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MARÍA-PAZ LÓPEZ
Barcelona

D urant mil anys
monestirs i or-
des religiosos
han funcionat
com a organit-
zacions que ges-

tionavenpersonalmotivat i alho-
ra necessitat de líders motivats,
per intentar assolir ideals espiri-
tuals i religiosos però també ob-
jectius terrenals. Ara, les empre-

ses, i en general les organitza-
cions amb líders al capdavant
d’equips, veuen que els seus di-
rectius poden extreure ensenya-
ments d’aquesta experiència
per aplicar-les a la dinàmica em-
presarial, i les congregacions re-
ligioses miren de donar-los res-
postes.
Així, per segon any consecu-

tiu, els jesuïtes de la Cova de
Manresa organitzen l’any vi-
nent un curs de lideratge inspi-
rat en l’espiritualitat de sant

Ignasi de Loiola, mentre que
l’abadia benedictina de
Montserrat s’estrena aquest 24
d’octubre amb unes jornades so-
bre valors i lideratge basades en
la regla de sant Benet.
“Les nostres jornades s’em-

marquen en una reflexió gene-
ral sobre què poden aportar al
món secular les tradicions de
gestió dels nostres monestirs,
que són tradicionsmil·lenàries”,
assenyala el monjo Manel
Gasch, majordom –és a dir, ad-
ministrador– de l’abadia de
Montserrat. Sosté Gasch que la
regla concebuda per sant Benet
deNúrsia al segleVI és “pedago-
gia de l’autoritat cristiana”, i
que descriu dos perfils empresa-
rials claríssims: el pare abat equi-
valdria al president d’una com-
panyia, i elmajordomdelmones-
tir, al conseller delegat.
El prior deMontserrat, Ignasi

Fossas, llicenciat en Medicina i
en Litúrgia, defensa que la regla
de sant Benet “explica no què
cal fer, sinó com cal fer-ho”. En-
tre altres coses, crida l’abat a
“servir més que a presidir” i a
“acceptar un servei sobre àni-
mesmalaltes i no una tirania so-
bre ànimes sanes”, i al major-
dom li indica que sàpiga “dir
que no ambbones paraules, sen-
se humiliar”. Tot això, resumeix

Gasch, llicenciat en Dret amb
estudis de Filosofia i Teologia,
entronca amb la tendència que
es dóna també al món secular,
on “el directiu ha d’escoltar els
empleats”.
En la traducció al brogit del

món de lesmaneres de lideratge
d’un líder espiritual, els jesuïtes
han estat pioners, com s’ha vist
en les seves escoles de negocis,
Esade a Barcelona i Icade a Ma-
drid. El lideratge de sant Ignasi
de Loiola (1491-1556), explica el

L ’ESPERIT DELS CURSOS

No cal ser creient,
però la inspiració
cristiana ajuda
a comprendre

Valors forjats enordes imonestirs

A U T O R S A N G L O S A X O N S P I O N E R S E N L ’ E N F O C A M E N T

]El món anglosaxó ha vist
de seguida els ensenyaments
que per a l’empresa poden
tenir els ordes religiosos.
Chris Lowney, autor del lli-
bre El lideratge a l’estil dels
jesuïtes (ed. Norma), exjesuï-
ta que més tard va ser expe-
rimentat executiu del banc
d’inversió JP Morgan, parla
de quatre valors com a subs-
tància de lideratge ignasià:
coneixement de si mateix,
enginy, amor i heroisme.
Lowney considera que
aquests valors han guiat els
líders jesuïtes durant més

de 450 anys, i que tenen
gran potencial en les empre-
ses. Pere Borràs recalca tam-
bé les bondats del discerni-
ment ignasià, de l’examen
de consciència, “de mirar la
vida des d’una actitud d’ac-
ció de gràcies, però amb acti-
tud de vigilància” i que, “da-
vant dues coses bones, cal
integrar-les”, de cap manera
contraposar-les.
Per a Alberto Arqued, de la

consultoria Sede XXI-Selec-
ción y Desarrollo i professor
secular en les jornades mont-
serratines, “aspectes com la

humilitat, l’obediència, el si-
lenci, el respecte, l’amor, l’ora-
ció, la lectura i la feina, són
els fonaments sobre els quals
es basa l’ordre benedictí”, i
tenen traducció a l’empresa.
Llibres com The benedictine
rule of leadership (la regla
benedictina del lideratge), de
Craig Galbraith i Oliver
Galbraith, o The servant (el
servidor), de James C. Hun-
ter, obra de ficció sobre la
vivència d’un directiu dels
Estats Units en un monestir
benedictí, il·lustren aquesta
tendència.

Models d’ordes religiosos per al món secular

Executius i
lídersamb
ànima

L’empresamira la gestió
ignasiana i benedictina

Tendències
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La direcció de persones com a treball
espiritual forma part dels continguts
formatius de les jornades de valors i
lideratge de l’abadia de Montserrat

A l’Iese de Barcelona es
va presentar la setmana
passada l’Institut Cultura
i Societat de la Universi-

tat de Navarra, una de
les línies d’investigació
del qual és religió i
societat civil

El curs dels jesuïtes a Manresa busca transmetre
lideratge amb propòsit, un lema molt ignasià
per a directius d’empresa

jesuïta Pere Borràs, està basat
“en una mirada positiva davant
la realitat, davant el món vist
com un lloc de gràcia, no de pe-
cat”, i en la convicció que “no es-
tà renyit tractar bé les persones
i exigir-los resultats”.
“Es tracta d’obtenir resultats

amb humanitat”, intervé Carlos
Losada, professor de Política
d’Empresa aEsade, escola de ne-
gocis de la qual en va ser direc-
tor general del 2000 al 2010.
“Però sense caure tampoc en la
ingenuïtat”, puntualitza Borràs,
que va ser provincial dels jesuï-
tes de Catalunya i que imparteix
formació en aquest curs de
Manresa.
“L’èxit d’un líder es mesura

per la qualitat de les seves deci-
sions i per la seva gestió de les
persones del seu equip –explica
Losada, que també fa classes en
el curs juntament amb JosepM.
Lozano i altres col·laboradors–,
i un líder d’empresa corre el risc
de deteriorar-se, perquè la feina

directiva es fa en un entorn de
pressió, amb poca capacitat de
reflexió, interrupcions contí-
nues, activitats variades a diver-
sos fronts (personal, comer-
cial....) i fragmentades. Però la
major part del temps es tracta
de relacions amb persones”.
El curset de Manresa inclou

dinàmiques de grup i moments
personals i pràctica de silenci i
meditació. És de dos mòduls,
tots dos de dijous a dissabte, un
al gener i l’altre almarç, amb lec-
tures i acompanyament setma-
nal en el període entre l’un i l’al-
tre. “No ser creient no és impedi-
ment per assumir aquesta noció
de lideratge –apunta Borràs–,
però l’experiència religiosa
d’Ignasi és bàsica per al relat”.
Tampoc no fan excepcions a

Montserrat, encara que el títol
del seminari parla de valors i no
només de lideratge. “La regla de
sant Benet harmonitza la vida

quotidiana amb la vida espiri-
tual i constitueix també un mo-
del d’èxit organitzatiu –afirma
Alberto Arqued, especialista en
Psicologia de les Organitzacions
i ànima secular del les jornades
montserratines–. Analitzant la
regla, la seva organització del
temps i l’espai, com els monjos
configuren i caracteritzen la se-
va cultura, la forma com treba-
llen la socialització interna, la in-
tegració i la seva adaptació, jun-
tament amb els homes que la
practiquen, extraiem factors de
lideratge, organització corpora-
tiva i valors que serveixen, tam-
bé, en la gestió de les nostres em-
preses”. Arqued fa sessions amb
l’enginyer de telecomunicacions
Ignasi Sayol. A la primera edició
del curs de lideratge a Manresa
van assistir 25 persones de tot
Espanya, en similar proporció
dones i homes, que procedien
del món de l’ensenyament,
d’hospitals, petites empreses i
oenagés de l’àmbit cristià. “Van
venir religioses, com la superio-
ra general de les vedrunes, i un
sindicalista canari”, enumera
Pere Borràs, per recalcar la di-
versitat d’assistents. De fet, di-
versos candidats es van quedar
sense plaça, i per a aquesta edi-
ció està ja gairebé ple. El curs
s’imparteix en castellà, mentre
que aMontserrat es farà en cata-
là. El perfil dels inscrits a les pri-
meres jornades montserratines
–està prevista una segona edició
a finals de novembre– és clar, se-
gons Alberto Arqued: “El d’una
persona amb responsabilitat so-
bre persones”.c
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EQUIVALÈNCIES BENEDICTINES

L’abat és president
d’una companyia
i el majordom, el
conseller delegat

LA RELACIÓ
ENTRE RELIGIÓ
I MÓN SECULAR

CRISTINA SEN
Barcelona

D esapareguda des
de fa molt de
temps de les bí-
blies de la moder-

nitat, la humilitat no és preci-
sament una virtut que s’hagi
vinculat amb els requisits del
lideratge i de l’èxit, mal rela-
cionada potser amb falta de
fermesa. Però la crisi socioeco-
nòmica i la reflexió ètica que
(en alguns llocs) l’acompanya
està capgirant idees, i la virtut
de la humilitat presenta les se-
ves credencials per tornar als
manuals del bon lideratge.
“A mesura que s’acumulen

quilòmetres i si un no és imbè-
cil, la vida t’ensenya humili-
tat. Davant la complexitat,
saps que hi ha més preguntes
que respostes, la vida et convi-
da a escoltar i a pensar”, asse-
nyala Santiago Álvarez de
Mon, sociòleg i professor de
direcció de persones en les or-
ganitzacions (Iese). La transla-
ció d’aquesta virtut almón del
lideratge –sigui en l’empresa
o en qualsevol mena d’equip–
té un llarg recorregut ja que
les preguntes, recorda Álva-
rez de Mon, donen en moltes
ocasions respostes, la humili-
tat faculta per aprendre coses
noves, per no enfonsar-se da-
vant l’error ni per sobrevalo-
rar un èxit. “És patrimoni de
gent sòlida, honrada i madu-
ra”, subratlla.
Aquest junyAntonioArgan-

doña, professor d’Economia
d’Iese, publicava un article so-
ta el títol “Reputació i humili-
tat en la direcció d’empreses”,
on comentava que si bé es ten-
deix a pensar que la humilitat
pot semblar incompatible
amb l’autoritat que es necessi-
ta perquè un líder realitzi la
seva comesa, la realitat és jus-
tament la contrària. “El direc-
tiu humil, si ho és de debò i
aconsegueix –assenyala– que
els altres el percebin així, exer-
ceix més autoritat que el líder
arrogant, ja que és una autori-
tatmoral associada a una repu-
tació molt més sòlida”.
En l’àmbit pràctic, es vincu-

la amb algú que ni sobrevalo-
ra les seves virtuts ni les
menysprea, i a qui l’autoesti-
ma no el fa ser pretensiós. En
tenir una personalitat sòlida i,
dins del raonable, en pau amb
un mateix, a aquesta mena de
líder li és més senzill reconèi-
xer el valor dels altres, de
l’equip.
Però encara que hi hagi cur-

sos de formació de directius
–vegeu la informació princi-
pal–, aquesta virtut recataloga-
ble alsmanuals del bon liderat-
ge no s’aprèn d’un dia per l’al-
tre. Ve dels pares, dels bons
mestres, de lectures, d’un bon
cap... de la vida mateixa. I aju-
da, s’assenyala, a veure-la amb
humor i curiositat.
Una altra manera d’enten-

dre les virtuts d’aquesta virtut
és observar els egos que pas-
segen per les empreses i les
conseqüències de la seva ges-
tió, que són dolentes, indica
Álvarez de Mon. Treballen
per a ells mateixos, recalca, i
quan hi ha situacions difícils
es veu amb qui es dedica a si
mateix o qui col·labora per al
bé comú.
De fet, i com ja s’ha analit-

zat arran dels perquès de la
crisi i la necessitat d’un rear-
mament ètic, es tracta de recu-

perar i readaptar els vells va-
lors, i això no significa caure
en el bonisme. La humilitat,
com s’ha assenyalat, no és fal-
ta d’autoestimani falta d’ambi-
ció per arribar més lluny. Es
tracta més aviat d’un antídot
per no confondre el rol amb la
personalitat, el que s’és amb
el que es fa.
La llista de beneficis del “lí-

der humil” per a l’empresa
que Argandoña inclou al seu
article és diversa i entre altres
qüestions indica que aquest
“probablement cometrà
menys errors en valorar ade-
quadament les seves capaci-
tats”, tindrà una relació més
genuïna amb el seu equip, jut-
jarà amb objectivitat, ajudarà
els altres a perseguir objec-
tius i el coneixement de les se-
ves limitacions el portarà a
buscar l’excel·lència. Si és
així, val més rescatar-la de
l’oblit.c

MOTIVACIÓ IGNASIANA

Aquest lideratge no
veu oposat tractar
bé les persones i
exigir-los resultats

La humilitat es
vincula a persones
sòlides, honrades
i madures,
segons Iese

Societat civil

No significa
falta d’ambició
sinó que
l’autoestima no
porti a la ceguesa

Companyia de Jesús

Les virtuts i els recursos del cap humil
cotitzen a l’alça en el debat sobre l’empresa

Lahumilitat
iel lideratge

Orde benedictí

Sant Ignasi de
Loiola. El direc-
tiu i professor de
l’escola de nego-
cis Esade Carlos
Losada i el jesuï-
ta Pere Borràs,
davant una
estàtua de sant
Ignasi en un pati
interior de les
dependències de
la Companyia de
Jesús, al carrer
Roger de Llúria
de Barcelona.
Borràs, que va
ser provincial
dels jesuïtes de
Catalunya, lloa
el discerniment
ignasià, l’exa-
men de conscièn-
cia “de mirar la
vida des d’una
actitud d’acció
de gràcies, però
amb actitud de
vigilància”

Sant Benet de
Núrsia. Alberto
Arqued, especialis-
ta en psicologia de
les organitzacions,
amb els monjos
Ignasi Fossas y
Manel Gasch, al

monestir de
Montserrat, conver-
sant sobre el valor
de la regla bene-
dictina a l’hora de
gestionar empre-
ses i equips de
persones


