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Relats cabalístics deNahmandeBratslav

Dones
en trànsit
C.B.
SielCalilaiDimnaensconfrontaamb
un fabulador indi amb un talent pre
dominantment literari, els Contes
cabalístics que publica en edició ca
talanohebreaelsegellFragmentaens
posen davant un autor ucraïnèsmís
tic i profeta visionari. I Nahman de
Bratslavésamésbesnetdelfundador
de l’hassidisme, Israel ben Eliézer, i
narraoralment i escriuels seus relats
(entre el 1806 i el 1810) a l’escalf
d’aquestcorrentdel judaismeque,en
la convulsa Europa, proposava una
maneradeviure la religiómésperso
nal i participativa, que arribés a la
massainonomésal’elit.

En el present volum, traduït, co
mentat i introduït (cent pàgines!) pel
tàndemJoanFerreriJordiSidera,els
Contes–tretzeentotal,d’extensióen
trelessispàginesi lesvuitanta–cons
titueixen un cos de ficció orgànic en
què es combinen el desenvolupa
mentpròpiamentrondallísticambun
entramatdeclaussimbòliquesicaba
lístiquesqueFerrer iSidera,enanne
xos, es prenen la tasca d’examinar.
Nahman de Bratslav per cert va es
criure els relats al mateix temps que
els germans Grimm estaven recopi
lant els seus, i uns i altres tenen un
batec immemorial semblant.Tot i ai
xò, en el seu temps, els de Nahman,
atesalacàrregacabalística,vanpoder
resultar un xic críptics i fins i tot in
desxifrables. En tot cas, al lector
d’avui, que s’ha rodat amb els contes
deJosephRoth,BashevisSingeri,so
bretot,Kafka, el que tenend’enigmà
tiques aquestes trames li afegeix un
plusdemodernitat.

No va malament conèixer la bio
grafia de l’autor per penetrar millor
en les seves històries. Nahman de
Bratslav va créixer en un ambient de
pietat hassídica, i pel seu caràcter ci
clotímic tan aviat exultava sentintse
proper a Déu que s’enfonsava cre
ientse repudiat per Ell. En la seva
lluita per un perfeccionament inte
rior, als 27 anys va marxar a Terra
Santaiaquestpelegrinatge(comelde

RamonLlull cinc seglesabans)va re
presentar una aventura plena de pe
rills però sobretot un viatge de l’àni
ma en la seva lluita per arribar a una
ascesialliberadora.
Els Contes contenen episodis de

vagareig –per mars, deserts, munta
nyes, boscos, ciutats i pobles– enquè
els personatges (un virrei, la filla de
l’emperador, el fill coix d’un savi...)
parteixen en una recerca que els re
porta mil i una tribulacions, i que el
seu cor els diu que al final trobaran
una recompensa en forma de reve
lació o de restauració de l’ordre per
dut.ALaprincesaperduda,perexem
ple, un virrei travessa mig món ras
trejant el parador de la filla del seu
senyor, i encara que li sobrevenen si
tuacions que aconsellen que torni, la
sevatossuderiaelfaseguir,iobstinar
se i acariciar finalment el seu objec
tiu. AEl rabí i el fill únic, en canvi, un
pare i un fill surten reiteradamentde
viatge a la recerca d’aires nous, però
elsfracassosdeseguidaelsfantornar,
i és enmig d’aquest decaïment de les
seves conviccions quan entra en ac
ciólainstànciadiabòlicaieldesgavell
còsmic.
L’autor componparàboles que re

flecteixen apassionants viatges inici
àtics que se serveixen de vegades de
parelles antinòmiques (La mosca i
l’aranya,El savi i el simple)per fer ar
ribarmillor l’etern litigi entre les for
ces de la llum i la foscor. Ambaques
tes històries el seu autor pretenia pel
que sembla que als seus destinataris,
quanlessentissin,elsentressinganes
de convertirse. El laic lector d’avui
potserésmésdifícild’interpel∙larper
aquesta banda, però aixòno treuque
els Contes conservin intacte el seu
voltatge espiritual. I testimonien a
més que una bona ficció té un poder
proselitista molt superior al de qual
sevolcorpusdoctrinari. |
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El missatge de perfeccionament
interior que és subjacent als con
tes del Calila i de Nahman de
Bratslav, amara encara més, si és
possible, elTherigatha, 73poemes
compostos per deixebles de Buda
i mai publicats en espanyol fins
ara. Es tractaria de la primera an
tologia universal de literatura fe
menina, i alhora una mostra tan
gible de per quins processos al se
gle IV a.C. aquestes monges o
bhikkhunisesvanafegir al camíde
purificació predicada pel budis
me. L’edició i traducció ha anat a
càrrec del poeta i crític Jesús
Aguado, qui, a fi de salvar les dis
tàncies temporals i culturals, ha
evitat erudicions confuses i s’ha
adreçat senzillament al lector
sensible. L’edició segueix les pau
tesdel gran saviDhammapalaque
entre els segles V i VI va endreçar
els poemes i hi va afegir la història
personal de les autores, excepte
quan no s’ha sabut res sobre elles.
Les contigüitat d’aquestes vi

des modèliques amb els versos
que van sortir de les seves mans,
esdevé per al lector un apassio
nant exercici dialèctic. Les sintè
tiques biografies gairebé podrien
estar firmades per Schowb, i es
tan amanides sovint amb ele
ments llegendaris que els donen
una aura meravellosa. En general
de cada monja se’ns refereix els
seus orígens, la casta social, lama
nera en què Buda va entrar en les
seves vides i, sobretot, com i quan
es va produir la il∙luminació de
terminant. Hi ha des de filles de
nobles fins a filles de cistellers o
vaquers, i també prostitutes, i per
a un bon nombre la lluita més
crua se centra contra la pulsió lu
xuriosa.
La conversió o el reconeixe

ment de la via a seguir pot arribar
de la manera més impensada.
Com aconsegueix, per exemple,
Dantika, fillad’unministre, corro

Poemes budistesUna antologia femenina

Viatges al centre
de l’ànima

borar que li correspon una vida
eremítica enmig de la natura?
Una vegada puja a un cim i des
d’allà albira un elefant que s’està
banyant feliç en un riu. Hi arriba
un home i ordena al paquiderm
que posi una pota endavant i per
allí s’hi enfila i se li puja al coll. I
canta Dantika: “¡La indomable
domada!/¡Una fiera salvaje vuelta
dócil!/ Es esta la razón para insta
larme/ aislada en la espesura: en
señar amimente/salvaje a obede
cerme”.
Aquestes pioneres poetes bu

distes, per la seva profunditat es
piritual i vol líric, se’ns apareixen
avui com a precursores d’una sor
Juana Inésde laCruzounaEmily
Dickinson. |
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Detall d’una miniatura persa datada entre el 1600 i el 1650, probablement procedent de la ciutat d’Esfahan, Iran, que es troba actualment al Metropolitan de Nova York WIKIMEDIA COMMONS

‘Therighatha’ “Buddha tiene ra
zón: / con trabajo y esfuerzo una
persona, / incluso una persona
como yo, / puede encontrar la
paz que es para siempre”

‘Contes cabalístics’“Tot fent camí
he explicat un conte que tothom
qui l’ha escoltat deu haver tingut
un pensament de conversió.
Heuslo aquí”


