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Va néixer a
Tarragona el
1973 i res no
indicava que
s’acabaria
immergint
en l’espiritu-
alitat zen. De
fet, tot va ser
apuntar-se a
filosofia per
topar amb el
nihilisme i
comparar-lo
amb els pen-
sadors asià-
tics. Un cop
pres aquest
còctel i dige-
rint-lo amb
la lentitud i
la disciplina
que reque-
reix, Bouso
ha esdevin-
gut profes-
sora de la
UPF i la UOC,
ha traduït
l’obra magna
de Nishitani i
acaba de pu-
blicar ‘El zen’
(Fragmenta).
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R.B.Vaig fer una assignatura de fi-
losofia de la religió com a estudiant.
Normalment només tocava filosofia
occidental, però en aquell curs es va
comparar amb el pensament asiàtic
i, a partir d’aquí, em vaig anar ficant
en aquest tema. Per fer la tesi em
vaig acosetar a Nishitani, concreta-
ment a la seva obra magna, La reli-
gió i el no-res. Hi havia constants re-
ferències a nocions budistes que
eren el seu substrat cultural i que,
per tant, havia d’estudiar. Em vaig
acostar a una assignatura que par-
lava del nihilisme...

A.C. I et vas fer budista.

R.B. El budisme, almenys en la
tradició japonesa, no suposa un ba-
teig sinó que pots pertànyer a una
altra religió. El zen s’adapta a qual-
sevol creença. No és incompatible.
Hi ha moltes comunitats cristianes
que apliquen la meditació zen.

A.C. I, en el teu cas, nohi
vas arribar per les teves crences sinó
per un procés intel·lectual.

R.B. No sé si es poden separar
una cosa de l’altra. Ja la filosofia per
ella mateixa és una interrogació.
L’espiritualitat també t’obliga a
qüestionar-te a tu mateix i en allò
que creus.

A.C. I què trobes en el busdisme
que concordi amb els neguits espiri-
tuals de l’home contemporani?

R.B. Com a religió és molt antiga i
s’ha anat renovant costantment. No
és millor que una altra perquè
aquestes coses no es poden compa-
rar, però sí que té una gran capacitat
de resposta dels problemes con-
temporanis. Vivim en un món secu-
laritzat i això provoca desorienta-

ció. A més, valors que tenien molt
de pes, han quedat qüestionats. El
zen apel·la molt a no adherir-te a
cap dogma ni doctrina sinó a expe-
rimentar la teva veritat per tu ma-
teix i és una experiència que passa
pel cos integrat en la teva espiritua-
litat, d’aquí l’exit de tècniques, que
aquí es diuen teràpies, com el ioga.
L’experiència i la costant recerca en
oposició al dogmatisme serien pot-
ser les principals aportacions del
zen i el budisme a Occident.

A.C. Una de les coses que es critica
al budisme és el tipus de societat que
n’ha derivat. Resumint molt, un cris-
tianisme inicial, lluitador, que busca
la igualtat i la justícia entre els
homes, ha provocat una societat
amb uns ideals democràtics. En
canvi, una societat que té una espiri-
tualitat més individual és menys in-
tervencionista, deixa que les coses
siguin i s’han perpetuat les desigual-
tats. Què en penses?

R.B. És la crítica més habitual a
les religions asiàtiques. Ja des dels
origens, el zen és criticat per aquest
èmfasi que posa en un mateix. Da-
vant d’això sorgeix la figura del qui
ajorna arribar al nirvana definitiu
per fer un vot de servei als altres.
Posa l’accent a tornar al món i tre-
ballar-hi. Jo no crec que en les religi-
ons asiàtiques es passi del món,
sinó que el compromís s’adquireix
d’una altra manera: treballant per
assolir un estat que permeti ajudar
als altres en un entorn immediat i
sense ideologies. No es proposa cap
objectiu. No es tracta de transfor-
mar la realitat sinó comprendre-la i
viure-la i això ja hauria de ser una
transformació.

A.C. Quina creus que és una via de
coneixement bona d’aquestes cultu-

res, per no caure en la banalització?

R.B. No ho conec gaire perquè so-
bretot he viscut tot això al Japó,
però com a institució cultural: Casa
Àsia. El problema del món occiden-
tal és que hi ha gent d’aquí que ha
anat allà quinze dies a buscar la
il·luminació i han creat una escola
sense que cap mestre ho certifiqui.

A.C.A part d’aquest interès pel
Japó més espiritual, què t’atrau de la
cultura japonesa?

R.B. La seva literatura. M’agrada
Murakami, Tanizaki, vaig tenir una
època Mishima... però llegeixo molt
per feina i per conèixer la història
del Japó, que és imprescindible per
situar-me.

A.C. Sembles una mica japonesa,
amb aquests cabells llisos i negres. Al
final se t’ha encomanat una mica i tot!

R.B. Sempre els he tingut així,
però he de confessar que un cop un
americà em van confondre amb una
japonesa.

A.C.Però, si haguessis de fer una
cerimònia del te, passaries la prova?

R.B. Ui, això sí que és complicat!
No és que sigui un art zen. Això s’ha
repetit molt i no és del tot cert. Hi
ha, fins i tot, qui en situa l’origen en
els missioners jesuïtes o sigui que
serien gestos heretats de la missa
cristiana, però sí que lliga amb l’es-
perit zen, sobretot a partir de Reiku,
que era un mestre que va posar èm-
fasi en l’austeritat, la senzillesa,
l’atenció a la impermanència...

A.C. Uf, amb aquest estrès prena-
dalenc ve de gust prendre un tè...
verd, naturalment!

RaquelBouso, estudiosadel zen
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“Mai no puc recordar si
és que nevà sis dies i sis
nits seguits quan jo
tenia dotze anys o si
nevà durant dotze dies i
dotze nits quan no en
tenia sis”. Ho escriu
Dylan Thomas, el gran
poeta gal·lès, traduït

per Francesc Parcerisas
en el seu conte El Nadal
d’un nen gal·lès (Viena).
Ja ho sé que és un
tòpic, però no hi fa res:
la verdadera pàtria és la
infantesa, a la qual
sempre retornem, ni
que sigui a través de la

boira de la nostra fràgil
i selectiva memòria.
“Nevava, sempre
nevava per Nadal.
Desembre, en els meus
records, és blanc com
Lapònia, encara que no
hi havia rens. Però hi
havia gats”. Com eren

els vostres Nadals
d’infantesa? Llegiu-vos
Dylan Thomas i després
feu l’exercici de
recordar-los, de posar-
hi colors, veus i olors: el
pessebre amb el cel de
paper d’embalar blau
cel, la barreja d’olors a

la cuina mentre ajudava
la mare a fer la
macedònia, la fumejant
sopa de galets amb
pilotilles a la taula
parada i l’escampada de
regals damunt l’estora
del menjador. Igual que
en Dylan, també a casa

ens portaven cigarrets
de xocolata, però no
sortíem al carrer a
enganyar les velletes
fent veure que els
fumàvem. També
cantàvem nadales i... I
bé, tot això era per dir-
vos “bon Nadal!”.

A mi també em van regalar cigarrets de xocolata
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