura del arco
reflejo. Y son dimensiones inseparables
del carácter intelectivo de todo acto.
Como bien ha señalado Zubiri, lo intelectivo no consiste primeramente en las
operaciones lógicas o racionales, sino en
la radical alteridad de las cosas respecto
a nuestros propios actos, una alteridad
27

El término “espíritu” puede utilizarse para
referirse al surgir mismo de todo acto. Ciertamente, todo acto es “anímico” (ψυχή,
nefesh), porque su dinamismo “vital” está
intelectiva, afectiva y volitivamente constituido. Y, al mismo tiempo, todo acto es
espiritual, porque consiste en un surgir

Cf. mi Surgimiento, Bogotá, 2013, pp. 265-278.
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que no se objetiva como cosa. El espíritu, desde este punto de vista, designaría
la pura transparencia de los actos en su
inmediatez primera, como surgir que no
surge, como aparecer que no aparece.
Lo anímico es, entonces, una caracterización de lo espiritual, pero no lo espiritual
mismo, que conviene al surgir en cuanto
tal, en su inmediatez y transparencia primera. Se puede tener una vida anímica riquísima sin apenas barruntar lo espiritual.
Ciertamente tiene razón Scheler cuando
relaciona lo espiritual con la persona. Lo
que sucede es que la persona no designa primeramente lo “espiritual” a diferencia de las otras dimensiones. Siguiendo
la etimología latina popular, la persona
designaría más bien el “personar” de los
actos en la propia carne, y contiene entonces una referencia radical a la corporeidad. Solamente en un uso analógico,
y en cierto modo impropio, como el que
tiene lugar en la teología, puede el término “persona” ser utilizado para hablar de
un “acto puro”.

siglo XX, no fue viable como ciencia. Los
actos ciertamente son accesibles para el
ser humano. Son lo más inmediato a nosotros mismos, y en este sentido lo más
accesible. Pero solamente lo son en su
ejercicio. Por ello, la posible “cientificidad” de la psicología remite inexorablemente a lo conductual o a lo fisiológico.
No es una mala noticia, sino más bien
al contrario. Lo anímico, en cuanto carácter constitutivo de los actos, pertenece al ámbito del espíritu, y no al de los
objetos que estudia la ciencia. El drama
de la humanidad, que no es otro que el
drama del egoísmo, es la consideración
de las personas como cosas, que en último término deriva de la medición de la
propia vida por las cosas. Es decir, por
lo que surge en nuestros actos, y no por
los actos mismos, por su espiritualidad.
Todo esto nos muestra que, al analizar los
actos, lo corpóreo, lo anímico y lo espiritual no nos aparecen como “partes” que
se pudieran distinguir dentro de una cosa,
ni como cosas o sustancias diferentes
entre sí. Lo corpóreo, lo anímico y lo es-

Conviene observar que lo anímico, desde
este punto de vista, se sitúa entre lo puramente espiritual y lo corpóreo, como de
alguna manera entreveía la tradición. Sin
embargo, lo anímico no es “cosa”, porque no es algo que surja en nuestros actos, sino más bien la fibra vital del mismo
surgir. De ahí los límites de toda introspección que desee tratar los actos como
cosas, para desarrollar a partir de ahí una
consideración “científica” de los mismos.
La psicología introspectiva, a pesar de las
esperanzas concebidas a principios del

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica
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piritual constituyen una unidad indivisible.
Los actos son inseparables de las cosas,
porque son el surgir de las cosas. Y los actos acontecen en el aquí de la propia carne, como su ubi intrínseco. Los actos, en
su dinamismo esencial, son intelectivos,
volitivos y afectivos. En su transparencia
inmediata, los actos, como surgir de las
cosas, no son cosas, ni pueden ser tratados como cosas. De ahí su espiritualidad.
Ahora bien, lo espiritual no designa ni ciertos tiempos de la vida humana, ni ciertas
acciones, ni menos aún ciertas técnicas.
Toda la vida humana es radicalmente espiritual, porque todo acto lo es. La “falta
de espiritualidad” no es un descuido de
ciertas actividades, sino el olvido radical
de aquello que constituye lo más íntimo de
la propia humanidad. Al mismo tiempo, lo
espiritual acontece en formas “psíquicas”
que incorporan la propia vida, el propio
“querer” en todas sus dimensiones constitutivas. Y lo espiritual acontece siempre
corporalmente. Toda la praxis humana,
toda la vida del ser humano, es espiritual y
al mismo tiempo anímica y corporal.

que se mide a sí misma por lo que produce. Tales concepciones de la espiritualidad fácilmente participan de la reducción
del ser humano a cosa manejable técnicamente, y en cuanto legitiman las técnicas presuntamente espirituales en virtud
de sus resultados, son esencialmente “religiosas”, en el sentido más negativo de la
expresión. La espiritualidad auténticamente humana es libre de toda manipulación,
de toda tecnificación, porque es libre de
todo resultado. La espiritualidad acontece
en el núcleo mismo de lo personal, en libertad de todo resultado. Y acontece precisamente como posibilidad de comunión
personal con todo aquello que es espiritual, con otros seres humanos, o con un
Espíritu distinto de toda cosa, en el fondo
del surgir de todas ellas.

Lo espiritual, en este sentido, se distingue
de lo religioso, si por tal se quiere designar aquella vinculación “re-ligada” entre la
praxis humana y sus resultados, o aquel
“releer” atento de las condiciones necesarias para obtener los efectos deseados, o también a las ulteriores institucionalizaciones de estos procederes. Pero lo
espiritual se distingue también de las técnicas tardo-capitalistas de reducción del
estrés, que simplemente quieren medicar
los perjuicios más extremos de una vida
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Sobre l’originarietat de l’esperit o sobre com arribar on ja soc
Jordi Corominas
El sentir no és quelcom, però tampoc no-res.
Ludwig Wittgenstein
Intentar acostar-se a l’esperit, que és
el propòsit d’aquest breu escrit, té molt
d’aquell conte zen d’un peix que nedava
desesperadament per arribar a l’oceà on
era, o també de l’ensenyament budista
que el “despertar” o la “il·luminació” no
s’aconsegueix perquè és ja la nostra condició nativa.
Hi ha qui quan escolta la paraula “esperit”
arqueja les celles i raons no li falten. Pot
ser que associï la paraula esperit amb alguna entitat, ànima, àngel, dimensió paranormal o ser supraterrenal, i com que
avui el terme “espiritualitat” està prou en
voga i es ven amb força freqüència com
“espiritual” el que és més aviat màgia i
bruixeria (tècniques per dominar els esperits, controlar el futur, evitar malalties,
etc.,) no és estrany que es produeixin
tota mena de malentesos. Començarem
doncs el nostre camí pel que avui se sol
entendre per espiritualitat per veure si
podem remuntar-nos a alguna cosa que
puguem anomenar amb tota propietat
“esperit” i si aquest existeix o es dóna
d’alguna manera.

1. El “boom” de les espiritualitats
Tradicionalment l’espiritualitat s’ha definit
com un procés de transformació personal
d’acord amb els ideals religiosos. A partir del segle XX l’espiritualitat es va anar
separant de la religió i es va orientar cap
a l’experiència subjectiva i el creixement
psicològic. I avui dia sovint s’oposa l’espiritualitat a la religió.
Sens dubte, l’espiritualitat és un “segment” en creixement i una bona ocasió de negoci. Noves disciplines com el
“màrqueting espiritual” ensenyen a connectar amb “l’energia subtil” del client
per generar confiança i més beneficis a
les empreses. Només cal fixar-se com
a les llibreries disminueixen o desapa-
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reixen els prestatges dedicats a la filosofia i a les religions tradicionals i creixen
els dedicats a l’”espiritualitat”. Sota
aquest epígraf se sol trobar tot un “vademècum” de llibres d’autoajuda, tradicions místiques i esotèriques, i religions
orientals occidentalitzades puntejat amb
llibres de psicologia humanista, filosofia i
religions tradicionals.

2. L’art d’un mateix
En una perspectiva més filosòfica, és a dir
que intenta comprendre en què consisteix fonamentalment això de l’espiritualitat
més enllà de les necessàries consideracions antropològiques, psicològiques,
sociològiques o de qualsevol altra índole, val la pena referir el plantejament de
Michel Foucault2. Segons aquest filòsof
francès molt conegut per la seva crítica
a la modernitat i al poder, i gens sospitós de llepaciris, l’espiritualitat és “l’art
d’un mateix” o l’art de viure centrat en
els elements fonamentals de la condició
humana: salut i malaltia; parla i silenci;
mort i patiment. Aquest art requereix auto-treball (exercicis espirituals), aprendre
a entrar en un mateix, a connectar amb
les pròpies emocions i a desenvolupar un
llenguatge de l’espai interior. L’espiritualitat seria el contrari de tot allò que ens
atreu constantment cap a fora de nosaltres mateixos, un moviment invers al de la
“diversió” que ens proporcionen la societat de l’espectacle, les xarxes socials, els
mòbils i els “negocis”.

Des d’una perspectiva sociològica alguns autors veuen en aquest “boom”
contemporani d’espiritualitats una forma
d’apoderament, un autèntic alliberament
de les religions, sempre associades a algun tipus de poder polític, i l’única esperança de transformació de la societat
en una direcció humanista1. Altres autors
veuen més aviat en les noves espiritualitats una nova esclavitud, un millor aliat
del sistema capitalista lliberal que la religió: mitjançant la seva promoció se’ns
convenceria que l’estrès, el sofriment
social i la felicitat no tenen res a veure
amb el creixement de la desigualtat, la
corrupció política o les pràctiques empresarials nefastes, sinó amb la nostra
manera d’enfocar les coses. Constituirien, en definitiva, no només un anestèsic
extraordinàriament eficaç dels problemes estructurals que ens afecten a tots
o una font de consol com les flors en les
cadenes, l’opi del poble de les antigues
religions que denunciava Marx, sinó una
culpabilització pel fracàs en l’obtenció
de beneficis i en l’èxit social.

Gairebé dos mil anys després del cèlebre aforisme grec “Coneix-te a tu mateix” Friedrich Nietzsche declarava en el
prefaci a La genealogia de la moral: “No
ens coneixem a nosaltres mateixos, nosaltres els coneixedors. Això té el seu bon
motiu. Mai no hem anat a la recerca de
nosaltres mateixos ¿Com podia esdevenir-se doncs, que un dia ens trobéssim?”.
2 Luis Roca Jusmet, “Michel Foucault, ejercicios
espirituales para materialistas”, Cuestiones de
Filosofía, N°16, Colombia.

1 Dominique Bourg, Une nouvelle terre. Pour une
autre relation au monde, Éditions Desclée de Brouwer,
París, 2018, p. 67.

93

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 9/2022
Sembla que hem avançat moltíssim en
el coneixement del món i de les coses,
però gens ni mica en el coneixement del
“coneixedor”, “de la nostra vivència, de
la nostra vida, del nostre ser”. I aquest
és justament el diagnòstic de Nietzsche:
“Qui som realment? [...] De ningú estem
més lluny que de nosaltres mateixos, ja
que mai hem posat els cinc sentits en
conèixer-nos. Més aviat en romanem
completament distrets”3.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica

3. Com acostar-se a l’esperit?
Però, com ens podem acostar a nosaltres
mateixos? I més enllà de tota psicologia,
què és allò més propi del coneixedor respecte a tot el què és conegut? Si es tracta
d’un art, el sorprenent en aquest “art d’un
mateix”, en aquesta força centrípeta espiritual contrària a les forces centrífugues
de la diversió, és que comporta segons
Foucault una superació del jo per obrir-lo
radicalment a l’alteritat i als altres. És a dir,
hi ha una gran paradoxa: mentre la “diversió”, en què sempre estic amb altres,
ens converteix en una espècie de mònades, en el cultiu de l’espiritualitat em trobo
realment amb els altres.

El camí de la ciència i el mètode científic contemporanis no sembla que ens
acosti a l’espiritualitat, a aquest “art d’un
mateix” i a aquesta interioritat que evoca
Foucault. En part és ben lògic. És mitjançant els nostres actes conscients, la
nostra interioritat, que desenvolupem
el mètode científic i que apuntem a objectes, però la interioritat se sacrifica en
aquest procés. El coneixedor, el vident,
s’oblida com a resultat de l’elaboració
d’un coneixement objectiu.
La física, per exemple, estableix lleis sobre fenòmens electromagnètics. Classifica les ones que donen lloc a la percepció de colors segons les seves longituds.
La psicofísica i la neurologia de les àrees
de l’escorça occipital afegeixen un coneixement cada vegada més precís sobre l’estructura de la percepció del color
en els éssers humans. Però, a diferència
del poeta i de l’artista, no tenen res a dir
sobre la nostra captació immediata del
color. L’astronomia ens informa que els
raigs solars triguen vuit minuts a arribar

Però no avancem esdeveniments. Anem
per parts. ¿El gran batibull de les espiritualitats contemporànies apunten en la
mateixa direcció que senyala Foucault o
tot és simple artifici i màrqueting? Sobre
què s’exerceix aquest art d’un mateix al
que Foucault associa l’espiritualitat? Com
ens hi podem acostar?

3 Friedrich Nietzsche, La genealogia de la moral,
Editorial Laia, Barcelona, 1981, p. 31.
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a la Terra de manera que quan sentim el
Sol acariciant-nos la pell no podem estar segurs que el Sol existeixi, però roman
muda sobre el immens plaer que podem
arribar a sentir per la seva moixaina.

Irònicament aquesta presència omnipresent dels actes conscients és el fet que
passa inadvertit a la ciència. Estem obsessionats pel què el filòsof Axel Honneth
anomena reificació universal: la conversió
de qualsevol valor, vivència o ésser viu en
un objecte4. Com a científics i éssers humans comuns que participem en la societat de consum, estem tan fascinats
per les coses sòlides que podem posseir
que tendim a passar per alt tot el que no
és commensurable. En qualsevol cas, és
obvi que no podem acostar-nos a la interioritat, el pol oposat de la “diversió”, mitjançant un mètode (camí) tot l’important i
necessari que es vulgui, però que s’aparta de la immediatesa amb la qual sentim
les coses. Seria com voler assolir l’horitzó
caminant prou lluny en la seva direcció.

Molts científics quan construeixen les
seves teories semblen oblidar el seu
propi mirar, com si no fos el seu propi
mirar el que constitueix el món com a
tal. Tot el que percebem ho percebem
a través del nostre cos. El nostre propi pensar (el de cadascú) està absolutament omnipresent en tot. No es pot
pensar en cap objecte completament
independent dels actes conscients. Si,
per exemple, penso que un estel a milions d’anys llum és independent del
meu pensament, pel fet de pensar-ho,
ja no ho és completament d’independent. Poques persones semblen adonar-se que fins i tot teories com les del
Big Bang depenen de la consciència.

4. L’excepció psicoanalítica i d’altres
camins
No obstant això, entre les disciplines que
es reivindiquen com a científiques hi ha
una excepció notable en aquest camí cap
a la interioritat: la psicoanàlisi. Potser per
això també es qüestiona tant el seu estatut científic. Sigui quin sigui el grau de
“cientificitat” de la psicoanàlisi aquesta
sembla prendre’s molt seriosament la interioritat singular de cadascú i tracta de
comprendre des d’aquesta interioritat
fenòmens fascinants com el placebo, els
embarassos psicològics, la histèria, i la
personalitat múltiple.

Per descomptat, es pot afirmar que el
Big Bang va ser un esdeveniment que va
esdevenir-se molt abans que els éssers
humans existissin a l’univers, però només
des del punt de vista de la pròpia consciència present. Sense actes conscients
no és que no hi hauria cap teoria és que
no hi hauria pròpiament món o, si es vol,
n’hi hauria, però sense que ningú en fos
conscient. Però fixem-nos que fins i tot
aquest últim aclariment depèn d’un acte
conscient. Tan aviat com s’intenta imaginar una cosa que és independent de la
consciència ja deixa de ser-ho.

4 Axel Honneth, Reificación: un estudio en la teoría
del reconocimiento, Buenos Aires, 2007.

95

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 9/2022
Hi ha constància que les pastilles placebo, com més grans, més vermelles i més
cares més curen i que operacions quirúrgiques fingides tenen efectes positius.
Estan documentats casos d’embarassos
psicològics. I encara són més sorprenents els fenòmens histèrics: sordesa,
paràlisi, contractures, atacs o ceguesa
sense cap origen físic. És molt impactant
el cas de les dones cambodjanes que van
quedar cegues sense cap mal als ulls ni al
cervell. Va succeir que havien estat testimonis de les atrocitats dels khmers rojos.
És com si es diguessin “no puc viure amb
el que vaig veure. Ara som cegues”5. Els
trastorns de personalitat múltiple en què
el pacient necessita més d’una personalitat per adaptar-se a la realitat són encara
més sorprenents. En alguns casos, una
personalitat manté la ceguesa i una altra
personalitat no6.

una suggestió que es converteix en
símptoma fisiològic. Un dels elements
curatius de la teràpia psicoanalítica és
la transferència on el doctor juga un paper de pare, germà o mare, que acaba
transformant l’estat d’ànim i l’estat físic
del pacient. Sigui quina sigui l’explicació,
els efectes de la psicoteràpia psicoanalítica (sense fàrmacs) són ben reals i
canvien la vida de la gent. Sembla que
les idees poden provocar paràlisi i que
també poden fer-la desaparèixer.
És a dir, d’alguna manera, per implicats
que estiguin, la psicoanàlisi manté una
distinció entre la ment o esperit i el cos,
i les idees poden provocar efectes terribles com la paràlisi o la ceguesa sense
cap mena de lesió orgànica. No estem
tan lluny de les discussions de la princesa Elisabet de Bohèmia amb Descartes
sobre com els pensaments i les idees immaterials podien afectar el cos. Malgrat
la ingent quantitat d’estudis, crec que no
hi ha encara una teoria o explicació completament consistent que expliqui tots
aquests fenòmens.

Ningú se sorprèn que a una persona que
està estressada li surtin taques vermelles
a la cara, encara que el problema de fons
és el mateix que el dels fenòmens esmentats. ¿Com pot ser que l’esperança, o la
idea que milloraré, o les meves expectatives mentals, interactuïn amb les neurones, amb el cos? ¿Com interactua la interioritat, la ment, la psique o l’esperit amb
el cos? Com funciona tot això?

Més enllà de les ciències comptem, per
apropar-nos a la interioritat, amb el camí
del símbol, l’art, la poesia, la novel·la i
el mite. I per descomptat hi ha diversos
mètodes en totes les tradicions i cultures que ens acosten al món de l’esperit,
des dels “exercicis espirituals” d’Ignasi
de Loiola, fins als diferents tipus de ioga,
meditació i recessos.

Segons Sigmund Freud les vivències singulars (mentals) de les persones creen
5 "Long Beach Journal; Eyes That Saw Horrors
Now See Only Shadows", New York Times, 8-9,
1989
6 “La mujer ciega que puede ver cuando cambia
de personalidad”, BBC Mundo, 27-11-2015
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El camí que seguiré en aquest article és
el d’una corrent filosòfica anomenada
fenomenologia. El seu nom ve precisament del seu intent d’aprehendre i descriure amb molt de compte la realitat tal
com ens apareix (fenòmens) immediatament abans de qualsevol interpretació
d’aquest aparèixer. Va ser René Descartes el que va iniciar aquest camí. A més,
la mateixa forma del discurs que va utilitzar R. Descartes, la meditació, sembla
la més apropiada per apropar-nos al món
de l’esperit. Per descomptat, hi ha moltíssimes formes de meditació i ens trobem
aquí amb una altra noció molt polièdrica,
però en tots els casos implica una mena
d’esforç intern, “un tancar els ulls”, per intentar contemplar, analitzar o ordenar el
món interior. No és estrany que aquesta
forma meditativa es repeteixi sovint en
molts dels autors que es mouen en l’òrbita de la fenomenologia.

primera i segona meditació7. Sembla que
almenys hi ha una veritat enfront de la
qual s’esblaimen totes les altres. D’alguna manera tots els fenomenòlegs emulen
aquest esperit de principiant de Descartes, tant en el sentit de ser molt escèptics en tot sense fer de l’escepticisme un
dogmatisme o fanatisme més, com en el
sentit de començar de nou i de començar
pel principi.

5. Començar pel començament

6. Anàlisi d’allò immediatament donat

Hi ha molt pocs pensadors que comencin
pel començament, que vulguin posar en
qüestió totes les opinions i concepcions
rebudes a la manera de Descartes. Descartes dubta de tot el que pot dubtar: la
realitat podria ser un deliri com ho és per
als que pateixen d’esquizofrènia, podria
estar prenent un somni per realitat, o fins
i tot podria ser víctima d’un geni maligne
entretingut a enganyar-me, però (i aquesta és la gran diferència amb el fanàtic del
dubte) no pot dubtar per més que vulgui
del seu dubte mateix mentre està dubtant. Ho exposa genialment en la seva

Com tot fenomenòleg, Antonio González,
abans d’embrancar-se en qualsevol explicació teòrica (científica, filosòfica, religiosa, etc.), el que pretén és descriure’ns
allò immediatament donat, la base de tots
els altres sabers. Aquesta descripció no

No em dedicaré a exposar el que diuen
els principals pensadors que troben inspiració en la fenomenologia, ni a discutir
les seves diferències, sinó que intentaré
exposar l’anàlisi d’Antonio González que,
especialment en el seu llibre Surgimiento:
hacia una ontologia de la praxis, recull les
anàlisis fonamentals de la fenomenologia, manté un diàleg apassionant amb M.
Henry, X. Zubiri i M. Heidegger i il·lumina
el que entenc jo que és l’esperit8.

7
René Descartes, Meditaciones metafísicas,
Gredos, Madrid, 2003
8
Antonio González, Surgimiento. Hacia una
ontología de la praxis, USTA, Bogotá, 2014. Adverteixo
al lector que més que ser fidel als plantejaments
d’Antonio González els utilitzo per desenvolupar en
alguns punts clau la meva pròpia anàlisi, que és el
què jo veig clar en aquests moments. Exposar les
divergències requeriria molt més espai. El lector que
vulgui aprofundir-hi hauria de llegir el llibre de Antonio
González.
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es deriva de cap raonament, sinó més
aviat de la suspensió de qualsevol judici,
de posar per un moment entre parèntesi tota teoria de la realitat (que és el que
anomenem metafísica) ja sigui materialista, idealista o de qualsevol altra índole.
I la veritat és que estem tan plens de
teories i dogmes que una descripció
el més clara i precisa possible del que
s’experimenta immediatament en la
seva forma més prístina, independentment de qualsevol interpretació o explicació, és mes difícil del que sembla. Cal
prescindir d’idees tan assentades com
la creença que en mi hi ha un jo permanent, un subjecte que és el focus pel
qual desfila la realitat, o que la realitat
és com una cosa que està allà fora de
les nostres percepcions, etc. etc. A tots
aquests esquemes tan comuns que
llasten la nostra manera de comprendre’ns i de comprendre el món és el que
la fenomenologia ha anomenat sempre
“l’actitud natural”: l’estar abocats a les
coses impedint-nos romandre en la intimitat més íntima dels homes, en el misteri i la lluminositat de l’ésser9.
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cions més o menys conscients. Acte és
el moviment de la nostra mà per prendre
la tassa de cafè, la tristesa que sento en
evocar l’absència d’un ésser estimat, la
rememoració d’algun succés passat,
el teclejar l’ordinador, el pensar en una
equació, el projectar una activitat futura. Aquests actes transcorren contínuament sense que es repeteixin mai. Puc
tenir el mateix record avui, demà i dins
d’un any, però pel fet mateix d’estar en
una successió instantània no és exactament el mateix.
Tot i l’enorme diversitat dels actes humans, trobem algunes característiques
comunes a tots ells. La més òbvia és que
en tots es fa present “quelcom’’. En tots
els nostres actes, ja siguin prioritàriament
reflexius, afectius, volitius o imaginatius,
hi ha una presència de les coses sentides, estimades, imaginades, pensades,
etc. En els actes emocionals i sentimentals, per exemple, es dóna la presència
d’un record, d’una absència, d’un dia trist
o feliç. Fins i tot en tècniques com la meditació zen, on es pretén buidar els actes
de tot contingut, l’únic que aconseguim

7. Els actes i les coses
Si intentem anar més enllà d’aquesta
“actitud natural”, en certa manera ingènua, i ens atenem a allò que ens és
immediatament donat en el nostre quefer quotidià, ens adonem que vivim en
una contínua successió d’actes, d’ac9 Aquesta permanència en la intimitat té poc a veure
amb ser ateu, religiós o agnòstic.
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després d’un llarg i exigent entrenament
és concentrar-nos en “alguna cosa”: un
punt imaginari, la respiració, etc.

el que és indubtable és que, en la meva
sensació, en tots els meus actes, pateixi
o no d’esquizofrènia, estigui somiant o en
vetlla, sigui el que percebo un holograma
o miratge, les coses es presenten com
radicalment independents de que jo les
senti i l’acte de veure-les com a reals és
absolutament cert.

A tot aquest cúmul de “quelcoms” A.
González els anomena “coses” en el
sentit més ampli de l’expressió. Poden
ser coses materials, però també individus humans, animals, el meu propi cos,
constructes matemàtics, éssers fantàstics, somnis. Les coses són senzillament
el què sorgeix en els nostres actes. Els
actes són actualitzacions de coses en
qualsevol dels moments que componen
el quefer quotidià dels éssers humans.

Zubiri anomena “realitat” a aquesta manera de quedar les coses en la nostra
aprehensió existeixin o no fora d’ella. Per
això considera l’ésser humà com un animal de realitats. La realitat entesa com a
alteritat és a tot arreu: en la cadira i en la
taula que veig, en el somni, en el deliri, en
la fantasia, en la sensació de la meva esquena i cames, en la imaginació matemàtica. És després que teoritzem i establim
que unes coses com els somnis són reals
sols en el nostre interior o que les visions
que tenen les persones que pateixen
d’esquizofrènia són fruit d’una malaltia
(no totes les cultures ho pensen així).

8. Els actes i la realitat
Per molt diverses que siguin, totes les
coses que sorgeixen en els actes tenen
alguna cosa en comú, el seu moment
d’alteritat. Les coses es presenten en els
nostres actes com radicalment altres de
l’acte mateix d’estar-les sentint o aprehenent-les10. Es presenten “com si” fossin
perfectament independents de que jo les
estigui sentint. Precisament per això les
al·lucinacions i els somnis ens semblen
reals i per això la persona que pateix d’esquizofrènia no pot distingir el seu deliri de
la realitat. Podem efectivament dubtar
del contingut de tot el que se’ns presenta, que correspongui a alguna cosa real
fora de la percepció. Una metafísica com
la del Vedanta, que afirma que “la realitat” és una il·lusió, no és impossible, però

De la realitat aprehesa immediatament en
els nostres actes és d’on partim i a la que
vinculem, com a un fil conductor, tota altra
realitat interna o externa. I ho fem no per
alguna raó dogmàtica, sinó perquè sense
la realitat donada en els nostres actes no
hi hauria res. És molt raonable pensar que
si desapareix la humanitat l’univers seguirà existint com ha existit molts milions
abans de l’aparició de l’ésser humà, però
fins i tot aquesta afirmació penja del fet
d’estar percebent contínuament coses en
forma d’alteritat. Sense animals de realitats semblants a nosaltres tot el sarau de

10 Es tracta de l'aportació més important i original
de Zubiri a la història de la filosofia. Le coses abans
que amb un sentit o significat queden en la nostra
aprehensió en forma de realitat.
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l’univers romandria velat com un ball sense cap mena de públic.
Les realitats que sorgeixen en els actes
exerceixen un poder o dominància. No
s’imposen o no regeixen de la mateixa
manera sobre la meva pell la brisa suau
que prové del ventilador que l’aigua bullint. En aquesta dominància o regir de
les coses sobre els actes s’expressa una
primària llibertat en el sentit que l’acte sorgeix com independitzat, “alliberat” de les
coses. Sense aquest alliberament primari,
ens trobaríem, enlloc de les dominàncies
diverses de les coses, un complet encadenament “estimúlic” a elles.
9. Coactualitat dels actes i les coses
En tot acte es dóna una copertenència,
“mateixitat” o coincidència plena, que Zubiri qualifica de coactualitat o actualitat
comuna, entre l’acte i la cosa. Es tracta simplement que quan sentim alguna
cosa real no només queda actualitzada
la cosa real, sinó que també, al mateix
temps, queda actualitzat el propi acte de
sentir. Com queda el meu veure en l’arbre que veig? Certament no veig el meu
veure mateix, sinó que a l’actualitzar-se’m
l’arbre es coactualitza alhora el meu veure
mateix. “Sento que veig un arbre”. El mateix podem dir de tot tipus d’actes. Així
si palpo una pedra sento la seva duresa
com una cosa real (com quelcom altre),
però no palpo el palpar mateix, ni el sento
de la mateixa manera que la pedra. Simplement el què succeeix és que em sento
palpant. Per més bolcat i encastat que

estigui a les coses actualitzades en els
actes -el gol que acaba de marcar el meu
equip preferit, o com he anat a parar a un
lloc d’esma-, hi ha en el fons un moment
més o menys borrós, un moment conscient mínim.
Aquest moment conscient de tot acte
serà tot el vague que es vulgui, però roman actiu i operant com aquests llumets
de l’ordinador o de la televisió que ens indiquen que no estan del tot desconnectats. No hi ha cap possibilitat de tenir una
sensació o percepció si en el fons d’ella
no hi ha aquest moment més o menys
difús que és el sentir-se d’alguna manera embolcallat en la mateixa percepció o
sensació. En tot acte, sigui de la naturalesa que sigui, no només se sent alguna
cosa, sinó que es “co-sent” l’acte mateix.
10. Distinció dels actes i les coses
No hi ha actes sense realitat. Ara bé, l’acte,
sempre coactual, és distingible en l’anàlisi d’allò actualitzat en ell. I aquí es troba
una contribució molt important d’Antonio
González , plena de conseqüències, a
l’anàlisi de Zubiri. A. González ens fa adonar de que els actes, tot i ser co-sentits,
no són coses, ni s’actualitzen com les coses, ni, per tant, estrictament parlant, són
“reals” com ho són les coses que s’actualitzen en el acte.
No aprehenem els actes, la percepció
mateixa, com una cosa real. Com diria
Wittgenstein els actes no són “quelcom”,
no són una “cosa”. A diferència d’aques-
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tes no se’ns fan present com quelcom
altre. Com afirma el mateix Zubiri l’acte
no és actual com una cosa més. No podem trobar actes sense coses reals, però
no podem tractar els actes com si fossin
“coses” reals.
La raó d’aquesta diferència per A. González és que els actes no apareixen perquè ells són l’aparèixer mateix. Per això,
no tenen cap mena de notes, caràcters
o qualitats sensibles com tenen les coses. Els actes, sens dubte, esdevenen,
es donen, succeeixen, no es poden ni tan
sols posar en dubte, però no són reals en
aquest sentit zubirià tan ampli amb el qual
hem definit la realitat. No sentim els actes exactament igual que les coses que
apareixen en ells. No els sentim com una
alteritat, com l’alteritat de totes les coses
que apareixen en els actes.
La diferència entre la cosa i l’acte no és,
per tant, la que hi ha entre l’alteritat de
dues coses reals, sinó la diferència entre el que és cosa (alteritat) i allò que mai
ho és: l’actualització mateixa. I és que la
coactualitat dels actes i de les coses inclou també una diferència originaria: les
coses actualitzades es presenten com
radicalment independents del seu sorgir, mentre que els actes no es presenten com “altres”, sinó que se’ns presenten com diàfans, patents i immediats per
més que sempre estiguin acolorits per un
determinat estat d’ànim (tristesa, ímpetu,
entusiasme, etc.,) i que es pugui distingir
entre diferents tipus d’actes (de rememoració, d’olfacte, de tacte, etc.).

11. La diafanitat, copsabilitat i
immediatesa dels actes
Els actes simplement són diàfans, oberts
a l’actualització de coses i és per aquesta
obertura i diafanitat que les coses són visibles, audibles, es poden assaborir, etc.
Els actes son copsables, patents, es
fan palesos. Són obvis, inqüestionables.
Estic sentint sempre això o allò altre. No
podem dubtar, encara que volguéssim,
de l’esdevenir dels actes. Puc dubtar de
totes les coses, i de totes les realitats
que apareixen en els actes, però no que
s’esdevingui aquest acte de dubtar. Puc
dubtar de la realitat del que veig, però
no que té lloc aquest acte visual. Podem
confondre les coses, però ni tan sols el
que pateix esquizofrènia pot confondre el
tipus d’acte (un acte d’olorar amb un de
veure, etc.,). I si entenguéssim la “realitat”
com un criteri de veritat, a la manera com
en el llenguatge col·loquial diem “això és
real i això és fictici” hauríem de dir que els
actes són mes reals que totes les realitats
apreheses en ells.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica
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I és que els actes a més de diàfans, patents i indubtables són immediats. La
immediatesa vol dir que no arribem als
actes per mitjà d’algun tipus de reflexió,
de tornada sobre un mateix, sinó en tot
cas per Mindfulness, per una atenció
plena a l’acte. Els actes són el més immediat a nosaltres mateixos. En la seva
immediatesa, el veure, l’olorar, el sentir
en general, no es pot posar “davant” de
nosaltres, com si fos una cosa. Els actes
acompanyen tot el què fem, sigui pensar,
treballar, descansar o dormir. Només podem fugir-ne morint.
12. La vida íntima dels actes
És important remarcar que la diafanitat
dels actes no és la diafanitat d’un vidre,
aquest no té “vivències”, no sent ni queda amarat per cap estat d’ànim, sinó que
és una diafanitat viva en què habitem permanentment. Els actes, en la seva diafanitat, copsabilitat i immediatesa, són
“vivències”. El terme “viure” pot entendre’s en el sentit “d’estar en vida” (vida
biològica), i també en el sentit de “temps
viu”, de “l’ara vivent” que sentim, gaudim
o patim en cadascun dels nostres actes.
Per això diem que la vida s’ha de viure.
Les vivències dels actes estan sempre
acolorides per diferents estats d’ànim
(estic content de la pluja, em fa por el tro,
gaudeixo el quadre, pateixo el soroll dels
cotxes) i això constitueix la nostra intimitat, la fibra mateixa de la nostra vida. Els
actes són el més íntim de nosaltres mateixos. La “vivència” és viscuda sempre

en primera persona, des d’una perspectiva singular que no es pot deduir ni derivar des de la perspectiva d’una tercera
persona.
La vida íntima, la vivència singular pròpia
de cadascú, és alhora biològica i biogràfica. Per descomptat, quan col·lapsa l’organisme bio-social que som, morim. També quan s’esgoten totes les possibilitats
de qualsevol projecte o idea que vulguem
realitzar en el futur llunyà o en el més immediat. Però fixem-nos que la mort biogràfica no va sempre aparellada amb la
biològica. Puc passar anys, per exemple,
entubat en un hospital, vivint com un mer
organisme. Una vida plenament humana
necessita de la vida biogràfica.
De la mateixa manera, també morim quan
oblidem aquest extraordinari aparèixer de
coses davant meu a cada instant: rostres,
olors, sons, paisatges... Aquest oblit deshumanitza l’ésser humà, el converteix en
cosa, en zombi, en màquina, en alguna
cosa mesurable per la seva productivitat i
eficàcia, i utilitzable, com és moltes vegades el cas en el nostre sistema econòmic,
com una simple mercaderia. És la mort
espiritual. Per això, no és estrany que
quan es recupera aquesta vida íntima es
parli a voltes de “renaixement espiritual” o
de “despertar”: estem recuperant la vida
íntima i singular pròpia de cadascú, rescatant-la de l’oblit.
Tot i així, malgrat que els actes “vius” estan sempre connectats a mi, les vivències
no estan mai separades de les coses, ans
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al contrari, la nostra intimitat està sempre
plena de persones, de llocs, de situacions, de records, d’idees. No podem
accedir a la intimitat patent dels nostres
actes al marge del que sorgeix en ells. La
vida íntima és inseparable de les coses i
de la realitat11.
13. El cos, la carn i la persona en els
actes.
L’aparèixer de nostre propi cos en els
nostres actes manté algunes característiques molt pròpies en comparació amb
l’aparèixer de les altres coses: no puc
captar-lo plenament amb els meus sentits. No puc envoltar-lo, ni veure-ho des
de fora, ni allunyar-me d’ell com puc fer
amb moltes “coses” que sorgeixen en els
actes. El propi cos roman sempre en el
centre de tota aproximació a les altres coses que m’envolten. El cos és, en aquest
sentit, una mena de “punt zero” respecte
a totes les sensacions, un “aquí” permanent respecte a totes les altres coses. El
sorgir dels actes esdevé sempre en un
aquí, i aquest aquí està acotat per localitzacions corpòries.
Per altra banda, el nostre cos apareix, al
mateix temps i de manera inseparable,
com un cos viu, un cos que sent i en el
qual es localitzen totes les sensacions
possibles. A. González anomena “carn”
a aquesta corporeïtat viva que qualifica
a tot acte. La carn és el lloc del sorgir
dels actes, del seu veure, sentir, degus11 A. González, “El arte rupestre”, Pensamiento,
vol. 75, 2019, n. 283, p. 1053

tar, gaudir o patir; el lloc de l’obertura a
una dimensió absolutament diferent de
tot el que apareix en el món ja que és en
ell on sorgeixen totes les coses. La fibra
íntima de la meva fràgil carnalitat, els “actes vius”, les meves vivències singulars,
allò que ressona corpòriament, però que,
tanmateix, no és el nostre cos físic, és al
que A. González anomena persona. La
persona és el ressonar carnal i expressiu
dels actes en el nostre cos i no un subjecte situat “per darrere” o amagat dins
del cos.
14. Els altres en els actes
Atenent exclusivament als actes, podem
preguntar-nos ara si els altres éssers humans ens apareixen com a coses i deduïm que són persones o si sorgeixen
directament com “carn viva”, com a persones. Crec que l’únic que es pot dir des
de la descripció dels actes és que hi ha
com a mínim alguns actes compartits en
què apareixen dues carns. L’exemple que
posa A. González és que al donar-se la
mà dues persones sorgeixen en un sol
acte dues mans.
En certa manera, hi ha dues carns perquè hi ha dues mans, dos cossos que
sorgeixen. Però, en certa manera, hi ha
una sola carn perquè hi ha un acte que
és compartit. En aquest segon cas hem
passat de la comunitat d’acte a la diferenciació dels cossos. I si hi ha actes
compartits, llavors podem dir que hi ha
una dimensió de la carn que es comparteix. Però també cal dir que tot i compar-
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tir alguns actes no podem copsar res del
sentir de la carn de l’altre, de l’altre persona. Els actes compartits són el que viu
cadascú i res més. Malgrat tot, és aquí
on troba solució la paradoxa de Foucault
que plantejava al principi: només des de
la meva persona i la meva singularitat
puc acostar-me a la persona i singularitat de l’altre.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica

15. Actes i esperit
Després d’aquest breu resum de l’anàlisi d’Antonio González dels actes, condimentat amb la meva pròpia perspectiva,
crec que es pot entendre millor que és el
que podem anomenar esperit: la “carn
viva”, la persona, aquesta trama íntima,
immediata, singular i viva en la qual habiten tots els éssers humans creguin en el
que creguin, siguin ateus, agnòstics o religiosos. Tota espiritualitat amb cara i ulls
fa peu en aquesta trama íntima.
Com hem vist, no estem parlant d’alguna cosa mística, o d’una fe religiosa, sinó
d’un coneixement molt ordinari i quotidià:

d’allò que vivim, fem, pensem, sentim
i observem en cada instant, però adonant-nos d’aquestes vivències íntimes i
permanents, d’aquesta sorprenent trama
de la vida en què ens trobem immersos
cadascú. L’espiritualitat originària de la
qual parlo aquí és la que sovint ens recorden alguns filòsofs, poetes i artistes: la
que ens manté en la sorpresa d’aquesta
vida que sorgeix en els actes humans, en
l’esbalaïment d’adonar-nos de l’existència immediata.
Aquesta arrel de tota espiritualitat és un
fet que pot explicar-se de moltes formes.
Un materialista pot perfectament defensar
que les propietats de la ment, l’esperit, la
consciència o del que hem anomenat la
vida íntima, per més que no es puguin
reduir als elements que configuren el sistema (neurones, cervell, sinapsis, sistema
nerviós, etc.), emergeix del mateix sistema material corporal que som, o d’un
caos original. Hi ha moltes explicacions
més o menys raonables possibles, però
és perquè habitem en aquesta trama íntima, en l’esperit, que podem desenvolupar tot tipus d’explicacions.
16. La senzillesa de l’esperit
L’esperit es revela en allò més senzill, es
basa en quelcom molt ordinari, en la vivència de tot el que es viu, es fa, es pensa, se sent i s’observa. És tan senzill que
ni ens en adonem d’ell. El text de Heidegger, El camí del camp12 crec que expressa
12 Martin Heidegger, Camino de campo, Herder,
Barcelona, 2003.
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molt bé aquesta senzillesa de l’esperit i
alhora la dificultat de la senzillesa.
El camí del camp, apartat de la carretera
habitual, del pensar comú, de la mirada
racional, buida, general i corrent, és el
lloc on la senzillesa dóna acollida a tot
el que sorgeix i a través de la seva descripció Heidegger ens convoca a mirar i
sentir d’una nova forma les coses. D’una
manera que deixi ser, que no vulgui destrossar i doblegar les coses mitjançant
l’arrogància de la raó, que deixi ser els til·lers, el turó, el roure, el banc de fusta,
les escorces, els sembrats, la cuina de la
llar, el feix de llenya, els solcs i les flors.
Aquest “senzill” deseiximent al qual ens
convida Heidegger és “suspensió de tot
raonament calculador”, de tot acte de
domini, i procura la “recepció del miracle
del viure”. Als homes sords i oblidats de
l’esperit “el què és senzill els sembla uniforme. Allò uniforme afarta. Els fastiguejats només troben allò indistint. Allò senzill
se’ls escapa. La seva quieta força està en
ells esgotada”13.
17. Esperit i creences
Però, per més que l’ésser humà oblidi la
“quieta” força d’allò senzill tot ésser humà
continua sent un ésser espiritual vivint distretament la trama íntima de la seva vida,
encastat més en les coses que en el seu
ésser propi. L’esperit desborda tota mena
de creences, de fórmules i d’ortodòxies,
però, en el límit, és impossible desprendre’l de tota creença. Com deia Ortega i
13

Íbid.

Gasset, les creences no es tenen, en les
creences s’hi és14. “Creure” al·ludeix no
tant al que diem que creiem, sinó fonamentalment a allò pel que batega el nostre cor, és a dir, al·ludeix al centre o fons
últim del nostre ésser15. En les creences
ens trobem sempre submergits, configuren més o menys explícitament la nostra
vida i el nostre propi cos, i sempre podem
les canviar o retocar a partir de la nostra
experiència personal.
Grosso modo, en l’esperit humà se’ns
obren quatre grans vies o tipus de
creença: ateisme, agnosticisme, indiferentisme i religió16. Cadascuna d’aquestes vies s’obre, al seu torn, en una gran
pluralitat de camins i matisos individuals,
socials i històrics. En l’espiritualitat cristiana, per exemple, en trobar-se al centre el Déu Crucificat, s’abraça i s’estima
abans que res la víctima, l’oprimit i el que
pateix, i és molt diferent d’altres espiritualitats religioses que entenen Déu com
el fons nutrici del cosmos i que, en conseqüència, accentuen les experiències
místiques i extàtiques que connecten
amb aquest fons.
Cada camí és constitutivament problemàtic, experiencial (no aconsegueix més que
una verificació sempre asimptòtica de la
seva creença), incert o i opcional. Cap
14
José Ortega y Gasset, Ideas y creencias en
Obras completas, t. V, Revista de Occidente, Madrid,
1951, p. 383.
15 José Arregui y Carmen Magallón, et. al.) Después
de Dios. Otro modelo es posible, Nuevo tiempo axial,
Edición digital, 2021, p. 142.
16 Xavier Zubiri, El Hombre y Dios, Alianza Editorial,
Madrid, 2013
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via ni sender es pot plantejar com l’actitud primària enfront de la qual s’haurien
de justificar les altres opcions. Històrica,
geogràfica i sociològicament tindran extensions i preponderància diverses, però
són totes elles sempre una possibilitat
oberta. Aquests camins es recobreixen
entre si. Hi pot haver ateismes nominals
més religiosos que les religions tradicionals i religions nominals més atees que
qualsevol ateisme. Hi pot haver més diferències entre el que es qualifica de religió o d’ateisme que entre determinades
religions i ateismes. No són compartiments estancs. Puc també canviar de via.
En qualsevol cas, hi ha sempre una mena
de tensió entre esperit i creences. Si ens
atenim als actes i a l’esperit mateix afavorim una “deslligació”, distensió o alliberament respecte a totes les coses i realitats
en què creiem. El risc és la indecisió permanent. I si ens atenim a les coses afavorim un “relligament” a algun poder de la
realitat. El risc en la “relligació” és que els
actes quedin esclavitzats per algun poder
o tendència idolàtrica.
18. Espiritualitat i política
Parlar d’espiritualitat en la política pot
semblar paradoxal i contradictori, ja que
sovint la política es concep com a lluita
pel poder, com una confabulació d’estratègies i intrigues perverses, i els exemples de corrupció, abusos de poder, seguidisme i negació del propi pensament
són desgraciadament molt abundants. Al
seu torn, la espiritualitat se sol entendre

com fugida del món, com abandó d’allò
material, de les preocupacions terrestres
i temporals, per lliurar-se a les “coses de
dalt” o al “més enllà” de la història. I també abunden els exemples d’aquest tipus
“d’espiritualitats” individualistes i, pitjor
encara, de “mestres espirituals” xarlatans
que emboliquen i sedueixen els seus seguidors amb l’única finalitat de satisfer la
seva ambició de poder i diners.
Aquest distanciament sorgeix de dues
concepcions completament errònies del
que és la política i el que és l’espiritualitat. En el seu sentit original, política és la
recerca i organització del bé comú, el bé
de totes les persones i de tota la persona, és a dir, el seu desenvolupament més
ple i integral, i espiritualitat és un adonar-se del més propi i patent dels éssers
humans, d’aquesta part nostra no reductible a quelcom físic que inclou el sentir
les coses, les emocions, la voluntat i la
manera de viure la vida. A més, en el mateix esperit hem vist que hi ha un moment
“polític”, sigui perquè hi ha actes compartits, sigui perquè podem descobrir en la
carn de l’altre la mateixa interioritat que
vivim en la nostra carn i unir-nos a ell a
l’adonar-nos que totes les altres vides
singulars estan subjectes a la mateixa
condició que la nostra.
El cultiu espiritual ens obre la possibilitat
de resistir l’interès de tot poder per transformar l’esperit humà en un “esperit de
funcionari” caracteritzat per l’obediència i
la falta d’empatia i ètica. També ens obre
la possibilitat de no deixar-nos portar per
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l’aclaparadora i atractiva religió consumista i redescobrir aquelles activitats improductives i gratuïtes que fan la vida molt
més agradable i humana que els seus
substituts consumistes: gaudir d’un passeig, sentir el vent o el sol sobre la pell,
escoltar el so de l’aigua que corre, olorar
un gessamí o conversar amb un amic.
L’exercici sobre un mateix ens permet
persistir en la lluita, fins i tot sota la
sensació d’impotència i davant els incentius permanents per al desànim, la
desesperança i el cinisme, que són les
armes més poderoses del poder. Sense aquest “autotreball” difícilment podem acceptar, per exemple, la derrota,
comprendre que ni el triomf ni el fracàs
treuen res a la dignitat humana, o assumir les nostres mateixes fragilitats (la
malaltia, la mort, la frustració dels nostres desitjos) i l’ambigüitat de totes les
construccions històriques humanes (ja
ens advertia Pascal, que qui vol fer l’Àngel fa la bèstia) sense renunciar a crear
una societat més justa i fraterna.
Només a partir d’aquesta base espiritual
que hem intentat descriure podem donar
significat a la nostra existència, mantenir
a ratlla la nostra agressivitat, violència i
animadversió cap als altres, practicar una
no-violència activa, evitar dissoldre la carn
dels altres en idees abstractes com la de
la mateixa “humanitat”, o procurar-nos
aquesta estranya sensació de benestar
que anomenem felicitat i que es troba
molt per sobre de l’acumulació de coses.

En definitiva, no hi ha una veritable espiritualitat que no impliqui lluites i transformacions socials, ni hi ha lluites socials
que puguin millorar el món sense el cultiu
de l’esperit. Els que propugnen un canvi
“espiritual” com a única condició per a la
transformació del món acaben atrapats
per “l’estatus quo” i els que promouen el
canvi social oblidant tot “exercici” espiritual
quan aconsegueixen alguna quota de poder no triguen a semblar-se a aquells que
criticaven, si és que de fet hi havia un altre mòbil en la seva acció que l’enveja dels
poderosos i el desig de copar ells el poder.
19. Espiritualitat i ciència
Sense el cultiu de l’espiritualitat, les
nostres poderoses ciències i tecnologies poden acabar amb nosaltres i amb
el medi. Cal abandonar la idea, encara corrent, que les ciències i tècniques,
sense cap tipus d’orientació espiritual,
poden resoldre tots els nostres problemes. El projecte d’una intel·ligència artificial que arribi a tenir una consciència
com la dels humans és en aquest sentit
molt paradoxal. Per què estem tractant
de desenvolupar artefactes dotats de
consciència? Per a què prenguin decisions ètiques de les que nosaltres no
som capaços? Què ens fa pensar que
el què nosaltres creem serà millor que el
seu creador? Si el seu “esperit” és igual
al nostre, les màquines podran suïcidar-se, avorrir-se i prendre decisions
irracionals guiades per les emocions. I si
del que es tracta és de fer-nos immortals
transferint la nostra trama singular de la
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vida, això que hem anomenat esperit, a
un altre tipus de suport que no sigui el
nostre cos ¿ què ens fa suposar que no
continuarem matant-nos per idees absurdes, sentint gelosia etc.,? ¿No seria
més fàcil, interessant i productiu “exercitar” aquí i ara, el nostre esperit?
Sens dubte, la intel·ligència artificial actual ja supera en moltes de les capacitats de la intel·ligència humana: capacitat de càlcul, presa de decisions
algorítmiques, aprenentatge d’estratègies, rapidesa de les operacions, i és
fàcil pensar que la seva capacitat en
aquests assumptes augmentarà moltíssim més, però la intel·ligència artificial
està molt lluny de l’element més propi
i originari de la intel·ligència humana:
l’actualització dels actes i les coses que
és el que hem definit com a esperit. El
màxim que hem aconseguit, almenys de moment, són màquines que es
comporten “com si” tinguessin esperit,
és a dir, poden actuar com si veiessin
alguna cosa, com si estiguessin patint
al·lucinacions, però ni les veuen, ni les
pateixen. Són com l’habitació xinesa
que evocava Seerle17.
17
"El famós exemple de l'habitació xinesa, de
John Searle, serveix per explicar que no hi ha cap
veritable vivència singular darrere d'un mecanisme
de computació: una persona es tanca dins d'una
habitació i li fan arribar unes preguntes en xinès
que no entén, però aprèn a respondre correctament
aplicant mecànicament regles de correspondència
entre paquets de símbols xinesos i anglesos. Això no
vol dir que tingui la més remota idea del què contesta;
només es limita a computar, a manipular signes, sense
entendre res". Joan Albert Vicens, "Poden pensar els
Màquines? Quatre tesis sobre la Intel·ligència artificial".
Comprendre. Revista catalana de filosofia , 2021, Vol.
23, Núm. 1, pàg. 49-75.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica

Crec que la intel·ligència artificial més que
assemblar-se a la intel·ligència humana
s’assembla a una intel·ligència zombi. Un
zombi és un ésser que es comporta exactament com ho fem nosaltres, excepte
pel fet que no té cap mena d’experiència
ni vivència. Està desproveït de la vida íntima i singular i d’estats d’ànim. I aquí, a
tenor del que hem analitzat, és pertinent
formular-nos almenys tres preguntes:
Què ens fa pensar que acumulant capacitats algorítmiques i de càlcul arribarem
a fabricar actes conscients, a crear un
esperit humà? ¿No és més aviat com
pretendre assolir l’horitzó del meu veure
caminant? Recordem que per accedir a
l’esperit hem de suspendre “el raonar calculador”, molt distant i fins i tot oposat a
l’esperit, i procurar la “recepció del miracle del vivent”.
Què suposa per a nosaltres que la màquina a més d’actuar “com si” fos humana
sigui realment espiritual, “metall viu” com
nosaltres som “carn viva”? Des de la pura
eficiència és molt millor ser una màquina a
l’estil zombi, és a dir, reduir la carn viva de
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l’home a la carn “freda” i tecnificada d’un
ordinador, executar tots els processos
mentals que executem els humans sense
ser-ne conscient, ja que precisament una
característica a la que ens obre el sentir-nos vius, l’esperit, és a la possibilitat
de prendre decisions completament irracionals, o ximples o purament portades
per l’emoció, o motivades per les nostres
crisis existencials.
¿No es tracta en aquest intent de construir
una màquina artificial amb esperit de la
vella creença en l’ànima immortal? ¿De la
idea mítica de desprendre’s del cos, dels
seus fluids, contaminacions, excrecions i
fragilitats? El substituir la “carn viva” per la
“màquina viva”, estalviaria menjar, créixer,
suar, etc. L’esperit que he intentat descriure és un esperit carnal i no un esperit
pres en un cos. Tendim a pensar que l’esperit, com la ment, es situa en el cervell,
però el cervell està íntimament connectat
a tots els músculs, al sistema esquelètic, als budells, al sistema immunològic,
als equilibris hormonals. Conformem una
unitat psico-orgànica18.

naixement en el qual arribem a nosaltres mateixos, a on ja som, i retornem a
les qüestions més originàries de la vida.
Aquest retorn va de la mà del “deixar
ser” i de l’obertura o tolerància crítica enfront de la gran polifonia d’experiències
que podem fer i explicacions que podem
donar del que ens és immediatament donat en cadascun dels nostres actes.
L’ésser humà, tant en la seva vida quotidiana com en els seus esforços teòrics,
presenta una forta tendència a objectivar
els actes, a mesurar les persones en funció del resultat dels seus actes i a reduir
allò més personal i íntim del seu ésser a
una simple cosa. Només cal fixar-se en
la història de totes les creences, ja siguin
aquestes atees, religioses, indiferents o
agnòstiques, per trobar tota mena d’ídols
davant dels quals es sacrifica l’esperit, la
vida íntima pròpia i aliena. Remant en la
direcció contrària, resistint el cant de sirena de les coses, intentem apropar-nos a
l’esperit que implica a més de la llibertat
una certa experiència del do. No podem
donar-nos aquesta vida íntima de l’esperit
a nosaltres mateixos.

20. Arribar a on ja sóc
L’espiritualitat originària és en un sentit
molt literal un retrobament amb la fibra
més essencial de la pròpia i singular vida
humana. Per això no és estrany que en
el mite i en molts textos de diferents tradicions, o fins i tot en l’art i la literatura
contemporània, se’ns parli d’un segon

Hem qualificat d’esperit a la trama íntima,
immediata, singular i viva dels nostres actes, al seu sorgir i a allò que sorgeix en ells
i a la vida íntima que entranyen. Parafrasejant Wittgenstein, el sorgir dels actes,
a diferència del que sorgeix en ells, no és
“quelcom”, no és una cosa, però tampoc
res. És justament l’esperit on ja estem.

18
X. Zubiri, Sobre el hombre, Alianza Editorial,
Madrid, 1998.
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Sobre la originariedad del espíritu o sobre cómo llegar a donde ya
estoy
Jordi Corominas
El sentir no es algo, pero tampoco nada.
Ludwig Wittgenstein
Intentar acercarse al espíritu, que es el
propósito de este breve escrito, tiene mucho de este cuento zen de un pez que
nadaba desesperadamente para llegar al
océano donde estaba, o también con la
enseñanza budista de que el “despertar”
o la “iluminación” no se consigue porque
es ya nuestra condición nativa.
Hay quién al escuchar la palabra “espíritu” arquea las cejas y razones no le faltan.
Puede ser que asocie la palabra espíritu
con alguna entidad, alma, ángel, dimensión paranormal o ser supraterrenal, y
como hoy el término “espiritualidad” está
bastante en boga y se vende con bastante frecuencia como “espiritual” lo que es
más bien magia y brujería (técnicas para
dominar los espíritus, controlar el futuro,
evitar enfermedades, etc.) no es extraño
que se produzcan todo tipo de malentendidos. Empezaremos pues nuestra andadura por lo que hoy se suele entender
por espiritualidad para ver si podemos
remontarnos a algo que podamos llamar
con toda propiedad “espíritu” y si éste
existe o se da de algún modo.

1. El “boom” de las espiritualidades
Tradicionalmente, la espiritualidad se ha
definido como un proceso de transformación personal de acuerdo con los ideales
religiosos. A partir del siglo XX la espiritualidad se fue separando de la religión y
se orientó hacia la experiencia subjetiva y
el crecimiento psicológico. Y hoy en día
a menudo se opone lo espiritual a lo religioso. La espiritualidad es un “segmento” en crecimiento y una buena ocasión
de negocio. Nuevas disciplinas como el
“marketing espiritual” enseñan a conectar con la “energía sutil” del cliente para
generar confianza y mayores beneficios a
las empresas. Solo falta fijarse como en
las librerías disminuyen o desaparecen
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los estantes dedicados a la filosofía y a
las religiones tradicionales y crecen los
dedicados a la “espiritualidad”. Bajo este
epígrafe se suele encontrar todo un “vademécum”, punteado con libros de psicología humanista, filosofía y religiones
tradicionales, de libros de autoayuda, tradiciones místicas y esotéricas, y religiones orientales occidentalizadas
Desde una perspectiva sociológica algunos autores ven en este “boom” contemporáneo de espiritualidades una forma de empoderamiento, una auténtica
liberación de las religiones siempre asociadas a algún tipo de poder político, y
la única esperanza de transformación de
la sociedad en una dirección humanista1.
Otros autores ven más bien en las nuevas espiritualidades una nueva esclavitud, un mejor aliado del sistema capitalista liberal que la religión: mediante su
promoción se nos convencería de que el
estrés, el sufrimiento social y la felicidad
no tienen nada que ver con el crecimiento de la desigualdad, la corrupción política o las prácticas empresariales nefastas, sino con nuestro modo de enfocar
las cosas. Constituirían, en definitiva, no
sólo un anestésico extraordinariamente eficaz de los problemas estructurales
que nos afectan a todos o una fuente de
consuelo como la flores en las cadenas,
el opio del pueblo de las antiguas religiones que denunciaba Marx, sino una
culpabilización por el fracaso en la obtención de beneficios y en el éxito social.
1 Dominique Bourg, Une nouvelle terre. Pour une
autre relation au monde, Éditions Desclée de Brouwer,
París, 2018, p. 67.

2. El arte de uno mismo
En una perspectiva más filosófica, es
decir, que intenta comprender en qué
consiste fundamentalmente esto de la
espiritualidad, más allá de las necesarias
consideraciones antropológicas, psicológicas, sociológicas o de cualquier otra índole, vale la pena referir el planteamiento
de Michel Foucault2. Según este filósofo
francés, muy conocido por su crítica a la
modernidad y al poder, y nada sospechoso de meapilas, la espiritualidad es el “arte
de uno mismo” o arte de vivir centrado en
los elementos fundamentales de la condición humana: salud y enfermedad; habla y silencio; muerte y sufrimiento… Este
arte requiere auto-trabajo (ejercicios espirituales), aprender a volverse hacia uno
mismo, reconectarse emocionalmente,
explorar y desarrollar un lenguaje del espacio interior. La espiritualidad sería lo inverso de la “diversión” que nos proporcionan la sociedad del espectáculo, la web,
los móviles y los “negocios”, lo contrario
de todo aquello que nos atrae constantemente hacia afuera de nosotros mismos.
Casi dos mil años después del célebre
aforismo griego “Conócete a ti mismo”,
Friedrich Nietzsche declaraba en el prefacio a La genealogía de la moral. “No nos
conocemos a nosotros mismos, nosotros
los conocedores. Pero esto tiene su razón de ser. Si nunca nos hemos buscado, ¿Cómo íbamos a podernos encontrar
algún día?”. Pareciera que hemos avan2 Luis Roca Jusmet, “Michel Foucault, ejercicios
espirituales para materialistas”, Cuestiones de Filosofía
N°16, Colombia.
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zado muchísimo en el conocimiento del
mundo y de las cosas, pero ni un ápice en el conocimiento del “conocedor”,
“de nuestras vivencia, de nuestra vida,
de nuestro ser”. Y éste es justamente el
diagnóstico de Nietzsche: “¿Quiénes somos realmente? […] De nadie estamos
más lejos que de nosotros mismos, pues
nunca hemos puesto los cinco sentidos
en conocernos. Más bien permanecemos
completamente distraídos de ello”3.
¿Pero cómo podemos acercarnos a nosotros mismos? Y aún más allá de toda
psicología, ¿Qué es lo más propio del
conocedor respecto a todo el orbe de lo
conocido? Si se trata de un arte, lo sorprendente en este “arte de uno mismo”,
en esta fuerza centrípeta espiritual contraria a las fuerzas centrífugas de la diversión, es que comporta según Foucault
una superación del yo para abrirlo radicalmente a la alteridad y a los demás. Es
decir, hay una gran paradoja: mientras la
“diversión”, en la que siempre estoy con

otros, nos convierte en unas especies de
mónadas, en el cultivo de la espiritualidad
me encuentro realmente con los demás.
Pero no adelantemos acontecimientos.
Vayamos por partes. ¿Qué debemos
entender por espiritualidad? ¿Hay algún
poso de verdad en la gran mezcolanza
de las espiritualidades contemporáneas o
todo es mero artificio y mercadotecnia?
¿En qué consiste este arte de uno mismo
al que asocia Foucault la espiritualidad?
¿Sobre qué se ejerce este arte?
3. ¿Cómo acercarse al espíritu?

3 Friedrich Nietzsche, La genealogia de la moral,
Editorial Laia, Barcelona, 1981, p. 31.

El camino de la ciencia y el método científico contemporáneos no parece que nos
acerquen a la espiritualidad, a este “arte
de uno mismo” y a esta interioridad que
evoca Foucault. En parte es bien lógico.
Es a través de nuestros actos conscientes, de nuestra interioridad, que desarrollamos el método científico y que apuntamos a objetos, pero la interioridad se
sacrifica en el proceso. El conocedor, el
vidente, se olvida de sí mismo en la elaboración de un conocimiento objetivo.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica

La física, por ejemplo, establece leyes
sobre fenómenos electromagnéticos.
Clasifica las ondas que dan lugar a la
percepción de colores según sus longitudes de onda. La psicofísica y la neurología de las áreas de la corteza occipital agregan un conocimiento cada vez
más preciso sobre la estructura de la
percepción del color en los seres humanos. Pero, a diferencia del poeta y del
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artista, no tienen nada que decir sobre
mi captación inmediata del color. La astronomía me informa de que los rayos
solares tardan ocho minutos en llegar a
la Tierra de modo que cuando siento el
Sol acariciándome la piel no puedo estar
seguro de que el Sol exista, pero permanece muda sobre el inmenso placer que
siento por su carantoña.
Muchos científicos cuando construyen
sus teorías parecen olvidar su propio mirar, como si no fuera su propio mirar el
que constituye el mundo como tal. Todo
lo que percibimos lo percibimos a través
de nuestro cuerpo. Nuestro propio pensar (el de cada uno) es absolutamente omnipresente en todo. No se puede
pensar en ningún objeto completamente
independiente de los actos conscientes.
Si, por ejemplo, pienso que una estrella a
millones de años luz es independiente de
mi pensar, por el hecho de estar pensándolo, ya no es completamente independiente del pensamiento. Pocas personas
parecen darse cuenta de que incluso teorías como las del Big Bang dependen de
la conciencia.
Por supuesto, puede afirmarse que el Big
Bang fue un evento que ocurrió mucho
antes de que los seres humanos existieran en el universo, pero sólo desde el
punto de vista de la propia consciencia
presente. Sin actos conscientes, no es
que no habría teoría alguna, es que no
abría propiamente mundo o, si se quiere,
lo habría, pero sin que nadie fuera consciente de él. Pero fijémonos que incluso

esta última aclaración depende de un
acto consciente. Tan pronto como se intenta imaginar algo que es independiente
de la conciencia, ya deja de serlo.
Irónicamente esta presencia omnipresente de los actos conscientes es el hecho
inadvertido de la ciencia. Estamos obsesionados por lo que el filósofo Axel Honneth llama reificación universal, que convierte cualquier valor, vivencia o ser vivo
en un objeto4. Como científicos y seres
humanos comunes que participamos en
la sociedad de consumo, estamos tan
fascinados por las cosas sólidas que podemos poseer que tendemos a pasar por
alto todo lo que no es conmensurable
y medible. En cualquier caso, es obvio
que no podemos alcanzar la interioridad,
lo inverso de la “diversión”, mediante un
método (camino) todo lo importante y necesario que se quiera, pero que se aparta de la inmediatez con la que sentimos
las cosas. Sería como querer alcanzar el
horizonte caminando lo suficientemente
lejos en su dirección.
4. La excepción psicoanalítica y otros
caminos
No obstante, entre las disciplinas que se
reivindican como científicas hay una excepción notable en este camino hacia la
interioridad: el psicoanálisis. Quizás por
ello también se cuestiona tanto su estatuto científico. Sea cual sea el grado de
“cientificidad” del psicoanálisis éste pa4 Axel Honneth, Reificación: un estudio en la teoría
del reconocimiento, Buenos Aires, 2007.
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rece tomarse muy en serio la interioridad
singular de cada uno y trata de comprender desde esta interioridad fenómenos
fascinantes como el placebo, los embarazos psicológicos, la histeria, y la personalidad múltiple.

la esperanza, o la idea de que mejoraré,
o mis expectativas mentales, interactúen
con las neuronas, con el cuerpo? ¿Cómo
interactúa la interioridad, la mente, la psique o el espíritu con el cuerpo? ¿Cómo
funciona todo esto?

Hay constancia de que las pastillas placebo, cuanto más grandes, más rojas y
caras, más curan, y de que operaciones
quirúrgicas fingidas tienen efectos positivos. Están documentados los casos
de embarazos psicológicos. Y todavía
son más sorprendentes los fenómenos
histéricos: sordera, parálisis, contracturas, ataques ceguera sin ningún origen
físico. Es muy impactante el caso de las
mujeres camboyanas que quedaron ciegas sin ningún daño en los ojos ni en el
cerebro. Sucedió que habían sido testimonios de las atrocidades de los khmers
rojos. Es como si se dijeran a sí mismas:
“no puedo vivir con lo que vi. Ahora somos ciegas”5. Los trastornos de personalidad múltiple en los que el paciente
necesita más de una personalidad para
adaptarse a la realidad son, si cabe, más
asombrosos. En algunos casos, una
personalidad mantiene la ceguera y otra
personalidad no6.

Según Sigmund Freud, las vivencias singulares (mentales) de las personas crean
una sugestión que se convierte en síntoma fisiológico. Uno de los elementos curativos de la terapia psicoanalítica es la
transferencia por la cual el doctor juega
un rol de padre, hermano o madre, que
acaba pudiendo transformar el estado de
ánimo y el estado físico del paciente. Sea
cual sea la explicación, los efectos de la
psicoterapia psicoanalítica (sin fármacos)
son bien reales y cambian la vida de la
gente. Parece que las ideas pueden provocar parálisis y que también pueden hacerla desaparecer.

Nadie se sorprende de que a una persona que está estresada le salgan manchas
rojas en la cara, aunque el problema de
fondo es el mismo que el de los fenómenos mencionados. ¿Cómo puede ser que
5
“Long Beach Journal; Eyes That Saw Horrors
Now See Only Shadows” New York Times, 8-9, 1989
6 “La mujer ciega que puede ver cuando cambia de
personalidad”, BBC Mundo, 27-11- 2015

Es decir, de alguna manera, por implicados que estén, el psicoanálisis mantiene una distinción entre la mente o
espíritu y el cuerpo y las ideas pueden
provocar efectos terribles como la parálisis o la ceguera sin lesión orgánica
alguna. No estamos tan lejos de las
discusiones de la princesa Elisabeth de
Bohemia con Descartes sobre como
pensamientos e ideas inmateriales podían afectar al cuerpo. A pesar de la
ingente cantidad de estudios, creo que
no hay todavía una teoría o explicación
completamente consistente que explique todos estos fenómenos.
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Más allá de las ciencias contamos, para
acercarnos a la interioridad, con el camino del arte, de la poesía y de la novela. Y
desde luego existen diversos métodos en
todas las tradiciones y culturas que nos
asoman al mundo del espíritu, desde los
“ejercicios espirituales” de Ignacio de Loyola, hasta los diferentes tipos de yoga,
meditación y retiros.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica

El camino que seguiré en este artículo
es el de una corriente filosófica llamada
fenomenología. Su nombre viene precisamente de su intento de aprehender y
describir con mucho cuidado la realidad
tal como nos aparece (fenómenos) inmediatamente antes de cualquier interpretación de este aparecer. Fue René Descartes el que inició este camino. Además, la
misma forma del discurso que utilizó R.
Descartes, la meditación, parece la más
apropiada para acercarnos al mundo del
espíritu. Desde luego, existen muchísimas
formas de meditación y nos encontramos
aquí con otra noción muy poliédrica, pero
en todos los casos implica una especie
de esfuerzo interno, “un cerrar los ojos”,

para intentar contemplar, analizar u ordenar el mundo interior. No es extraño que
esta forma meditativa se repita a menudo
en muchos de los autores que se mueven
en la órbita de la fenomenología.
5. Empezar por el comienzo
Hay muy pocos pensadores que empiecen por el comienzo, que quieran poner en
cuestión todas las opiniones y concepciones recibidas a la manera de Descartes.
Descartes duda de todo lo que puede dudar: la realidad podría ser un delirio como
lo es para los que sufren de esquizofrenia,
podría estar tomando un sueño por realidad, o incluso podría ser víctima de un
genio maligno entretenido en engañarme,
pero (y ésta es la gran diferencia con el
fanático de la duda) no puede dudar por
más que quiera de su duda misma mientras está dudando. Lo expone genialmente en su primera y segunda meditación7.
Parece que al menos hay una verdad frente a la que palidecen todas las demás. De
alguna manera todos los fenomenólogos
emulan este espíritu de principiante de
Descartes, tanto en el sentido de ser muy
escépticos en todo sin hacer del escepticismo un dogmatismo o fanatismo más,
como en el sentido de empezar de nuevo
y de empezar por el principio.
No me dedicaré a exponer lo que dicen
los principales pensadores que hallan inspiración en la fenomenología, ni a discutir
sus diferencias, sino que intentaré exponer
7
René Descartes, Meditaciones metafísicas,
Gredos, Madrid, 2003
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el análisis de Antonio González que, especialmente en su libro Surgimiento: hacia
una ontología de la praxis, recoge los análisis fundamentales de la fenomenología,
mantiene un diálogo apasionante con M.
Henry, X. Zubiri y M. Heidegger y ilumina lo
que entiendo yo que es el espíritu8.
6. Análisis de lo inmediatamente dado
Como todo fenomenólogo, Antonio González, antes de enzarzarse en cualquier
explicación teórica (científica, filosófica,
religiosa, etc.), lo que pretende es describirnos lo inmediatamente dado, la base
de todos los demás saberes. Esta descripción no se deriva de ningún razonamiento, sino más bien de la suspensión
de cualquier juicio, de poner por un momento entre paréntesis toda teoría de la
realidad (que es a lo que llamamos metafísica) ya sea materialista, idealista o de
cualquier otra índole.
Y la verdad es que estamos tan llenos de
teorías y dogmas que una descripción
lo más clara y precisa posible de lo que
se experimenta inmediatamente en su
forma más prístina, independientemente
de cualquier interpretación o explicación,
es mas difícil de lo que parece. Hay que
prescindir de ideas tan asentadas como
la creencia de que en mi hay un yo per8
Antonio González, Surgimiento. Hacia una
ontología de la praxis, USTA, Bogotá, 2014. Advierto
al lector que más que ser fiel a los planteamientos
de Antonio González los utilizo para desarrollar en
algunos puntos clave mi propio análisis, que es lo
que yo veo claro en estos momentos. Exponer las
divergencias requeriría mucho más espacio. El lector
que quiera profundizar en ello debería leer el libro de
Antonio González.

manente, un sujeto que es el foco por el
que desfila la realidad, o que la realidad es
como algo que está ahí fuera de nuestras
percepciones, etc. etc. A todas estos esquemas tan comunes que lastran nuestro
modo de comprendernos y de comprender el mundo es lo que la fenomenología
ha llamado siempre la “actitud natural”:
el estar abocados a las cosas impidiéndonos permanecer en la intimidad más
íntima de lo humano, en el misterio y la
luminosidad del ser9.
7. Los actos y las cosas
Si intentamos ir mas allá de esta “actitud natural”, en cierto modo ingenua, y
atendemos a lo inmediatamente dado en
nuestro quehacer cotidiano nos damos
cuenta de que vivimos en una continua
sucesión de actos, de acciones más o
menos conscientes. Acto es el movimiento de nuestra mano para tomar la taza del
café, la tristeza que siento al evocar la ausencia de un ser querido, la rememoración de algún suceso pasado, el teclear el
ordenador, el pensar en una ecuación, el
proyectar una actividad futura. Estos actos transcurren continuamente sin que se
repitan jamás. Puedo tener el mismo recuerdo hoy, mañana y dentro de un año,
pero por el hecho mismo de estar en una
sucesión instantánea no es exactamente
el mismo.
A pesar de la enorme diversidad de todos
los actos humanos, encontramos algunas
9 Esta permanencia en la intimidad tiene poco que
ver con ser ateo, religioso o agnóstico.
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características comunes a todos ellos.
La más obvia es que en todos se hace
presente un “algo’’. En todos nuestros
actos, ya sean prioritariamente reflexivos, afectivos, volitivos o imaginativos,
hay una presencia de las cosas sentidas,
queridas, imaginadas, pensadas, etc. En
los actos emocionales y sentimentales,
por ejemplo, se da la presencia de un recuerdo, de una ausencia, de un día triste
o feliz. Incluso en técnicas como la meditación zen, donde se pretende vaciar a
los actos de todo contenido, lo único que
conseguimos después de unas largo y
exigente entrenamiento es concentrarnos
en “algo”: un punto imaginario, la respiración, etc.
A todo este cúmulo de “algos” A. González les llama “cosas” en el sentido
más amplio de la expresión. Pueden
ser cosas materiales, pero también individuos humanos, animales, mi propio
cuerpo, constructos matemáticos, seres fantásticos, sueños. Las cosas son
sencillamente lo que surge en nuestros
actos. Los actos son actualizaciones de
cosas en cualquiera de los momentos
que componen el quehacer cotidiano de
los seres humanos.
8. Los actos y la realidad
Por muy diversas que sean, todas las
cosas que surgen en los actos tienen
algo en común, su momento de alteridad. Las cosas se presentan en nuestros actos como radicalmente otras del
acto mismo de estar sintiéndolas o apre-

hendiéndolas10. Se presentan “como si”
fueran perfectamente independientes
de que yo las esté sintiendo. Precisamente por eso las alucinaciones y los
sueños nos parecen reales y por eso la
persona que sufre de esquizofrenia no
puede distinguir su delirio de la realidad.
Podemos efectivamente dudar del contenido de todo lo que se nos presenta,
de que corresponda a algo real fuera de
la percepción. Una metafísica como la
del vedanta, que afirma que “lo real” es
una ilusión, no es imposible, pero lo que
es indubitable es que, en mi sensación,
en todos mis actos, sufra o no de esquizofrenia, esté soñando o en vela, sea lo
que percibo un holograma o un espejismo, las cosas se presentan como radicalmente independientes de que yo las
sienta y el acto de verlas como reales es
absolutamente cierto.
Zubiri llama “realidad” a este modo de
quedar las cosas en nuestra aprehensión
existan o no fuera de ella. Por eso considera al ser humano como un animal de
realidades. La realidad entendida como
alteridad está en todas partes, en la silla
y la mesa que veo, en el sueño, en el delirio, en la fantasía, en la sensación de mi
espalda y piernas, en la imaginación matemática. Es después que teorizamos y
establecemos que unas cosas como los
sueños son reales sólo en nuestro interior
o que las visiones que tienen las personas que sufren de esquizofrenia son fruto
10
Se trata de la aportación más importante y
original de Zubiri a la historia de la filosofía. Es lo que
llama el momento de “alteridad'' o “de suyo” de las
cosas
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de una enfermedad (no todas las culturas
lo piensan así)

9. Coactualidad de los actos y las
cosas

De la realidad aprehendida inmediatamente en nuestros actos es de donde
partimos y a la que vinculamos, como a
un hilo conductor, toda otra realidad interna o externa. Y lo hacemos no por alguna razón dogmática, sino porque sin la
realidad dada en nuestros actos no habría nada. Es muy razonable pensar que
si desaparece la humanidad el universo
seguirá existiendo como ha existido muchos millones antes de la aparición del
ser humano, pero incluso esta afirmación
pende del hecho de estar percibiendo
continuamente cosas en forma de alteridad. Sin animales de realidades parecidos a nosotros todo el jolgorio del universo permanecería velado como un baile
sin público alguno.

En todo acto se da una copertenencia,
mismidad o coincidencia plena, que Zubiri
califica de coactualidad o actualidad común, entre el acto y la cosa. Se trata simplemente de que al sentir algo real no solo
queda actualizada la cosa real, sino que
también, al mismo tiempo, queda actualizado el propio acto de sentir. ¿Cómo está
mi ver en el árbol que veo? Ciertamente
no veo mi ver mismo, sino que al actualizárseme el árbol se coactualiza a la vez
el ver mismo. “Siento que veo un árbol”.
Lo mismo podemos decir de todo tipo de
actos. Así si palpo una piedra siento su
dureza y hendiduras como algo real (“de
suyo”), pero no palpo el palpar mismo, ni
lo siento de la misma forma que la piedra,
simplemente lo que sucede es que me
siento palpando. Por más volcado y embebido que esté en las cosas actualizadas
en los actos -el gol que acaba de marcar
mi equipo preferido, o el modo distraído en
el que he ido a parar a un sitio-, hay en el
fondo un momento más o menos borroso,
un momento consciente mínimo.

Las realidades que surgen en los actos
ejercen un poder o dominancia. No se
imponen o no rigen del mismo modo
sobre mi piel la brisa suave que proviene del ventilador que el agua hirviendo.
En esta dominancia o regir de las cosas
sobre los actos se expresa una primaria
libertad en el sentido de que el acto surge como independizado, “liberado” de
las cosas. Sin esta primaria liberación,
lo que habría, en lugar de dominancias
diversas de las cosas, es un completo
encadenamiento estimúlico a ellas.

Este momento consciente de todo acto
será todo lo vago que se quiera, pero
permanece activo y operante como estos
testigos del ordenador o del televisor que
nos indican que no están del todo desconectados. No hay posibilidad ninguna de
tener una sensación o percepción si en el
fondo de ella no hay ese momento más
o menos difuso que es el sentirse de alguna manera envuelto en esa percepción
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o sensación. En todo acto, sea de la naturaleza que sea, no solo se siente algo,
sino que se “co-siente” el acto mismo.
10. Distinción de los actos y las cosas
No hay actos sin realidad. Ahora bien, el
acto, siempre coactual, es distinguible
en el análisis de lo actualizado en él. Y
aquí se encuentra una contribución muy
importante de Antonio González, llena de
consecuencias, al análisis de Zubiri. A.
González nos hace reparar en que los actos, aún siendo co-sentidos, no son cosas, ni se actualizan como las cosas, ni,
por tanto, estrictamente hablando, son
“reales” como lo son las cosas que se actualizan en el acto. La realidad del acto no
es la misma que la de las cosas
No aprehendemos los actos, la percepción misma, como aprehendemos la realidad de las cosas. Como diría Wittgenstein los actos no son “algo”, no son una
“cosa”. A diferencia de éstas no se nos
hacen presentes como algo otro. Como
afirma el mismo Zubiri el acto no es actual como una cosa más. No podemos
encontrar actos sin cosas reales, sin embargo, no podemos tratar los actos como
si fueran “cosas” reales.
La razón de esta diferencia para A. González es que los actos no aparecen porque ellos son el aparecer mismo. Los
actos, sin duda, acontecen, se dan, suceden, no se pueden ni tan solo poner en
duda, pero no son reales en este sentido
zubiriano tan amplio con el que hemos

definido la realidad. No sentimos los actos exactamente igual que las cosas que
aparecen en ellos. No los sentimos como
una alteridad, como la alteridad de todas
las cosas que aparecen en los actos

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica

La diferencia entre la cosa y el acto no es,
por tanto, la que hay entre la alteridad de
dos cosas reales, sino la diferencia entre
lo que es cosa (alteridad) y aquello que
nunca lo es: la actualización misma. Y es
que la coactualidad de los actos y de las
cosas incluye también una diferencia originaria: las cosas actualizadas se presentan como radicalmente independientes
de su surgir, mientras que los actos no
se presentan como “otros”, sino que se
nos presentan como diáfanos, patentes
e inmediatos por más que siempre estén
coloreados por un temple (tristeza, ímpetu, entusiasmo etc.,) y que se pueda distinguir entre diferentes tipos de actos (de
rememoración, de olfato, de tacto, etc.).
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11. La diafanidad, patencia e
inmediatez de los actos
Los actos simplemente son diáfanos,
abiertos a la actualización de cosas. Y
es por esta apertura y diafanidad que las
cosas son visibles, audibles, olfateables,
saboreables, tocables, etc.
Los actos llevan consigo una patencia
indiscutible. Son obvios, incuestionables. Estoy sintiendo siempre esto o lo
otro. No podemos dudar, aunque quisiéramos, del acontecer de los actos. Puedo dudar de todas las cosas, y de todas
las realidades que aparecen en los actos, pero no de que acontezca este acto
de dudar. Puedo dudar de la realidad de
lo que veo, pero no de que tiene lugar
este acto visual. Pero ni tan siquiera el
que sufre de esquizofrenia puede confundir un tipo de acto por otro (un acto
de oler, por uno de ver, etc.,). Y si entendiéramos la “realidad” como un criterio
de verdad, al modo como en el lenguaje
coloquial decimos “esto es real y esto es
ficticio” tendríamos que decir que los actos son más reales que todas las realidades aprehendidas en ellos.
Y es que los actos además de diáfanos,
patentes e indudables son inmediatos.
La inmediatez significa que no llegamos a
los actos por medio de algún tipo de reflexión, de vuelta sobre uno mismo, sino
en todo caso por Mindfulness, por una
atención plena al acto. Los actos son lo
más inmediato a nosotros mismos. En su
inmediatez, el ver, el oír, el sentir en ge-

neral no se puede poner “delante” de nosotros, como si fuera una cosa. Los actos
acompañan todo lo que hacemos, sea
pensar, trabajar, descansar o dormir. Solo
podemos escapar de ellos muriendo.
12. La vida íntima de los actos
Es importante remarcar que la diafanidad
de los actos no es la diafanidad de un
cristal, éste no tiene “vivencias”, no siente
ni queda amarado por ningún estado de
ánimo, sino que es una transparencia viva
en la que habitamos permanentemente.
Los actos, en su diafanidad, patencia e
inmediatez, son “vivencias”. El término
“vivir” puede entenderse en el sentido de
“estar en vida” (vida biológica), y también en el sentido de “tiempo vivo”, del
“ahora viviente” que sentimos, gozamos
o padecemos en cada uno de nuestros
actos. Por eso decimos que la vida hay
que vivirla.
Las vivencias de los actos están siempre
coloreadas por diferentes temples (me
alegro de la lluvia, temo el trueno, gozo
el cuadro, sufro el ruido de los coches) y
ello constituye nuestra intimidad, la fibra
misma de nuestra vida. Los actos son lo
más íntimo a nosotros mismos. La “vivencia” es vivida siempre en primera persona, desde una perspectiva singular que
no se puede deducir ni derivar desde la
perspectiva de una tercera persona.
La vida íntima, la vivencia singular propia de cada uno, es a la vez biológica y biográfica. Desde luego, con el
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colapso del organismo bio-social que
somos, morimos. También cuando se
agotan todas las posibilidades de cualquier proyecto o idea que queramos
realizar en el futuro lejano o en el más
inmediato. Pero fijémonos que la muerte biográfica no va siempre pareja con
la biológica. Puedo pasar años, por
ejemplo, entubado en un hospital, viviendo como un mero organismo. Una
vida plenamente humana necesita de
la vida biográfica.
Del mismo modo, también morimos
cuando olvidamos este extraordinario aparecer de cosas ante mi en cada
instante: rostros, olores, sonidos, paisajes... Este olvido deshumaniza al ser
humano, lo convierte en cosa, en zombi,
en máquina, en algo medible por su productividad y eficacia, y utilizable, como
es muchas veces el caso en nuestro sistema económico, como una mera mercancía. Es la muerte espiritual. Por eso,
no es extraño que cuando se recupera
esta vida íntima se hable a veces de “renacimiento espiritual” o de “despertar”:
estamos recuperando la vida íntima y
singular propia de cada uno, rescatándola del olvido.
Sin embargo, a pesar de que los actos
“vivos” están siempre conectados a mi,
las vivencias no están nunca separadas
de las cosas, al contrario, nuestra intimidad está siempre llena de personas,
de lugares, de situaciones, de recuerdos, de ideas. No podemos acceder a
la intimidad patente de nuestros actos al

margen de lo que surge en ellos. La vida
íntima es inseparable de las cosas y de
la realidad11.
13. El cuerpo, la carne y la persona en
los actos
El aparecer de nuestro propio cuerpo en
nuestros actos mantiene algunas características muy propias respecto al aparecer
de las demás cosas: no puedo captarlo
plenamente con mis sentidos. No puedo
rodearlo, ni verlo desde fuera, ni alejarme
de él como puedo hacer con muchas “cosas” que surgen en los actos. El propio
cuerpo permanece siempre en el centro
de toda aproximación a las demás cosas
que me rodean. El cuerpo es, en este sentido, una especie de “punto cero” respecto
a todas las sensaciones, un “aquí” permanente respecto a todas las demás cosas.
El surgir de los actos acontece siempre en
un aquí, y este aquí está acotado por localizaciones corpóreas.
Por otra parte, nuestro cuerpo aparece,
al mismo tiempo y de forma inseparable,
como un cuerpo vivo, un cuerpo que siente
y en el que se localizan todas las sensaciones posibles. A. González llama “carne” a
esta corporeidad viva que cualifica a todo
acto en cuanto acto. La carne es el lugar
del surgir de los actos, de su ver, sentir, oír,
degustar, gozar o sufrir; el lugar de la apertura a una dimensión absolutamente distinta de todo lo que aparece en el mundo
pues es en él donde surgen todas las co11 A. González, “El arte rupestre”, Pensamiento,
vol. 75, 2019, n. 283, p. 1053
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sas. La fibra intima de mi frágil carnalidad,
los “actos vivos”, mis vivencias singulares,
aquello que resuena corpóreamente, pero
que, sin embargo, no es nuestro cuerpo
físico, es a lo que A. González llama persona. La persona es el resonar carnal y
expresivo de los actos en nuestro cuerpo y
no un sujeto situado “por detrás” o escondido dentro del cuerpo.

y nada mas. No obstante, es aquí donde
encuentra solución la paradoja de Foucault que planteamos al principio: sólo
desde mi persona y mi singularidad puedo acercarme a la persona y singularidad
del otro.

14. Los demás en los actos
Atendiendo exclusivamente a los actos,
podemos preguntarnos ahora si los demás seres humanos nos aparecen como
cosas y deducimos que son personas o si
surgen directamente como “carne viva”,
como personas. Creo que lo único que se
puede decir desde la descripción de los
actos es que hay al menos algunos actos
compartidos en el que aparecen dos carnes. El ejemplo que pone A. González es
que al darse la mano dos personas surgen en un solo acto dos manos.
En cierto modo, hay dos carnes porque
hay dos manos, dos cuerpos que surgen.
Pero, en cierto modo, hay una sola carne
porque hay un acto que es compartido.
En este segundo caso hemos pasado de
la comunidad de acto a la diferenciación
de los cuerpos. Y si hay actos compartidos, entonces podemos decir que hay
una dimensión de la carne que se comparte. Pero también hay que decir que a
pesar de compartir algunos actos nada
podemos captar del sentir de la carne
del otro, de la otra persona. Los actos
compartidos son los que vive cada uno

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica

15. Actos y espíritu
Después de este breve resumen del análisis de A. González de los actos, condimentado con mi propia perspectiva, creo
que se puede entender mejor que es lo
que podemos llamar espíritu: la “carne
viva”, la persona, esta trama íntima, inmediata, singular y viva en la que habitan todos los seres humanos crean en lo
que crean, sean ateos, agnósticos o religiosos. Toda espiritualidad que se precie
hace pie en esta trama íntima.
Como hemos visto, no estamos hablando de algo místico, o de una fe religiosa,
sino de un conocimiento muy ordinario y
cotidiano: de aquello que vivimos, hacemos, pensamos, sentimos y observamos
en cada instante, pero dándonos cuenta
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de lo asombroso de esta trama de la vida,
de estas vivencias íntimas y permanentes,
en la que estamos inmersos cada uno. La
espiritualidad originaria de la que hablo
aquí es la que a menudo nos recuerdan
algunos filósofos, poetas y artistas: la que
nos mantiene en la sorpresa de esta vida
que surge en los actos humanos, en el
asombroso darnos cuenta de la existencia inmediata.
Esta raíz de toda espiritualidad es un hecho que puede explicarse de muchas formas. Un materialista puede perfectamente
defender que las propiedades de la mente,
el espíritu, la conciencia o de lo que hemos
llamado la vida íntima, por mas que no son
reducibles a los elementos que configuran
el sistema (neuronas, cerebro, sinapsis,
sistema nervioso, etc.), emerge del mismo
sistema material corporal que somos, o
de un caos original. Hay muchas explicaciones más o menos razonables posibles,
pero es porque habitamos en esta trama
íntima, en el espíritu, que podemos desarrollar todo tipo de explicaciones.

El camino en el campo, apartado de la carretera habitual, del pensar común, de la
mirada racional, vacía, general y corriente,
es el lugar donde lo sencillo da acogida a
todo lo que surge y a través de su descripción Heidegger nos convoca a mirar y
sentir de una nueva forma las cosas. De
una manera que deje ser, que no quiera
destrozar y doblegar a las cosas mediante la arrogancia de la razón, que deje ser
a los tilos, la colina, el roble, el banco de
madera, las cortezas, los sembrados, la
cocina del hogar, el haz de leña, los surcos
y las flores. Este “sencillo” desasimiento al
que nos invita Heidegger es “suspensión
de todo razonar calculador”, de todo acto
de dominio, y procura la “recepción del milagro de lo viviente”. A los hombres sordos
y olvidados de su espíritu “lo sencillo les
parece uniforme. Lo uniforme harta. Los
hastiados encuentran sólo lo indistinto. Lo
sencillo se les escapó. Su quieta fuerza
está en ellos agotada”13.
17. Espíritu y creencias

El espíritu se revela en lo más sencillo, se
basa en algo muy ordinario, en la vivencia
de todo lo que se vive, se hace, se piensa,
se siente y se observa. Es tan sencillo que
ni reparamos en él. El texto de Heidegger,
“El camino del campo”12 creo que expresa muy bien esta sencillez del espíritu y a
la vez la dificultad de lo sencillo.

Pero, por más que el ser humano olvide
esta fuerza de lo sencillo todo ser humano continúa siendo un ser espiritual
viviendo distraídamente la trama íntima
de su vida, embebido más en las cosas
que en su ser propio. El espíritu desborda
todo tipo de creencias, de fórmulas y de
ortodoxias, sin embargo, en el límite es
imposible desprenderlo de toda creencia. Como decía Ortega y Gasset, las
creencias no se tienen, en las creencias

12 Martin Heidegger, Camino de campo, Herder,
Barcelona, 2003.

13

16. La sencillez del espíritu
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se está14. “Creer” alude no tanto a lo que
decimos que creemos, sino fundamentalmente a aquello por lo que damos el
corazón, es decir, al centro o fondo último
de nuestro ser15. En las creencias nos encontramos siempre sumergidos, configuran más o menos explícitamente nuestra
vida y nuestro propio cuerpo, y siempre
podemos cambiarlas o retocarlas a partir
de nuestra experiencia personal.
Grosso modo, en el espíritu humano se
abren cuatro grandes vías o tipos de
creencia: ateísmo, agnosticismo, indiferentismo y religión16. Cada una de estas
vías se abre, a su vez, en una gran pluralidad de caminos y matices individuales,
sociales e históricos. En la espiritualidad
cristiana, por ejemplo, al hallarse en su
centro el Dios Crucificado, se abraza y se
ama ante todo a la víctima, al oprimido y
al sufriente, y es muy diferente de otras
espiritualidades religiosas que entienden
a Dios como el fondo nutricio del cosmos y que, en consecuencia, acentúan
las experiencias místicas y extáticas que
conectan con este fondo.
Cada camino es constitutivamente problemático, experiencial (no consigue
más que una verificación siempre asintótica de su creencia), incierto y opcional.
Ninguna vía ni senda se puede plantear
14
José Ortega y Gasset, Ideas y creencias en
Obras completas, t. V, Revista de Occidente, Madrid,
1951, p. 383.
15 José Arregui y Carmen Magallón, et. al.) Después
de Dios. Otro modelo es posible, Nuevo tiempo axial,
Edición digital, 2021, p. 142.
16 Xavier Zubiri, El Hombre y Dios, Alianza Editorial,
Madrid, 2013

como la actitud primaria frente a la que
se deberían justificar las otras opciones.
Histórica, geográfica y sociológicamente
tendrán extensiones y preponderancia
diversas, pero son todas ellas siempre
una posibilidad abierta. Estos caminos se
recubren entre sí. Puede haber ateísmos
nominales más religiosos que las religiones tradicionales y religiones nominales
más ateas que cualquier ateísmo. Puede
haber más diferencias entre lo que se califica de religión o de ateísmo que entre
determinadas religiones y ateísmos. No
son compartimentos estancos. Puedo
también cambiar de vía.
En cualquier caso, hay siempre una especie de tensión entre espíritu y creencias.
Si nos atenemos a los actos y al espíritu
mismo favorecemos una “desligación”,
distensión o liberación respecto a todas
las cosas y realidades en que creemos
cuyo riesgo es la indecisión permanente,
y si nos atenemos a las cosas favorecemos una “religación” a algún poder de lo
real cuyo riesgo es que los actos queden
esclavizados por algún poder o tendencia
idolátrica.
18. Espiritualidad y política
Hablar de espiritualidad en la política
puede parecer paradójico y contradictorio, pues a menudo la política se concibe como lucha por el poder, como una
confabulación de estrategias e intrigas
perversas, y los ejemplos de corrupción,
abusos de poder, seguidismo y negación
del propio pensamiento son desgracia-
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damente muy abundantes. A su vez, la
espiritualidad suele entenderse como huida del mundo, como abandono de lo material, de las preocupaciones terrestres y
temporales, para entregarse a las “cosas
de arriba” o al “más allá” de la historia.
Y también abundan los ejemplos de este
tipo de “espiritualidades” individualistas
y peor incluso de “maestros espirituales”
charlatanes que envuelven y seducen a
sus seguidores con el único fin de satisfacer su ambición de poder y dinero.
Este desencuentro parte de dos concepciones completamente erróneas de lo
que es la política y lo que es la espiritualidad. En su sentido original, política es la
búsqueda y organización del bien común,
el bien de todas las personas y de toda la
persona, es decir su desarrollo más pleno
e integral, y espiritualidad es un darse
cuenta de lo más propio y patente de los
seres humanos, de esta parte nuestra no
reducible a lo físico que incluye el sentir
las cosas, las emociones, la voluntad y
el modo de vivir la vida. Además, en el
mismo espíritu hemos visto que hay un
momento “político”, sea porque hay actos compartidos, sea porque podemos
descubrir en la carne del otro la misma
interioridad que vivimos en nuestra carne
y unirnos a él al darnos cuenta de que todas las demás vidas singulares están sujetas a la misma condición que la nuestra.
El cultivo espiritual nos abre la posibilidad
de resistir el interés de todo poder por
transformar el espíritu humano en un “espíritu de funcionario” caracterizado por la

obediencia y la falta de empatía y ética.
También nos abre la posibilidad de no dejarnos llevar por la apabullante y atractiva
religión consumista y redescubrir aquellas
actividades improductivas y gratuitas que
hacen la vida mucho más agradable y humana que sus substitutos consumistas:
disfrutar de un paseo, sentir el viento o el
sol sobre la piel, escuchar el sonido del
agua que corre, oler un jazmín o conversar con un amigo.
El ejercicio sobre uno mismo nos permite persistir en la lucha, incluso bajo la
sensación de impotencia y los incentivos
permanentes para el desánimo, la desesperanza y el cinismo, que son las armas
más poderosas del poder. Sin este “auto-trabajo” difícilmente podemos aceptar,
por ejemplo, la derrota, comprender que
ni el triunfo ni el fracaso quitan nada a la
dignidad humana, o asumir nuestras mismas fragilidades (la enfermedad, la muerte, la frustración de nuestros deseos) y la
ambigüedad de todas las construcciones
históricas humanas (ya nos advertía Pascal, que quien quiere hacer el Ángel hace
la bestia) sin renunciar a crear una sociedad más justa y fraterna.
Solo a partir de esta base espiritual que
hemos intentado describir podemos, por
ejemplo, dar significado a nuestra existencia, mantener a raya nuestra agresividad, violencia y animadversión hacia
los otros, practicar una no-violencia activa, evitar disolver la carne de los otros
en ideas abstractas como la de la misma
“humanidad”, o procurarnos esa extraña
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sensación de bienestar que llamamos felicidad y que se encuentra muy por encima de la acumulación de cosas.
En definitiva, no hay una verdadera espiritualidad que no implique luchas y transformaciones sociales, ni hay luchas sociales que puedan mejorar el mundo sin
el cultivo del espíritu. Los que propugnan
un cambio “espiritual” como única condición para la transformación del mundo
acaban atrapados por el “estatus quo” y
los que promueven el cambio social olvidando todo “ejercicio” espiritual cuando
alcanzan alguna cuota de poder no tardan en parecerse a aquellos que criticaban, si es que de hecho había otro móvil
en su acción que la envidia de los poderosos y el deseo de copar ellos el poder.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie L’illa quàntica

19. Espiritualidad y ciencia
Sin el cultivo de la espiritualidad, nuestras
poderosas ciencias y tecnologías pueden
acabar con nosotros y con el medio. Hay
que abandonar la idea, todavía corriente,
de que las ciencias y técnicas, sin ningún

tipo de orientación espiritual, pueden resolver todos nuestros problemas. El proyecto de una inteligencia artificial que llegue a tener una conciencia como la de los
humanos es en este sentido muy paradójica. ¿Por qué estamos tratando de desarrollar artefactos dotados de conciencia?
¿Para que tomen decisiones éticas de las
que nosotros no somos capaces? ¿Qué
nos hace pensar que lo creado será mejor
que su creador? Si su “espíritu” es igual al
nuestro, las máquinas podrán suicidarse,
aburrirse y tomar decisiones irracionales
guiadas por la emociones. Y si de lo que
se trata es de hacernos inmortales transfiriendo nuestra trama singular de la vida,
eso que hemos llamado espíritu, a otro
tipo de soporte que no sea nuestro cuerpo ¿qué nos hace suponer que no vamos
a continuar matándonos por ideas absurdas, sintiendo celos etc.? ¿No sería más
fácil, interesante y productivo “ejercitar”
aquí y ahora, nuestro espíritu?
Sin duda, la inteligencia artificial actual
ya supera muchas de las capacidades
de la inteligencia humana: capacidad de
cálculo, toma de decisiones algorítmicas,
aprendizaje de estrategias, rapidez de
las operaciones, y es fácil pensar que su
capacidad en estas lides va a aumentar
mucho más, pero la inteligencia artificial
está muy lejos del elemento más propio
y originario de la inteligencia humana: la
actualización de los actos y las cosas,
que es lo que hemos definido como espíritu. Lo máximo que hemos conseguido, al menos de momento, son máquinas que se comportan “como si” tuvieran
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espíritu, es decir, pueden actuar como si
vieran algo, como si estuvieran sufriendo
alucinaciones, pero ni las ven, ni las sufren. Son como la habitación china que
evocaba Seerle17.
Creo que la inteligencia artificial más que
parecerse a la inteligencia humana se parece a una inteligencia zombi. Un zombi
es un ser que se comporta exactamente
como lo hacemos nosotros, excepto por
el hecho de que no tiene experiencia ni
vivencia de nada. Está exento de la vida
singular e íntima y de temples de ánimo.
Y aquí, a tenor de lo que hemos analizado, es pertinente formularnos al menos
tres preguntas:
¿Qué nos hace pensar que acumulando
capacidades algorítmicas y de cálculo llegaremos a fabricar actos conscientes, a
crear un espíritu humano? ¿No es más
bien como pretender alcanzar el horizonte de mi ver caminando? Recordemos
que para acceder a él debemos suspender “el razonar calculador” muy distante
y hasta opuesto al espíritu, y procurar la
“recepción del milagro de lo viviente”.

17 “El famoso ejemplo de la habitación china, de
John Searle, sirve para explicar que no existe ninguna
verdadera vivencia singular detrás de un mecanismo
de computación: una persona se encierra dentro de
una habitación y le hacen llegar unas preguntas en
chino que no entiende, pero aprende a responder
correctamente aplicando mecánicamente reglas de
correspondencia entre paquetes de símbolos chinos e
ingleses. Esto no quiere decir que tenga la más remota
idea de lo que contesta; sólo se limita a computar,
a manipular signos, sin entender nada". Joan Albert
Vicens, “Poden pensar les màquines? Quatre tesis
sobre la intel·ligència artificial”. Comprendre. Revista
catalana de filosofia, 2021, Vol. 23, Núm. 1, p. 49-75.

¿Qué supone para nosotros que la máquina además de actuar “como si” fuera
humana sea realmente espiritual, “metal
vivo” como nosotros somos “carne viva”?
Desde la pura eficiencia es mucho mejor
ser una máquina al estilo zombi, es decir, reducir la carne viva del hombre a la
“carne” fría y tecnificada de un ordenador,
ejecutar todos los procesos mentales que
ejecutamos los humanos sin ser consciente, pues precisamente una característica a la que nos abre el sentirnos vivos,
el espíritu, es a la posibilidad de tomar
decisiones completamente irracionales,
o tontas y a locas, o puramente llevadas
por la emoción, o motivadas por nuestras
crisis existenciales.
¿No se trata en este intento de construir
una máquina artificial con espíritu de la vieja creencia del alma inmortal? ¿De la idea
mítica de desprenderse del cuerpo, de sus
fluidos, poluciones, excreciones y fragilidades? El sustituir la carne viva por la máquina viva ahorraría comer, crecer, sudar, etc.
El espíritu que he intentado describir es un
espíritu carnal y no un espíritu preso en un
cuerpo. Tendemos a pensar que el espíritu,
como la mente, se sitúa en el cerebro, pero
el cerebro está íntimamente conectado a
todos los músculos, al sistema esquelético, a la tripas, al sistema inmunológico, a
los equilibrios hormonales. Conformamos
una unidad psicoorgánica18.

18
X. Zubiri, Sobre el hombre, Alianza Editorial,
Madrid, 1998.
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20. Llegar a donde ya estoy
La espiritualidad originaria es en un sentido muy literal un reencuentro con la fibra
más esencial de la propia y singular vida
humana. Por eso no es extraño que en
el mito y en muchos textos de diferentes
tradiciones o incluso en el arte y la literatura contemporánea se nos hable de un
segundo nacimiento en el que llegamos a
nosotros mismos, a donde ya estamos, y
retornamos a las cuestiones más originarias de la vida. Este retorno va de la mano
del “dejar ser” y de la apertura o tolerancia crítica frente a la gran polifonía de experiencias que podemos hacer y explicaciones que podemos dar de lo que nos
es inmediatamente dado en cada uno de
nuestros actos.

Hemos calificado de espíritu a la patencia de nuestros actos, a su surgir y a lo
surgido en ellos, y a la vida íntima que
entrañan. Parafraseando a Wittgenstein,
el surgir de los actos, a diferencia de lo
que surge en ellos no es “algo”, no es una
cosa, pero tampoco nada. Es justamente
el espíritu donde ya estamos.

El ser humano, tanto en su vida cotidiana como en sus esfuerzos teóricos,
presenta una potente tendencia a objetivar los actos, a medir las personas en
función del resultado de sus actos y a
reducir lo más personal e íntimo de su
ser a simple cosa. Basta reparar en la
historia de todas las creencias, ya sean
estas ateas, religiosas, indiferentes o agnósticas, para encontrar toda suerte de
ídolos ante los que se sacrifica el espíritu, la vida íntima propia y ajena. Remando en dirección contraria, resistiendo el
canto de sirena de las cosas, intentamos
acercarnos al espíritu que además de la
libertad implica una cierta experiencia
del don. No podemos donarnos esa vida
íntima a nosotros mismos.
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La pregària i el déu interior dels Estoics:
un model d’espiritualitat pel segle 21?
Jordi Pià Comella
Des del principi de la pandèmia, s’han
multiplicat els llibres de desenvolupament
personal que parlen de l’estoïcisme: la
distinció entre el que depèn de tu i el que
no en depèn, l’anàlisi escrupolós de les
nostres representacions, la pràctica de
tècniques que ens ajudin a racionalitzar
el nostre judici i comportament apareixen
com un remei eficaç per aprendre a dominar les nostres passions1. Malauradament, el risc del que ha esdevingut avui
una verdadera “moda estoica” és de caure en el parany de la caricatura i trair la
essència mateixa de la doctrina. Un molt
bon exemple n’és l’ús que en fan certes
multinacionals de la Silicon Valley : utilitzen les tècniques de l’estoïcisme per incitar els empleats a “adaptar-se” millor als
canvis de l’empresa i augmentar la seva
rendibilitat2. El estoïcisme esdevé així la
ancilla del consumisme globalitzat i en
lloc d’ensenyar-nos a ser lliures, ens ensenya la servitud voluntària.

1
Sobre l’actualitat de l’estoïcisme, veure, en el
món anglo-saxó, el blog Modern Stoicism (https://
modernstoicism.com), i a França Stoa Gallica (https://
stoagallica.fr). Es pot igualment consultar el llibre
que he escrit amb Charles Senard: Coacher avec les
Stoïciens, de Boeck Supérieur, 2020.
2
Veure, per exemple, l’article de Forbes “Sorry,
Silicon Valley: Here’s Why You Can’t Actually Be
A Stoic Nowadays” sept. 27.2019 (https://www.
forbes.com/sites/theyec/2019/09/27/sorry-siliconvalley-heres-why-you-cant-actually-be-a-stoicnowadays/?sh=24c21ff3764c).

Hi ha, tanmateix, un altre aspecte de l’estoïcisme que fins ara a estat molt poc
explorat i que de ben segur ens ajudaria
a tornar a una pràctica més humanista
d’aquesta filosofia: em refereixo a la component espiritual de l’ascesi3. M. Foucault
i P. Hadot han mostrat el rol cabdal de
l’ascesi en la interiorització i l’aplicació
dels dogmes estoics: la seva finalitat és el
progrés moral de l’home, la transformació
de la seva visió del mon i la seva conversió. P. Hadot considera que l’expressió
d’Ignasi de Loyola : “exercicis espirituals”
és la més idònia per designar l’askèsis
estoica ja que sol·licita, a més del pensament, tot el psiquisme de l’individu, mental
i emocional. Però paradoxalment utilitza
l’expressió del jesuïta espanyol sense estudiar-ne la seva component religiosa. Re3
M. Foucault, L’herméneutique du sujet, París,
Vrin, 2001; P. Hadot, Exercices spirituels, París, Albin
Michel, edició 2002.
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Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Passanant

cordem que pels estoics preocupar-se per
la nostra raó és relacionar-se també amb
Déu, ja que l’ànima de cada individu és un
fragment de l’ànima universal. El “jo” estoic és un jo relacional, segons la fórmula
de G. Reydams-Schils4, un jo que es realitza en la consciència de ser una part de la
totalitat, un ciutadà més de la polis que és
el cosmos governat pels déus.
En aquest article ens agradaria mostrar
que, concebent “la cura d’un mateix”5
com un acte de pietat, els estoics han
integrat en la seva ascesi i al mateix
temps transformat el llenguatge i les
pràctiques religioses6. Per una banda,
Epictet i Marc Aureli converteixen la finalitat de la pregària: en lloc de convèncer la divinitat de realitzar els nostres
desitjos, la pregària estoica ens ha d’incitar a adaptar els nostres desitjos a la

voluntat divina: en aquest sentit, podem
dir que la pregària estoica és una mena
d’anti-pregària. D’altra banda, Epictet
es refereix a la noció de “déu interior”
per fer entendre als alumnes la natura
divina i sagrada de la seva racionalitat.
Aquests dos exemples mostraran que la
religiositat estoica pot constituir un model inspirador per avui perquè posa la
raó al centre de la seva espiritualitat. A
l’incorporar –i transformar- la praxis religiosa, els estoics no pretenen ni fomentar una nova religió ni convertir la seva
filosofia en una religió, si no permetre a
l’individu esdevenir un ésser lliure, fent
de déu, de la natura, del món, de la raó
humana, el mirall i projecció de la nostra
verdadera perfecció i naturalesa.
1. La pregària estoica
Per començar, Epictet i Marc Aureli integren la pregària en el seu programa moral.
¿Com, però, l’ús d’aquesta pràctica, que
implica la realització d’una divinitat exterior
que podrà satisfer els nostres desitjos, pot
conciliar-se amb la exigència estoica d’autonomia moral? La solució que proposen
els dos pensadors consisteix en formular
una pregària que en lloc de demanar als
déus qualsevol bé extern expressa la nostra acceptació de l’ordre còsmic:

4
G. Reydams-Schils, The Roman Stoics. Self,
Responsability and Affection, Chicago / Londres, The
University of Chicago Press, 2005.
5 Segons l’expressió de Michel Foucault, Història
de la sexualitat. III La cura d’un mateix, Paris, 1984.
6
Sobre aquest tema veure Jordi Pià-Comella,
Une piété de la raison. Philosophie et religion dans
le stoïcisme impérial romain. Des Lettres à Lucilius
de Sénèque aux Pensées de Marc Aurèle, Turnhout,
Brepols, 2014.
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Que no em trobi en cap més altra preocupació que no sigui la del meu judici: que sigui lliure de passions, lliure de
tota restricció, de tot obstacle, que sigui
lliure. Aquests són els exercicis que vull
practicar per poder dir a Déu:
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“He trencat els teus manaments d’alguna manera? He abusat d’alguna manera dels recursos que m’has donat?
He fet un mal ús dels meus sentits o
de les meves premocions? He presentat alguna acusació contra tu? He mai
criticat el teu govern? He suportat el
mal quan volies. Els altres també, però
jo de bon grat. He suportat la pobresa perquè tu volies, però ho fet amb
alegria. […] No he desitjat mai càrrecs.
M’has vist enutjat per això? No m’he
presentat sempre a tu amb la cara radiant, disposat o obeir totes les teves
ordres, els teus més mínims senyals?
Vols que deixi ara la festa. Me’n vaig,
ple d’agraïment per tu perquè m’has
jutjat digne de participar a la festa amb
tu, de contemplar les teves obres i de
comprendre el teu govern”.
Que la mort se m’endugui pensant, escrivint llegint aquestes paraules7.
Primer, la pregària presenta un valor paradigmàtic: l’orador apareix com un exem7
E. 3, 5, 7-11 : « Ἐμοὶ μὲν γὰρ καταληφθῆναι
γένοιτο μηδενὸς ἄλλου ἐπιμελουμένῳ ἢ τῆς
προαιρέσεως τῆς ἐμῆς, ἵν’ ἀπαθής, ἵν’ ἀκώλυτος,
ἵν’ἀνανάγκαστος, ἵν’ ἐλεύθερος. ταῦτα ἐπιτηδεύων
θέλω εὑρεθῆναι, ἵν’ εἰπεῖν δύνωμαι τῷ θεῷ ‘μή
τι παρέβην σου τὰς ἐντολάς; μή τι πρὸς ἄλλα
ἐχρησάμην ταῖς ἀφορμαῖς ἃς ἔδωκας; μή τι ταῖς
αἰσθήσεσιν ἄλλως, μή τι ταῖς προλήψεσιν; μή
τί σοί ποτ’ἐνεκάλεσα; μή τι ἐμεμψάμην σου τὴν
διοίκησιν; ἐνόσησα, ὅτε ἠθέλησας· καὶ οἱ ἄλλοι,
ἀλλ’ ἐγὼ ἑκών. πένης ἐγενόμην σου θέλοντος, ἀλλὰ
χαίρων […] οὐδέποτ’ ἐπεθύμησα ἀρχῆς. μή τί με
τούτου ἕνεκα στυγνότερον εἶδες; μὴ οὐ προσῆλθόν
σοί ποτε φαιδρῷ τῷ προσώπῳ, ἕτοιμος εἴ τι
ἐπιτάσσεις, εἴ τι σημαίνεις; νῦν με θέλεις ἀπελθεῖν
ἐκ τῆς πανηγύρεως· ἄπειμι, χάριν σοι ἔχω πᾶσαν,
ὅτι ἠξίωσάς με συμπανηγυρίσαι σοι καὶ ἰδεῖν ἔργα
τὰ σὰ καὶ τῇ διοικήσει σου συμπαρακολουθῆσαι’.
ταῦτά με ἐνθυμούμενον, ταῦτα γράφοντα, ταῦτα
ἀναγιγνώσκοντα καταλάβοι ὁ θάνατος. ».

plum que han d’imitar els deixebles8 ja
que compleix les diverses exigències morals de l’ascesi tal com les defineix Epictet
en el capítol 2 del llibre III: la disciplina dels
desitjos, en acceptar els esdeveniments;
la disciplina del judici, mitjançant l’ús correcte de les prenocions. Epictet busca
així obtenir l’adhesió total –intel·lectual
i afectiva– de l’auditori9. A més, la seva
pregària compleix la mateixa funció que
la μελέτη o meditatio en llatí, entesa com
la memorització i l’assimilació dels principis filosòfics del Pòrtic. Al final del text,
Epictet exhorta als alumnes a pensar, a
escriure o a llegir en veu alta aquesta pregària, és a dir, a practicar tres activitats
que, segons M. Foucault, garanteixen la
interiorització dels dogmes estoics10. En
definitiva, la pregària estoica representa
un entrenament eficaç per acollir la mort
serenament. Es més, permet també la introspecció moral: Déu, jutge i espectador
dels nostres actes, és el mirall a través del
qual l’orador pot examinar la seva ànima.
La pregària compleix així un paper pedagògic: permetre a qui no és encara un savi
alliberar-se dels seus desitjos a través una
instància superior que juga el paper de la
seva consciència; dinamitza el monòleg
interior del progressant incloent-hi un
diàleg entre el jo i un destinatari.
Epictet racionalitza així la pregària tradicional. És probablement la raó per la qual
8 K. Algra, K., « Stoics on Souls and Demons :
Reconstructing Stoic Demonology », in D. Frede B. Reis (éds.), Body and Soul in Ancient Philosophy,
Berlin, 2009, p. 359-389  .
9 Epictet, 3, 2.
10
Sobre la noció de μελέτη : M. Foucault,
L’herméneutique du sujet, p. 29. n. 2.
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en tots aquests fragments no parla mai
explícitament de pregària. Els estoics
proposen així una pregària au degré zéro,
que no formula cap demanda si no que
podem definir com un discurs solemne
dirigit a Déu. Tanmateix, s’ha de determinar si una vegada incorporada a l’ascesi estoica, la pregària esdevé un simple
procediment pedagògic i persuasiu o si
presenta un quelcom valor religiós. Es pot
reduir la pregària estoica a un monòleg interior o instaura també un diàleg real entre l’home i Déu?
De fet, l’ús de la retòrica religiosa no
és purament un efecte estilístic sinó
que converteix en cant i en ritu l’adhesió intel·lectual de l’individu a l’ordre còsmic11. Si mirem més detalladament el fragment citat, ens adonem
que en la conclusió Epictet utilitza els
mitjans estilístics típics de la pregària:
ritmes ternaris, homeotelèutons, repeticions i efectes musicals com verbs
amb el prefix -συν (συμπανηγυρίσαι …
συμπαρακολουθῆσαι). Aquestes figures
estilístiques expressen el consentiment
total de l’individu a l’ordre providencial.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Passanant

teu govern universal i per complir-lo, no
els he descuidat”12.
Atreveix-te a mirar a Déu i dir-li: “Usa’m
a partir d’ara com vulguis: els meus
pensaments estan en harmonia amb els
teus, sóc teu”13.
La pregària no és un monòleg interior sinó
que és dirigeix a un déu exterior al qual s’ha
de venerar amb uns gestos específics.
Millor encara que la pregària, l’himne, que
no implica necessàriament una demanda,
expressa l’acceptació total de la voluntat
divina, com és el cas en una de les meditacions de Marc Aureli:

D’altra banda, en altres passatges, Epictet
invita els seus alumnes a reverir Déu segons la postura tradicional de la pregària:
Si mentrestant la mort em sorprèn, n’hi
ha prou amb poder aixecar les mans
cap a Déu i dir-li: “els recursos que he
rebut de tu per prendre consciència del
11
Sobre la pregària com a forma de retòrica
religiosa: J. Goeken (éd.), La rhétorique de la prière
dans l’Antiquité grecque, Turnhout, Brepols, 2010.

Tot el que s’acorda amb tu s’acorda
amb mi, oh món! Per a mi res és massa
aviat o massa tard si arriba en el bon
moment per a tu. Tot el que produeixen
12 Epictète, E. 4, 10, 14: « Ἂν μετὰ τούτων με ὁ
θάνατος καταλάβῃ, ἀρκεῖ μοι ἂν δύνωμαι πρὸς τὸν
θεὸν ἀνατεῖναι τὰς χεῖρας, εἰπεῖν ὅτι « ἃς ἔλαβον
ἀφορμὰς παρὰ σοῦ πρὸς τὸ αἰσθέσθαι σου τῆς
διοικήσεως καὶ ἀκολουθῆσαι αὐτῇ, τούτων οὐκ
ἠμέλησα·»
13 Epictète, E. 2, 16, 42: « τόλμησον ἀναβλέψας
πρὸς τὸν θεὸν εἰπεῖν ὅτι « χρῶ μοι λοιπὸν εἰς ὃ ἂν
θέλῃς· ὁμογνωμονῶ σοι, σός εἰμι. ».
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les estacions, oh naturalesa, és per a mi
un fruit! De tu ve tot, en tu es troben totes les coses, cap a tu va tot. Un tal ha
dit: “Estimada ciutat de Crècrops!” i tu
no diràs: “Estimada ciutat de Zeus ?14.
L’autor declina en tots els seus aspectes
el principi estoic segons el qual l’home
ha d’adherir a la voluntat divina15. Primer,
recorda el tema de l’harmonia necessària
entre l’individu i el món: segon, reprèn la
imatge que és freqüent en l’obra de les
produccions o dels fruits de la natura que
presenten cada esdeveniment –incloent la
mort a la descomposició dels elements–
com la expressió de la força germinadora del logos. Recorda, per acabar, la
preeminència de la ciutat còsmica –la de
Zeus– per sobre la ciutat particular, “la ciutat de Cècrops”, designant aquí Atenes.
Tanmateix, aquest himne no és un simple
“exercici espiritual”, sinó que celebra la
συμφωνία còsmica tal com ho preconitza
Marc Aureli en una altra meditació :
La reverència i el respecte pel teu pensament faran que estiguis satisfet amb
tu mateix, d’acord amb els membres de
la comunitat, en sintonia amb els déus,
és a dir, lloant les sorts del destí i els
rangs que ells han establert16.

La συμφωνία relaciona els homes i els
déus a l’interior de la sola veritable polis:
el món que uneix els éssers racionals. Podem, doncs, dir que la retòrica religiosa
de l’himne subratlla la dimensió comunitària i social de les meditacions de Marc
Aureli, recordant així que per a un Estoic
la introspecció solitària permet a l’individu
d’estar en permanent contacte amb els
altres i amb Déu.
És cert que l’himne de Marc Aureli pressuposa l’existència d’una providència:
en aquest sentit és difícilment compatible amb les sensibilitats atees o agnòstiques dels nostres temps. Tanmateix,
segons nosaltres, segueix sent un model vàlid avui si substituïm al concepte
estoic de providència per la noció de
naturalesa o d’un món del qual cadascú
se sent part.
2. El déu interior
Un altre aspecte de la espiritualitat estoica és la idea que hem de considerar la
nostra raó com una divinitat:

14 P. 4, 23: « Πᾶν μοι συναρμόζει ὃ σοὶ εὐάρμοστόν
ἐστιν, ὦ κόσμε· οὐδέν μοι πρόωρον οὐδὲ ὄψιμον
ὃ σοὶ εὔκαιρον. πᾶν μοι καρπὸς ὃ φέρουσιν αἱ
σαὶ ὧραι, ὦ φύσις· ἐκ σοῦ πάντα, ἐν σοὶ πάντα,
εἰς σὲ πάντα. ἐκεῖνος μέν φησιν· ‘<ὦ> πόλι φίλη
Κέκροπος’· σὺ δὲ οὐκ ἐρεῖς· ‘ὦ πόλι φίλη Διός’. ».
15 Pia-Comella, 2012-2013, 83-103.
16 P., 6, 16, 5 : « ἡ δὲ τῆς ἰδίας διανοίας αἰδὼς
καὶ τιμὴ σεαυτῷ τε ἀρεστόν σε ποιήσει καὶ τοῖς
κοινωνοῖς εὐάρμοστον καὶ τοῖς θεοῖς σύμφωνον,
τουτέστιν ἐπαινοῦντα ὅσα ἐκεῖνοι διανέμουσι καὶ
διατετάχασιν ».
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Tanmateix, [Déu] ha establert per cadascú com un protector (ἐπίτροπον),
un δαίμων, que té com a responsabilitat de vetllar per ell (φυλάσσειν)
sense dormir ni deixar-se enganyar
(ἀκοίμητον καὶ ἀπαραλόγιστον); quin
altre guardià (φύλακι) millor i més atent
(ἐπιμελεστέρῳ) ens hagués pogut confiar cadascú de nosaltres? Així, quan
tanqueu les portes i feu fosc a dins, recordeu no dir mai que esteu sols. De
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fet, no esteu sols, però a dins hi ha Déu
(ὁ θεὸς ἔνδον) així com el vostre geni
(ὁ ὑμέτερος δαίμων). A ell no li fa falta
llum per veure el que esteu fent!17
La noció de δαίμων es troba al confluent
de la filosofia i de la religió. Per un costat,
en la religió i la poesia antiga el δαίμων és
una divinitat intermediària entre els déus
i els humans. El més sovint, els daimones supervisen i controlen les activitats
humanes, o bé com a àngels guardians
o bé com a esperits vindicatius. Per un
altre costat, els filòsofs, ja abans Epictet,
racionalitzen la noció de δαίμων. Així,
Plató compara el νοῦς, la part racional i
superior de l’ànima, amb un guardià que
vetlla sobre nosaltres i Crisipi defineix
l’ànima de l’humà com un δαίμων que
s’ha d’adaptar à l’ànima còsmica18. D’altra banda, l’idea d’un δαίμων que exerceix el control permanent sobre els nostres actes (φυλάσσειν… φύλακι) s’inspira
també de la demonologia estoica, ja que
Crisipi i Posidonius sostenen l’existència
de divinitats inferiors que controlen els

humans19. Tanmateix, la diferència major
entre aquesta concepció del δαίμων i la
de Epictet és que, segons ell, el δαίμων
que exerceix aquesta funció tutelar és
l’ànima de l’individu i no una divinitat externa20. Epictet opera així una fusió de
les dues nocions estoiques del δαίμων:
el δαίμων com a divinitat inferior vetllant
sobre els homes, i el δαίμων com a doble
de la nostra ànima21.
De fet, en aquest text, el δαίμων recorda
el motiu socràtic del mirall de l’ànima22.
Segons Diogenes Laerci, Sòcrates exhorta als seus deixebles a mirar-se sovint en
un mirall per examinar constantment la
seva conducta23: segons ell, el mirall permet als homes bells evitar de degradar la
seva bellesa amb comportaments indignes, i als homes lletjos de dissimular els
seus defectes físics amb les seves qualitats morals. De la mateixa manera, en
les Qüestions Naturals, Sèneca considera el mirall com a l’espectador i jutge de
les nostres passions24. Epictet es refereix
també a aquest tema per incitar als seus
alumnes a efectuar una anàlisis rigorós de
les seves opinions i passions25.
Per conseqüent, el déu interior és la
nostra consciència moral, el desdoblament necessari del “jo” que ens permet
lliurar-nos a un examen minuciós de la

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Passanant

17
18

E. 1, 14, 11-15.
D.L. 7, 88.

19 Sext., M. 9, 86 = S.V.F. 2, 1014. Veure Algra
2009b, 375.
20 Algra 2009b, 367.
21 Sén. Ep. 41, 1-2.
22 Sobre el δαίμων com a guia veure Hes., Trav.,
314.
23 D. L. 2, 33 .
24 Sén., Q.N. 1, 17, 4.
25 E. 3, 1, 41-42.

134

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 9/2022
nostra ànima. Ens invita a honrar la nostra racionalitat com la realitat més valuosa que existeixi en el món. Una vegada
més, aquest motiu religiós suposa una
concepció del món molt particular: els
estoics consideren la raó humana com
una divinitat perquè, segons el seu sistema teològic, és una parcel·la, un fragment, de l’ànima còsmica. Tanmateix, si
ens proposem, com ho em fet en el cas
de la pregària, dissociar la ètica de la teologia estoica que la sosté, l’estoïcisme
ens pot oferir una espiritualitat vàlida avui
en dia, i no sols pels creients, sinó també
pels agnòstics.
Per concloure, especialment en temps de
fanatisme i de confusions, la espiritualitat estoica ens recorda que el que hi ha
de més sagrat a la vida és el bon ús de
la nostra raó: una raó que ens connecta amb els altres i amb el món. Lluny de
caure en la temptació de la passivitat i del
victimisme, la pregària i el déu interior dels
Estoics ens inciten a assumir plenament
els nostres actes i a exercir de manera
activa i responsable la nostra raó. En el
cas de l’estoïcisme antic, aquests dos
motius impliquen la visió d’un món providencial. Tanmateix, si, seguint l’exemple
del corrent neo-estoic, oferim una ètica
estoica alliberada del sistema teològic
que la sosté, podem fer de l’estoïcisme
una espiritualitat actual i universal perquè
ens ensenya a venerar com el bé més sagrat la nostra llibertat de pensament.
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L’espiritualitat i els joves. Tot recordant anècdotes
Llorenç Planes
Preludi
Podríem començar afirmant, ja d’entrada, que l’educació en l’espiritualitat al
nostre país, així com probablement a tot
arreu, és un tema controvertit, i que en
haver deixat enrere la religió com a únic
paradigma de relat i de poder, no s’ha
sabut, o no s’ha volgut, donar resposta
a aquesta dimensió, únicament humana, de treballar el pensament en la transcendència d’una manera oberta, plural,
democràtica i lliure.
La idea d’aquest escrit és reflexionar sobre aquest tema de l’espiritualitat tot recordant alguns moments i situacions que
m’he trobat durant els anys de docència. Deixeu-me, però, que primer toqui el
tema de com aprenem i ens eduquem a
casa nostra, a través d’algunes consideracions que des del meu punt de vista cal
tenir en compte, i després, a partir d’algunes anècdotes i moments de diàlegs fets
a classe, anirem mirant d’acostar-nos a
alguna certesa.
Durant tota la meva trajectòria com a
ensenyant, primer a infantil i primària, i
després amb joves ja majors d’edat, he
procurat primer observar per ser capaç d’intervenir en tot allò que afecta el
creixement personal. De fet, aquestes
dues tasques, estar amatent a allò que

passa als estudiants i posar elements en
joc, són per mi l’eix sobre el qual es fonamenta l’ofici d’educar. I és dins d’aquesta
dinàmica que he procurat esbrinar com
aprenem i vers on. Això m’ha ajudat a entendre algunes de les dificultats i contradiccions a què exposem els nostres estudiants des de la petita infància fins a la
plena joventut.
En primer lloc, ens hem de preguntar on
ens formem i de quina manera ho fem.
Què i qui ens influeix més? ¿Com aprenem el que sabem fer, el què pensem i
valorem? I de seguida veiem que les persones aprenem i ens eduquem no només
a l’escola.
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El marc on es desencadenen més accions educatives és l’informal1: l’ambient
de casa, el carrer, les xarxes socials, els
mitjans audiovisuals, el treball, l’oci i el
lleure. També hi ha un espai no formal,
però que té un fort component formador
com l’associacionisme, el lleure educatiu
o l’esport reglat. En tots aquests espais
solem adquirir pràctiques vitals, conductes, maneres de procedir i organitzar-nos,
tècniques diverses i sobretot a conviure.
Finalment, hi ha allò que anomenem educació formal i que a les nostres latituds
es dona a l’escola, l’institut o la universitat, on pretenem endreçar i sistematitzar
el coneixement i arrodonir l’educació. És
aquí on aboquem més esforços econòmics i humans, i és a aquesta educació
formal i a les seves institucions a la que
solem referir-nos quan parlem d’educació. Ens hauríem de referir, en canvi, a allò
que la societat, tota en el seu conjunt,
posa en joc i com ho fa per tal que l’individu hi visqui en plenitud. L’ambient educatiu general es concreta en maneres de fer,
pensar, actuar, dir... L’entorn és decisiu.
Per exemple: si per a viure i conviure en
un indret, cal que siguis egoista, combatiu, híper actiu i murri, és perquè aquesta
manera de fer et proporciona elements de
millor qualitat per a encabir-t’hi i sortir-ne
airós. Si per contra, les actituds cooperatives, la humilitat, el tarannà honest i el
ritme pausat et donen habilitats més útils, sens dubte que de mica en mica seran
aquests valors i actituds que s’aniran fent
més teus.
1
Philip H. Coombs, La crisis mundial de la
educación, (Península 1978. P. 201)

Estaríem d’acord que en una situació
ideal, una proposta global educativa hauria de ser socialitzadora i interdisciplinària.
Aquests tres àmbits, el formal, el no formal i l’informal, haurien de dialogar entre
ells i ser complementaris. No pot ser que
l’un faci i l’altre desfaci.
En bona part de societats del món,
l’educació formal s’ocupa de la instrucció i deixa en mans d’altres àmbits els
elements educatius. Tenen molt clar que
l’educació humana i espiritual la transmet la família i la formació religiosa les
institucions religioses de cada indret (parròquies, grups religiosos, madrasses,
temples...). Amb tot, hi sol haver una
continuïtat entre la vida a l’àgora, la instrucció per impartir els sabers més útils i
la formació ètica i religiosa.
Al nostre país fa molts anys que aquesta repartició no és així, i és a l’educació
formal a qui se li ha adjudicat la funció
educativa quasi en exclusiva. S’entén
que l’escola ha de formar i educar per
una societat justa, amb els coneixements
que permetin un desenvolupament social prou ric i una orientació humanística
que doni l’oportunitat de bastir lliurement
un pensament sòlid. I els altres àmbits
se n’han desentès tot deixant a les institucions educatives formals aquest -diguem-ne- marró.
Però, a més a més, des de fa molt de
temps també hi ha camps com els de
l’espiritualitat, l’esperit crític, les emocions, que la mateixa escola, la formació
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universitària i la professional, han anat
abandonant de mica en mica en nom
de l’especialització o d’un pretès aprofundiment tècnic exigit pel mercat. I fins i
tot podríem afirmar que no els ha acabat
d’entomar mai de manera decidida.
A l’escola, al seu torn, lluny de treballar en
unes pràctiques educatives globalitzades,
més aviat s’ha tendit a fragmentar aprenentatges bàsics com la música, l’art, l’expressió, l’esport, la matemàtica, o la mateixa llengua, desvinculant-los en l’espai i
el temps, fent-los com a especialitats i impartint-los formadors diferents. Aquestes
veritables eines per aprendre, experimentar i descobrir allò què passa al món, han
esdevingut una finalitat en elles mateixes,
deixant-les d’entendre com vehicles imprescindibles per al coneixement. Per contra, s’han empetitit els àmbits pròpiament
d’aprenentatge de la vida: recerca, debat,
treballs de descoberta, història, geografia,
literatura, i ja no cal dir de reflexió filosòfica.
Ens trobem doncs, amb una educació formal molt especialitzada i tècnica, que fragmenta llenguatges i tècniques i que no les
posa clarament al servei de l’aprenentatge
per saber estar en el mon, i un entorn sociocultural on hi ha de tot, però que sol estar a mercè dels mercats econòmics que
van decidint els valors (allò que val i allò
que no val) i les pautes de conducta segons la productivitat i el benefici monetari.
Un d’aquests grans desajustos i camps
desertats que observo en l’àmbit de
l’educació formal és que les persones i
la societat en general continuen cercant

respostes a preguntes eternament humanes i en canvi la proposta d’ensenyament les ignora del tot. Curiosament, les
torna a deixar pels àmbits educatius no
formal i informal, sense que aquests, com
hem dit abans, se’n sentin valedors. No
era a l’escola que havien d’aprendre-ho
tot? No havíem quedat així?

Foto d’Eugeni Gay.Sèrie Dies de Silenci

Un cop aclarit que la nostra societat no
es fa càrrec d’una formació humanística
i encara menys espiritual, voldria senyalar
alguns trets dels joves amb qui he treballat en el grau per a esdevenir educadors
de base, animadors socioculturals o educadors socials.
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Indicadors que fan pensar,
observacions des de la pràctica.

bé n’han quedat de l’altra i aquest fet les
posa totes dues en el mateix paquet.

Una de les primeres activitats que he dut
sempre a terme, a mode de sondeig de
coneixements previs per iniciar el curs2,
és la de demanar a tots els joves quines
són les seves opinions i visions del món.
Què en pensen de les coses de les quals
un educador cal que en tingui una opinió
formada, quines idees i quins valors posen per davant, en què creuen i en què
no. Ho he fet sempre, indicant-los que
darrere de qualsevol acció educativa hi
ha d’haver una opinió, una visió, una mirada, un discurs... i que aquests solen
abocar a una intenció educativa també.
Que si no hi ha idees, no hi ha intenció,
i sense aquestes dues coses, de fet, no
hi ha educació.

La majoria dels joves als que m’adreço
no saben història de la nostra cultura, ni
d’on ve, per exemple, la tradició del carnestoltes, etc., perquè no han rebut ni de
casa, ni del carrer, ni dels mitjans, ni de
l’escola, una formació cultural del món
catòlic, perquè aquesta havia anat lligada
a l’adoctrinament religiós. La societat no
ha estat capaç de desvincular una cosa
de l’altra i la majoria de joves estan al corrent de mitologies de recent creació com
ara l’Star Wars, el Senyor dels anells, o
el Son Goku, i rebutgen clarament qualsevol informació sobre la vida de Jesús,
els Sants o el Calendari festiu anual lligat
al fet cristià.

Doncs com anava dient, en el context de
demanar-los parers sobre el món, arribem al fet espiritual, religiós si voleu. Per
atansar-nos-hi he hagut de desfer ja un
primer nus: marcar la diferència d’allò que
pertany al camp cultural com el coneixement, la informació i formació que es té
de la nostra tradició cultural cristiano catòlica, i d’allò que significa la reflexió personal, el pensament de cadascú sobre
qui som i què fem en aquest món, la filosofia de viure i conviure. He de dir que
aquí ens hi hem d’aturar moltíssim perquè
en haver quedat orfes d’una cosa, tam2
Per a David Ausubel un aprenentatge té
significativitat, si al que aprèn li permet relacionar el
nou coneixement amb el coneixement que ja té. The
acquisition and retention of knowledge a cognitive
view (Springer 2000)

En qualsevol cas, la resposta quasi unànime és sempre que la immensa majoria
dels joves no practiquen cap religió i que
alguns creuen potser en algun déu fet a
mida, però a nivell íntim. En aquests casos ho atribueixo a alguna herència de tipus familiar encara, potser provinent dels
avis amb qui mantenen una relació afectiva molt remarcable. He detectat també,
gairebé cada curs, una animadversió cap
al fet religiós-cristià que els fa girar d’esquena a qualsevol cosa tan cultural com
espiritual que vingui d’aquest món.
En aquesta línia, n’hi ha que es neguen
a entrar a qualsevol tema que faci tuf
d’església. Aquesta cosa no sol passar,
en canvi, quan la cultura que treballem
s’envolta d’un altre context religiós, ales-
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hores la curiositat neta de prejudicis continua sent la base de l’aprenentatge. N’hi
ha que des del rebuig a l’església catòlica, i per extensió, a tota religió, entren en
un discurs de justícia social i blasmen tot
tipus de poder: els capellans, la policia,
l’exèrcit..., però pocs són capaços de
fer una anàlisi equilibrada on l’admiració
cultural o artística pugi incloure al mateix
temps la necessària crítica social, política
o històrica, o la reflexió espiritual des de
la vessant que es vulgui, sobretot si es
tracta de la religió que ha marcat almenys
dos mil·lennis de la nostra cultura.
Això queda ben reflectit en la següent
anècdota: En una visita de pràctiques a
Montserrat, amb un repertori turístic de
primer nivell que incloïa l’espai natural,
cultural i espiritual, un grup d’estudiants
s’encarregava de treballar la història de
la muntanya des dels primers eremites
fins ara. A tall d’introducció, van explicar-nos com espais naturals singulars
com aquests permeten l’assentament de
propostes místiques. En un moment donat, una noia ens va explicar que a l’indret
on ens trobàvem periòdicament hi havia
trobades de gent que creien en l’energia
d’aquella muntanya, i fins i tot, trobades
de buscadors d’ovnis. Tots els joves que
acompanyaven el grup pilot que exercitava l’acompanyament de grups turístics,
van acceptar amb naturalitat l’explicació.
S’hi van interessar molt.
Fins i tot hi va haver una pràctica meditativa per fer notar la bondat del silenci
a la natura i la força que tenen muntan-

yes com aquestes per afavorir actituds
contemplatives. Vam abraçar arbres,
escoltar ocells i pronunciar l’ommm característic de la meditació budista zen
diversos cops. Tot seguit vam fer cap al
monestir per tal de fer-hi una visita, que
en aquest cas seria guiada per un monjo que ens aproparia la vida monàstica
per entendre i compartir tota aquesta dimensió, tant espiritual com cultural. Bé,
doncs és aquí on un grup d’estudiants
ens van demanar de no assistir-hi, perquè sentien males vibracions, presències
malignes i altres –diguem-ne– incomoditats. Vam fer-los notar la importància
cabdal d’aquesta visita per comprendre
la dimensió de Montserrat, però no hi va
haver manera, i en nom de la llibertat de
pensament de cadascú (i per evitar mals
moments), vam seguir la visita sense
un grupet que sí que havia practicat la
pseudo-meditació anterior al bosc.
Deixant de banda aquest biaix propi de
prejudicis, probablement explicables,
els i les joves solen afirmar majoritàriament que no creuen en res de tipus religiós perquè -diuen- actualment això
està ben superat. Això hauria de conduir-nos a suposar que en aquesta línia donen molt pes a la ciència i al seu
mètode contrastable i fiable, i a l’acceptació -potser- que hi ha un marc, el de
la creença, humà i lliure, que cadascú
s’hauria de treballar i construir.
Doncs més aviat succeeix el contrari. Per
anar més enllà, els acostumo a proposar que em diguin l’opinió sobre temes de
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creença com l’astrologia per exemple. I la
major part dels joves, que afirmaven de manera contundent que la religió és cosa del
passat, diuen que ‘alguna cosa hi ha’. Altres en són ben seguidors i alguns, només
alguns, continuen mirant-ho com una
creença més, que no comparteixen. I aquí
solem obrir el meló de les paraciències, de
la medicina alternativa, de les pràctiques lligades a la meditació... I la paradoxa és que
afloren afirmacions estrictament creients, de
fe, sobre pràctiques quotidianes que afecten el menjar, el dormir, l’esport i les pautes
generals de la vida. Són més capaços de
vincular una alineació de cossos celestes
concreta per explicar el seu temperament

Foto d’Eugeni Gay.Sèrie Dies de Silenci

i la seva conducta, que no pas a l’herència
genètica dels progenitors o a l’ambient sociocultural que han viscut.
Fa quatre anys, vaig passar un petit qüestionari per temptejar la seva posició sobre
el camp de la creença i el de la ciència,
amb la idea de debatre-ho educativament
a partir de les idees del propi grup. Tinc
encara els resultats anotats en un full a
mà. No pretenia ser cap estudi mínimament seriós, Però vet aquí algunes dades:
Davant de la pregunta genèrica: Quina és
la teva visió espiritual del món? Creus o
practiques alguna religió?, les respostes
agnòstiques (que afirmen que no es pot
saber altra cosa que allò que es coneix
mitjançant la ciència i que no s’ha d’especular sobre allò que no podem explicar)
van ser les majoritàries: un 45% Els qui
van optar per això, però, en un altre qüestionari que esmentaré després, molts van
puntuar alt les afirmacions sobre l’energia
dels éssers vius i fins i tot de les coses, o
sobre l’astrologia.
Les respostes atees, que afirmen contundentment que no hi ha déus i que
només hi ha allò que veiem i contrastem, representaven un 16%. D’entre els
qui vamn respondre això, tot i que n’hi
havia que mantenien actituds semblants
pel que fa a l’astrologia o a les ‘modes’
alimentàries, quan els en demanava les
raons, s’escudaven en «raons de pes»,
aparentment –deien- contrastades. Les
fonts solien ser llibres d’autoajuda i informacions tretes d’amics o de la xarxa. En
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el fons no acceptaven que es tracta de
dogmes, de creences vestides de ciència de pa sucat amb oli.
Les respostes creients clàssiques ocupaven un 8%, de les quals un 7% eren
de musulmans i només una sola noia
cristiana practicant. D’entre aquests,
quasi cap tenia altres creences i donaven una puntuació baixa a l’astrologia, a
les energies, etc.
La resta, un 30% aproximadament, es
feia un gran embolic i no sabia donar cap
mena de resposta que indiqués una visió
decantada cap al camp agnòstic, ateu
o creient. Incorrien en moltes contradiccions. Per exemple, després d’afirmar
que no hi ha res més que allò que podem
contrastar científicament, afirmaven que
ens reencarnem en altres éssers, o bé
que som energia que anem passant d’un
ésser a l’altre, etc.
Aquests qüestionaris em servien fonamentalment per iniciar debats i dinàmiques a partir d’elements del propi
grup-classe. En el conjunt de discussions que durant el curso anava fent per
ajudar a avançar en el propi pensament,
sortia també molt sovint la idea de l’ara
i l’aquí com a refugi, per amagar el cap
sota l’ala. El carpe diem potser mal entès. La idea de no et preocupis per allò
que no entens i viu la vida que són dos
dies. I aquesta actitud la vinculaven no
només a la transcendència, sinó amb totes les altres incerteses: la feina i el futur personal, el canvi climàtic, la incer-

tesa política del nostre país, o la manca
de respostes sobre què hi ha més enllà
d’allò cert. Aquesta actitud també mostra una cara desacomplexada: Jo faig el
que vull i quan vull, perquè al capdavall
ja veurem que passa demà. Però els estudiants en general demostren una incomoditat evident per parlar d’aquests temes, que es tradueix al seu torn en una
banalització i ridiculització de la reflexió i
el pensament com a menjades de coco
inútil, que no porten enlloc: l’únic que
sabem és que la vida és única i cal aprofitar-la, entenent com a aprofitament el
lleure, passa-ho bé, divertir-se...
Un altre exercici per incitar un debat, consistia en que davant d’unes frases escrites, havien de donar una puntuació de l’u
al deu en funció de l’acord o el desacord.
I em vaig adonar que moltes de les afirmacions que podrien fonamentar la seva
idea de com funcionen les coses al món
solien basar-se en creences no contrastades integrades com a veritats científiques. Vegem-ne algunes:
-Els espais i els éssers transmeten energia positiva o negativa.
-La influència dels cossos celestes en el
moment de néixer determinen la nostra
manera de ser durant tota la vida
-La ciència i les seves decisions sempre
ens enganya i ens manipula
-La medicina clàssica lligada a la descoberta científica és nociva
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-La medicina alternativa dóna millor resposta a la salut.

sions apocalíptiques de conxorxes mundials contra la humanitat.

-Les persones, quan moren, deixen la
seva energia en forma d’esperit

Què en podríem treure de tot plegat?
1.- Visca la llibertat, benvingut el conflicte
de gestionar-la.

-Hi ha déus o un Déu.
-No hi ha déus ni un Déu.
Gran part d’aquestes frases, obtenien
una valoració més alta de cinc i en el
moment de defensar-les adduïen explicacions de certesa i contrast científic,
excepte sobre l’existència de Déu, provinents majoritàriament de les xarxes
socials i en alguns casos de llibres especialitzats de paraciència. Si ens endinsem en el món de l’alimentació, la
cura dels animals, les pràctiques esportives,etc., moltes de les decisions estan
basades en informacions sense contrastar, provinents de l’entorn social,
però que determinen de manera molt
decidida unes pautes que els afectaran
en la vida quotidiana.
D’anècdotes i experiències diàries on hi
apareix una particular manera de veure
el món, amb idees d’allò més estrambòtiques i afirmacions hilarants n’hi hauria
per fer-ne un llibre sencer. Tants caps,
tants barrets de creences i descreences contradictòries, de pràctiques vitals
atomitzades que fan francament difícil la
convivència i fins i tot la discussió. Ho
hem vist i ho veiem en temps de pandèmia: és entre els joves on han prosperat
mes, encara que no únicament, les ver-

Sempre, quan hem parlat obertament dels
temes de creença, he tingut una sensació de llibertat. He agraït la sort de poder
iniciar aquests temes sense cap dogma,
sense cap cotilla. Amb tot, també d’incomoditat. Sabia que en cap dels currículums hi apareixia aquest tipus de treball
reflexiu. De fet, els joves que es formen
en la nostra cultura no tenen oportunitats
per posar sobre la taula l’espiritualitat en
ambients acadèmics reglats, fora dels estudis precisos d’aquests temes.
Una conseqüència d’això és que la por
a tractar decididament la transcendència
deixa d’alguna manera despullats i sols
els infants i joves. Ni a casa, ni al carrer,
ni a l’oci i el lleure, tot i les excepcions necessàries, una de les vessants humanes
més importants no té ni espai ni temps
per ser treballada.
2.- Qui s’aprofita de l’abandó en l’àmbit
educatiu de l’espiritualitat?
Abans se n’aprofitava la mateixa església.
Ara també ho intenta amb els mateixos
mètodes que abans i aquest fet la fa més
llunyana encara. ¿Quants grups d’escoltes han hagut de deixar la parròquia sota
el xantatge que havien d’assistir a misses
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o activitats catequètiques amb el capellà de torn?. Precisament un àmbit, l’escoltisme, que tot i anar-se separant de la
confessió catòlica, és dels pocs que enfoca el tema amb més o menys encert.

3.- Quins resultats comporta la desaparició de l’espiritualitat en l’educació?

Ara, un cop deixem realment a la mà de
déu l’espiritualitat, els joves interactuen,
ja sense saber-ho, amb tot de tipus de
grups, centres, cèl·lules, empreses o
estructures econòmiques, que utilitzen
clarament la necessitat de fabular, d’explicar-se coses fora de la ciència o de
construir una estructura filosòfica-espiritual, per fer negoci. Són una minoria ínfima els que freqüenten ambients, com
el que comentàvem de l’escoltisme, on
això encara es pot canalitzar.
I la contradicció està servida. D’un rebuig molt comprensible a la utilització de
la creença per a exercir el poder, tal com
ha fet històricament l’església catòlica o la
resta d’estructures de poder basades en
la religió, es passa a l’acceptació inconscient del poder econòmic que recorre
precisament a aquestes preocupacions
humanes. Els prejudicis que hi ha respecte a tot allò que fa tuf de religió catòlica,
no es dirigeixen -de cap manera- cap a
l’alternativa, és més, aquesta s’acull amb
sentiment de revenja cap a la injusta acció
secular de la religió entesa com a poder.
Amagar el cap sota l’ala en nom de la
llibertat individual i no encarar decididament la formació lliure, però sòlida de
l’individu en el camp espiritual, fa el jove
clarament més feble i manipulable.

Foto d’Eugeni Gay.Sèrie Dies de Silenci

Com veiem, el garbuix és sensacional.
Nois i noies aparentment gens creients,
adorant arbres, sants de Setmana Santa, mitologies modernes, astres, extraterrestres... o bé giren el cap tossudament
als grans i apassionants misteris que la
vida posa sobre el paper. Era molt fàcil
acceptar el rebuig a l’estructura de poder
amarada de religió catòlica que els hi han
llegat els seus pares. Però i la proposta? I l’anàlisi ben feta d’allò que sabem
i d’allò que no sabem? I la gestió de la
informació contrastable i de la que no ho
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és? Com deia Martí Pol: som hereus d’un
temps de dubtes i renúncies en què els
sorolls ofeguen les paraules i amb molts
miralls mig estrafem la vida.

molts baldem i lluitem. Per fer-la efectiva
cal lligar entitats, grups i col·lectius a l’entorn de la vida escolar i desfragmentar en
la mesura que sigui possible l’educació.

Des del meu punt de vista, tornant al
principi, no hauríem de deixar l’educació només en mans del sistema educatiu formal. Ell sol no pot fer front de cap
manera a cap dels reptes que avui se’ns
plantegen. L’estructura de pensament
de les persones, com totes les altres
habilitats, s’han de construir del bracet
amb la societat en el seu conjunt. La unitat de convivència de cadascú, la vida
a la xarxa, el carrer, els centres de formació, els clubs, les associacions i els
grups de relació en general que hem dit
que eduquen amb la mateixa intensitat o
més que l’escola, n’haurien de prendre
consciència. L’excessiva reglamentació
i parcel·lació de tasques i ambients, fa
mal. Podem caure en un zàping moral,
unes persones que visquem en contradicció constant segons l’ambient, el lloc,
el moment i les circumstàncies.

Per altra banda, res és possible sense el
seu temps i la seva cadència. Cal alentir
l’educació4 per donar espai a la discussió, al debat, a l’observació, a la descoberta. Créixer i conèixer no es pot fer ni
amb presses ni amb parcel·les. S’ha de
procurar globalitzar els aprenentatges,
treballar veritablement per projectes i fer
que les eines per a investigar estiguin al
servei dels reptes que ens plantegem:
hipòtesis tecnològiques, culturals, emocionals, filosòfiques, espirituals... Convé
afavorir una cultura dialogant, de pau,
d’escolta, donar cabuda a tothom i a la
vegada ser estrictes tant en la construcció de coneixement i saber científic, com
humanístic i filosòfic.

4.- Enfilem idees
¿I si deixem que el món del pensament
formi part de la quotidianitat educativa?
Imaginem-nos centres educatius ben lligats als barris o pobles com a autèntiques comunitats d’aprenentatge3, on la
formació humanística hi prengués tan pes
com qualsevol altre camp. No és impossible. De fet és una possibilitat per la que
3
Josep R. Flecha, Guix: Elements d’acció
Educativa, Nº 414, 2015, p. 12-16

Gardner irrompia amb la seva teoria de
les intel·ligències múltiples l’any 1983. En
podríem dir habilitats o capacitats. Ell en
parla de set5. Potser ni ha tantes com es
consideri en funció de la mirada i del pes
que pugui tenir aquesta intel·ligència en la
nostra societat. Per mi és evident, tal com
afirmava al principi, que la intel·ligència
espiritual dels joves del nostre temps a
Catalunya, no està treballada formalment,
i que la informalitat educativa l’ha abandonat a mans dels poders que sempre,
històricament, s’han sentit còmodes per
4 Joan Domènech, Elogi de l’educació lenta, Graó,
2009
5 Howard Gardner, Frames of mind: The theory of
multiple intelligences, 1983
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a treure rendiment d’aquesta dimensió
humana. Ara tenim l’oportunitat històrica
de treballar-la i de donar-li la preeminència que requereix per una vida plenament
humana. Cal anar més enllà de les beceroles en què es troba aquesta dimensió en el món contemporani, no només
entre els joves sinó fins i tot en els més
grans doctors i gent destacada del nostre temps. No hem d’amagar el cap sota
l’ala com a pares, avis, amics, membres
de col·lectius, actors a la xarxa, mestres,
professors,... Tots som educadors, i tots
som educats per l’entorn. Som-hi?
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La economía de la Felicidad
Ferran Navarro
“La felicidad sólo está en el espíritu y el
resto son estados de la mente”. Eso dicen
los que presumen saber de ello. ¿Pero
realmente pueden separarse espíritu y
mente? Hoy la espiritualidad, más que
aspiración del hombre de acercarse a lo
divino (el saludo en sánscrito “Namasté”
se podría traducir por: “saludo a lo divino
que hay en ti”) se suele entender como
una especie de arte de vivir dirigido a los
aspectos vitales de la existencia humana:
equilibrio emocional, relaciones, salud,
muerte, o como ahora está en boga decir: crecimiento personal. Hoy en día, ser
espiritual es ser feliz, sonreír constantemente y sentir que todo fluye.
Una de las propuestas para construir un
modelo de sociedad destinado a satisfacer las aspiraciones de libertad y felicidad
del hombre fue escrita en 1762 por Jean
Jacques Rousseau en El Contrato Social,
obra capital en la concepción de las sociedades modernas, donde se oponía al
absolutismo y el despotismo ilustrado de
las monarquías europeas del XVIII. En El
Contrato Social, el autor denuncia el intento de las élites de transformar su fuerza y supremacía en derecho e insiste en
que la felicidad debe estar ligada al interés general.
Lejos de la propuesta de Rousseau, el
contrato que ahora nos proponen para

gestionar nuestra felicidad en el siglo XXI
de las grandes corporaciones va ligado al
interés individual. Es un contrato de estos
de letra pequeña que pasan tan deprisa
por la pantalla que apenas puedes leer
y que toda una serie de nuevos actores,
que ocupan el hueco dejado por las iglesias y las tradiciones religiosas, se encargan de divulgar. Se trata de un credo predicado en los medios de comunicación
que pretende gestionar nuestros miedos.
Es un credo practicado en templos con
aparcamientos para mil coches que esconde una jerarquía basada en el sistema
de producción y un aumento vertiginoso
de las diferencias sociales.
En economía, se ha tendido a relacionar
felicidad y PIB, y parece que un bienestar básico (tener las necesidades cubier-
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tas, educación, salud) y algunos bienes,
como un coche o una lavadora, etc., se
correlacionan con cierta felicidad. Pero a
partir de determinado nivel de patrimonio, bienes y consumo, la “curva de la
felicidad” se estanca e incluso cae. Muchos economistas constatan que, una
vez cubiertas las necesidades básicas,
el aumento del consumo no implica mayor felicidad, incluso pudiera ser que su
exceso fuera parte del problema de aburrimiento, soledad y vacío que padecen
las sociedades ricas.
En cualquier caso, se han tratado de buscar sistemas de análisis para medirla y
definirla con distintas finalidades, pero es
obvio que se trata de un concepto muy
variable y subjetivo. Un ejemplo de esta
subjetividad fue el caso del ERE llevado a
cabo en una conocida empresa nacional.
El coste monetario del expediente para
la entidad fue igual a la cantidad total de
los sueldos de sus consejeros ese año.
La “infelicidad” de los miles trabajadores
afectados equivalía a la “felicidad” de los
miembros del consejo. Otro ejemplo de
este contraste lo encontramos en el ranking de “felicidad” de Naciones Unidas,
donde los países nórdicos son los primeros de la lista, pero Israel está entre los
doce primeros, mientras que Bután, el llamado “país de la felicidad”, ocupa el número 97. Parece que se es más feliz estando en guerra que sin tener televisión.
Alberto Barco Moreno, en la revista The
Social Science Post, define la felicidad
como “…el grado con que una persona

aprecia la totalidad de su vida presente.
Su medición –insiste– debería ceñirse
al presente, incorporando tanto pensamientos como sentimientos…”. Pero esta
definición, que tiene en cuenta el ser y el
“espíritu” del hombre, no se parece a las
condiciones del “nuevo contrato” que se
está imponiendo. Las escuelas de pensamiento neoliberal han logrado apropiarse
de las espiritualidades y su modelo de felicidad para llevarlas de la mano del sistema económico y del consumo. Con ellas
han logrado colonizar en silencio nuestra
cotidianidad e imponer más fácilmente el
nuevo contrato.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Passanant

Las técnicas de marketing crean las necesidades para luego venderlas, fijando
el precio de un bien, no según su coste
de producción, sino en función de cuanto está dispuesto a pagar el consumidor
por tal o cual gadget, después de que
una adecuada campaña de publicidad lo
haya convertido en anhelado objeto de
deseo. En los medios de comunicación,
cada vez cuesta más distinguir la información de la opinión y se confunden las
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noticias con la publicidad. Si quieres vender tu producto, ubicarán tu mensaje en
un espacio más o menos visible, según
tarifa, y si pagas un extra, elaborarán un
oportuno reportaje alusivo, haciéndolo
pasar como tema de actualidad.
La perversión del concepto de felicidad,
rebajado en el “nuevo contrato” al de simple satisfacción, debería contentarnos y
allanar el camino al nirvana, pero no parece que el argumento funcione a la perfección. En su libro Dinero y Conciencia
Antoni Melé habla de un informe de la Dirección General de Farmacia, dependiente
del ministerio de turno, que revela que el
consumo de ansiolíticos aumentó un 40%
en cinco años. Mientras tanto, los centros
asistenciales de salud mental llevan tiempo
desbordados, desde mucho antes de que
se notaran los efectos de la pandemia.
¿Cuándo fue que, en un acto soberano de
pereza colectiva, cedimos a otros la responsabilidad de nuestra felicidad en este
“nuevo contrato”? Quizás, luego de (auto)
convencernos de que nuestros derechos
sólo nos corresponden como individuos.
Derechos que, en caso de duda, sólo habrá que buscar en una aplicación del móvil, para que el iluminado de turno nos los
recuerde. Y como es un tío simpático y
nos hace reír, compartiremos el vídeo con
amigos y luego lo guardaremos junto a la
aplicación de comida china para llevar.
Escribe Zygmunt Bauman en Vivir en
tiempos turbulentos (2021): “En la modernidad se está obligado a no ser na-

die o a convertirse en otro. La identidad
líquida, la posibilidad de tener varios yo.
La identidad se convierte en un artículo
de moda que llega a niveles de adicción”.
Bauman sostiene que el consumismo actual ya no se dirige a cubrir necesidades,
sino a multiplicar los deseos y a convertir
a los seres en el propio objeto de deseo.
Habla de un nuevo deseo (pido perdón
por la reiteración del concepto, es deliberada): el de escapar de uno mismo y
adoptar un “yo” de catálogo. La necesidad de aceptación y notoriedad se convierten en compulsión.
Más allá de los análisis y advertencias
que desde hace tiempo lanzan filósofos,
sociólogos, terapeutas, docentes y otros
especialistas sobre los profundos cambios que se están produciendo, han aflorado como hongos personas (muchas de
ellas de discutible cualificación) que previo pago de su importe, nos muestran lo
fácil que es encontrar la felicidad, siempre
y cuando solo la busquemos dentro de
nosotros mismos.
Las “nuevas espiritualidades” y los postulados de los gurús de la felicidad se
nos presentan como una alternativa a la
sociedad de consumo, cuando más bien
son su correa de transmisión. Resulta que
tú –y sólo tú– eres el responsable de tu
felicidad. ¡Si quieres, puedes! Claro que si
no lo consigues también serás responsable de ello. Tus condiciones de vida, educación, oportunidades y ese salario poco
mayor al SMI serán las consecuencias de
tu espiritualidad mal trabajada.
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Actualmente, las grandes empresas tienen
sistemas para evaluar la satisfacción (felicidad) en el trabajo. Han creado comités
consultivos, suprimido jerarquías, formas
directivas autoritarias y diseñado organigramas de trabajo “planos”, con puestos
de decisión colegiada y se celebran reuniones participativas, brainstormings, etc.
Más allá de la cosmética, se trata de cambios destinados a incrementar la productividad, rebañando el plato del ahorro de
costes y trasladando el máximo de responsabilidad hacia los empleados, a los
que se sobrecarga con nuevas funciones
que no les son propias, ni retribuidas. Dicen que la presión más efectiva es la que
se impone uno mismo. El resultado es que
ahora el Encargado se ha convertido en
el “Global General Manager” y el Mozo de
Almacén en el “Last Monkey Advisor” y
ambos están estresados.
Con honrosas excepciones, ha desaparecido la tradicional relación empresa/
trabajador, que hacía sentirse a éste casi
como parte de una familia. En estas empresas la felicidad significaba confianza
en el futuro. El principal cambio de cultura
se ha producido a través de las empresas tecnológicas cuyo principal activo es
la “felicidad” de sus empleados. Este tipo
de empresas dependen principalmente
de su innovación y talento, por tanto, el
estado emocional de la plantilla determina
en una buena medida su productividad.

alpinistas, que disertan sobre lo relacionados que están sus valores de esfuerzo
y abnegación en la montaña con los de
la empresa que financia su conferencia).
Las charlas llevan títulos tan sugerentes
como:
“Claves para convertir a tu hijo en un experto emocional”,
” El valor de tu actitud”,
“Cómo convertirnos en la persona que
queremos ser”,
“En un mundo adicto a la velocidad, la
lentitud es un superpoder”,
“Tu mirada puede transformar a las personas”,
“Resiliencia. El dolor es inevitable, el sufrimiento no”.
Cualquiera puede encontrar multitud de
estos vídeos en Internet. Son conferencias frecuentemente financiadas y patrocinadas por entidades multinacionales,

Cada vez es más frecuente que expertos
de toda índole se lancen a impartir ciclos de conferencias (incluso conocidos
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que no se distinguen precisamente por
un trato amoroso a sus “felices” clientes.
En general, éstas suelen tener filiales con
sociedades “off shore”. Oxfam señaló
que 27 de las 35 empresas del Ibex mantienen 740 filiales en paraísos fiscales1. Se
estima que las dos principales entidades
financieras nacionales, que son activas
promotoras de este tipo de conferencias,
se ahorraron 134 millones de euros por
su actividad en paraísos fiscales2 . Con
esa cantidad, se puede generar mucha
“felicidad” en sanidad y educación
Utilizando el mecenazgo y este tipo de
charlas como lavado de imagen, las corporaciones intentan que se las perciba
más próximas a las inquietudes de las
personas. Todos hemos visto anuncios
de televisión donde compañías eléctricas muestran familias felices en un hogar
confortable, ocultando los cortes de suministro a las familias vulnerables.
En una entrevista con el Secretario del Índice de Felicidad Nacional Bruta de Bután -no es broma, el cargo existe- éste
señaló las nueve áreas sobre las que trabajaba (Bután no reconoce el PIB como
indicador de felicidad): bienestar psicológico, nivel de vida, sistema de gobierno,
salud, educación, relación con la comunidad, diversidad cultural, uso del tiempo y
diversidad ecológica. Aunque no todo es
felicidad en Bután, un país con bastantes
contradicciones y claroscuros, en este
pequeño reino del Himalaya, colgado de
1
2

El Periódico, 11-10-2020.
Infolibre, 7-9-2021.

las montañas, hace mucho que ya tenían identificado –sin necesidad libros de
la autoayuda- que el factor social, como
preconizaba Rousseau, es el determinante en la consecución de la felicidad.
No teniendo santo a quien encomendarnos y en ausencia de otros referentes,
los llamados libros de autoayuda, algunos auténticos best-sellers, muestran
una nueva guía de comportamiento, un
mapa, un manual a seguir que tiene que
ver muy poco con un contrato social donde prime el derecho, la disminución de las
desigualdades y el bienestar de todos. Lo
que nos enseñan es a ser resilientes, caiga lo que nos caiga encima. Para “estar
bien con uno mismo” debemos aprender
a no sentirnos afectados por aquello que
nos incomoda. Todo un máster en indolencia. Así se favorece el individualismo y
se evita toda crítica al sistema.
Hay también una responsabilidad individual en este ejercicio de pereza, pues
los avances actuales en materia de libertades, la nuevas tecnologías, internet
y la globalización de la información, han
producido un hecho único hasta hoy, y
es que casi cualquier persona puede ser
consciente –si se lo propone– de su condición y la de su entorno. Puede ser que
tenga razón Gabriele Romagnoli, cuando
asegura en su libro Viajar Ligero, que los
seres humanos cargamos unas maletas
tan pesadas, que nos inducen a recorrer
caminos fáciles para cansarnos menos.
Para las clases acomodadas es incómodo plantearse cuál es el coste de la felici-
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dad en términos de consumo. Y también
es difícil para las clases bajas huir de la
fascinación consumista. La ilusión de la
posesión nos afecta a todos.
Como ya apuntaba Rousseau, la felicidad
no puede ser nunca un objetivo personal
antes que un anhelo global que atienda a
la voluntad general de la sociedad. ¿Puede haber felicidad sin una espiritualidad
auténtica en la que las necesidades de
los demás también estén presentes?

152

Perifèria

CristianismePostmodernitatGlobalització

Henry Maldiney: L’Esperit humà, la realitat i el sentit
Marta Mitjans
“Allò real és allò que no esperem i que sempre, no obstant, és ja aquí”
H. Maldiney
A tall de presentació: sobre Henry
Maldiney
Maldiney1 és un pensador francès nascut l’any 1912 que imprimeix les seves
traces en l’aproximació acadèmica a la
fenomenologia. Aquest erudit, mort l’any
2013, viu un canvi de centúria que, d’una
banda, l’endinsa en el profund coneixement de l’evolució dialèctica entre creador i obra, a partir de la transfiguració
del tractament conferit a les disciplines
humanístiques, d’entre les quals diverses versen sobre l’hermenèutica literària
i estètica. D’altra banda, l’experiència
dels anys (de què Rainer Maria Rilke tant
parlarà, amb hàlit d’esculpir un esguard
filosòfic que sublima el sentit de la poesia), mai no deixa cap pensador indiferent. Ras i curt: l’expertesa, en aquest
cas, encima un pregon i agitador deliber
de Maldiney. Aquest pensador vol comprendre la indòmita mirada que abraça el
creador. Segons ell, l’esguard impregna
l’artista d’una profunditat inefable. Tant
és així que la claror, de què la mirada
virtuosa és captiva (no és baladí vincu1 Es pot trobar informació sobre aquest autor al web
de l’Associació Henri Maldiney: https://www.henrimaldiney.org . L’associació publica la revisa L’Ouvert.

lar-la a la lux vivens), esdevé encegadora. Aquest esguard redueix l’artista a
una postrema autoconsciència, i abriva
el centelleig d’un horitzó prometedor:
l’abric de l’infinit.
Baldament submergir-se en la creació per
a l’artista suposa, en efecte, una entrada
a boca de fosc, aquest carreró sense sortida condueix també tot creador a voler
comprendre el com del vincle amb les coses. Així, Maldiney estableix un parangó
de l’artista amb el filòsof: “Le philosophe
est un perturbateur. C’est là son trait commun avec l’artiste” [Maldiney, 2012: 21].
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Aquesta cita és extreta de Regard Parole Espace, obra de què una selecció de
pàgines ha estat traduïda en aquest article. Regard Parole Espace obre una porta
cap a l’exploració del lligam entre l’artista
i la realitat (altrament anomenat “dimensió afectiva de l’existència” [Mena Malet,
2018: 201]). Segons Maldiney, l’artista es
veu impel·lit per una intrínseca força: la de
travessar el mirall de la realitat, que no és
regida pel què de les coses, sinó per llurs
com. Aquest fermall incandescent fendeix
la necessitat creativa: el creador ha de
pintar la puritat amb la seva mirada atenta; una mirada que, al seu torn, no banya
la nuesa de cap color, ni li treu la blancor
(així ho expressa Cézanne, qui vol “pin-

tar la virginitat del món” [Maldiney, 2012:
43]). Així, l’esguard de l’ésser creador és
el moll de l’os de la relació entre l’artista i
el món, una constel·lació inesborrable del
firmament creatiu.
A guisa de conclusió, Regard Parole Espace constitueix el “vincle d’intimitat”
[Célis i Zumwald, 2011: 145-438] entre
l’artista i el món. Una afirmació que ens
transporta, de nou, i sense cap mena de
dubte, a Rilke: “las obras de arte nacen
siempre de quien ha afrontado el peligro,
de quien ha ido hasta el extremo de la
experiencia, hasta el punto que ningún
humano puede rebasar” ([Pino-Díaz et al.,
2009: 50, cit. a.: Bachelard (1998: 259)]).
Fragment de Regard “Parole Espace
(pp. 62-68)”. Traducció
«És en l’entrallat analític on la negativitat
de les resistències i la lluita pel reconeixement s’identifiquen en l’únic procés d’una
explicació amb un mateix i amb l’altre. A
fi d’accedir a l’objecte que correspon a
aquests (objecte al qual convindria, amb
escreix, el terme encunyat per Francis
Ponge, — ob-joc — ), l’analista i la persona analitzada han d’assumir, mitjançant
el moviment i l’obertura del diàleg, l’eco
que es desprèn de Hegel: el tens ardiment del concepte. I l’objecte, aquí, no és
altra cosa que tal concepte rebregat en
ell mateix; o (amb la finalitat d’emprar un
llenguatge més proper), una presència de
què l’existència sol explicar-se amb veu
pròpia i que no es manté sinó a partir del
seu discurs, i que, gràcies al perpetu no-

Regard-Parole-Espace
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vell estat dels seus significants, comença
a revelar-se i també a mostrar l’altre en
l’acte decisiu de la ruptura.
Així, el doble moviment del concepte i
de l’entitat, el desplegament dels sentits al bell cor de l’explicació i el seu recolliment en la comprensió, l’home, en
la seva gènesi, l’acompleix fins al punt
d’abastir el significat d’acomplir-lo i d’esdevenir-se en el món. La noció de sentit
és coetània al principi de realitat. No és
sobrer recalcar que no es pot menystenir
la indissociable confusió d’aquest terme
amb el principi d’objectivitat, talment com
aquest darrer és concebut per la intel·ligència simbòlica, i tampoc no es pot oblidar el fet que allò real existeix més enllà
de les fronteres afectives. Freud lleva, del
sentit, la dimensió pròpia de tot acte i situació psíquics, com també basteix, de la
comprensió, l’acte específic del mètode
psicològic. Amb tot, és menester actualitzar la noció freudiana de sentit. Quan
el mestre declara, entre d’altres, que
el somni (de fet, tot somni) té un sentit,
ho fa interpretant que tal significació no
és atorgada ni al narrador, en un assaig
de consciència subjectiu, ni a l’intèrpret,
passant pel sedàs d’un concepte objectiu. El sentit del somni, en efecte, no ha
traspuntat mai. Només neix mitjançant la
dialèctica del significament ostensible i de
l’enteniment invisible; formes equívoques
de què l’evidència estable és poc fiable.
En primer lloc, la raó d’ésser amagada
no és un sentit ensofronyat, és a dir, un
significat complert que consistiria, únicament, en la descoberta. És el sentit d’una

existència, allò que es camufla i es cela
en el propi tram. On apareix? L’expressió de contingut manifest és, per si sola,
una resposta. Amb tot, no hi ha res més
ambigu que tal clàusula referencial, quan
hom la considera des d’una perspectiva
real dels actes analítics. G. Politzer, pioner
a França en tal revelació, ha manifestat
que el material d’interpretació freudiana
no és constituït per les imatges del somni.
Ara bé, tal com indica el criteri d’aquest
erudit, aquest material sí que engloba el
relat del somiador. Amb el propòsit de filar
més prim en relació amb aquesta asseveració, les figures que constitueixen un
punt de partida en la base del periple que
emmena l’anàlisi no són les de la fantasia
somiejada, sinó aquelles que puguin ser
afaiçonades per la narració de qui està
desvetllat. Amb això n’hi ha prou per tal
de demostrar, entre d’altres fets, que l’expressió literal de contingut de consciència (i, correlativament, el gir “contingut de
l’inconscient”) és repussable. En realitat,
tot allò que s’estotja en la representació
de les icones evocades en la relació és
concebut com a sentit dins de la intencionalitat de la consciència del contador.
Com la fenomenologia de Husserl, la psicoanàlisi de Freud transfigura la noció de
fet psíquic en harmonia amb el sentit de
les lliçons de Brentano. Això no significa,
amb tot, que el somni no sigui més que
un mer pretext (entre altres excuses) vinculat a associacions lliures formades pel
narrador. El relat té les seves arrels en la
naturalesa del somni. Però no l’és – almenys, no directament –, a partir del sentit
discorregut en la intencionalitat conscient
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del contador d’històries. Una correspondència així és desmentida per la disparitat
de la situació onírica i de l’estat desemperesit. El record de les imatges del somni
és difícil de ser fixat, fins i tot per un individu atent davant la idea de sorprendre’s
del seu despertar. En el moment en què
ens cedeix la paraula, el passatge del son
a l’estat descrit per la sagacitat ens treu
el record. No es tracta d’una metàfora;
ans al contrari, és una llei fenomenològica. Les estructures de la percepció onírica són incompatibles amb la impressió
amatent. Les representacions del somni
es desintegren (i, amb elles, ho fa l’espai
que n’esculpia el cos: el buc crepuscular
de què l’àrea de projecció original és l’Augengrau), des que l’esquema corporal es
modifica i la seva autonomia es trenca…
mitjançant el primer gest de sortida d’un
mateix (sia l’obertura de les parpelles) que
teixeix la comunicació entre l’espai nítid
i ell mateix, a partir de la forma de procedir de l’espai estranger, i que emplaça
aquell qui eixoriviu en situació de presa o
de motricitat intencionada. Des d’aquest
moment, les imatges de la veu narrativa
desperta no disposen d’altra estructura
que de la d’aquelles que formen part del
somni, i el seu sentit intencional no ofereix, intrínsecament, cap via a fi de conduir en direcció al sentit immanent de les
estampes de la imaginació. El contingut
oníric manifest s’esvaeix, així, definitivament, en la psicoanàlisi freudiana, davant
el sentit del relat? De tal pregunta es desfermen altres raons, més complexes. I
és que, tal sentit, fugaçment formulat, és
deixat anar de la mà de Freud, abando-

nat, com ho destil·la la seva tècnica a fi de
desencriptar el somni. La praxi freudiana
de fraccionament del relat, aparentment
arbitrària, assoleix en realitat el propòsit
de vincular directament cada sentit parcial amb el seu mode d’expressió, altrament conegut com les estructures verbals i il·lustratives que les signifiquen. El
sentit s’ha tergiversat. A plena llum de
l’anàlisi husserliana, seria pertinent considerar el contingut representatiu-objectiu
del relat, com el focus de sentit que s’entrellaçaria secundàriament enriquit i modificat per les intencionalitats marginals del
llenguatge. Aquesta explicació és insuficient. La bellugadissa del sentit dirigit cap
a estructures formals del llenguatge i de la
imaginació no és una senzilla modulació
del significat primitiu, sinó una veritable
transformació. El sentit es desestabilitza;
allò significat s’empoma en el significant.
Lluny d’immobilitzar el sentit explícit en el
seu contingut representatiu, circumscrit
i objectivat segons la intencionalitat del
relat, Freud el mobilitza en el seu sorgir,

Henri Maldiney
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així com somou les formes transitives del
llenguatge o l’esquematisme plàstic de
les representacions. Ara bé, tal labilitat és
precisament la major garantia d’una connexió amb l’estructura i el funcionament
de les imatges del somni. Efectivament, si
la fixació de les imatges de tota fantasia és
somorta, és perquè és impossible: el sentit immanent cap a aquestes imatges no
té res de fixe, si no és car aquestes posseeixen, tal vegada, la immobilitat del moviment sense natura transportable, pròpia
de la fascinació. La metamorfosi contínua
de les imatges del somni, tant com llur rigidesa suprareal, captiven el somiador a
través de l’escletxa que deixa entreveure
“la inesgotable clausura” del poder que
els determina com a significants. El porfidiós caràcter del sentit, doncs, resguardat en un estat d’origen sempitern, resulta ser manco d’una polivalència de les
imatges, i també s’erigeix en susceptible
d’explicitar-se en una pluralitat comptable
de significacions esglaonades, així com
del seu segell, farcit d’esbossos continus
d’un mateix comandament de sentits de
què els horitzons no poden ser allunyats
i diferits per plans distints (altrament dit,
situats rere el tel de la perspectiva). En el
cas del somni Non Vixit, els ulls clars de
Brücke exerceixen sobre Freud un encativament tal que Freud no l’ha sobrepujat.
La cura que té de distribuir-ne els plans de
significació, la proliferació de les interpretacions plausibles, la falta d’acabament,
al cap i a la fi, de l’anàlisi, mostren que
cap sentit proposat no ha pogut igualar
el poder de significació del significant.
Quant al sentit viscut pel somiador sobre

el mode oníric, és impossible de decidir si
es tracta, en essència, del manifest o del
latent. Cal rompre amb aquest reguitzell
de fonaments hipostàtics.
L’elaboració del sentit encofurnat és la
proclamació del sentit manifest, en ell mateix, però que es postra a l’emergència
de la seva funció de significant, a partir de
la seva condició de significat. Sentit palès
i sentit latent són els dos pols d’un mateix
significat que no és actualitzat enlloc i que
no pot ser capit sinó en tant que la direcció de sentit d’una història individual, de
la qual la dialèctica desvestidora i constitutiva es forja a partir de les vicissituds de
la cura analítica.
La noció freudiana de sentits que semblen bressar les mateixes estructures
que la noció husserliana d’intencionalitat
amb hàlit d’experimentar la transcendència que diposita el significat de les
conductes i situacions, en realitat sublima tal grandesa, puix que, així com ho
mostra la interpretació d’un somni o la
història d’una anàlisi, la importància que
ha d’ésser denudada és una envergadura obliqua on (emprant, un darrer cop, el
llenguatge husserlià) la intencionalitat de
la consciència que apuntala el seu objecte és permanentment desplaçada pel
joc de les transcendències de l’Ego. Fins
i tot, si el sentit freudià recobreix aquesta
doble estructura husserliana, la situa en
un altre marc contextual: el d’una fenomenologia que no aborda la consciència,
sinó la presència. Així és visible, de forma descansada, a través de la dialèctica
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de la resistència. Per tant, tal fenomen no
consisteix en una bromallada de perspectives, sinó més aviat en un recurs a un
sistema d’ancoratges i d’horitzons consecutius. No és baladí recalcar que és tot
allò de què, consegüentment, l’anàlisi denunciarà l’obliqüitat (significacions deixades de banda, perspectives esbiaixades,
records encobridors, fraus afectius). És
un pas d’entrada en forma d’evidència
frontal; és la resistència davant d’una
estructura positiva de veritat provisional.
El pacient que resisteix s’adhereix a una
interpretació d’encarcarament oscil·lant
de què el sentit té, segons el seu parer,
l’avantatge d’esclarir una situació colgada, que constitueix l’horitzó de bell antuvi
obscur i avui clar, però sempre encapsulat respecte de la conducta actual. Aquí,
com arreu, el moviment circular, fins i tot
complicat en alguns epicicles, es manifesta en tant que perfecte, de silueta adequada a ell mateix en totes les seves fases. Una mena de vaivé s’estableix entre
l’expressió i el sentit, l’actual i el latent, el
proper i el llunyà: l’un s’amotlla a l’altre,
per damunt del mode aquí-horitzó.
I és que tal modalitat no és genuïna sinó
en el seu primitivisme, com a significat
fonamental de l’essència que se sap
perduda. De fet, tant poc representa la
defensa, que en fa un usatge tergiversat
i que, per tal d’evitar voler començar per
perdre’s (vegi’s la clàusula freudiana de
l’actitud que no es mostra crítica), només
impera un horitzó imaginari, subjugat pel
jou d’un aquí fictici. L’amalgama d’atracció i tossuderia, que amarra l’analitzat en

una interpretació d’ell mateix inadequada, es pot advertir en tots els fenòmens
d’engalzament lateral. Emparat en una
situació nogensmenys bloquejada (i generalment simbòlica) de la seva història,
té la impressió de veure-la moure’s (la
història mateixa) i de fer (d’ell mateix) un
ens aturat: d’haver pogut finalment mobilitzar les llunyanies. Però aquí només
rau un moviment cap a la deriva… De fet,
aquest (o més aviat) aquests ancoratges
successius provenen d’un joc de miralls
en relació amb identificacions passades,
les quals també se situen en un espai
projectiu. L’Aquí de la resistència és una
coartada. No obstant això, independentment de l’obscuritat que regna per afegitó en aquestes qüestions de topologia
existencial on estructures i existència
són, com G. Politzer ha expressat una
vegada per totes, “en primera persona”,
hi ha un fet innegable: la identitat de les
estructures dotades de significat i existencials. La mateixa transcendència que
funda l’existència com Presència a…
és constitutiva del sentit. És en el propi sentit on el fet de ser-aquí s’exposa.
Això significa que s’arrisca, es mostra,
s’anuncia. A això prossegueix la realitat que la comprensió no s’ajunta des
de fora a l’existència, com una propietat
adjacent; és una forma constitucional de
la presència. Fins i tot l’ésser perdut de
l’Aquí Absolut de què la presència és indicadora de… es redueix a ser exposat a
l’eventual “hi ha”, perdut sota l’horitzó de
la seva pre-ocupació del món, que és el
fonament de tota “significança” del seu
correlat, la comprensibilitat.
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Les estructures de l’ésser malalt confirmen aquesta identitat de les estructures
significatives i existencials, de què són
models deficients. Tots aquests convergeixen en un punt: el malalt no pot ésser restaurat en la seva presència en el
món si no és reestablert en la comprensió d’ell mateix. A l’escena del seu “teatre
privat”, com ho anuncia una malalta de
L. Binswanger, el sofrent no és veritablement al món; el sentit mateix del seu personatge li és tret. És allò a què altrament
es refereix l’expressió: “Ja no hi és”, la
qual uneix en una mateixa pèrdua i perdició la presència i la comprensió. Inversament, una no pot ser restaurada sense
l’altra i, aparentment, aquesta restauració no sabria ser operada ni pel subjecte
des de dins, ni fora de tals entranyes, per
una altra entitat. Essent desproveït de la
possessió sobre el món de tots, de què
les expressions no l’afecten sinó sota la
(de)forma(ció) del seu teatre, al malalt li és
impossible d’interpretar tals exterioritzacions segons la rectitud dels seus sentits,
i no hi ha res fora d’ell a què es pugui
amanollar i així, seguidament, ell pugui
començar a tenir el cap fred a partir d’un
sentit objectiu. Així doncs, la paradoxa i
l’essència psicoanalítiques consisteixen
en el fet d’assumir aquesta contradicció
que Freud anuncia obertament en l’anàlisi
del Petit Hans, “presentar a la consciència del pacient el seu complexe inconscient amb paraules pròpies”.
Emmirallar l’altre amb els seus conflictes
amb paraules pròpies no significa lliurar-li
un sentit ja constituït, des de l’exterior (i

de què els mots serien els simples signes
qualificatius, designant-lo ell mateix com
essent això). Fins i tot suposant que es
disposa d’un sentit així, com podria tal
subjecte reconèixer-lo com a seu en un
món on ell mateix, precisament, no existeix? Allò que se li presenta, en realitat, és
literalment una expressió, i per tant (essent
així, en forma part, constitucionalment, la
paraula) una articulació dels seus conflictes; amb què pot entrar en ressonància i
ser induït a articular-los, per iniciativa pròpia, d’una manera diferent a com fins ara
ho hagi pogut fer. “Hi haurà, diu Freud,
alguna ressemblança entre allò que entén
dir i allò que cerca”, i aquesta “similitud
li permetrà d’entrar en la descoberta”. Si
parlem de ressonància i d’inducció, és
per evitar a bell raig de deixar el camp del
llenguatge, que és aquell del significant.
Així, que el pacient prengui consciència
dels seus conflictes a través de les nostres paraules, no és una feliç coincidència
de la relació mateixa entre un sentit i un
verb estrangers (l’un respecte de l’altre),
però manifesta l’essència de la paraula,
que rau precisament en el fet de parlar
justament quan els interlocutors callen o
quan, esbardellant el diàleg, aquests han
d’assumir en la solitud l’activitat significativa dels mots.
“No se m’ha d’escoltar a mi, sinó el Logos”, diu Heràclit. De la mateixa manera,
Freud ensenya al psicoanalista que els
seus mots són més savis que ell, que disposen d’un significat que transcendeix la
seva consciència. Si la paraula de l’analista traspassa aquest mateix, és perquè
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no li pertany. Forma part d’un tot, d’un
diàleg de què tots els moments s’articulen al voltant de la mateixa força, igual
que comporten plans de significació diversos, que s’emmascaren els uns als
altres. El sentit que la paraula anuncia i
de què proposa la instància no ha estat
altrament conferit a ningú, ni a analista ni
a analitzat, perquè, estrictament parlant,
no té presència. S’assembla a l’Oracle de
Delfos, segons la interpretació que en fa
Heràclit: ni oculta ni despulla, indica. Fa
un senyal, i és aquí on assenyala (fa signe
d’alguna cosa). A qui consulta Déu, l’oracle obre en el món i en la història una direcció de sentits que no és, amb tot això,
ni llibertat ni destí. I caldrà subratllar que
Heràclit l’Obscur enlluerna l’ambigüitat
material i subterrània del sentits, sota el
motor de les estructures del signe. Restaura la paraula en la puresa de la seva
funció de significant. Tot i això, el sentit
de l’Inconscient, tal com Freud l’anuncia
al mateix lloc, és reductible a un moment
particular d’una dialèctica de l’expressió?
El pacient no hauria de descobrir el seu
“complex… al fons del seu inconscient on
es troba aferrat” i l’analista no hauria de
“remoure les aigües de l’Aqueront”?»

Oracle de Delfos

Apèndix. Sobre la mirada espiritual de
l’autor
Crear sempre implica llevar una cosa
d’un mateix, a fi de transformar-la en un
mirall d’un dels múltiples racons de l’ànima autora. Mentiria si afirmés que l’acte
de toldre no implica cap dolor. No obstant això, aquest patiment no ha de ser,
necessàriament, insuportable. Si hom
pensa en les bellíssimes paraules que
conviden la malenconia a l’escriptura,
evocades per les propietats paratextuals
d’una de les obres de Sagan (Bonjour
tristesse), s’adona que el marriment del
no-res, l’autoconsciència, la por de la
pèrdua i fins i tot l’enfadament poden
anar acompanyats d’una gran sensibilitat cap als petits detalls: el gaudi del
descans, la sensació enganxifosa de la
calor, l’acaparament de la llum del sol,
l’aire divertit o tèrbol que ventalla l’arribada de coses i persones noves.
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La vida, al cap i a la fi, no és altra cosa que
un cistell ple d’ínfimes espurnes d’entusiasme que propel·leixen la creació. Allò
més difícil, en l’acte de crear, és dosificar l’enardiment: cal conduir amb passió,
i alhora acanalar aquesta darrera en una
direcció que no faci rodolar el turment
sobre si mateix, sinó que el mantingui en
un (fràgil) equilibri. Aquesta airositat és,
segons el meu parer, el sentit saguer de
tota creació: treure’s una cosa d’endins i
expressar-la, i utilitzar també aquesta necessitat amb finalitats balsàmiques, per al
bé col·lectiu.
Expressar el món interior implica el coratge d’afrontar una salvatgina que ataca la
forma de veure el món de l’artista (aquest
esguard penetrant, el talismà que garanteix la voluntat de comprendre el com de
les coses, seguint l’estela de Maldiney).
Acarat tal brutal desafiament, l’artífex té
l’honor de mostrar allò que veu i allò en
què habita. Així, a través de la manifestació artística, tot autor hissa el malestar
fins al paradís: allà on dormen i es lleven,
i es tornen a adormir i es desperten de
nou, incessantment, la corada de manifestar la puixant bellesa, encimada rere el
tel d’un dolor vençut. Les onades, aquest
vaivé de les coses que defineix la miscel·lània de colors del nostre tram, per
al creador sempre són amenaça, repte i
motor de força espiritual. Per tal raó, la
profunditat de la mirada és el bressol de
tota obra, un esguard que aquí, amb veu
pròpia, expressa el sentit de la creació literària: fer bategar el cor de les paraules i
commoure, amb elles, cors lectors.
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L’amor al proïsme, experiència espiritual
Joan Albert Vicens
“Hi va haver un temps en què jo rebutjava el meu proïsme si el
seu refugi no era com el meu. Ara el meu cor ha esdevingut el
receptacle de totes les formes: és el prat de les gaseles i claustre
dels monjos cristians, temple d’ídols i Kaaba de peregrins, Taules
de la Llei i Plecs de l’Alcorà. Perquè professo la religió de l’Amor i
vaig on vagi la seva cavalcadura, perquè l’Amor és el meu credo i
la meva fe”.
(Ibn Arabí)
1. La reflexió filosòfica sobre l’amor
1.1. L’amor es diu de moltes maneres
“Amb el terme «amor» –escriu Ortega i
Gasset–, tan senzill i de tan poques lletres,
denominem innombrables fenòmens, tan
diferents entre si, que seria prudent de
dubtar si tenen alguna cosa en comú”.
És cert que el verb estimar i els seus equivalents en totes les llengües es refereixen
a una diversitat molt gran de conductes
humanes. L’amor, parafrasejant Aristòtil,
també “es diu de moltes maneres”. Cadascú s’estima a si mateix; la mare estima
els fills, i aquests, la mare; els avis estimen
els seus nets; s’estimen els enamorats;
l’amic estima els seus amics; la mestra, els
seus alumnes; el metge, els seus malalts;
estimem els companys de feina i fins i tot
els nostres ídols musicals o esportius. “¡Te
quiero más que a mi padre!”, va cridar un
fan del Barça a Messi abans que canviés

de club. També diem que estimem certes
coses materials (vells records familiars,
una fotografia que evoca un dia memorable, una cançó...), que estimem els nostres
animals de companyia, les plantes, un paisatge, la muntanya. “L’amor a la pàtria” és
la divisa dels patriotes. Hi ha també l’amor
a la justícia i la llibertat; un vers de García
Lorca diu: “En la bandera de la Libertad
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bordé el amor más grande de mi vida”. Per
a Plató l’amor suprem és l’amor a la idea
del Bé. I també hi ha l’amor a Déu que,
segons les religions, seria l’únic capaç de
sadollar l’ésser humà.
No és estrany que Ortega plantegi el dubte de si parlem del mateix en tots aquests
casos. Sigui com sigui, aquí ens centrarem només en l’amor interpersonal, la forma d’estimar que avui ens sembla més
rellevant per a les nostres vides. En què
consisteix l’amor entre persones?
Ibn Arabí va dir que “l’amor s’assaboreix
però la seva essència roman incompresa”. Assaborir l’amor, viure’l, això és l’important, però és legítim també reflexionar
sobre els actes amorosos per copsar en
la mesura del possible els seus caràcters
generals i mostrar-ne la significació vital
i ”espiritual”. Pensem que en el capteniment amorós l’ésser humà posa la proa
cap al sentit profund de la vida i de la realitat. En l’amor interpersonal l’ésser humà
toca el corrent de fons que dóna sentit a
la vida.
1.2. La complexitat del capteniment
amorós
Cal notar, d’entrada, que no hi ha pròpiament l’amor sinó actes amorosos i comportaments amorosos en els quals podem discernir alguns elements invariants.
El què volem és descriure aquests actes
i comportaments amorosos, no pas explicar-los. En lloc de desenvolupar alguna
teoria antropològica, biològica, psicològi-

ca o metafísica que expliqui per què estimem, aspirem només a evidenciar algunes notes comunes dels actes amorosos.
No pretenem “comprendre” l’essència de
l’amor, ni entrar en el detall de les distintes formes d’estimar.
Està clar que el capteniment amorós té
una estructura complexa. S’hi combinen
diferents tipus d’actes: aprehensions,
afectes, sentiments, conceptes, imatges,
tendències, pulsions, volicions, valors,
creences, projectes, i també expressions
facials, gestos, actituds, llenguatges,...
Renunciem a valorar el pes de cadascun
d’aquests elements dins de la conducta
amorosa i apostem només per assenyalar
algunes propietats que aquesta té com a
estructura unitària de comportament.
Sabem que no tot el que constitueix un
comportament amorós és aprehensible
per qualsevol, la qual cosa sembla que
hauria de comprometre l’anàlisi que pretenem. Els sentiments de tendresa, compassió, benevolència, joia –per citar-ne
alguns– implicats en l’amor només consten efectivament a qui els experimenta.
En canvi, d’altres actes que es manifesten en el món, com ara besar, acaronar,
ajudar algú, acompanyar-lo en la malaltia,
etc. poden ser patents per a tothom.
Sant Pau diu a 1ª Corintis que “Si repartís
tots els meus béns als pobres, fins i tot si
em vengués a mi mateix per esclau i tingués així un motiu de glòria, però no estimés, de res no em serviria”, donant a entendre que ni les accions més admirables
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poden totes soles certificar el seu sentit
amorós. Comentant aquest text de Sant
Pau, deia Xavier Zubiri en conversa amb
Ignacio Ellacuría: “Aquests actes [repartir
els meus béns, etc.] tenen immediatesa,
el que no la té és l’amor. Aquests actes
tenen immediatesa; no ens ha enganyat,
perquè ha donat la seva riquesa, i el qui
ofereix la seva vida fins a ser cremat ... immediatesa. El que no té mai immediatesa
és aquesta dimensió d’amor. L’amor no
és immediat. Serà veritable, però aquesta
és una qüestió a part”.
En realitat, l’afirmació que una actuació
humana és amorosa reposa sobre una
conjectura racional relativa a un complex
estructurat d’actes i no sobre l’aprehensió d’alguna nota essencial i evident que
la delati com a expressió segura d’estimació. Pot passar que creiem estar davant d’un autèntic acte d’amor i en realitat
es tracta d’un comportament inspirat per
l’orgull o el càlcul de costos i beneficis.
No disposem mai de la síntesi completa
d’aprehensions, sentiments, volicions,
valoracions, actuacions, etc. que constitueixen presumptament un acte amorós.
L’amor és sempre l’objecte d’una presumpció raonable, d’acord amb la qual
suposem que tal persona estima o no en
una situació determinada.
Només podem partir d’alguns trets constatables en determinats comportaments
humans que interpretem com amorosos,
però estem obligats a ser prudents, perquè ningú no pot endinsar-se inequívocament en la intimitat dels actes d’un altre

sinó tan sols en els seus efectes aprehensibles per qualsevol, i ni tan sols comprenem del tot allò que nosaltres mateixos
fem. Observem el que fem les persones
i suposem que quan fem determinades
coses en determinades circumstàncies
és senyal que estimem, però no és possible fer judicis indubtables ni bastir explicacions completes sobre comportaments
amorosos particulars.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Manhiça Againts Malaria

1.3. Els actes amoros, translúcids
S’ha de dir que aquesta manca de “positivitat” o d’evidència “pública” li escau
a la naturalesa mateixa de l’amor, que
consisteix en una combinació complexa d’actes accessibles i no accessibles
a qualsevol. De retruc, però, aquesta
no-evidència, contribueix a preservar
l’autenticitat de l’amor, juga a favor de
l’amor lliure i veritable.
Un amor absolutament «públic», notori
per a qualsevol, s’imposaria a l’estimat
reduint l’espai de la seva llibertat, l’assenyalaria i el posaria en evidència davant
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del món sencer, el forçaria a correspondre. Si, com deia Kierkegaard, sempre
és un «problema» que algú t’estimi, segurament un amor públic, evident, indefugible, exempt de qualsevol ambigüitat,
seria una càrrega difícil de suportar.
D’altra banda, qui estimés amb un amor
del tot «transparent» lliscaria probablement
cap a l’ostentació moral i la supèrbia; això
alimentaria el seu orgull fins a oblidar la
seva pròpia ambigüitat. De fet, ni Jesús
va aconseguir que el seu amor alliberador –fins al punt que «els coixos caminen,
els cecs hi veuen, els leprosos queden
purs...»–fos tan inqüestionable com per
anul·lar els dubtes de la gent i reduir al mínim la seva llibertat davant l’evangeli.
Els actes amorosos mai no són del tot
transparents ni completament opacs,
són translúcids: insinuen el seu caràcter
amorós, però mai no el manifesten inequívocament.
Lluny de ser evident per a qualsevol,
l’amor es basa en l’aposta, el risc, la conjectura, la suposició, el tanteig, la confiança en l’altre, la renovació constant
del compromís que suposa, la vaguetat
i l’ambigüitat dels llenguatges humans, la
llibertat dels que s’estimen però se’n poden desdir. Amb l’amor mai no les tenim
totes, sempre ens deixa un marge on hi
cap el dubte i la incertesa, la probabilitat,
les segones intencions. Podem generalitzar el que diu Bauman de les relacions de
parella: “Estimar és una operació de risc”.
Sentir-se estimat, també ho és. En una

societat on qualsevol cosa que comprem
té una garantia, l’amor no en té cap.
Però, aleshores, quin serà el valor d’una
anàlisi filosòfica del capteniment amorós? Serà simplement l’expressió d’una
opinió més?
1.3. Les bases d’una indagació sobre
l’amor
Malgrat la condició insuperablement
translúcida dels actes amorosos, les bases d’una investigació teòrica dels aspectes generals de l’amor no són menyspreables.
Tenim accés a les nostres pròpies experiències amoroses, com a subjectes i objectes d’estimació, amb totes les llacunes
i dubtes que es vulguin. Podem també
compenetrar-nos amb d’altres persones
per esbrinar poc o molt el sentit de les seves actuacions. L’antropòleg i primatòleg
Nicholas Humprey diu dels humans: «Fem
tan sols una ullada a un altre ésser humà
i ja comencem tot seguit a llegir sota la
superfície». Hume deia que «les nostres
ments són com miralls d’altres ments»;
podem «posar-nos en el lloc dels altres»,
mirar les coses des del seu punt de vista,
entendre el que fan, interpretar els seus
gestos i les seves accions, corrent el risc
d’equivocar-nos, però també amb moltes
probabilitats d’encertar i de justificar-ho
amb fets. Coneixem directament o indirectament una multitud d’actes humans
exemplars que ens il·lustren sobre allò
que algunes persones són capaces de fer

165

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 9/2022
per altres persones. Comptem, a més,
amb allò que els humans han expressat
al llarg de la història sobre l’experiència
amorosa en textos literaris, religiosos o filosòfics o en obres d’art corresponent a
èpoques i cultures molt diferents. I disposem, finalment, de les aportacions de les
ciències humanes, en especial l’antropologia biològica i cultural, la psicologia i la
sociologia, sobre el comportament humà
i el seu significat.
2. Els trets generals del capteniment
amorós
Encara que tot acte presumptament amorós té un pòsit d’ambigüitat inesborrable,
creiem es poden aventurar algunes idees
vertaderes sobre el comportament amorós considerat unitàriament.
2.1. El reconeixement de l’altre com a
persona
En primer lloc, diem que en l’amor hom
reconeix l’altre com a persona. L’amor
ens vincula a un altre ésser humà, personalment, maldant pel seu bé. Inclou
el reconeixement de la seva «realitat-altra», indisponible per a mi; l’altre és un
fi en si mateix, intrínsecament digne,
no pas un objecte, una cosa, un mitjà, un cas entre molts. Per això l’amor
és sempre particular, ens remet a algú
amb noms o cognoms. Pere Casaldàliga diu en un poema que quan al final de
la vida li preguntin si ha estimat «obrirà
el cor ple de noms».

Segons Todorov, «l’home només comença a existir per la mirada de l’altre»,
en això rau el seu “segon naixement” i per
això qualsevol persona necessita reconeixement i amor. El re-coneixement de
l’altre, diu Levinas, no implica coneixement; l’encontre amb el rostre de l’altre
preserva la seva exterioritat en relació a
mi. En l’amor, l’altre roman com un recinte sagrat: no hi puc entrar, no en tinc
dret. És més que un enigma: és un misteri que em planteja interrogants, capaç
de desbordar les meves expectatives i
d’ensorrar els projectes que pugui tenir
en relació a ell.
L’alteritat insubstituïble de l’altre em converteix també a mi en persona insubstituïble per a ell, en el sentit que no me’n puc
desentendre ni puc delegar en ningú el
respecte que mereix. Afirma Levinas que
l’altre, amb la seva sola presència, em diu:
«No mataràs», i igualment em diu: «No em
deixis sol», «Ajuda’m», «Perdona’m»; «El
rostre de l’altre em mou a l’amor o almenys em prohibeix la indiferència en relació
a ell [...] Em fa llei d’estimar-lo». L’amor
s’arrela en aquesta situació ètica primordial, indeduïble. Ortega deia que estimar algú implica «l’afirmació executiva»
de l’ésser de l’estimat, «no admetre, en
allò que depèn de nosaltres, un univers
on l’estimat no existeixi». Resulta contradictori l’ús de l’amor al proïsme com
una forma de dominació o sotmetiment.
Com que reconeix l’alteritat inabastable
de l’altre, l’amor veritable no empetiteix ni
manipula, sinó que allibera i deixa ser. Recordem la cançó “Txoria, txori” de Mikel
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Laboa: «El que jo estimava era l’ocell. Si
li hagués tallat les ales, hauria estat meu,
no se n’hauria anat, però aleshores no
seria un ocell».
Estimar algú significa també estimar-lo
«corporalment» perquè cada ésser humà
és el seu cos viu, actiu, expressiu, únic.
Tot amor és «amor físic» perquè el cos
és el «lloc» on cadascú és persona. La
persona humana és un cos vivent, intel·ligent, volent... El cos de l’altre no és meu,
no em pertany, no en puc disposar i l’he
de respectar.
2.2. La simpatia per l’estimat
En segon lloc, l’estimació inclou simpatia per l’estimat. La simpatia és, literalment, «sentir amb» algú, co-sentir amb
ell les vicissituds de la seva vida i preocupar-nos-en. «L’altruisme autèntic –
diu M. Luther King a La força d’estimar–
és més que l’aptitud per a la pietat; és
l’aptitud per a simpatitzar. La pietat pot
no ésser gaire més que la preocupació
impersonal ràpidament disposada a trametre un xec, però la veritable simpatia
és la preocupació personal que exigeix
el do d’un mateix».

sentiment de germanor». Deia Simone
Weil que «qui estima es congratula amb
el goig de l’altre encara que ell ho estigui
passant malament i no tingui la possibilitat de ser igualment feliç; o pateix per l’altre i se’n compadeix, encara que ell mateix porti una vida feliç». Unamuno deia
que «qui més compadeix, més estima».
Davant del sepulcre del seu amic Llàtzer, Jesús, sensible, plora, i els presents
diuen: «Mireu com l’estimava!», i és que
la simpatia (com l’antipatia) se’ns nota en
gestos, expressions facials, llenguatge
corporal, paraules i actuacions.
Aquesta «afectació» en què consisteix la
simpatia és un dels moments de passivitat i de receptivitat de l’amor: és això que
anomenem «ser humanament sensibles»,
però és tracta d’una sensibilitat que ens
impulsa a respondre a la crida del proïsme. La simpatia, en l’amor, és preocupació per l’estimat, ens mou a ajudar-lo,
consolar-lo, acompanyar-lo, riure amb ell
o gaudir amb ell. La simpatia amorosa incrusta l’altre en la nostra vida. Deia Ortega que «la delícia del amor consisteix en
sentir-se metafísicament porós per una
altra individualitat».
2.3. La benevolència amorosa

La simpatia va més enllà de la pura empatia: no es tracta simplement de copsar els
estats aliens, sinó de sentir-los nosaltres
com a propis. Per la simpatia, l’amant no
tan sols s’adona del que li passa a l’altre,
sinó que això l’«afecta» personalment,
l’altre l’importa, se’n preocupa i s’hi dedica; es tracta en el fons, diu King, «d’un

En tercer lloc, l’estimació personal, és un
un acte de benevolència. Ortega deia que
l’amor «va hacia el objeto, pero va en su
pro». Estimar és voler el bé de l’altre, ser
bo per a un altre. La benevolència, que
pot tenir molts graus i formes, va essencialment lligada al reconeixement de l’altre

167

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 9/2022

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Manhiça Againts Malaria

com a persona i com a fi en si mateix. No
podem concretar inequívocament i per
a tothom quina mena de bé vol l’amant
per l’estimat perquè això varia en cada
situació, segons cada cultura i al llarg de
la història. Per amor podem donar la vida
per algú o ajudar-lo a morir si ens ho demana. La benevolència amorosa es modalitza també en les més variades situacions, amb familiars, amics, companys...
o amb desconeguts, com fa el samarità
de l’evangeli.
Estimar algú significa voler allò que hom
considera realment bo per a la persona
estimada. Molt generalment es podria
dir que l’amor reconeix i afirma l’altre, vol
la vida digna i en plenitud de l’estimat,
però s’ha d’admetre que això es pot fer
de moltes maneres i que fins i tot hi ha
formes malaltisses d’estimar. Malauradament, tots hem fet mal alguna vegada als
qui més estimem.
Sovint fracassem en les nostres temptatives amoroses perquè no sabem estimar
o no estimem algú com necessita ser
estimat, però també és cert que podem

aprendre a estimar. La gent (i la humanitat en el seu conjunt) tempteja diverses
formes d’estimació i no sempre l’encerta.
No disposem d’idees eternes sobre el bé,
la plenitud o la felicitat desitjables per a
les persones estimades, però en aquest
punt no anem a cegues, perquè l’experiència ens assenyala poc o molt quines
maneres d’estimar són ben rebudes o
efectivament alliberadores, i quines causen dolor i sofriment. La raó moral pot
també proporcionar-nos criteris per discernir-les. Quan Sant Agustí deia: “Estima
i fes el que vulguis”, confiava –massa?–
que l’amor veritable ens durà a fer el bé i
no pas el mal.
2.4. El compromís amb la persona
estimada
En quart lloc, l’amor implica un compromís
amb la persona estimada, ens porta a fer
quelcom per l’estimat, posar-nos a la seva
disposició, dedicar-nos-hi, i fer-ho de debò,
podríem dir, “de tot cor”. Aquesta versió
benvolent a l’altre s’ha de manifestar en
el que fem per ell, per afirmar-lo i salvar-lo
dels mals que l’afecten. El bon samarità de
l’evangeli, a més de “compadir-se” de la
víctima desconeguda, li curà les ferides, el
portà a curar-lo i “se’n va fer càrrec”. I Jesús no només plora per Llàtzer sinó que li
retorna la vida. Una màxima d’Epicur diu:
“Compartim els patiments dels amics no
plorant, sinó preocupant-nos per ells”.
L’amor no és tan sols un sentiment, és un
seguit d’actuacions. El compromís pràctic
i efectiu amb l’altre és un dels aspectes
més tangibles de l’amor.
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El compromís amorós, si és autèntic, ens
mena a enfrontar-nos a allò que nega els
drets o la dignitat dels qui estimem. Per
això condueix al compromís polític i social, al propòsit de canviar les estructures
socials, culturals i polítiques que neguen
la humanitat dels qui estimem i, per extensió, de tota altra persona: el masclisme,
l’explotació laboral, la violència sexual, la
dictadura política, el racisme, l’ultranacionalisme, la mentida, el fanatisme religiós,
etc. Així l’amor llisca d’una persona en
particular cap a una comunitat i vers la
humanitat sencera. Sèneca va veure que
només qui se sent company de tots els
éssers humans pot tenir amics; la unitat amb la resta de persones fa possible
l’amistat amb un de sol: “Tota cosa tindrà
comuna amb l’amic qui en té molta amb
l’home”, diu a les Cartes a Lucil·li.
2.5. L’amor com a autodonació
En cinquè lloc, estimar és lliurament, donar-se un mateix, auto-entrega a l’altre:
autodonació. L’amor realitza amb excel·lència el caràcter creixent, difusiu,
fecund que la vida humana té per si mateixa, sempre tendent a autotranscendir-se. Qui estima li dona a l’altre el seu
temps, la seva companyia, el seu treball,
el seu afecte... però es dona ell mateix
perquè l’altre visqui en una major plenitud. En la donació amorosa em poso jo
mateix al servei de l’altre i no delego en
ningú. J. L. Marion diu que l’amor és “entregar-se a l’altre insubstituïble com una
convocació de la meva pròpia insubstituïbilitat”. Sóc jo mateix qui em vull do-

nar i dono les meves coses només com
a mediacions del que realment dono: la
meva realitat personal, la meva vida. Si
donés tot el que tinc, sense donar-me jo,
sense “posar el meu cor” en tot allò que
dono, no seria autènticament amorós el
meu comportament. Les variades maneres d’autodonació il·lustren l’autenticitat
de l’amor. Deia Luther King que qui estima “posarà en perill la seva situació, el
seu prestigi i fins i tot la seva vida pel
bé dels altres. En les valls perilloses i els
camins exposats, aixecarà el seu germà
maltractat i colpejat cap a una vida més
alta i més noble”.
Com feu el mateix King, “donar la vida”
pot significar haver de morir per l’altre,
cosa que supera allò que prescriuen
la majoria de formulacions de la “regla
d’or”: “estima els altres com a tu mateix”.
A l’evangeli de Joan llegim: “Ningú no té
un amor més gran que el qui dóna la vida
pels seus amics”. “Morir per un altre” manifestaria un amor extrem, estimar l’altre
més que un mateix. Quan, en un poema,
Pere Casaldàliga augura que el mataran “dempeus, com els arbres”, conclou
dient: “Per fi hauré estimat”.
Qui estima es dóna a si mateix i per això,
també, es perd a si mateix. Quan estimes sempre perds alguna cosa. D’entrada, perds temps, perds energies, potser
perds possibilitats més còmodes, pots
perdre amics o el favor dels poderosos i
fins i tot la vida. L’entrega a un altre pot
anar lligada a moltes formes de joia interior, alegria, felicitat, plenitud personal,
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però sovint també al dubte, la sensació
d’impotència, inutilitat o fracàs.
En relació a l’amor als amics, diu Sèneca: “¿Per què contreus una amistat? Per
tenir per qui pugui morir, per tenir a qui
seguir vers l’exili, de qui salvar la vida a
expenses de la meva”. L’amor acostuma a crear problemes a qui el practica.
Hi ha persones que per amor s’exposen
a greus calamitats: perden la salut, són
perseguides i de vegades assassinades.
Tanmateix, qui estima no se la juga perquè es complagui en alguna mena de negació de si mateix o de sacrifici. Aquesta
complaença no tindria res a veure amb
l’amor sinó amb una mística del sacrifici
molt discutible. Quan els actes amorosos
es justifiquen perquè signifiquen un sacrifici que es considera moralment superior,
que passa a ser l’objectiu principal, perden el seu caràcter amorós. Qui estima
fins al punt de lliurar la seva vida en virtut
d’un ideal sacrificial, no estima veritablement les persones perquè el que estima
és el valor del seu sacrifici.
2.6. La gratuïtat de l’amor
En sisè lloc, allò més propi de l’amor
humà més radical és la gratuïtat, és amor
a canvi de res. Perquè és gratuït, és incondicional, una mena d’absolut en la
nostra praxi.
És cert que en les diferents formes d’estimar que hi ha (entre pares i fills, germans, avis i nets, familiars, amics, com-

panys de feina, etc.) s’acostuma a trobar
reciprocitat. Poc o molt, qui estima també rep amor. A l’Ètica a Nicòmac, Aristòtil diu que en l’amistat com cal “els dos
amics reben beneficis semblants l’un de
l’altre”, però fins i tot l’Estagirita pensa
que el bon amic no estima perquè busqui ser recompensat, sinó que estima
el seu amic per ell mateix: “es defineix
l’amic com el que vol i fa el bé per causa
de l’altre, com el que vol que el seu amic
existeixi i viu per amor de l’amic mateix”.
I afegeix: “és bell fer el bé sense pensar
en la compensació”.
La retribució o la correspondència, encara que arribin, no són la justificació ni
la finalitat de l’amor. No ho podrien ser
perquè aleshores estimar esdevindria un
negoci, un tracte i també una forma de
dominació, i aleshores, més valdria que
no ens estimés gaire gent. Qui ens estimés ens imposaria un deute, i a ningú no
li plau carregar-se de deutes. El Do ut des
no regeix l’amor interpersonal.
Si parlem d’amor veritable, en la situació
que sigui, hi ha sempre una preocupació pel bé de l’altre que és independent
d’allò que se’n pugui obtenir. Qui estima
radicalment no espera rebre res a canvi;
estima desinteressadament: si l’estimat li
correspon, millor, això li complaurà (com
és natural), però no l’estima per aconseguir una recompensa. Estimar una altra persona pot fer feliç a qui estima (no
sempre és així), però qui estima no ho
fa principalment perquè esdevé feliç sinó
perquè vol estimar, sense que això de-
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pengui de condicions o resultats. L’amor
gratuït no canvia un bé per un bé, sinó
que sempre fa el bé, fins i tot quan no en
rep res o rep el mal.
Quan l’amor és fonamenta exclusivament
en «l’amabilitat» o la perfecció de l’estimat, aleshores es converteix en un acte
responsiu, no lliure, una resposta que ha
estat determinada per les qualitats de l’estimat, possiblement una persona valuosa,
admirable, justa. L’amor que respon als
valors objectius de l’estimat pot ser “natural”, lògic, raonable, i fins i tot un motiu
de satisfacció, però no és l’amor radical
que sobreviu en qualsevol conjuntura.

fecció del proïsme, sinó, ben al contrari, el
fet de compartir amb ell la mateixa condició carencial. Els humans, conscients de
la pròpia “nadería” –diu a Del sentiminento trágico de la vida–, han mirat els seus
semblants “els han vist també miserables
i els han compadit i els han estimat”.
Els més bells o més bons també són dignes d’amor, però, cristianament parlant,
aquest amor no es pot fonamentar en el
fet que sigui millors en algun aspecte, sinó
en el seu caràcter personal i en la dignitat que comparteixen amb qualsevol altre
ésser humà. Ells també necessiten ser

No podem concloure, com Plató, que
l’amor sigui “el desig de posseir sempre el
bé”, proporcional a la perfecció del seu objecte. Pot ser més fàcil i fins i tot lògic estimar els virtuosos, per exemple, però l’amor
gratuït no és proporcional a la perfecció de
l’estimat. Si l’amor es guiés per això, no
tindria sentit esperar que Déu ens estimés
gaire i, en canvi, diem, ho fa il·limitadament
i a totes les persones amb independència
dels seus actes, de la seva rellevància social o de les seves virtuts. La teologia de l’alliberament ha parlat amb encert de l’amor
preferencial de Déu als “pobres”, no pas als
excel·lents o a les millors persones.
El que mou en última instància l’amor incondicional és simplement que l’altre és
també persona i que pel fet de ser-ho necessita imperiosament ser estimat: reconegut, atès, ajudat, refet. Unamuno deia
que allò que suscita l’amor no és la per-
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estimats; les seves suposades virtuts no
esborren la seva feblesa i carències. Més
que reaccionar a la bondat de l’altre, és
l’amor el que sempre dóna valor a l’estimat, el dignifica i l’enalteix. Els valors o els
mèrits d’una persona res no afegeixen a
la seva dignitat humana. Max Scheler diu
que estimar «no és una cerca de valors en
l’objecte estimat», que les persones són
estimades «tal i com són [...] Dir: Tu has
de ser de tal o qual manera com a condició de l’amor, destrueix l’amor».
Hi ha persones que, a causa del seu
caràcter o conducta, o de les seves circumstàncies (malfactors, misantrops,
persones egoistes o detestables, marginats, pobres, fracassats, víctimes,
«inútils»...) fan difícil que algú les estimi.
Difícilment poden retornar allò que reben i tot i així es topen amb algú que les
estima i ho manifesta amb fets que ens
deixen bocabadats.
És ben fàcil estimar a qui s’ho val, però
l’amor més radical és brinda als desgraciats, als malalts, als que menys gràcia
tenen, als qui ens causaran problemes, i
fins i tot als enemics, als qui ens maltracten o ens odien. Jesús va formular així
l’imperatiu de l’amor extrem: “Estimeu
els vostres enemics –llegim a l’evangeli
de Lluc–, feu bé als qui us odien, beneïu
els qui us maleeixen, pregueu pels qui us
calumnien. Si algú et pega en una galta,
para-li també l’altra, i si et vol prendre
el mantell, no li neguis el vestit. Dóna a
tothom qui et demana, i no reclamis res
al qui et pren allò que és teu”. L’amor

a l’enemic exemplifica la més absoluta
gratuïtat perquè de l’enemic en rebem el
mal i no pas res que faci raonable la nostra estimació.
No cal dir que estimar a qui fa mal no
comporta l’acceptació resignada del mal
que fa, perquè l’amor malda sempre per
dignificar tothom i alliberar la víctima del
mal que pateix i el dolent de la seva maldat, de la qual n’és també una víctima.
Aquest alliberament passa, en l’amor, per
la interpel·lació a qui fa mal i pel perdó.
«Si un SS em colpegés fins a la mort a
cops de peu –escriu als seu Diari Etty
Hillesum–, jo aixecaria els ulls cap al seu
rostre i em preguntaria amb una estranyesa angoixada, barrejada amb curiositat
humana: ‘Déu meu! Amic! què ha passat d’espantós en la teva vida perquè et
deixis portar a fer coses així?’».
Moltes persones estimen perquè persegueixen un ideal de felicitat o de perfecció
moral mitjançant una praxi altruista, però
així rebaixen inopinadament la dignitat de
les persones estimades, que esdevenen
un recurs per assolir un ideal de plenitud
o superioritat moral. Per això també diu
Scheler que «qui considera una altra persona com una ocasió per a ser bo, ni és
bo ni es comporta bé».
Hi ha els qui batallen per un món millor (un
barri millor, una ciutat millor, una societat
millor) o per conquerir la democràcia, la
igualtat o la llibertat d’un país. Aquests
estimen realment si persegueixen els
seus objectius polítics o socials perquè
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estimen les persones, que necessiten
efectivament viure en una societat millor
i en un món més just. No estimen en un
sentit autèntic si supediten les persones
a la conquesta d’uns ideals. El mateix es
pot dir dels qui s’entusiasmen per ideals
religiosos que inclouen com a via de justificació el servei al proïsme. Sovint la lluita
per un ideal polític i religiós molt noble (el
socialisme, la plenitud d’una nació, el catolicisme, la llibertat individual) ha justificat
la instrumentalització de les persones o
la violència contra elles, de vegades fins
a nivells terrorífics. Els dirigents que més
han proclamat el seu “amor al poble” han
estat amb freqüència uns criminals implacables contra la seva pròpia gent.
2.7. L’amor per sobre de la llei
En setè lloc, diem que estimar és fer tot
el que hem dit fins aquí, però al marge
de tota «llei» humana o religiosa, de manera completament lliure i autònoma i no
heterònoma. La llibertat és un ingredient
essencial de l’amor i la clau de la seva
transcendència.
Hi ha moltes persones que es lliuren amorosament als altres, però ho fan constretes
per alguna llei que fixa el marc on aquella
estimació es ben valorada i acceptable
socialment. Hi ha qui pot estimar, àdhuc
fins a la mort, tan sols la pròpia família
o la seva comunitat nacional o religiosa.
Algú pot deixar-se la pell per un familiar,
però mostrar-se indiferent davant d’una
altra persona que el necessita. Una persona pot fer coses grans pels seus com-

patriotes o pels seus «germans» en la fe
i després ser un xenòfob de campionat
o mantenir-se hostil amb els «infidels». El
samarità de l’evangeli, en canvi, es mostra solidari amb algú que pertany a una
altra comunitat ètnica i religiosa.
Al seu llibre L’edat de l’empatia, el primatòleg Frans de Waal registra actes de veritable altruisme entre membres d’un mateix
grup de ximpanzès, els quals, en canvi,
rebutgen o agredeixen els intrusos. En els
humans, diu Waal, l’ajuda i la solidaritat es
van atenuant com més ens allunyem dels
nostres cercles comunitaris, però a tots
ens consten accions de respecte i cura
cap als estranys, algunes veritablement
heroiques. I és que la dinàmica de l’amor
pot acabar desbordant qualsevol restricció
basada en regles socials, polítiques, morals o religioses. L’amor incondicional ho
és sense limitacions, sense lleis, al marge
de tota separació de “bons” i “dolents”,
de “nosaltres” i els “altres”. Un amor que
es sotmet a convenis socials, institucions,
lleis o normes de justícia (a cadascú allò
que li toca) es barra el camí vers la seva
plenitud. La llibertat absoluta en relació a
tota moral, religió, política o cultura qualifica els amors humans més admirables
i sorprenents. En trobem exemples en
molts llocs, cultures i èpoques històriques.
En un diàleg d’Antígona, diu Creont, molt
raonablement: “A l’enemic no l’estimaré”; i
Antígona, que enterra contra les ordres de
Creont el seu germà, declarat enemic de
la ciutat de Tebes, li respon: “No he nascut
per compartir l’odi sinó l’amor”. I ho paga
amb la seva vida.
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3. L’experiència espiritual
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De fet, al llarg de la història, en multitud de
circumstàncies, han existit homes i dones
religioses, agnòstiques o atees, de tota
condició, que han estimat a qui no tocava.
Tenim multitud de testimonis de la presència
d’aquest amor gratuït i lliure modalitzant-se
en una enorme varietat de situacions, gestos, actes de generositat, tots els quals
encarnen a la seva manera un esperit de
donació arriscada, gratuïta i lliure. La majoria són persones que passen desapercebudes. Veiem darrerament els exemples del
personal sanitari d’arreu del món durant la
pandèmia de la Covid-19 o dels qui s’aventuren dins la Mediterrània per rescatar immigrants i refugiats a la deriva.
Està clar que hi ha condicionaments socials i culturals que dificulten l’emergència de l’amor sense condicions, però fins
i tot en les circumstàncies més inversemblants, enmig la barbàrie, ha brotat sovint
en la història humana l’herbei de l’amor
incondicional, igual que els vivents extremòfils són capaços de sobreviure en les
condicions gairebé impossibles de la Vall
de la Mort (Death Valley), als Estats Units.

Estimar és, doncs, un activitat humana
complexa que arrela en el reconeixement
de l’altre com a persona de qui sóc responsable; un capteniment benvolent, que
vol i procura el bé i la dignitat de l’estimat i
s’hi compromet; una activitat gratuïta i lliure,
autònoma i no heterònoma, no justificada
per la cerca d’una recompensa ni d’un ideal
major, ni supeditada a normes socials, polítiques o religioses. Per això s’ha dit sovint
que l’amor té la seva pròpia “lògica”, palesa,
en el cas del cristianisme, en les paràboles
evangèliques del samarità, els treballadors
de la vinya o el fill pròdig.
Tots aquests aspectes generals de l’amor
són susceptibles dels graus més diversos
fins a assolir les formes més sorprenents:
l’amor als pobres, els fracassats, els estranys, els enemics, l’amor fins donar la
pròpia vida, l’amor que perdona l’imperdonable. Sant Agustí deia que “la mesura
de l’amor és que no té mesura”.
Doncs bé, en aquesta desmesura de l’amor
es fa palesa genuïnament el que podem
anomenar la «dimensió espiritual» de l’home. En la nostra tradició, s’ha parlat sovint
de l’esperit com d’una realitat immaterial
adossada al cos (Plató, Descartes), o com
un reducte de facultats humanes més nobles, les intel·lectives en oposició a les sensibles o vegetatives. Zubiri deia amb raó
que el terme «esperit» avui està molt «desgastat» a causa de la seva vaguetat i de
la seva vinculació a concepcions dualistes
de l’ésser humà que ell rebutjava i que avui
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les neurociències també posen en qüestió. Actualment hom prefereix parlar de
«ment», «psique», «consciència humana»,
«persona humana» o simplement del «jo»
per denominar allò que distingeix l’ésser
humà com a animal capaç de “posar-se
a distància” de les coses gràcies a la seva
intel·ligència i transcendir-les impulsat per
dinamismes diversos (cognoscitiu, moral,
religiós, estètic, etc.). En el més banal acte
d’aprehensió d’alguna cosa ja hi trobem el
primordium de la vida espiritual, perquè
tota aprehensió ens posa a distància de
la cosa, ens fa ser conscients de la cosa
com a «altra» en relació a nosaltres mateixos, ens fa transcendir d’ella vers altres
coses i vers el món.
Ortega escriu a El tema de nuestro tiempo
que “La vida de l’home –o conjunt de fenòmens que integren l’individu orgànic– té
una dimensió transcendent en la qual, per
dir–ho així, surt de si mateixa i participa d’alguna cosa que no és ella. El pensament, la
voluntat, el sentiment estètic, l’emoció religiosa, constitueixen aquesta dimensió. [...]
Vida espiritual no és altra cosa que aquest
repertori de funcions vitals, els productes
de les quals [la veritat, la justícia, la bellesa]
tenen una consistència transvital”.
En aquesta “dimensió transcendent” de
l’home rau el seu caràcter espiritual, susceptible de realitzacions diverses. Usem
el terme “espiritual”, un adjectiu, i no “esperit”, un substantiu, perquè volem evitar
caure en qualsevol “cosificació” de l’esperit com a facultat o part de l’home.

Diem, doncs, que l’ésser humà unitàriament considerat té un “caràcter”, o “dimensió” transcendent o espiritual que es
projecta en tot allò que fem, en el mateix
sentit que diem que tot allò que fem té un
dimensió social: gratar-se el cap o conversar tenen igualment un aspecte social,
més explícit i ric en el segon cas. També
és més clarament espiritual una activitat
filosòfica que menjar-se una sopa.
En totes les nostres actuacions vitals –
passejar o llegir un llibre de poesia– es relliguen percepcions, sentiments, conceptes,
projectes, gestos, etc. vinculats a funcions
metabòliques, bases neurològiques i processos orgànics de tota mena. La vida
espiritual és també, per això mateix, vida
corporal. Ortega diu, en aquesta línia, a
El tema de nuestro tiempo que: «Quan se
sent parlar de «cultura», de «vida espiritual», no sembla sinó que es tracta d’una
altra vida diferent i incomunicada amb la
pobra i menyspreada vida espontània
[les funcions biològiques de l’organisme].
Qualsevol diria que el pensament, l’èxtasi religiós, l’heroisme moral poden existir
sense la humil secreció pancreàtica, sense
la circulació de la sang i el sistema nerviós.
[...] No hi ha cultura sense vida, no hi ha
espiritualitat sense vitalitat, en el sentit més
terre à terre que es vulgui donar a aquesta
paraula. L’espiritual no és menys vida ni és
més vida que el no espiritual”.
L’home té caràcter espiritual perquè està
en la realitat distanciant-se’n, transcendint de tota cosa concreta o situació particular emprant una multitud de recursos:
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conceptes, imatges, projectes, ideals,
valors, relats, rituals, etc. Això ho fa per
mor de la seva intel·ligència i fins i tot en
les situacions més rutinàries, i en algunes
activitats especialment posant en relleu
les seves millors possibilitats: quan reflexiona sobre si mateix i sobre els seus
actes i comportaments, quan fa filosofia,
ciència, literatura, música, política, religió;
quan contempla la natura, fa un projecte,
o es torna viatger; quan mira de cara la
mort o es planteja les preguntes radicals
de l’existència... I quan estima, també.
Es tracta en aquests casos, com diu
Ortega, d’una transcendència fecunda,
creadora d’idees, ideals, saber, saviesa, bondat, bellesa, projectes transformadors, silencis pregons.., que supera
límits i albira noves possibilitats, i ens
aboca a mons nous i espais infinits silenciosos com els que espantaven a Pascal.
No es tracta de fugir del món mitjançant
tota mena de «recursos espirituals», sinó
de fer-los servir per a fer-nos càrrec del
món on estem, per interpretar-lo, per donar-li un sentit, per viure-hi no pas d’esma sinó reflexivament.
El caràcter espiritual humà, sobretot, s’expressa molt genuïnament com un poder
d’alliberar-nos de la tirania de les necessitats vitals immediates, dels nostres marcs
mentals o ideologies. Un poder de resistir
les coercions que fortifiquen la comunitat
de què formem part, de desbordar les
normes socials, culturals i religioses que
classifiquen les persones segons el seu
valor, productivitat o mèrits, i d’apostar

pels que ja no compten. Un impuls que
planta cara al poder polític i religiós, que
trenca les lògiques de la supervivència i
de la retribució i ens allibera de l’afany de
viure dels resultats de les nostres accions,
de l’obsessió de justificar-nos mitjançant
les nostres obres.
Quan no exerceix el seu poder de transcendir, l’ésser humà no surt de si mateix,
queda sotmès a les seves dèries i interessos, es tanca en les estances més petites
del seu jo i s’oblida dels seus vincles i responsabilitats envers els altres, es torna dòcil
davant les lleis injustes i les morals retributives, escapça les seves millors possibilitats,
cedeix al mal i es torna capaç de fer-lo.
En la “llibertat davant dels poders” –així
defineix Antonio González la transcendència humana– es manifesta especialment la nostra dimensió “espiritual”. És
aquella llibertat que ens empeny més
enllà de les nostres limitacions, ens obre
al Misteri i ens porta al llindar de l’Infinit
(no més enllà). Ella ens ubica en el punt
d’obertura il·limitada just on és possible
la “salvació”. El teòleg M. Schmaus entén l’esperit humà com “la immediatesa
de finitud i infinitud, del condicionat i l’incondicionat, de temps i eternitat, és a
dir: concretament, com a referència immediata a Déu”.
4. L’amor, experiència espiritual
L’amor és una activitat en la qual es fa
palesa peculiarment aquesta dimensió
transcendent o espiritual dels humans.
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En el seu llibre La revolució de l’amor, Luc
Ferry parla de l’amor interpersonal com
de «la nova figura del sagrat que revoluciona les nostres existències», perquè
«els únics éssers pels quals sempre estarem disposats a posar en joc la nostra
vida, són primerament i sobretot altres
éssers humans; ja no per ideals polítics
o religiosos, sinó per éssers de carn i ossos». En l’amor, es manifesta la versió a
l’Absolut, allò Sant que es fa present en
les nostres vides.
Anant més enllà de Ferry i del que trobaria
la simple descripció de la nostra experiència, ens atrevim a dir que l’amor gratuït,
com a expressió de la dimensió espiritual de l’home, té un caràcter de “miracle”, entès estrictament com a signe de
la presència i l’actuació en la nostra vida
del Fonament Misteriós del món, allò que
anomenem Déu. N. Grimaldi expressa la
mateixa intuïció en els termes següents:
“Encara que res sembla més natural que
estimar, el sol fet d’estimar ens ha de fer
experimentar, tanmateix, quelcom de sobrenatural. Perquè ¿com no hauríem de
considerar sobrenatural allò que ens sostreu a les regles més constants de la nostra condició?”. M. Garcia Baró repeteix
que en l’amor es manifesta el Misteri més
gran, la Bondat, el Bé suprem, el Sentit.
Naturalment, afirmacions d’aquest estil
reposen sobre una determinada concepció racional del que sigui el Fonament de
la realitat i la vida humana i no són gens
evidents. Per a la majoria de la gent, a
més, l’estimació està desvinculada de

consideracions metafísiques i espirituals,
la qual cosa fins i tot podria subratllar en
alguns casos la despullada autenticitat
del seu amor. Té raó Grimaldi quan diu
que “el sentit que donem a l’amor depèn
del que donem a la vida” i només cal esperar que el sentit que donem a l’amor i a
la vida no els espatllin.

Foto d’Eugeni Gay. Sèrie Manhiça Againts Malaria

Aquí volem dir simplement que apostem
que en l’amor interpersonal despullat de
tota pretensió moral i de qualsevol observança religiosa es revela el fonament
amorós de la realitat i de la vida. En l’amor
que és només amor despunta Déu. El
Déu amorós s’insinua en l’amor humà
com el fons-fonament de la realitat, el que
constitueix el sentit positiu de la realitat i
de la nostra existència. No podem provar que hi és, però sí creure-ho. No és
una aposta que reposi sobre el buit, sinó
una configuració raonable del fonament
de la realitat que compta amb fets de la
nostra experiència, perquè, de vegades,
la realitat ens suggereix el seu fonament
amorós: els actes amorosos humans es
mostren, miraculosament, com a signes

177

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 9/2022
que la vida val la pena i és digna de ser
viscuda, que hi ha esperança i sentit perquè els humans som capaços d’estimar
incondicionalment. Diu també Garcia
Baró que: “l’amor al proïsme significa la
revelació del deure, la revelació del bé, la
promesa que la mort potser no tingui l’última paraula”.

salvadora de les persones, especialment
d’aquelles que la societat i la història han
deixat de banda: les víctimes i els fracassats, els sentenciats pels costums, les
lleis, les morals i les religions, els “cansats
i afeixugats” per tota mena de càrregues
insuportables. Boris Cyrulnik ha mostrat
com la “resiliència” o recuperació de les
persones de situacions marcades per
pèrdues traumàtiques es fonamenta quasi sempre en l’establiment de nous vincles
amorosos que restauren la vida malmesa.

L’amor enalteix les persones, les dignifica, més enllà de tota llei o convenció humana i més enllà de les calamitats que
ens assetgen. Veient l’amor humà, creiem
que potser hi ha Déu perquè hi ha autèntica bondat enmig de totes les modalitats
imaginables de la barbàrie i de les tremendes dificultats de la vida. L’evidència
del mal és trasbalsadora i descoratjadora,
però l’esdeveniment sorprenent de l’amor
bondadós ens forneix almenys d’una esperança precària, insinua la possibilitat de
ser redimits del mal i de la culpa almenys
en les situacions concretes on l’amor es
fa efectiu i “salvador”. És precisament enmig d’aquesta precarietat que ens omple
de dubtes i de confusió on l’amor manifesta la seva llibertat, la sevas força salvadora i el seu caràcter absolut.

Tenim la impressió que quan algú estima de debò, incondicionalment, acceptant les pròpies febleses i fent-se càrrec
de les necessitats del proïsme, hi ha
quelcom d’il·limitat i d’absolut que s’hi
fa present. Allà hi batega una força poderosa i alhora dolça que supera tota
limitació deguda als nostres esquemes
culturals, prejudicis, normes d’utilitat, regles morals i religioses, una capacitat de
perdonar i de demanar perdó, un poder
suau però determinant que pot re-crear i
“salvar” les persones, alliberar-les, retornar-les a la vida, “ressuscitar-les” en més
d’una ocasió.

En l’amor incondicional a les persones
s’evidencia la dimensió espiritual de l’ésser humà, la seva capacitat de sortir de si
mateix i lliurar-se, la seva transcendència
en relació a les particulars condicions materials i socials de la seva existència, les
possibilitats il·limitades de la seva praxi, la
seva responsabilitat i autonomia. L’amor
humà encarna en cada cas concret una
força vivificant, restauradora, alliberadora,

Per això no és absurd creure, com diu
Sant Joan, que “Déu és Amor”, l’amor
és diví, és la manifestació, la presència
de Déu, la seva “encarnació” o presència real i física en la nostra vida. La praxis
de l’amor incondicional és l’encarnació
permanent i reiterada de Déu en la història humana, realitza allò que Jesús anomenava el Regnat de Déu. On hi ha un
ésser humà que estima una altra persona
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–gratuïtament, donant-se, lliurement, al
marge de tota llei...– allà hi ha Déu, Déu hi
està present, s’hi actualitza, s’hi encarna,
regna. “Ubi caritas et amor Deus ibi est”,
diu la litúrgia de Dijous Sant.
No volem dir simplement que l’amor
humà simbolitza Déu o que el representa, sinó que és la presència de Déu. Déu
mateix està realment present –Ell mateix–
en la donació amorosa de les persones,
perquè ell mateix és donació i gratuïtat
il·limitades. Dit amb paraules de la Primera Carta de Joan: “A Déu, ningú no l’ha
vist mai; però si ens estimem, ell està en
nosaltres i, dins nostre, el seu amor ha
arribat a la plenitud”. Estimant, doncs,
les persones manifesten la intimitat del
Misteri profund del real, són la presència
viva del Fonament, encarnen allò que Déu
és, declaren que, malgrat tot, la vida que
ens ha estat donada mereix ser viscuda.
“L’amor ve de Déu –diu també la Primera Carta de Joan–; tothom qui estima ha
nascut de Déu i coneix Déu. El qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor
[...], el qui està en l’amor està en Déu, i
Déu està en ell”.
L’amor humà és diví i és “paraula” de
Déu, “ve de Déu”. Això vol dir que Déu
ens “parla” en els actes amorosos, ens
parla del que és Ell, del fons i el destí últim de la realitat. Cada acte amorós té per
ell mateix una força expressiva, ens crida
l’atenció, com un clam poderós.
La traducció o el significat real de totes
aquestes “paraules amoroses” és úni-

ca: SÍ. Estimar algú és, en un sentit profund, dir-li Sí: afirmar-lo com a persona,
reconèixer el seu valor i la seva dignitat
més enllà dels judicis humans i amb independència dels seus mèrits, i fer-ho
sense suficiència moral, sense la condescendència dels perdonavides, sinó
comptant amb les pròpies limitacions i
egoismes, sabent que tots estem igualment necessitats d’amor i de perdó. Déu
ens diu Sí en Jesús (pura vida amorosa)
i en tots els actes amorosos humans.
Aquesta és la seva paraula definitiva
dirigida a la humanitat sencera perquè
l’amor incondicional no exclou ningú, és
per naturalesa universal, ens agermana a
tots en una família única on, com escriu
Sant Pau als Gàlates, “Ja no hi ha jueu
ni grec, esclau ni lliure, home ni dona”.
Diu Jesús a l’evangeli de Mateu que Déu
“fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa
ploure sobre justos i injustos”.
La “religió de l’Amor” de què parla Ibn
Arabí en el text que encapçala aquest article traspassa totes les religions i credos
agnòstics o ateus. No es pot encapsular
Déu en cap credo particular ni en cap
institució perquè Déu, Misteri i Fonament,
s’insinua de moltíssimes, maneres, en
les més diferents circumstàncies, amb
la força comunicativa “miraculosa” de
l’amor interpersonal incondicional. Hem
anat citant textos del Nou Testament que
corresponen a la nostra tradició però es
podrien rastrejar intuïcions equivalents en
d’altres tradicions i també textos d’autors
agnòstics i ateus seduïts per la força de
l’amor radical. Cada expressió d’amor
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gratuït, de Bondat, allà on sigui que la trobem, té una força que ens descol·loca,
trenca els nostres esquemes i costums,
posa esperança allà on no n’hi havia,
capgira les nostres previsions, converteix en insuficients les nostres morals,
lleis i ideals, ens mou a demanar perdó
i a perdonar, justifica i dignifica el pobre,
el fracassat, els malaurats, els innocents,
els explotats, les víctimes de la història,
els perdedors i els pecadors; ens mou a
admirar amb agrïment la naturalesa, a recrear el món i a millorar-lo perquè estigui
a l’altura de la dignitat humana.
També a la Primera Carta de Joan llegim:
«A Déu ningú l’ha vist mai. Si ens estimem
els uns als altres Déu roman en nosaltres i
el seu amor es perfecciona en nosaltres».
Canejan, estiu de 2021.
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