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«El meu marit em va
parlar de la dona d’un
conegut seu que feia ioga.
De seguida em va
interessar provar-ho:
sonava misteriós i hi tenia
curiositat. Va ser practicarho i adonar-me que el ioga
combinava tot allò que a
mi m’apassionava:
l’exercici físic i l’exercici
mental i el cultiu de
l’espiritualitat»
«Als anys setanta tothom
et mirava una mica
estranyat perquè feies una
cosa rara. Quan no hi ha
coneixement hi ha molts
tabús»
«Podem fer molt exercici
però continuem estan
nerviosos, tenim mal
humor quan arribem a
casa. Estem desequilibrats.
El que hem d’aprendre és
a viure amb el que tenim i
el que som, sense pensar
si aquell s’ha canviat el
cotxe o l’altre fa un viatge
que jo no puc fer»

Lídia Rosell. Professora de ioga
per CARLES BLAYA

–Quan i com es va començar a
interessar pel ioga?
–Va ser arran del naixement de
la meva filla Màrcia, el 1972. Ja
des de petita, jo havia fet ballet, piano i gimnàstica. I tenia interès
per la psicologia, per conèixer la
ment, les nostres reaccions davant
les coses.També hi havia una part
espiritual en mi, formada, potser,
pel fet d’haver anat a una escola
de monges. Amb tot, no m’agradava com s’enfocava el vessant
espiritual al col·legi, perquè, per
exemple, no era ben vist que practiquessis gimnàstica i fossis alhora una persona religiosa. A mi el
que m’agradava eren els exercicis
de meditació, i era una cosa estranya en aquella època, perquè les
meves companyes no ho trobaven
gens interessant.
Bé, doncs després del part de la
Màrcia vaig voler fer gimnàstica o
algun exercici físic per tornar-me
a posar en forma. Llavors va ser
quan el meu marit em va parlar de
la dona d’un conegut seu que feia
ioga. De seguida em va interessar
provar-ho: sonava misteriós i hi
tenia curiositat. Va ser practicarho i adonar-me que el ioga combinava tot allò que a mi m’apassionava: l’exercici físic i l’exercici
mental i el cultiu, també, d’aquesta part espiritual, fet del qual t’adones quan ja fa un quant temps
que practiques ioga i comences a
descobrir una part teva molt interna, a sentir en profunditat el teu
cos i la teva ment.
–Provenia d’una família creient
i practicant?
–A casa anàvem a missa el diu-

«Els gimnasos són plens,
però la ment, qui la cuida?»
Nascuda a Manresa,aquesta setmana
celebrarà el seixanta-sisè aniversari.Filla (i dependenta, a l’inici) de Ràdio Rosell, el 1972 va descobrir el ioga,i ja mai més no se n’ha desentès.Des de
fa trenta-un anys n’ensenya. Diu que pel seu centre, Aura Ioga, poden haver passat, en aquest
temps, unes tres mil persones. La majoria hi busquen un remei per a dolors físics, però Lídia Rosell,casada,mare de tres fills i amb cinc néts,destaca el poder espiritual del ioga, la capacitat que té
de connectar el cos i la ment del practicant
menge. Es pot dir que sí, que era
practicant. I de creient ho continuo sent encara.
–On es podia fer ioga a Manresa a començament dels setanta?
–Al Judo Manresa. D’allà vaig
passar a un centre de Barcelona,
on vaig aprendre de Carme Albiso, deixeble d’Antoni Blay, de qui
havia llegit algun llibre. Practicar
amb Albiso em va encantar, perquè sabia transmetre molt bé què
és el ioga.A més, practicava un ioga rítmic, amb música i molt moviment, idoni per posar el cos en

forma abans de fer les asanes, les
postures físiques del ioga.
–Pràctiques orientals i anys setanta.Això era molt hippy.
–Jo no estava pas en aquesta línia. Però igualment trencaves estructures. Tothom et mirava una
mica estranyat perquè feies una
cosa rara. Quan no hi ha coneixement hi ha molts tabús. I en aquella època érem plens de tabús.
S’havia de ser valent, i no vol dir
que jo ho sigui especialment, per
fer alguna cosa diferent del que
s’esperava. Havies d’enfrontar-te

a la situació si volies fer allò en
què creies.
–Com va rebre la seva família
aquest interès pel ioga?
–El meu marit va ser un gran
ajut des del principi. Sempre ha
respectat molt que jo faci ioga.
Mai no s’hi ha ficat i m’ha ajudat
molt, quedant-se els nens, per
exemple, quan jo havia d’anar a
seminaris.
–També és practicant de ioga, el
seu marit?
–No! Ha, ha! Diu que ja en fa
prou, de ioga, vivint amb mi. Que
fa ioga tot el dia.
–Un cop iniciada en el ioga ja va
inaugurar el seu propi centre d’aprenentatge?
–Va ser el 1977. A mi, que venia
del comerç, m’agradava molt
tractar amb la gent i, és clar,
m’il·lusionava obrir el meu propi
centre. Però sola, la veritat, no
m’hi atrevia. Per això ho vaig fer
amb dues amigues. Estaven molt
sorpreses per la proposta, però
em veien tan il·lusionada...
–I va néixer Aura Ioga.
–No. Primer va ser Ioga 3, i era
en un local just al damunt de la
pastisseria La Lionesa.

–Va tenir èxit l’experiència?
–Home, d’entrada només s’hi
van inscriure amics, coneguts i familiars. Després vam fer unes
classes de ioga per a nens, i hi venien els fills dels amics. Però el fet
és que aviat va funcionar el bocaorella,perquè els qui ho provaven
s’adonaven que el ioga els anava
bé per aprendre a relaxar-se, per
dormir millor, per guarir el mal
d’esquena.
–Va bé per a tot, el ioga.
–El que fa és equilibrar. T’ensenya a fer les coses ben fetes i a
gaudir-ne, que és l’única manera
de triomfar a la vida. Triomfar
amb tu, vull dir: estant bé amb tu
mateix.
–Hem parlat dels beneficis del
ioga per al cos i la ment. Però
també és una recerca espiritual.
–Que descobreixes quan connectes el cos amb la ment. Quan
tu,per exemple,fas un reportatge i
hi estàs concentrat i t’ho passes bé
fent la feina,quan gaudeixes de les
coses que fas, això és l’esperit. Si
no gaudeixes de les teves accions
no n’obtens cap satisfacció: és només un treball i prou. Quan diem
Passa a la pàgina següent >>>
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ELS 4 CANTONS
–Creu que tothom té el que es
mereix?
–Sí.
–Quina diria que és la seva millor qualitat? I quin diria que
és el principal dels seus defectes?
–La qualitat és creure en els altres. I aquest és el principal dels
meus defectes.
–Quina és la part o la característica del seu cos que li agrada
menys de lluir?
–Estic contenta
com sóc. Potser
m’agradaria ser
més alta.
–A partir de
quant diria que
estem parlant
d’un bon sou?
–2.000 euros.
–Quin llibre li
hauria agradat
escriure?
–Tinc
ganes
d’escriure’n un que expliqui bé
a tothom què és el ioga.
–Triï una obra d’art.
–M’agrada molt «La Gioconda».
–Si disposés d’una quantitat
il·limitada de diners, què creu
que compraria?
–Destinaria els diners a ajudar
els altres.
–En què creu que és una persona més experta?
–En la comunicació.
–Déu existeix?

«Estem estressats, diem, i
depressius i neures, però
no hi fem res. Hem
d’aprendre a relaxar els
pensaments, així et trobes
millor amb tu mateix però
també amb els altres. Veus
que no paga la pena sentir
ràbia»

–Sí.
–Què s’hauria d’inventar?
–Crec que tot allò que cal ja
s’ha inventat. Potser alguna cosa que servís perquè al matí ens
poguéssim llevar positivament.
–Quin personatge històric o de
ficció convidaria a sopar?
–Swami Miranjarananda, un
mestre de ioga de l’escola Satyananda.
–Un mite eròtic?
–Marilyn Monroe.
–Completi la frase: la vida és...
–Meravellosa.
–Un costum intocable?
–Fer pràctiques
de ioga cada
matí.
–Per naturalesa, creu que la
gent és bona,
dolenta o regular?
–Bona.
–Si hagués de
triar tres ingredients per construir-se el seu
paradís, quins triaria?
–Aigua fluint, silenci i sol.
–Salut, diners, amor, en quin
percentatge creu que són necessaris cadascun d’aquests
elements per aconseguir la felicitat?
–Amor, el 50%; salut, el 30%;
diners, el 20%.
–Podria dir-me un lema que
escolliria per a tota la seva vida?
–Estima i fes el que vulguis.

«La majoria ho fa per
resoldre algun problema
concret: mal de cap, mal
d’esquena, insomni,
desorientació. N’hi ha pocs
que s’acostin al ioga per
entendre’l. Però la veritat
és que qui hi arriba perquè
li fa mal alguna cosa i
busca ajuda, quan l’ha
practicat un temps el
descobreix i continua. Tinc
persones que fa trenta
anys que fan ioga amb mi»
«Jo mai no he necessitat
filosofies d’orient. Sóc
catòlica, i el ioga per al que
m’ha servit és per
entendre millor la meva
religió. Des que faig ioga
em sento més a prop de
Jesús»
Lídia Rosell, a l’exterior de la seva finca Les Oliveres

>>> Ve de la pàgina anterior
esperit ho confonem amb religió,
però no parlem del mateix. La religió ha sabut canalitzar aquesta
recerca espiritual mitjançant creences i vivències. I és cert que en la
història hi ha hagut religiosos meravellosos, com Jesús, Buda, Krishnamurti, Santa Teresa i Sant Joan de la Creu. Però l’esperit no és
estrictament religiós.
Totes les filosofies, les religions,
fins i tot la ciència, el que pretenen
és arribar a una ampliació de l’estat de consciència. Santa Teresa,
per exemple, va experimentar estats de consciència no gens normals en el seu temps; parlava de
conceptes que no eren en la religiositat de l’època. El ioga el que
procura és això mateix, despertar
la consciència, dur el practicant a
un estat de plenitud humana.
Qui parla malament del ioga és
perquè no el coneix; quan el practiques t’adones que és just el que
necessites, i per una raó molt simple: perquè treballes tant el cos
com la ment. Avui dia els gimnasos són plens de gent i hi ha una
gran adoració del cos. Però la
ment, qui la cuida? Podem fer
molt exercici, però continuem estan nerviosos, tenim mal humor
quan arribem a casa després de la
feina. Estem desequilibrats i el
que hem d’aprendre és a viure
amb el que tenim i el que som,
sense pensar si aquell s’ha canviat
el cotxe o l’altre fa un viatge que jo
no puc fer. Hem de saber fins on
podem arribar, i això treu tot l’estrès.
–Resignació?

–No, de cap manera. No gens. El
ioga pretén la prosperitat de la
persona: física, mitjançant unes
posicions i moviments; mental,
perquè t’ensenya a gaudir de l’experiència;i espiritual,tot i que l’esperit mai no prospera, simplement, és. Però el descobriment
d’aquest vessant espiritual teu és
el que et fa gaudir de la vida.Això
no és resignació, perquè és una
lluita constant. Si tens un grip, per
exemple, pots asseure’t a esperar
que passi mentre prens pastilles o
pots fer-hi alguna cosa: buscar
una alimentació més sana, taparte bé, anar a dormir més d’hora,
buscar més temps per a tu. Si la
malaltia empitjora, és clar que
hauràs de buscar ajut mèdic,no hi
estic pas en contra. Però si portes
una vida regular emmalaltiràs
menys.
–Estem parlant d’alguns termes
difícils: consciència, per exemple.
–És tenir coneixement de tot, estimar el que t’envolta i comprendre-ho. La religió catòlica en diu
caritat,però té més matisos que això.És una amplitud mental que es
pot treballar mitjançant el silenci,
una bona respiració, gaudint d’allò que estàs fent. Avui dia no treballem l’aspecte mental; ben al
contrari, cada cop carreguem més
la ment, fins i tot quan arribem a
casa, al nostre espai, i no ens relaxem i mirem una pel·lícula d’acció o escoltem les notícies, que ens
aporten més tensió. Estem estressats, diem, i depressius i neures,
però no hi fem res. Hem d’aprendre a relaxar els pensaments, així
et trobes millor amb tu mateix pe-

rò també amb els altres. Veus que
no paga la pena sentir ràbia.
–Quan diem esperit, a què ens
referim?
–A l’essència de l’ésser humà.
La part més profunda, allò que
ens connecta amb el món sencer,
el cosmos. És l’únic que no mor,
que roman sempre, inalterable.
–Déu?
–En pots dir així, si ho vols, o

INSEPARABLES

també força suprema. Però la paraula Déu s’ha utilitzat massa.
–Reprenguem la història: quan
obre portes Aura Ioga?
–El 1982 vaig decidir muntar un
centre per mi sola. Primer ho vaig
fer al carrer del Cós, i el 1996 em
vaig traslladar a l’edifici Catalònia.
–Quanta gent ha instruït en el
ioga en aquests trenta anys?
–Buf! És molt difícil. Unes 3.000
persones?
–Què hi ve a buscar qui s’inscriu
al centre?

–La majoria ho fa per resoldre
algun problema concret: mal de
cap, mal d’esquena, insomni, desorientació. N’hi ha pocs que s’acostin al ioga per entendre’l. Però
la veritat és que qui hi arriba perquè li fa mal alguna cosa i busca
ajuda, quan l’ha practicat un
temps el descobreix i continua.
Tinc persones que fa trenta anys
que fan ioga amb mi.

Des que es va començar a
interessar per la pràctica del
ioga, Lídia Rosell llueix sempre
al coll aquest penjoll en què hi
ha treballat el símbol de
l’essencial o unitat amb allò
suprem en l’hinduisme, Om, la
més sagrada de les síl·labes en
la cultura hindú. Rosell se’l va
fer fer expressament en una
joieria manresana en iniciar-se
en el ioga. «Va ser un
autoregal», diu, i no se l’ha
tornat a treure

–Les filosofies orientals s’associen de vegades a l’esoterisme o,
pitjor, a les sectes. Què hi diu?
–Això fa molt mal, perquè el ioga és una pràctica molt seriosa,
molt profunda.Al centre intentem
explicar-ho de manera entenedora, que es vegi que tot el que es fa
en el ioga té una explicació. Però
és cert que hi ha hagut grups que
l’han utilitzat per dominar mentalment l’altre.Això va contra l’esperit del ioga, que el que pretén és
just el contrari: buscar la llibertat
personal. Però no és estrany que

passi això: també en nom de Déu
s’han fet moltes barbaritats.
–S’ha de ser creient per ser un
bon practicant de ioga?
–No. El ioga és tan vell com la
humanitat. No es pot associar a
cap religió.Es practicava a Egipte
i a Grècia, però només se n’han
conservat les ensenyances que
procedeixen de l’Índia, potser
perquè allà són molt tradicionals i
saben mantenir els coneixements
del seu passat.
–Lídia Rosell és creient, però.
–Sí. Sóc catòlica, però no segueixo estrictament els preceptes d’aquesta religió. Crec, més aviat, en
una religió universal.
–Tothom val per al ioga?
–Només qui vulgui aprofundir,
conèixer-se a si mateix, que vulgui
ser disciplinat i progressar.És idoni per a qui està obert a la vida.
–Un perfil molt ampli: necessitem buscar.
–És que hi ha tan poca estabilitat, avui... I el ioga te’n dóna perquè aprofundeix en el teu interior.
Però el ioga no et diu com has de
viure: has de fer la teva, viure com
vulguis fer-ho.
–Hi ajuda que el pensament oriental sigui tan vigent a occident.
–És que és molt simple, molt fàcil: tot parteix d’un mateix, no hi
ha res fora de tu que et transcendeixi ni t’influeixi. En el ioga sempre ets responsable dels teus actes,
del teu progrés personal. Però jo
mai no he necessitat filosofies d’orient;el ioga per al que m’ha servit
és per entendre millor la meva religió. Des que faig ioga em sento
més a prop de Jesús.

