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C O N T E S Z E N

quest llibre conté un dels meus contes preferits,
un dels meus contes de capçalera: el del mestre que
fa veure al pagès que res del que li passa no és in-
trínsecament bo o intrínsecament dolent. Que el

que li sembla dolent pot generar un bé, el que li sembla bo pot
engendrar un mal, i així successivament, en una roda en què
tot és bo i dolent alhora, ja que no hi ha bé sense ombra de mal
ni mal sense ombra de bé.

Aquest conte zen té la virtut de revelar-nos l’ambivalència fèrtil
i sorprenent de les coses del món, del misteri de l'existència.
Seguir els seus ensenyaments és una manera de viure millor.
També documenta la dualitat en què ens entotsolem, i revela
que el més sensat i savi consisteix a superar la polaritat, a com-
prendre que tota paradoxa és aparent. Aquest conte remet a
aquella saviesa tradicional del refranyer castellà, de vegades
també una mica zen (deu ser que l'extrem Occident es toca amb
l'extrem Orient?), quan diu que "no hay mal que por bien no
venga”. Aquesta idea té ressonàncies estoiques, dignes del "no

CO N T R A E L
D R A M A I

E L D E S À N I M
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C o n t r a  e l  d r a m  i  e l  d e s à n i m

importa el que et passa, importa com et prens el que et passa"
d’Epictet. Si relaciones aquesta visió amb la màxima de Sha-
kespeare, seràs indestructible: "Tot el que passa, convé".

No és senzill viure així, és clar. O sí. Per això agraeixo un llibre
com aquest: insufla ànims, ajuda a encarar la vida sense drama-
tisme, il·lumina. Cadascun d'aquests contes és una lliçó, una
empenteta a l'ànima, un tònic espiritual, un licor estimulant.
Pots prendre-te’l d’una tirada o bé a glopets petits i espaiats.
Aquesta antologia de contes a cura de Marta Millà resulta,
doncs, molt útil i inspiradora: obre-la els dies en què et ronda
el desànim i la lucidesa et flaqueja, aquells en què et lleves en-
nuvolat, i t'ajudarà a abraçar-los amb tot el que contenen, a va-
lorar-ne l’encant i a captar-ne la llum pròpia.

Les delicades aquarel·les de Jordi Arcalís són raigs de sol entre
les pàgines, i la música de Curti suposa el diapasó més eufònic
sobre el qual pots volar mentre llegeixes. Aquest llibre, per si
sol, constitueix una agradable i subtil eina de meditació. Bona
lectura.

VÍCTOR-M. AMELA 
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C O N T E S Z E N

mig camí d'aquest atrafegat viatge que és la vida,
en mig de la tempesta plena d'estímuls, d'emo-
cions, de pèrdues, d'encontres, de pors, d'il·lu-
sions, de filies i fòbies de tota mena, una freda i

negra nit sense lluna miro al cel buscant una mica de pau i des-
cobreixo un estel que em fa l’ullet i em somriu enmig d'un mar
mogut: em diu fluixet a cau d'orella que estigui tranquil·la,
que no passa res, que tot està bé... El cor em batega! Finalment
he arribat a casa?

El zen ve del budisme zen però, tot i ser una religió, la seva
pràctica és totalment compatible amb qualsevol creença. Es pot
ser budista, cristià o ateu, perquè el zen va més enllà de la cre-
ença en la paraula de Buda. El Zen és la pràctica de viure el
present amb plenitud i amb consciència. És obrir-se a l'expe-
riència de simplement ésser i és a partir d'aquí que es desperta
la fe i la determinació en la pràctica.

U N E S PA I
S E N S E N O M

a
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U n  e s p a i  s e n s e  n o m

El punt de partida és la meditació asseguda en zazen: no hi ha
res a agafar, res a refusar. Deixar anar, despullar-me, buidar-me
de tots els condicionants interns, em permet retrobar-me amb
el més essencial de mi mateixa: el buit. Un buit ple, un buit
fèrtil des del qual els fenòmens neixen, es despleguen i moren.
Tot tipus de fenòmens: físics, psíquics i emocionals, una vegada
i una altra. Aquesta nuesa em permet retrobar-me, descansar
de mi mateixa per penetrar profundament en la vida i entre-
gar-m'hi en cos i ànima.

Descobreixo l'harmonia secreta de les coses i la presència invi-
sible que les sosté. Endavant i sense por, em diu cada dia aquest
estel. Entrega't a la vida! Gaudeix-ne passi el que passi, viu i
respira. Respira i desperta! És simple, tan simple...

Tanmateix, tot es mou, sempre es mou. I no sempre ho fa al
meu gust. Però hi ha un espai silenciós, tranquil, creatiu i amo-
rós en el qual puc confiar. No sé donar-li un nom, però sempre
és amb mi.

Si, finalment sé on és casa meva.

Zazen és el bressol que m'acarona, el meu refugi.

MARTA MILLÀ
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C O N T E S Z E N

quest és un recull de contes tradicionals del bu-
disme zen. Aquests contes són anònims i vénen
de molt lluny. Gairebé tots els inventaven els an-
tics mestres com a metàfora per “despertar” els

deixebles; és a dir, per ajudar-los a comprendre la pròpia natu-
ralesa i que així poguessin ser més lliures. L’origen d’aquests
contes, que arriben a una gran profunditat, es troba en la pràc-
tica de la meditació i és des d'aquesta experiència que han estat
creats. Els trobem recopilats al llibre Shaseki-shu, escrit al final
del segle XIII pel mestre de zen japonès Muju, i, més recent-
ment, en els llibres que divulguen els ensenyaments del mestre
japonès Taisen Deshimaru (1914-1982). 

Són textos escrits amb el cor, per ser escoltats amb l'ànima. I
shin den shin, com diuen els mestres: d'esperit a esperit. Textos
que ens fan reflexionar amb un somriure, que ens acullen i ens
reconforten.

INTRODUCCIÓ

a
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I n t r o d u c c i ó

Aquest llibre que us presentem conté un CD amb l'enregistra-
ment d’alguns dels contes narrats. És una invitació a viatjar en
el temps i l'espai a partir de la veu de Marta Millà i amb el so
evocador de la flauta japonesa shakuhachi del mestre Horacio
Curti. Un instrument i un so que tenen el seu origen en les
pràctiques meditatives dels monjos zen de la secta Fuké. Ells
l’utilitzaven com a eina en el seu camí cap a la il·luminació.

Viatgem plegats al Japó antic on la saviesa zen ens desperta la
ment per la seva lucidesa, consciència i tendresa. Els personat-
ges dels contes son terriblement humans: dubten, son arrosse-
gats per les passions, s'equivoquen i comprenen... com
qualsevol ésser humà. 

Contes zen, contes per despertar ens parla dels anhels humans uni-
versals i ens proposa reflexions intel·ligents, pràctiques i sàvies.

11



C O N T E S Z E N

yokan era un mestre zen que feia una vida molt
senzilla en una cabaneta situada al peu d'una mun-
tanya. Una nit que havia sortit, un lladre va entrar
a la seva cabana. Però aviat va descobrir que allí

no hi havia res per robar.

Ryokan el sorprengué en tornar de la seva passejada nocturna.

—És probable que hagis fet un llarg camí per venir a veure’m
—digué al lladre— i no te n’hauries d'anar amb les mans bui-
des. Si us plau, pren el meu vestit com a regal.

El lladre es quedà perplex, però finalment va agafar el vestit i
s'escapolí.

Aleshores Ryokan s'assegué i contemplà la lluna. «Pobre
home», va pensar, «tant de bo pogués donar-li aquesta lluna
tan preciosa!»

r

L A L L U N A
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C O N T E S Z E N
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n pagès que acabava de comprar un semental
que li havia costat molts diners anà a queixar-
se, molt amoïnat, a un mestre zen tot dient-li:

—Mestre, se m'ha escapat el cavall!

El mestre li contestà:

—Qui sap si això és bo o és dolent.

El pagès va tornar a la feina molt trist i desanimat.

Al cap de dos dies, el semental tornà amb dues eugues. El
pagès, boig d'alegria, va anar corrents a cercar al mestre i
li digué:
—Mestre, mestre! El cavall ha tornat i ha portat dues eugues!

El mestre li contestà:

u

Q U I S A P S I
A I X Ò É S B O O

É S D O L E N T
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—Qui sap si això és bo o és dolent.

Tres dies després, el pagès tornà a visitar el seu mestre,
plorant, perquè el seu únic fill, el que l'ajudava a la granja,
havia caigut d'una de les eugues i s'havia trencat l'espi-
nada. El mestre tornà a dir: 

—Qui sap si això és bo o és dolent.

Uns quants dies més tard, arribà un grup de soldats per
de reclutar tots els joves de la comarca per lluitar a la gue-
rra. Com que el fill del pagès estava enguixat, no se'l van
poder emportar.

C O N T E S Z E N

na vegada hi havia un lluitador molt famós
que es deia O-nami, és a dir, Grans Onades.
Tenia una força immensa i coneixia l'art de la
lluita. Quan lluitava sense públic, O-nami de-

rrotava fins i tot el seu mestre, però en públic, era tan
tímid que els seus propis alumnes el tombaven. Preocu-
pat per aquest motiu, se li va acudir demanar ajut a un
mestre zen.

Va decidir anar a veure Hakuju, un mestre errant que s'-
havia allotjat en un temple molt proper, i exposar-li el
problema.

—El teu nom és Grans Onades —li digué el mestre—;
així doncs, queda't aquesta nit al temple, seu tranquil i
imagina’t que tu ets aquestes onades. Ja no ets un lluitador
temorós, sinó aquestes onades enormes que arrosseguen i
engoleixen tot el que troben al seu pas. Fes això i seràs el
millor lluitador del país.

u

G R A N S
O N A D E S



G r a n s  o n a d e s
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El mestre es retirà. O-nami s'assegué a meditar, provant
d'imaginar-se que ell mateix era les onades. Primer pensà
en moltes coses diferents, però, gradualment, s'anà apro-
pant a la sensació d'onatge. A mesura que la nit avançava,
les onades eren cada vegada més grosses. I més i més...
Tant, que van arribar a tombar les flors que hi havia en els
gerros i fins i tot quedà submergit el Buda del santuari.
Abans de l'alba, el temple no era més que el flux i reflux
d'un mar immens!

Al matí, el mestre trobà O-nami meditant, amb un lleuger
somriure al llavis i, donant-li uns copets a l’espatlla, digué
al lluitador:

—Res no et podrà alterar. Tu ets aquestes onades i escom-
braràs tot el que es posi al teu davant.

Aquell mateix dia Grans Onades participà en un certamen
de lluita i guanyà. 

D’ençà d'aleshores, cap lluitador del Japó no el va poder
derrotar.

18
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C O N T E S Z E N

questa història succeí al segle XVII, al Japó, du-
rant un període de fam. Un pagès que no tenia
res per alimentar la seva família recordà el cos-
tum que prometia una gran recompensa a qui

fos capaç de desafiar i vèncer el mestre d'una escola de sabre
i va desafiar el mestre més famós de la regió.

El dia pactat, davant d'un públic nombrós, els dos homes es
van enfrontar. El pagès, sense mostrar-se gens impressionat
per la reputació del seu adversari, l'esperà dempeus amb total
fermesa. Però el mestre de sabre es va sentir una mica torbat
i desorientat a causa de la determinació del seu adversari.

«Qui deu ser aquest home?», pensà, «cap ciutadà no ha tin-
gut mai el valor de desafiar-me! Ves que no sigui una trampa
dels meus enemics!». El pagès, en canvi, acuitat per la gana,
avançà decidit cap al seu rival. El mestre dubtà, desconcertat
per la manca total de tècnica del seu adversari. Finalment,

a
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L ' E S C O L A
D E L A G A N A

reculà mogut per la por. Abans del primer assalt, el mestre
sentí que estava vençut.

—De totes les escoles de sabre, la meva és la més cèlebre. És
coneguda amb el nom de “La que d'un sol gest dóna deu mil
cops” —va dir el mestre—. Puc preguntar-vos, respectuosa-
ment, el nom de la vostra escola?

—L'escola de la gana! —respongué el pagès.



C O N T E S Z E N

l mestre japonès Nan-in va rebre un professor uni-
versitari que volia saber què era el zen. 

Nan-in li va servir te. Abocà el líquid fins a omplir
la tassa del visitant i, un cop plena, va continuar abocant-lo. El
professor va contemplar atònit com vessava el te fins que, al cap
d’una estona, ja no es va poder contenir més i va exclamar:

—Però si està plena fins dalt! Ja no n’hi cap ni una gota més!

—Vostè—li va dir Nan-in— està ple de les seves pròpies opi-
nions i especulacions, com aquesta tassa. ¿Com puc mostrar-li
què és el zen si abans no buida la seva tassa?

L A TA S S A
D E T E

e
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C O N T E S Z E N

la riba d'un riu hi havia un samurai que feia una
bona estona que esperava que piquessin. De sobte,
un gran peix va mossegar l'ham. El samurai, molt
content, es disposà a guardar el peix al cistell, però

aleshores un gat que s’estava arraulit una mica més enllà, l’agafà
d'una revolada i s'amagà entre uns matolls per menjar-se'l.

El samurai, tot enrabiat, desembeinà el sabre i, d'un sol cop, li
tallà el cap. Però quan la ràbia li va haver passat, adonant-se de
la vilesa del seu acte, se n'avergonyí profundament i va sentir
un intens remordiment. 

El samurai era un budista fervent i la mort d’aquell animaló
indefens a causa de la seva còlera incontrolada produí en ell una
profunda angoixa. Quan tornava a casa seva, sentia que l'aigua
del riu feia: «meeu!»; la gent que passava i el saludava també
li deien: «meeu!», i en arribar a casa la seva esposa i els seus
fills el van rebre també amb un «meeu!». Quan se n'anà a dor-

E L S A M U R A I

a
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E l  s a m u r a i
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El samurai va prémer la punta del sabre sota el melic i, respirant
profundament, començà a empènyer.

—Atura’t! —digué el vell.

—Sí, mestre?

—Sents els miols del gat ara?

—No.

—Doncs, si ja no els sents, no cal que moris!

mir, en tancar els ulls, sentí: «meeu!», i l’endemà, en desper-
tar-se, els ocells de la finestra, encara piulaven fent «meeu!»

Desesperat, el samurai no podia treure's del cap el record ob-
sessiu del gat. Aleshores, es va recordar d'un vell mestre zen
que vivia molt a prop de casa seva. L’anà a veure i li explicà el
lamentable incident i les seves penoses conseqüències.

El mestre el mirà de dalt a baix, i li digué:

—Ets un ésser menyspreable. És increïble que un guerrer com
tu no pugui deslliurar-se de la seva obsessió. Tu no ets cap sa-
murai. Mereixes la mort. Hauràs de fer-te l'harakiri. Però, com
que sóc compassiu, t'ajudaré a morir; en el moment que t’en-
fonsis el sabre al ventre, et tallaré el cap perquè no pateixis tant.

El samurai va estar-hi d'acord i, després d'agrair al mestre la
seva gran compassió, es disposà per a la cerimònia. El mestre
se situà darrere seu amb el sabre a punt per tallar-li el coll en
el moment precís.

—Estàs a punt?

—Sí, mestre.

—Au, doncs, ja pots començar.



C O N T E S Z E N
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a molt de temps visqué al Japó un lladre famós
per la seva audàcia. Havia robat fins i tot al palau
imperial, però la guàrdia sempre era incapaç de
sorprendre'l. Atesa la situació, van acabar posant

preu a la captura del malfactor.

Una nit, el lladre entrà a robar en una mansió molt luxosa. Des-
afiant el destí, el fill del propietari, un nen petit, s'alcà del llit
i el va estirar pels pantalons, perquè el va trobar la mar de sim-
pàtic. Després es posà a jugar amb ell, sense cap por. 

El lladre es va quedar molt desconcertat i, impressionat per la
innocència del nen, que a més era molt graciós i espavilat, va
pensar: «hi jugaré una estoneta, fins que li agafi la son i torni
al llit». I es posà a jugar amb ell. 

Però, distret amb els encants d'aquella criatura, es va concentrar
tant en el joc que va anar passant l'estona fins que es va fer de
dia. L’endemà, es va lliurar a les autoritats. La innocència l'havia
transformat.

f

E L L L A D R E
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C O N T E S Z E N
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esprés d'una llarga caminada, un mestre es va posar
a menjar meló. En veure arribar el seu deixeble as-
sedegat, li’n va oferir un tall perquè el tastés. El
deixeble, agraït, va prendre'l i se'l posà a la boca.

—Què, és bo? Com el trobes de gust? —va preguntar el mestre.

—Oh! és exquisit, mestre! —respongué el deixeble.

—Què és exquisit, el meló o la llengua? —preguntà aleshores
el mestre.

Al cap d’una bona estona de rumiar-hi, el deixeble va respondre
una mica confós:

—Bé, el gust del meló, parlant amb propietat, no existeix, és a
dir que el percebem, com a gust, gràcies a la interdependència
entre la llengua i el meló. I no solament en relació amb tots dos
sinó també…

E L M E L Ó

d
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—Mira que n’arribes a ser, de beneit! —li digué el mestre del
tot enfurismat—. Per què et compliques l'esperit d'aquesta ma-
nera? Aquest meló és exquisit. I això és tot! 



C O N T E S Z E N
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na dona jove caigué malalta. Quan era a punt de
morir, digué al seu marit:

—T'estimo tant que no et vull abandonar. No
vagis amb cap altra dona. Si ho fas, tornaré com un espectre i
no et deixaré tranquil.

L'esposa no trigà a morir. El marit respectà el darrer desig de
la seva esposa durant els tres primers mesos, però aleshores va
conèixer una altra dona, se n‘enamorà i es van prometre en ma-
trimoni.

Immediatament després del compromís, a l’home cada nit se li
apareixia un espectre que el culpava de no haver mantingut la
seva promesa. Era un fantasma que ho sabia tot, ja que li deia
exactament el que havia passat entre ell i la seva futura esposa.
Cada cop que li feia un regal, l'espectre el descrivia amb detall.
Fins i tot repetia les converses que tenien tots dos. 

E L P O D E R D E
L A M E N T

u

E l  p o d e r  d e  l a  m e n t

A l’home, tot plegat el trasbalsava tant, que no podia dormir.
Algú li aconsellà que consultés el seu problema a un mestre zen
que vivia a prop del poble. Al final, desesperat, anà a veure el
mestre i li demanà ajut.

—Així que la teva difunta esposa s'ha convertit en un espectre
i sap tot el que fas— li digué el mestre—. De qualsevol cosa
que facis o diguis, de qualsevol cosa que regalis a la teva esti-
mada, ella n'està al corrent. Deu ser un espectre molt savi, i la
veritat és que hauries d'admirar un espectre amb aquestes qua-
litats. Digues-li que és tan savi que no li pots amagar res, i que,
si pot respondre’t una sola pregunta, li promets que trencaràs
el teu compromís i continuaràs vivint sol.

—I quina és la pregunta li he de fer? —digué l'home.

—Agafa un grapat de llavors de soja i pregunta-li quin és el
nombre exacte de llavors que tens a la mà. Si no és capaç de dir-
t’ho, sabràs que només és un producte de la teva imaginació i
ja no et torbarà més.

Aquella nit, quan l'espectre va aparèixer, l'home l'afalagà i li
digué que era un espectre molt savi.

—És clar —replicà ella—, i sé que avui has anat a veure un
mestre zen.



C O N T E S Z E N

—Doncs ja que en saps tantes coses, digues quantes llavors tinc
en aquesta mà.

En aquell instant ja no hi havia cap espectre per respondre la
pregunta.

34 35

E l  p o d e r  d e  l a  m e n t

n samurai tenia molts problemes amb un ratolí
que havia decidit quedar-se a viure definitivament
a casa seva; s'hi havia instal·lat com un rei i li ro-
segava tot el menjar que trobava. 

Un amic del samurai li va dir:

—El que necessites tu és un gat, home!

Llavors, el samurai va pensar que potser tenia raó, que potser
aquella era la solució. Es va passejar pel barri buscant un gat i,
quan es va haver fet de nit, finalment en va trobar un de molt
bonic i molt fort. Era un gat impressionant. I se'l va endur cap
a casa.

Però van passar uns quants dies i el ratolí va demostrar que era
molt més intel·ligent i ràpid que no pas el gat; es burlava de la
seva força.

E L G AT
D E L T E M P L E
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Llavors el samurai va adoptar un segon gat que tothom del barri
coneixia i que tenia fama d'astut. Però el ratolí, que era molt
més llest, només sortia del forat quan el gat dormia…

El samurai estava desesperat. Finalment li van portar un gat
vell que vivia, des de feia temps, en un temple zen. Era un gat
amb un aspecte espantós: atrotinat, distret, lent... i, a més, sem-
pre dormia! El samurai va pensar: «Mare meva! Quin desastre.
Em penso que aquest gat no em resoldrà el problema».

El gat era molt tranquil, semblava endormiscat i indiferent a
tot, i no va inspirar cap temor al ratolí. Així, doncs, aquest es
va acostumar a passejar-se una vegada i una altra per davant seu
sense que el gat li fes cap cas. Fins que un dia, de sobte... el va
atrapar d’una revolada!



C O N T E S Z E N

oc abans que Ninakawa morís, el visità el mestre
Ikkyu.

—Vols que et guiï? —li preguntà Ikkyu.

—He vingut aquí sol i me'n vaig sol —replicà Ninakava—.
Com em podries ajudar? 

—Si creus que realment véns i te'n vas, ets víctima d'un engany.
Deixa que et mostri el camí en què no hi ha anada ni tornada.
—li respongué Ikkyu.

Ikkyu li revelà el camí tan clarament amb aquestes paraules
que Ninakawa somrigué i expirà.

L ' E N G A N Y

p
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questa historia passa a l'Índia, on un mestre espi-
ritual ensenyava, des de feia temps, el camí de la
veritat a uns quants deixebles, entre els quals n'hi
havia quatre que eren cecs. Aquests quatre deixe-

bles, a més de ser molt meticulosos, seguien escrupolosament
els ensenyaments del seu mestre, i això des de feia una bona
colla d’anys! Feia molt de temps que seguien i practicaven els
seus ensenyaments, però ells tenien la sensació que no havien
avançat gaire, i començaven a preguntar-se si algun dia arriba-
rien finalment a la il·luminació promesa.

Es reuniren, doncs, per intercanviar les seves inquietuds, i de-
cidiren entrevistar-se amb el mestre i parlar-li amb franquesa:

—Mestre, seguim fidelment des de fa temps els vostres ensen-
yaments. Quan tindrem la il·luminació? Ja hauríem d'estar pre-
parats, no us sembla?

L ' E L E F A N T
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Es van dirigir alegrement cap al bosc i, allí, cadascun es rela-
cionà amb l'elefant a la seva manera.

El primer va agafar-li la cua i pensà: «Un elefant viu a l'aire.
És rodó i llarg, i s'acaba en un grapat de pèls. Molt bé, ja sé
què és un elefant!»

El segon va agafar-li una pota, la va palpar i pensà: «Un elefant
és gran i rugós com un arbre. Té una pell espessa, plena de
plecs, i viu a terra. Molt bé, ja sé què és un elefant!»

El tercer va agafar-li la trompa i tingué la seva particular expe-
riència de l'elefant; així com la tingué el quart, que li tocà l’orella. 

Molt contents i segurs de si mateixos, els deixebles, tot parlant
alegrement, van tornar al costat del mestre a l'hora prevista.

—Bé, què me'n podeu dir de l'elefant?

El primer, que no podia contenir-se més, contestà:

—Mestre, un elefant viu a l'aire. És rodó i llarg, molt suau i
s'acaba en un grapat de pèls.

—De cap manera! —replicà ràpidament el segon—. Un elefant
és gran i rugós com un arbre, té la pell arrugada i viu a terra!

L ' e l e f a n t

El mestre els mirà un instant i després prengué una decisió.

—Molt bé —digué—. Veig que el vostre desig és molt gran.
Us donaré una oportunitat de demostrar la vostra capacitat per
rebre aquesta energia lluminosa.

En sentir aquestes paraules, els deixebles, tot i que s’esperaven
una prova molt dura, saltaren d'alegria.

—Esteu preparats?

—Sí, i tant! —respongueren els deixebles—. Què hem de fer?

—Aquí al costat hi ha un bosc, i en una clariana del bosc hi ha
un elefant. Hi anireu. Sé que no heu vist mai un elefant, perquè
sou cecs de naixement, per tant, entrareu en contacte amb l’a-
nimal amb l'ajut dels altres sentits: el palpareu, l’escoltareu…
I d'aquí a un parell d'hores tornareu, i cadascun de vosaltres em
farà una descripció de l'elefant. Aneu-hi ara mateix!

Els deixebles quedaren molt sorpresos. La prova era ridícula i,
alhora, molt senzilla! Van creure que després de tants anys d'es-
tudis amb el mestre estaven prou preparats, i que allò era tan
sols una formalitat abans d'obtenir la il·luminació. 
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—No! —digué el tercer—. Ara us diré, mestre, què és un ele-
fant... I va començar a descriure la trompa. 

Abans que hagués acabat l’explicació, el quart, que estava im-
pacient feia estona, el va interrompre per oferir la seva descrip-
ció particular, és a dir, la descripció d'una de les orelles de
l'elefant. Però tampoc no va poder acabar, perquè els altres tres
protestaren molt, defensant cadascun la seva pròpia percepció.
I així començà una gran discussió que va durar una bona estona,
fins que el mestre, que els havia observat silenciosament durant
gairebé una hora els pregà silenci i digué:

—Bé, definitivament la il·luminació no és per a avui.
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n home viatjava per una plana en la foscor de la
nit. El camp era molt extens i semblava no tenir
fi. De sobte, un animal monstruós aparegué en
l'obscuritat i començà a perseguir-lo. El caminant

corregué com no ho havia fet mai a la vida, fins que va ensopegar
amb una pedra i va caure en un forat profund. Afortunadament,
es va poder aferrar a una liana de la qual quedà suspès. Un cop
recuperat de l'ensurt, veié amb horror com dues rates rosegaven
la liana, que, a poc a poc, començà a cedir. L'home mirà a sota
seu i, al fons de tot, veié una espantosa serp que l'esperava amb
les mandíbules obertes. Estava perdut! De sobte va veure que al
costat de la liana hi havia una maduixa en vermella. Es va agafar
a la liana amb una sola mà i, amb l’altra, va collir la maduixa.

Quin gust més dolç que tenia!

u

Q U I N G U S T
M É S D O L Ç !
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n un temple perdut a la muntanya, quatre monjos
zen havien decidit fer un sesshin, un recés en un
silenci absolut. La primera nit, mentre meditaven,
l’espelma es va apagar.

—S'ha apagat l'espelma! —digué el monjo més jove.
—No has de parlar! És un sesshin de silenci total! —va respon-
dre el segon.
—Per què parleu? Hem d’estar en silenci! —va dir el tercer.
—Jo sóc l'únic que no ha parlat! —digué, tot cofoi, el quart
monjo.

L ' E S P E L M A

e
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na bonica nit de lluna plena, el mestre Ryokan
passejava tranquil·lament pel camp. Absoluta-
ment seduït per la bellesa de l’astre, va asseure's a
contemplar amb calma la lluna sense adonar-se

que era enmig d'un camp de patates que era de propietat pri-
vada. El propietari del camp també hi caminava sigil·losament
per veure si descobria qui era el lladre que cada nit li robava
les patates i, en adonar-se de la presència de Ryokan, es va en-
furismar, convençut que aquell era l'home que cercava des de
feia tantes nits.

—Ah!, ja t'he enxampat! Lladre, més que lladre! —va cridar
colèricament el pagès.

Però Ryokan, que encara mirava la llum de la lluna, restava en
silenci, extasiat per la bellesa de la nit. 

El propietari va agafar un bastó i començà a colpejar Ryokan;

RY O K A N
E N E L C A M P
D E PATAT E S

u
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R y o k a n  e n  e l  c a m p  d e  p a t a t e s

però ell restava igual, silenciós i impassible. Aleshores va arribar
un veí que va aturar el propietari i cridà : 

—Però qué feu? Que us heu tornat boig? Per què colpegeu
aquest pobre home? Que no sabeu qui és? És el mestre Ryo-
kan!

El propietari, es va quedar glaçat i deixà anar el bastó de se-
guida. Aleshores va demanar a Ryokan per què no s'havia de-
fensat ni havia dit res. Ryokan va respondre amb aquest poema:

El qui dóna cops
i el qui és colpejat.
No hi ha cap diferència.
Com una gota de rosada,
o com un llampec,
així heu de considerar-los.

52

questa és la història d'una serp que vivia un con-
flicte difícil de solucionar, ja que el seu cap i la
seva cua sempre s'estaven barallant. La cua li deia:

—Jo sóc sempre darrere teu i tu vas sempre al davant, sempre
t'he de seguir i fer cas en tot el que decideixes! N'estic tipa! 

Però el cap no li feia cas. Li responia: 

—Ah, amiga... les coses són com són. De vegades no les podem
canviar!

Cansada que el cap no li fes cas, va pensar que l'única manera
que tenia d'obligar-lo a fer el que ella volgués era enrotllant-se
al voltant d'un arbre. I així ho va fer. 

I vet aquí que el cap va veure una granoteta molt bonica i va
tenir l'impuls d’anar a menjar-se-la, però no va poder avançar
perquè la cua no li ho va permetre. 

L A S E R P
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Després d'aquest incident, el cap va decidir negociar amb la
cua i va permetre que durant uns dies fos ella qui decidís on
anirien. Però la cua no tenia ulls! Va caure en un forat molt pro-
fund i van morir alhora.

C O N T E S Z E N

urant l'època de la Guerra Civil japonesa hi havia
dos bàndols: Els qui volien el règim feudal i els qui
estaven amb l'emperador, que iniciava la modernit-
zació del país. Nishari Bokusan era responsable d'un

temple de províncies anomenat Sosan-ji. Després de la derrota
del règim feudal, va acollir en el temple Muroga, un antic dei-
xeble i membre de les forces vençudes, que era perseguit pels par-
tidaris de l'emperador. Els militars van prendre el temple i van
exigir a Bokusan que els lliurés el fugitiu. Bokusan els va dir:

—És veritat que ha estat aquí; però com que no podia amagar-
lo li vaig dir que marxés.

—O ens lliures Muroga o et tallem el coll a tu. Escull! — van
respondre, molt enfadats, els soldats.

—Si voleu el meu cap, preneu-lo — va dir Bokusan—. Però
abans d'executar-me us demano un darrer favor: m'agrada molt
el sake i voldria deixar la vida amb el ventre ple.

A R A I A Q U Í
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Bokusan va agafar una tassa petita, va omplir-la d'alcohol i va
beure molt a poc a poc, tancant els ulls i assaborint amb plaer
cada traguet. Els soldats, en veure-li el rostre relaxat i il·luminat
de plaer, es van mirar al·lucinats i, sense dir ni piu, van aban-
donar el temple. 

Quan Bokusan es va haver acabat el sake, es va adonar que es-
tava sol a l'habitació.

Aquest incident en la vida del mestre es va fer cèlebre i molta
gent es va preguntar què devia haver sentit en aquell moment.
No va voler respondre mai aquesta pregunta. Al final de la seva
vida, però, va explicar: 

—Quan aquells individus van venir, jo no els vaig donar el que
ells volien. Sense barallar-m’hi, em vaig mantenir al marge de
la discussió. Vaig abandonar el seu món, on no hi havia cap lloc
per a mi i, quan vaig obrir els ulls, havien desaparegut.



C O N T E S Z E N

na vegada un parent va demanar a Ryokan que par-
lés amb el seu fill, perquè era un delinqüent i ja
no sabien que fer-ne. Ryokan va anar a la casa fa-
miliar a passar un cap de setmana, però el primer

dia, tot i veure el mal comportament del noi, no va dir-li ni
una paraula. La família va quedar sorpresa i van comentar: 

—És estrany que Ryokan no hagi dit res… Bé, esperarem, pot-
ser demà li dirà alguna cosa. 

Però l'endemà tampoc no li va dir res. Ryokan es va preparar
per marxar i, just quan estava a punt de sortir, se li va desfer
un cordó de la sabata. El noi es va ajupir per cordar-li i va notar
una gota calenta que li mullava l'espatlla. Quan va aixecar els
ulls, va veure que Ryokan tenia els ulls plens de llàgrimes i que
l'estava mirant. Ryokan va marxar en silenci.

Diuen que el noi, després d'aquesta experiència, es va corregir.

u

L E S L L À G R I M E S
D E R Y O K A N
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os monjos discutien davant d'una bandera:

—La bandera es mou —deia el primer monjo.

—El que es mou realment és el vent —deia l'altre.

En aquell moment, Ikkyu va passar per allí i va dir:

—Ni es mou el vent, ni es mou la bandera. El que es mou és la
ment!

L A M E N T
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n home jove estava perdudament enamorat d'un
noia rica. Durant dos anys li va escriure cada dia
paraules d'amor, sense obtenir mai cap resposta.
Passat aquest temps es va fer monjo i es va retirar

a una ermita de la muntanya.

Un dia, al cap d’uns quants anys, la va veure arribar al lloc on
ell s'havia recollit. Ella es va agenollar davant d'ell i va dir:

—M'he equivocat. Ara comprenc el teu amor. Aquí em tens,
sóc teva.

Però ell va respondre:

—És massa tard. Ara sóc monjo, he tallat el meu amor cap a tu.
Ves-te'n!

Uns dies més tard, el monjo va baixar a la vall a demanar menjar
a la gent del poble. Els veïns només parlaven de la darrera notícia
colpidora del que havia succeït a la vall. Deien que havien trobat
morta al riu una dona molt bonica, amb un vestit molt elegant.

u

E L V E N T D E
L A TA R D O R
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—Es deu tractar d'una història a d'amor que ha acabat mala-
ment! —comentaven.

El monjo va comprendre de seguida què havia passat i va anar
a la tomba de la noia. Allí va compondre aquest poema:

Quan vares venir a la porta de la meva ermita
les fulles mortes de la tardor
jeien, vermelloses, a terra.
Després que tu marxessis, el vent de la tardor
les ha dispersat. Tot és contingent 
i la meva pobre ermita és molt millor que un palau.
Per què els nostres destins no s’han pogut trobar?
Abans jo patia
i tu estaves en pau.
Ara he entrat a la via de la serenitat
i tu pateixes.
Tots aquests anys han passat com un somni.
Quan morim
ningú no ens pot seguir al taüt.
No en queda res, de les nostres il·lusions.
El sofriment no serveix per a res, ni passar pena tampoc.
Ara ets morta.
Escolta, senzillament, com jo,
la remor del vent entre les branques dels pins.

Satori etern.



C O N T E S Z E N

os monjos que feien un peregrinatge per visitar un
mestre molt reconegut es van trobar en un camí
absolutament enfangat per la pluja que havia cai-
gut la nit abans. Havien de creuar un rierol que

havia crescut a causa de l’aiguat i no hi havia cap manera de
passar a l'altra riba que no fos mullant-se fins la cintura. 

Davant del riu, van veure una noia molt bonica que, desolada,
no trobava la manera de creuar-lo. L'aigua baixava amb força
des dels cims i ella tenia por. Un dels monjos, no s'ho va pensar
dues vegades i, agafant la jove a coll, la va ajudar a creuar fins
a l'altra banda del riu. L'altre monjo anava al darrere remugant
tota l'estona.

Quan ja s’havia fet gairebé de nit, els dos monjos continuaven
caminant i el segon monjo, que encara remugava, havia passat
al davant de l'altre sense dir-li ni una paraula. Feia hores que
havien creuat el riu i que el segon monjo no deia res.

L A N O I A
D E L R I U

6564



n estudiant de zen va anar a veure Ryokan a la seva
cabana perquè hi havia una cosa que l'amoïnava
des de feia temps. El noi va parlar amb el vell savi
i li confessà que tenia molt mal geni, un caràcter

difícil que no podia controlar. 

—Què puc fer?

Ryokan li digué:

—Caram! Tens una cosa molt estranya! A veure? Deixa'm veure
què et passa!

—Em sap greu, mestre, però ara mateix no li ho puc ensenyar
—va dir l'estudiant.

—Ah, no? Aleshores, quan ho podré veure? —preguntà Ryokan.

—No ho sé, apareix de cop i volta, sense avisar! 

C O N T E S Z E N

u
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—Es pot saber què et passa? —va preguntar el primer monjo.

—Que què em passa? Què vols que em passi? Que has trans-
gredit greument un precepte! —va dir el segon monjo—. Has
agafat una dona a coll! Una dona jove i guapa! Us he vist
creuant el riu amb els dos cossos ben junts…

L'altre monjo va contestar amb absoluta tranquil·litat: 

—Però és que encara la portes a sobre? Jo ja fa estona que l'he
abandonat a l'altra riba del riu.

66
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quests contes han format part de la meva vida du-
rant els darrers vuit anys i encara avui em vénen al
cap com a referent de saviesa. Per això els vull com-
partir, perquè inspiren i ajuden a tirar endavant, i a

veure la vida amb uns altres ulls. Crec que si a mi m’han servit,
també us poden fer servei a vosaltres, als vostres fills, als vostres
pares, i als vostres amics i companys.

Aquest projecte va començar a partir d’una recopilació de contes
per a ser llegits. Vaig conèixer l’Horacio i vam treballar junts per
representar aquests contes musicats arreu de Catalunya. Després
de l’èxit de les representacions, és quan se’m va acudir publicar-
los. El Jordi Arcalís n’ha fet unes il·lustracions precioses.

Durant el procés m'han passat moltes coses importants. La mort
del meu pare i de la meva mare, el naixement de l’amor amb el
Jordi, tota l’adolescència de la meva filla Ona, la gravació de
Ventdelplà, una temporada al Teatre Poliorama amb El Llibertí,
molts retirs Zen amb els companys de la shanga del Dojo Zen
de Barcelona, la meva formació com a terapeuta gestàltica a l’Es-
cola del Ésser de Barcelona, moltes hores de teràpia amb el Sergi
Marcos i amb el Marc Fresquet, la malaltia i la mort del meu

a
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—Aleshores —va concloure el mestre—, no deu ser la teva ve-
ritable naturalesa, jove. Si ho fos, podries mostrar-m'ho en qual-
sevol moment. Quan vares néixer no ho tenies i els teus pares
no t'ho van pas donar. Pensa-hi!
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company Jordi Arcalís, afectat d’esclerosi lateral amiotròfica
(ELA), i molts dies de buidor i moltes llàgrimes solitàries.

Però també he rebut molta paciència, respecte i acolliment d’uns
amics excepcionals. La companyia de la Carmeta i en Pep, d’en
Ricard i la Beatriz —amb els quals ho anàvem remullant tot amb
cava i riures—; la tendresa i aquell acaronament tan especial del
Pere Domenjó i el Pep; la vigilància maternal, intensiva i sensible
de la meva germana Mariona i el Manel, i la fidelitat de la Pepi,
la Imma Colomer, la Dolors, la Lluïsa Mallol i el Joan Peris.

L’any passat la Montse Castellà em va presentar l’Enric Viladot i
la Isabel Monsó, de Viena Edicions. Els va agradar el projecte i,
miraculosament, tenien una col·lecció amb el format exacte que
jo somiava! Darrerament han completat aquest somni la meva
filla Ona, la Judit, el Carles i el Victor Amela.

Moltes gràcies a tots. Aquest llibre també és vostre. Jo hi he posat
la perseverança i la il·lusió, però vosaltres, cada un de vosaltres,
sou imprescindibles en la realització d’aquest projecte tan espe-
cial. Així doncs, brindo amb tots vosaltres per la saviesa, la cons-
ciència, l’amor, la complicitat, el silenci, les rialles i... la vida! I
amb el lector, perquè tant de bo que s’impregni de la saviesa d’a-
quests contes i d’aquest amor que ens ha unit a tots.

Marta Millà
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