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cap a un canvi de paradigma, amb la 
nova espiritualitat sense religió, on 
podem parlar d’interioritat i de re-
cerca de sentit de la vida sense neces-
sitat de referir-nos a una tradició re-
ligiosa en concret”.  

Una sensibilitat palesa en la nova 
etapa de la revista ‘Dialogal’, un pro-
jecte també d’Audir i enfocada a to-
tes les persones que busquen un sen-
tit a la vida, siguin religioses o no. “He 
rebut missatges de persones que em 
pregunten on ha quedat la religió en 
aquesta nova etapa de la revista, i 
aquí es veu les diferents interpreta-
cions que fem d’una etiqueta. Per a 
mi parlar de la natura, de justícia so-
cial o de què fem per cuidar la nos-
tra interioritat en un entorn que ens 
empeny a consumir i a fer d’una ma-
nera frenètica forma part del marc 
religiós, encara que no parlis d’una 
institució”, explica Fons. 

Una nova sensibilitat que potser 
no sigui tan nova, però sí més evi-
dent, que fa del respecte per les cre-
ences, per aquest núvol d’etiquetes, 
la prioritat per acostar-nos al núvol 
del no-saber, espai interior i exte-
rior alhora, de silenci i escolta, de 
recepció i donació, i que aquest cap 
de setmana la Nit de les Religions 
ens convida a equilibrar i, sobretot, 
a valorar. Sense vergonya. Sense 
prejudicis. Sense por. e

El núvol del no-saber i el 
núvol d’etiquetes són 
dues expressions que no 
ens parlen dels núvols 
com a tals... La primera 

és el títol d’un text clàssic de la lite-
ratura mística, escrita de manera 
anònima a l’Anglaterra del segle 
XIV. La segona, el núvol d’etiquetes, 
és una de les eines clau per catalogar 
continguts de la nostra era digital. 
Dos núvols eteris i pols oposats: l’un 
per situar-nos en l’abandó i entrar 
en la contemplació i l’altre per des-
envolupar les nostres ànsies de sa-
ber, classificar, encapsular. Dos pols 
que també ens parlen del món espi-
ritual i el material, el ser i el fer, 
l’eternitat i la transitorietat... As-
pectes que, malgrat l’aparença, són 
complementaris.  

La Nit de les Religions és una 
d’aquestes activitats que ens ajuden 
a integrar els dos núvols. Per quart 
any consecutiu, aquest dissabte 14 
i diumenge 15 Audir -l’Associació 
Unesco per al Diàleg Interreligiós i 
Interconviccional- organitza a Bar-
celona una proposta que ni es fa no-
més a la nit, ni parla només de reli-
gions. Entrem, per tant, al núvol 
d’etiquetes, on “nit” o “religió” van 
més enllà d’un únic significat tan-
cat. Lliçó que ja la trobem en el ma-
teix títol: qualsevol etiqueta és molt 
més que la seva definició. Desplegar 
el programa d’aquesta activitat és 
endinsar-nos, per tant, en un núvol 
d’etiquetes plurals, acotades però 
no esgotades, on més d’una cin-
quantena de comunitats i entitats 
de la ciutat s’uneixen per generar un 
espai de trobada i coneixement de la 
diversitat de religions, tradicions 
espirituals, conviccions i cosmovi-
sions. Un núvol d’etiquetes que 
s’acosta al núvol del no-saber. Per-
què el món que vol oferir aquesta 
activitat no és una fira de proselitis-
me, on cada comunitat lluita amb 
les altres per oferir un producte més 
atractiu i millor. No, aquí el joc brut 
de la política i del màrqueting no hi 
entra o, si més no, es deixa fora per 
unes hores.  

Aposta per a la convivència 
“La Nit funciona perquè hi ha molts 
voluntaris, especialment joves, que 
s’hi esforcen molt -explica Clara 
Fons i Duocastellà, membre d’Audir 
i directora de la revista ‘Dialogal’-. 
Per a mi és un valor de la Nit que no 
es veu als mitjans, però és el més 
preciós que pot passar, perquè im-
plica que les persones joves tenen 
ganes de construir aquest tipus de 
lligams. És fantàstic! L’esforç i ho-
res que hi posen és preciós. Els lli-
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Ni només “nit”, ni només “religions”

gams d’amistat que es construeixen 
aquí no sortiran en cap informe, ni 
als indicadors, però al final és el que 
compta, perquè en definitiva això és 
el ser, més enllà del fer. Al final el 
que quedarà és això, el que viurà la 
gent quan visiti les comunitats i els 
lligams que hem anat creant totes 
les persones que hi treballem per-
què aquesta nit sigui possible, a més 
de tots els llaços que es creen entre 
les persones de les diferents comu-
nitats que es coneixen en les reuni-
ons prèvies. Tot l’intercanvi que hi 
ha és molt bonic i important”. 

“Apostar per aquesta iniciativa 
com a ciutat és un pas endavant, una 
manera de dir que això val la pena”, 
continua Fons. I afegeix: “Sembla 
que les coses surtin del no-res, de 
manera espontània, però s’ha de va-
lorar l’esforç i la feina que ha fet du-
rant molt de temps algunes perso-
nes que moltes vegades estaven so-
les, perquè en aquell moment no es 
veia la necessitat de la seva feina. 
Gent a l’ombra que treballava en un 
context d’incomprensió, com per 
exemple el director d’Audir Fran-
cesc Torradeflot o el sociòleg de la 
religió Joan Estruch. Pioners amb 
capacitat d’anar un pas més enda-
vant, d’avançar-se al que després 
hem hagut de donar resposta i que 
van posar les bases futures. Si ells no 

haguessin fet res, ens haguérem tro-
bat amb moltes complicacions per 
gestionar l’actual i enorme diversi-
tat social -als carrers, a les aules, als 
hospitals i cementiris-. Gràcies a la 
tasca de persones com elles, i de 
moltes altres, ara podem funcionar 
d’una manera més cohesionada i 
sostenible”.  

Nou paradigma 
Parlem d’etiquetes, de prejudicis que 
cal trencar, de la necessitat d’escol-
tar a l’altre i de generar espais fona-
mentats en l’obertura, l’intercanvi, el 
diàleg. Explica Clara Fons que quan 
va començar a elaborar el Mapa de 
les religions de Catalunya com a 
membre d’ISOR, l’equip d’investiga-
cions en sociologia de les religions de 
la UAB dirigit per Estruch, fa gairebé 
quinze anys, acostumaven a pregun-
tar-li si era monja. Ara, quan comen-
ta al que es dedica, la gent ho troba 
molt interessant, fet que explica, se-
gons ella, el canvi que vivim com a so-
cietat en relació a aquesta qüestió: 
“Optem per parlar de religions i con-
viccions, que és una paraula amb la 
qual se senten còmodes persones 
que no volen identificar-se amb l’eti-
queta de religió. Potser ‘convicció’ no 
sigui la millor paraula, però és una ei-
na que, en aquest moment, és útil, ja 
que estem en una època de transició 
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La Nit de les Religions torna aquest cap de setmana a Barcelona per mostrar la diversitat de creences

Integració 
Les sessions 
són un espai 
de trobada i 
coneixement 
de les  
diferents 
conviccions

Fusce accumsan, neque ut hendre-
rit sollicitudin, ipsum justo portti-
tor nunc, vel volutpat mi lorem ut 
urna. Etiameque ac massa imperdi-
et venenatis. Nam interdum, est at 
commodo rutrum, lectus magna 
ullamcorper erat, eget molestie nisl 
purus vitae ante. Vestibulum ali-
quam pretium odio, sed mattis urna 
accumsan et. 

Sed in metus dolor, sit amet lo-
bortis quam. Etiam adipiscing, tur-
pis quis pulvinar ultrices, sem nunc 
consectetur lacus, vel porta orci or-
ci at massa. Quisque ut arcu augue, 
vitae aliquet erat. Ut vel quam at tur-
pis pulvinar alique.e

Fusce at urna vehicula 
enim luctus congue 
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Vivamus placerat 
lobortis blandit
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Fusce accumsan, neque ut hendre-
rit sollicitudin, ipsum justo portti-
tor nunc, vel volutpat mi lorem ut 
urna. Etiam dapibus neque at nisl 
sodales consequat. Donec at nulla 
justo. Donec et ipsum eget tellus 
egestas pellentesque et sit amet me-
tus. Fusce quis neque ac massa im-
perdiet venepis pu alique.e

XXXXXXXXX XXXXX Vivamus viverra eros eu 
nisl viverra a congue nibh pulvinar. Nulla commodo 
dignissim libero eu vestibulum. Quisque ultricies, 
augue nec lobortis convallis, lacus metus 


