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No hi ha gent amissa, però
lameditació arrasa. A què
respon tanta espiritualitat?

EL ‘BOOM’ DE L’ESPIRITUALITAT

ThubtenWangchen, que va arri-
bar a Barcelona fa 28 anys, detalla
els motius per entendre la presèn-
ciacreixentdeseguidorsde lescon-
fessions d’origen oriental: “La gent
busca respostes i espais per calmar
les seves preocupacions. El budis-
me els pot ajudar a estar més con-
tents i a viure dignament”. A Occi-
dent hi corre aire fresc pel que fa a
pràctiquesespirituals.L’ànimadela
Casa del Tibet reflexiona: “Han ar-
ribat nous corrents, que encara són
una novetat i que sonen bé. Per
exemple, el budisme s’associa a la
vida pacífica, al somriure del Dalai
Lama.Aquest tipusd’imatgesenpo-
sitiu han guanyat terreny”.

Elmapa confessional ésmestís
LaCatalunyaconfessional tambéés
mestissa. En un escenari d’auge de
l’espiritualitat, el mapa religiós ca-
talà és tan divers com la seva ciuta-
dania.De fet, eldegoteig immigrant
–Catalunya ha acollit més d’unmi-
liód’estrangersen l’últimadècada–
hamultiplicat lapresènciade fidels
ortodoxos, protestants i musul-
mans. Les dades facilitades per la
DireccióGenerald’AfersReligiosos

Religió: “En contra del que havíem
predit, que apuntava cap a la deca-
dència de les formes religioses, es-
temassistintaunaebullicióde lare-
ligiositat.Perdefinir-houtilitzemel
terme espiritualitat perquè és una
paraula que vesteix bé, però en el
fons estem parlant del mateix”. Ja
és una evidència que les noves for-
mesdereligiositathanguanyat ter-
reny a la presència hegemònica de
l’Església catòlica, tot i el pes espe-
cíficquemantéelcristianisme,com
s’haconstatatamblavisitadeBenet
XVI a Barcelona.

Lanecessitat espiritual
Omplir la dimensió espiritual s’ha
convertit enunrepte,nonomésper
als catòlics practicants sinó també
per als que no combreguen amb els
valors tradicionals. Així s’expressa
Pretus, devota budista: “Jo, per
exemple, fugia de la religiositat.
Vaigestudiarenuncol·legidemon-
ges i no em sentia satisfeta amb se-
gons quins discursos. Però alhora
entenia la necessitat d’omplir la di-
mensió espiritual, una prioritat
molt humana. Si no la cultives, pots
sentir un buit interior”.

EL BUDISME, EN ALÇA
La Casa del Tibet de Barcelona

s’omple de persones que
recitenmantres en les sessions

de pregària i demeditació
budista. FRANCESCMELCION

JOAN SERRA

Thubten Wangchen,
monjo director de la Ca-
sa del Tibet de Barcelo-
na,esdescalçaperentrar
a l’espaipreparatpera la

sessiódemeditació ioració.Uncen-
tenar de persones, budistes i tam-
béd’altresconfessions,esperenque
ocupiel seu lloca l’altar.Lacerimò-
nia, convocadaper commemorar el
camí fetperBudadelparadísalmón
terrenal, pren cos quan es verbalit-
zen els primersmantres, que tren-
quen un silenci respectuós. Els as-
sistents acompanyen el monjo bu-
dista en la recitació de les oracions.
Ambuncopd’ull a la sala, il·lumina-
da per desenes d’espelmes, n’hi ha
prouperconstatarunacertesa: l’es-
piritualitat està demoda.

LaCasadelTibetdeBarcelonaés
un dels espais quotidians per a les
persones que han decidit descobrir
elbudisme,presentaCatalunyades
de famés de tres dècades. És el cas
deMireiaPretus, deBarcelona, que

Reportatge L’hinduisme també ha fet un salt
endavant en els darrers anys. Dels
16oratorishinduistesquehihaviaa
Catalunya l’any2004s’hapassatals
34 centres de culte al 2010.

Elprogrésmésrellevant l’hapro-
tagonitzat la comunitat protestant
de Catalunya. Té 600 esglésies
evangèliquesrepartidespel territo-
ri, una xifra que gairebé dobla el
nombre de centres de culte que
aquesta confessió tenia l’any 2004.
L’arribada de ciutadans de l’Amè-
ricaLlatina i l’escenaridepluralitat
religiosa han facilitat els progres-
sos. Ho explica GuillemCorrea, se-
cretari general delConsell Evangè-
licdeCatalunya: “Cadavegadahiha
més gent que té la valentia de reco-
nèixer lanecessitatd’espiritualitat.
La vella Europa no passa absoluta-
mentdetot, comenshavíemcregut.
Hi ha una recerca de respostes en
unescenaride llibertatreligiosa.Ai-
xò és enriquidor”.

I les respostesnoesbusquenno-
més en els temples, sinó també en
els llibres.Ho retrataMarta Selvas,
editoradel segellLuciérnaga (Grup

ha incorporat els fonaments budis-
tes a la seva vida des que va llegirEl
llibre tibetà de la vida i la mort, del
mestreSogyalRimpotxé.Vaseruna
experiènciaque la vamarcar, fins al
puntquevaabandonar lacarrerade
periodista per entregar-se als ense-
nyaments de procedència oriental.
Ara treballa coma traductoraen les
conferències del mestre que la va
inspirar, fa classes a l’Associació
Rigpa i preparamaterials per a cur-
sos budistes d’arreu de l’Estat. Par-
la Pretus, que té 35 anys: “Jam’ha-
via interessat pel budisme abans,
peròvaigtenirunarevelació.Aques-
tamaneradeveureelmónemvare-
sultarmolt familiar.Perquèemvaig
fer budista? Perquè vaig trobar un

corroboren el creixement de gran
partde lesminoriesreligiosesenels
últims sis anys, tot i que les xifres
constaten, sobretot,unaconsolida-
ció i reestructuracióde les comuni-
tats.Elscentresdeculteevangèlics,
els oratoris islàmics, les associaci-
ons budistes i les esglésies ortodo-
xes són els que experimenten un
augment més destacat. Arreu del
territori es comptabilitzen 7.851
centres que pertanyen amés d’una
dotzena de confessions religioses.

Les creences d’inspiració orien-
tal, com el budisme, brillen en el
nouescenari religiós.Noméscalob-
servar coms’hanmultiplicat els es-
pais de meditació. “Hem percebut
una necessitat, un interès per om-
plir aquesta dimensió espiritual”,
explicaMontse Castellà, presiden-
ta de la Coordinadora Catalana
d’EntitatsBudistes, nascuda fa tres
anys i que agrupa una setantena de
col·lectiusbudistes actius aCatalu-
nya, així com 55 centres de culte.
Castellàamplia la reflexió: “Lagent
s’ha adonat que no pot assolir la fe-
licitatpelcamímaterial.Elbudisme
et permet accedir a la reflexió inte-
rior per la via de la meditació”.

Creus enDéu?
La veu del carrer

NúriaMolina (79 anys)
“Algunaentitatsuperiorhideu
haver.M’hanpassatcoses
bonesa lavida isemprehe
cregutqueexisteixalgúque
ensajudadesdedalt”

La immigració i les
inquietuds espirituals,
motors del canvi

Dades per entendre la diversitat

15,3%
Percentatge de catalans que
es defineixen catòlics practicants

Nomésaquestpercentatgedecata-
lans es defineixen com a catòlics
practicants, segons les dades del
Centre d’Estudis d’Opinió recolli-
des el juliol del 2010. Uns noumi-
lionsdepersonesd’arreude l’Estat
van posar la creueta a la casella de
ladeclaracióde la rendadel 2009a
favorde l’Església catòlica, que in-
gressarà 252milions d’euros.

69,2%
El percentatge de casaments
civils és superior al de catòlics

La refredament de la fe cristiana
també es constata en les dades de
casaments. A Catalunya només es
van celebrar 8.824 enllaços catò-
lics durant el 2008, segons lesúlti-
mes dades de l’Idescat. Es van re-
gistrar 20.417 matrimonis civils,
un 69,2% del total. Només tres de
cada deu parelles opten per casar-
se per l’Església.

sentit a la vida, perquè el budisme
em va permetre retrobar-me”.
Aquesta barcelonina diu que té una
vidaplena:“Elbudismes’haconver-
titenlamevaguia.Ésunainspiració
i alhora un refugi. Penso com era fa
deuanys idonogràciesaDéuper fer
aquest trajecte.M’adonode la sere-
nor i de l’estabilitat emocional que
heguanyat”.Cadadiadedicaunaes-
tonaal’estudi ia lameditacióenuna
habitaciódel seupis, adornadacom
un petit altar. “Això em serveix per
estar desperta i actuar amb discer-
niment”, afirma Pretus.

LasocietatdelsegleXXInoéstan
secular com ens havíem imaginat.
Ho argumenta Joan Estruch, del
GrupdeRecercadeSociologia de la

altreJocrec enunaltre Déu
1,2 milions
La població d’origen estranger
que viu a Catalunya

La contribució de la població im-
migrant al mestissatge religiós ha
estat molt significativa. Les dades
provisionals del padró (juliol del
2010) indiquenque aCatalunyahi
haempadronades 1.241.522perso-
nes estrangeres. Laxifra equival al
16,4% de la població catalana, que
és de setmilions imig d’habitants.

AnaMorales (50 anys)
“Déuexisteix, tot iquenocrec
nien l’Esglésiacatòlicanien
elPapa.Sempreheconsiderat
quehihad’haveralgúmés
elevatquenosaltres”

Gladys Sereño (33 anys)
“Hicreiafermament,però
hepatit tantscontratemps
quecadacopemcostamés.
VullpensarqueDéuens
observa iqueensguia”

P. 47
Elsmòbils que
s’anticipen
i saben què
ens convé

P. 48
El calendari
d’advent
guanya

protagonisme

P. 59
Pedro Alonso:

“Ara s’ha
d’eradicar la
malària”

PASSAALAPÀGINA SEGÜENT
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62), especialitzat en obres d’espiri-
tualitat: “S’ha produït una evolució
del pensament i de les llibertats in-
dividuals.Lagentsesentdesengan-
xada de certs referents, com els va-
lors catòlics, que abans eren vàlids
iquearasemblenmoltrígids.Els lli-
bres que exploren aquestes noves
vies d’introspecció tenen deman-
da”. Anna Soldevila, editora de La
Butxaca,amplia lareflexió: “Lareli-
gió exigeix un ritual i els llibres de
creixement personal són un recurs
contemporani. Tots necessitem
buscar guies que ens permetin en-
tendre elmón actual”.

Seminarismig buits
El cardenal de Barcelona, Lluís
MartínezSistach, admetiaenel seu
darrer llibre,Revitalitzar la nostra
identitat cristiana (Pòrtic), que
l’Església catòlica viu actualment
a Europa un “hivern vocacional”.
L’obravaprecedir lavisitadeBenet
XVIaBarcelona.AlSeminari Inter-
diocesà del carrer Casp es pot cer-
tificar aquesta realitat. Només hi
resideixenunavintenade jovesque
volen convertir-se en capellans,
unaxifra sensiblement inferior a la
d’èpoques passades. Gairebé la
meitatd’aquests aspirants apreve-
res sónd’origenestranger i lamajo-
riaprocedeixendepaïsosde l’Amè-
rica Llatina. El vicerrector del Se-
minari, PereOliva, s’explica: “Aquí
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EL BOOMDE L’ESPIRITUALITAT

Catalunya témés
de 1.100 temples de
religionsminoritàries

Església evangèlica
Més de 70.000 protestants assis-
teixen regularment al culte pro-
mogut en les600esglésies evangè-
liques de Catalunya. La presència
al territori faqueel 75%dels ciuta-
dans tinguinun temple evangèlic a
prop: n’hi ha en 102 pobles.

Les ‘altres’ religions

Islam
El degoteig immigrant en l’última
dècada –Catalunya té 1,2 milions
de ciutadans d’origen estranger–
ha fet visible la presència del
col·lectiu musulmà. Ara hi ha 195
mesquites, una seixantena més
que fa sis anys.

Testimonis de Jehovà
Amb131 centres de culte, els testi-
monis cristians de Jehovà exem-
plifiquen lapluralitatd’opcions re-
ligioses.El col·lectiu,molt actiu en
la prèdica de la seva fe al carrer, és
la tercera confessió alternativa
ambmés presència a Catalunya.

JoanEstruch: ”Hihahagut
unanotabledesafeccióde
lagentrespectea lesreligions
més institucionalitzades”

també s’ha accentuat la realitat de
la societat actual. Som en un món
global i ha arribat gent que ve d’al-
trespaïsosperajudar-nosen la tas-
ca pastoral”. Cinc joves de les Fili-
pines, dos de Colòmbia, un del Pe-
rú iunaltred’ElSalvadorcompagi-
nen els estudis teològics amb les
classes de català per poder exercir
a lesparròquiesuncopsiguinorde-
nats. A les diòcesis catalanes hi ha
116 seminaristesquevolenconver-
tir-se en capellans.

Perquèviuunacrisidevocacions
l’Esglésiacatòlica?ResponJoanEs-
truch, del Grup deRecerca de Soci-
ologiade laReligió: “Lesmigracions
ens ajuden a entendre el noumapa
religiós, però també s’ha produït
una notable desafecció de la gent
respecte a les religionsmés institu-
cionalitzades”.El termòmetrede la
fe cristiana indica un refredament
dels valors difosos per l’Església en
favor d’altres impulsos espirituals.
La radiografia exigeixmatisos, com
apunta el vicerrector del Seminari:
“EnaquestaEuropatanmaterialis-
ta i relativista, existeix una recerca
de la fe que, de vegades, es tradueix
en una recerca de la vida de l’espe-
rit. Tenim un problema, ja que es
desconeixel sentitmésprofunddel
quesignifica lavidacristiana. Impe-
raunavisióesbiaixadadelcatolicis-
me”. “L’Església havia vertebrat el
model de societat i ara ja no és ai-
xí”, subratlla Jaume Botey, profes-
sor d’història de la UAB i membre
de Cristianisme al segle XXI.e

L’home que es va fer capellà als 56 anys
J.S.

L’ESQUIROL.Potservaserelvessantreligi-
ósdel seupare, unhomedeciènciesqueva
assumir la direcció d’un dels institutsmés
concorreguts de Vic. Potser va pesar l’es-
tima per l’estudi i el seu estat de solteria.
Potser lavidal’hivaconduir,gairebédema-
neranatural,empèsperunescreencescris-
tianes fermes. La veritat és queRicard Lá-
zaro ha estat ordenat capellà amb56 anys.
El cas d’aquest osonenc és atípic, perquè

cada cop escassegenmés els seminaristes
iencarasónmésexcepcionals lesvocacions
tardanes. “Notinc la sensaciód’anaracon-
tracorrent”, afirma Lázaro, que ja fa uns
mesos que exerceix demossèn a la parrò-
quiadel’Esquirol i fadeprofessordereligió
a l’institutAntoniPous iArgiladeManlleu.

Unprocésde15anys
El recorregut de Lázaro fins que s’ha con-
vertit en prevere va començar fa uns 15
anys.Col·laboradorhabitualdemissa,esva
plantejarperprimeravegadalapossibilitat
de convertir-se en seminarista després
d’assistiraunesconferènciespronunciades
pels bisbes deGirona i Solsona. El següent
pas va ser l’accés a l’Escola de Teologia de
Vic, on vamadurar la decisió. Lázaro rela-
ta: “Tota la meva vida havia considerat
aquesta opció, tot i que em semblava que
elcamí lògiceraconvertir-meendiaca.Pe-
rò vaig parlar amb el bisbe de Vic i em va
aconsellar que, tenint en compte elsmeus
estudis [és llicenciat enhumanitats] i el fet
queerasolter,potserpodiaordenar-meca-

Aquesta és la Catalunya
de les 195mesquites

JOAN SERRA
VIC. La Catalunya que va descobrir Jamel
el-Meziani el 1987, quan va trepitjar per
primeravegadaVic, s’assemblamoltpocal
paísmestís i pluriconfessional d’avui, que
comptaamb195mesquites.Hi vaanarper
visitarel seugermà,que jaestavaestablert
aOsona,perònos’hivaquedar.Acasa l’es-
peravenelsestudisde física iquímica iuna
incursióacadèmicaa l’economia.Enaque-
lla època, els plans d’aquest algerià denai-
xement, de pares marroquins i català per
convicció passaven per Oslo, on es volia
traslladarperquèhiveiamésoportunitats.
Però la insistènciadel germàva ferqueEl-
Meziani s’instal·lés una temporada a Vic,
on va conèixer unanoia catalana que ja no
el va deixarmarxar. Ara, amb 47 anys i un
fill adolescent, se sent satisfet del pas fet.
“En aquella època, el coneixement que es
tenia de l’islam era pràcticament nul. Ara
tothom sap què significa el Ramadà. Hem
d’entendre que les onades migratòries

també ens permeten obrir la ment”, rao-
na el president del Centre Islàmic de Vic i
de l’associació Catalunya Plural.

Fer pedagogia
Fer-seentendrenoés fàcil. “Enunmarcde
crisieconòmica idepresènciadediscursos
d’ultradretaés fàcilqueespropagui la idea
de l’odi iqueestrenqui laconvivència”,diu
El-Meziani, que treballa en tasques de lo-
gísticadematerial sanitaria l’HospitalGe-
neraldeVic.Perferpedagogia,ell ielscom-
panysdelCentreIslàmicparticipenactiva-
mentenlavidadelaciutat.Lamesquitadel
carrerSantPere, laprimeraquevaobrir les
portesaOsona, s’haconvertit enunexem-
ple de cooperació amb el veïnat. “Encara
quealgunsvulguinmantenir latentel con-
flicte, la cultura catalana i la islàmica són
una parella que de vegades no s’entén, pe-
ròquevolconviuresotaunmateixsostre”,
expressaEl-Meziani.Ell famésdeduesdè-
cadesqueassumeixambnaturalitat lacon-
dició de català imusulmà.e

Jamel el-Meziani, president del Centre Islàmic de Vic. PERE TORDERA

pellà”. Llavors va iniciar una etapa de
sis anys de formació compartida amb
aspirantsmésjovesqueell.Elprocésva
acabarel5desetembre,eldiaenquèva
ser ordenat prevere. “El meu pare va
morir fa dos anys: va ser una llàstima
que no pogués veure com m’ordena-
ven”, reflexiona el vicari de l’Esquirol.
Enrere quedava l’etapa com a laic, en
què va provar diferents professions.
Haviatreballata l’autoescola familiar i
havia exercit com a professor i moni-
tor, a banda de les incursions en el pe-
riodisme local.

Lázaro reflexiona sobre la crisi de
vocacions: “Tenim oblidada la dimen-
sió espiritual de l’home. Tinc la sensa-
ció quemolta gent la desconeix. Però,
perentendre-la, l’hasdeviure.Estrac-
ta de trobar el sentit de la vida”. Al ca-
pellà l’hanmarcat els viatges aBurun-
di iRuanda,onvacomprovar ladimen-
siómés social de l’Església, i també el
que va fer a Terra Santa. “Ha estat el
meu viatge de noces”, diu Lázaro.e

Ricard Lázaro el dia que va ser
ordenat capellà. EL 9NOU / ALBERTALEMANY


