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Raimon Panikkar parla de la vida monacal en una obra que no és exclusiva per a monjos

El monjo com a arquetipus universal
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

És un text
dirigit a
recuperar la
dimensió més
profunda de
l’ésser humà

Raimon Panikkar, Benaurada
senzillesa. Edicions 62.

Barcelona, 2000.

E
l darrer treball que
Raimon Panikkar
ens ofereix des de la
seva residència de
Tavertet correspon

a una reflexió sobre el monjo
com a arquetipus universal
en què ens presenta, sense
distincions confessionals, la
seva proposta per reconstruir
l’ésser humà. Una primera
versió d’aquest llibre va ser
publicada en anglès fa més
de vint anys i se’n va fer una
edició en català l’any 1988. El
volum que ara publica Edici-
ons 62 ha estat completa-
ment revisat per l’autor i pot
ser considerat pràcticament
una nova edició. Benaurada
senzillesa parteix d’un simpo-
si sobre l’actualitat de la vida
monacal celebrat l’any 1980
als Estats Units i així ho re-
cull la seva estructura que, a
banda de la veu central de
Panikkar, intercala les pre-
guntes i argumentacions
d’altres participants en
aquell simposi. D’entrada,
cal assenyalar que el llibre
que comentem és un text es-
crit a contracorrent que el
seu autor ens presenta com
una mena d’antídot a la ba-
nalitat d’una certa existència
burgesa. Des d’aquest punt
de partida, Benaurada senzille-
sa s’obre, d’Orient a Occi-
dent, a les distintes tradici-
ons de monaquisme que
l’autor contrasta amb el

contemporani. No és aquest,
però, un llibre sobre la vida
monàstica institucionalitza-
da ni dirigit exclusivament
als monjos. Ben al contrari,
com explicita l’autor, que es
declara ell mateix monjo
sense monestir. Benaurada
senzillesa, afirma a més el fi-
lòsof de Tavertet, és un text
dirigit a tothom –a creients i
no-creients– amb l’objectiu
de recuperar en la figura del
monjo la dimensió més pro-
funda de l’ésser humà. Ser
monjo no és doncs, per Pa-
nikkar, un monopoli d’uns
pocs, sinó una riquesa hu-
mana que pertany a tota

mena de gent i que respon a
un fenomen religiós i humà
primordial.

L’objectiu de Benaurada sen-
zillesa és recuperar la dimen-
sió contemplativa de l’ésser
humà, encara que, tanma-
teix, sense reduir tota la rea-
litat a aquesta categoria. Així,
Raimon Panikkar reclama
“una espiritualitat que no si-
gui exclusivament espiritu-
al”. La indefinició de la frase,
que respon a l’estil tan usual
en l’autor de Tavertet, reposa,
tanmateix, en una clara in-
tenció. L’arquetipus monàs-
tic, opina Panikkar, no res-
pon a cap especialització i per

això no exigeix que ens reti-
rem del món. De nou, com en
obres anteriors, l’autor
confronta la fragmentació del
coneixement i l’especialitat
obligada de la vida moderna

amb una concepció integral
de la realitat, que reuneix la
mirada dels sentits, la ment i
la fe. El nou monjo, afegeix
d’altra banda Panikkar, no té
interès a prescindir de tot, si-
nó que més aviat vol trans-
formar-ho tot. Aquest és el
desafiament que Benaurada
senzillesa, sense tanmateix
deixar de connectar amb el
passat, planteja al monaquis-
me tradicional. I és que, en
contra de l’especialització es-
piritual que representa la
tradició, el nou monjo que
ens presenta el filòsof en
aquest llibre remarca la seva
voluntat de viure la vida hu-
mana com a plenitud.

En la segona part del llibre,
Raimon Panikkar descriu
mitjançant la glossa i el co-
mentari de nou aforismes la
vocació monàstica actual. Ai-
xí, argumenta la primacia de
l’ésser per damunt del fer i
del tenir, defensa la prioritat
del silenci sobre la paraula i
fa un elogi de la senzillesa.
Ens mostra també la seva
preocupació per la mare terra
i per introduir una dimensió
política que recordi al monjo
modern el seu deure de par-
ticipar en la vida ciutadana.

El llibre finalitza amb una
tercera part que recull diver-
ses reflexions, com una sig-
nificativa carta a un jove
monjo, sobre la vocació mo-
nàstica Benaurada senzillesa no
és indubtablement un llibre
de lectura fàcil, però de segur
interessarà els lectors que co-
incideixen amb Raimon Pa-
nikkar en la necessitat d’a-
profundir en l’espiritualitat
per transformar la nostra so-
cietat.
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L’autor albanès Ismail Kadaré

Les velles sàbies
N A R R A T I V A

P A U D I T O T U B A U

Ismail Kadaré, Crònica de la
ciutat de pedra. Traducció

d’Anna Casassas. Edicions

62. Barcelona, 2000.

S’
ha traduït al ca-
talà una de les
novel·les més en-
verinades sobre
el decurs de la

Segona Guerra Mundial, la
crònica de guerra d’un nen i la
seva família a l’Albània matri-
arcal, supersticiosa i rural de
la primera meitat del segle
XX; crònica autobiogràfica de
l’únic escriptor albanès amb
ressò internacional, Ismail
Kadaré, enfundat aquí en el
personatge d’un vailet que no
entén les implicacions socials
de la guerra, que aixeca el cap
per mirar ingènuament com
passen els bombarders, con-
vertits en peces del seu parti-
cular puzle de joguines i de
somnis.

La literatura s’ha enfrontat
amb el nazisme, dues guerres
mundials i els totalitarismes
del segle XX des de diversos
punts de vista; sovint, prenent

com a fil conductor els països
amb més participació en les
conteses i la conducta dels
seus actors principals. Però
aquest és el conte d’un poble
sense història, analfabet i iso-
lat, que un dia es desperta
enmig d’una batalla entre po-
tències militars i es deixa ar-
rossegar, abúlic o impotent,
mentre busca la manera d’ex-
plicar què és un refugi antia-
eri, o per què els invasors ita-
lians viatgen acompanyats de
dones solteres que els esperen
a les nits. El xoc del món mo-
dern, accelerat i violent amb
uns homes que han vist la re-
alitat des d’un carro de ca-
valls, sota la mirada inaugural
i mai valorativa d’un noiet, es
converteix, per al lector, en el
drama d’uns personatges in-
fortunats, víctimes involuntà-
ries d’uns processos històrics
que no han encertat a escollir.
La manera com els habitants

es protegeixen dels perills, des
dels mites populars que s’in-
venten per donar nom a fenò-
mens desconeguts fins al
trencament de la tradició,
permet que Kadaré faci una
defensa del sentit comú, situat
per sobre d’ideologies defor-
mants, en boca d’unes velles
memorables, heroïnes d’una
novel·la coral que desemboca
en la tragèdia col·lectiva de
l’exili i la resignació.

LES CAUSES DEL MAL
Les velles, sabedores dels mis-
teris de la vida, són dones a les
quals tothom recorre en els
moments adversos. Un cop
passada la primera sotragada,
la gent es posa a cercar les
causes del mal. A propòsit
d’això, van a consultar les
grans vellasses. Són dones car-
regades d’anys a qui res no
estranya ni espanta. Feia
temps que ja no sortien de

casa. Trobaven el món absolu-
tament avorrit, perquè tots el
esdeveniments –epidèmies,
inundacions, guerres– eren

únicament repeticions ba-
nals. A més d’haver-se desfet
de tot el greix i la carn inútils,
també s’havien desfet dels
desitjos superflus, de la curi-

ositat, la por, les
emocions i les ganes
de xerrameca. Hi ha
una saviesa de l’ex-
periència que només
dóna la vellesa, i que
està per sobre dels
dons del coneixe-
ment i de la il·lustra-
ció, sembla venir a
dir Kadaré.

És una llàstima, no
obstant, que la pre-
sència de les vellasses
en la trama no tingui
més pes específic, ni
en les historietes in-
ternes del relat, ni en
boca d’alguna d’e-
lles, perquè són, amb
diferència, el millor
d’aquesta novel·la in-
tel·ligent i estilitza-
da, necessària per
donar llum als ava-
tars de la Segona
Guerra Mundial; no-

vel·la d’extraradis d’un es-
criptor central, amb fam de
realitat i amb afany de qües-
tionar-la.


