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Unitat 3: SHVETAKETU

PRESENTACIÓ

Certament el món és allò que veiem... però cal aprendre a veure’l! –deia Maurice Merleau-Ponty
(1908-1961)-. I és així, ho podem comprovar i tastar, perquè sempre hi ha més que el que veiem a
primer cop d’ull. Arreu, també en les persones, en nosaltres mateixos, hi ha més que el que veiem
per fora. “Real” no és sinònim de veure i tocar; hi ha realitats no tangibles però, no per això, menys
reals. Des d’aquesta perspectiva, les propostes d’aquesta unitat ens conviden a explorar:
•

Que no tot el que és real es veu i es toca.

•

Que una cosa és mirar i una altra veure, que hi ha més que el que es veu a primera vista,
que és possible exercitar el veure més i més a fons, de la mateixa manera com és possible
exercitar-se per a córrer.

•

Que no és fàcil parlar de les realitats subtils; sovint farem servir imatges, comparances,
gests...

•

Que és important fer-se preguntes.

El text que alimenta tot el conjunt ens arriba del patrimoni de saviesa de l’Índia: un diàleg entre
Shvetaketu i la seva colla, i un savi, un rixi. És tracta de l’adaptació d’un fragment de l’Upanixad
Chandogya (del s.VII-V. a.C., aproximadament. Trobareu més informació sobre el text i el seu
context a l’apartat: Informació complementària). Shvetaketu i els seus es fan preguntes. Ens
mostren que fer-se preguntes no és un indici d’ignorància; tot el contrari. Només qui s’interessa
per les coses pot arribar a formular-se preguntes, i les preguntes ens ajuden a explorar, a atendre,
indagar, reflexionar, contemplar. Les preguntes obren camins, ens acompanyen en la recerca.
Interrogar-se significa voler anar més enllà del que ja sabem. Sovint la resposta serà una nova pregunta, un nou pas. El rixi ens mostra que hi ha maneres de respondre en les quals l’adult no posa
un punt i final a una inquietud sinó que aprofita l’oportunitat que brinda un interrogant per acréixer
la capacitat d’indagació.
La resposta del rixi apunta al profund valor de tota realitat, una vàlua que pertany a l’àmbit de
l’experiència personal, més que no pas al de les descripcions. Una vàlua que és el bressol de
l’experiència de meravella –dirà Albert Einstein-; el cor que batega a les artèries de l’Univers (Raimon Panikkar). Amb imatges, símils, poemes, homes i dones de les més diverses èpoques i cultures
conviden a posar-se en camí en una indagació que no té fi. Tot plegat, un conjunt de propostes
que ben segur desborden el nombre de sessions que hi podem dedicar. Tenir-les, però, en el nostre sac particular d’històries i de possibilitats, ens permetrà adaptar, cuinar, segons circumstàncies
i condicions!
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OBJECTIUS
•

Predisposar-los a descobrir que hi ha més del que es veu a primera vista.

•

Afinar la percepció.

•

Donar a conèixer realitats tangibles / realitats subtils.

•

Adonar-se de la dificultat per parlar de les realitats subtils.

•

Donar valor i consistència als nivells subtils de la realitat.

•

Posar en contacte amb el procés de comprensió com a procés en què hi participen totes
les capacitats, tot l’ésser, no només el cap.

•

Interrogar-se per aprofundir.

•

Entrar en contacte amb alguns aspectes i aportacions de l’hinduisme.

CONTINGUTS
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•

Paraules senzilles / paraules complexes: dificultat per parlar de les realitats subtils. Llenguatge simbòlic.

•

Els aspectes subtils de la realitat: més enllà de la mirada superficial.

•

La interrogació com a mitjà d’aprofundir.

•

Diferents aspectes de l’hinduisme: ioga, rixi, importància de la contemplació.

•

Atenció plena: estirar fils; respirar; observar el cel.

Unitat 3: SHVETAKETU

ACTIVITATS
ACTIVITAT PRÈVIA: ESTIRAR FILS
En aquesta activitat prèvia es vol convidar a les criatures a tenir una actitud activa durant l’observació
de la realitat, una actitud que els ajudi a descobrir que ”hi ha més” que allò que veiem a primera
vista.
Els proposarem “estirar fils”; estirar uns fils invisibles que ens acosten poc a poc cap a tot allò que
hi ha “darrere de les coses”. Tractarem de treballar de tal manera que puguin anar descobrint que
tota realitat aparent està estretament vinculada amb altres, ja que el fet de ser-ne conscients omple
de significat i valor aquella realitat.
Els mostrarem una imatge gran, lluminosa, evocadora, per exemple la d’un arbre fruiter florit (o
alguna altra imatge que ens sembli adequada per aquesta activitat). Des de l’arbre alguns fils ens
mostraran què hi ha “darrera” de...: la llavor, les arrels, el pagès treballant la terra, el sol, el vent, la
pluja, els fruits, ... Es poden deixar fils sense acabar d’escriure-hi res i que els omplin amb tot allò
que els sembli que té relació amb l’arbre.
Fins i tot, mentre anem explicant l’activitat,
podem representar amb gestos “l’estirar fils”,
com una manera de mostrar que davant les
coses, quan les mirem, si estem actius és com
si estiréssim uns fils invisibles que ens ajuden
a anar més enllà de la realitat més aparent.
Després podem repetir la proposta d’“estirar
fils” davant les altres imatges:
Una carta, una esportista saludant triomfant, un músic, un pastís d’aniversari, un pa casolà, un regal.
Davant de cada imatge estimular la conversa a partir de preguntes com aquestes:
--

Què veus?

--

Si estirem fils...què hi ha darrera de...?

--

Les coses són només allò que veiem?

--

Després d’estirar fils ha canviat alguna cosa en allò que mirem?

Deixar la conversa quan ja no doni més de sí.
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LECTURA DEL TEXT
Captarem l’atenció de les criatures vers el text que anem a llegir a través del personatge d’en Paraorelles i el seu sac d’històries. La història que avui ens oferirà en
Paraorelles ve de l’Índia. Podem, en primer lloc, interessar-nos per allò que els crida
l’atenció i saben de l’Índia, situar-la en un mapa, etc. Ens posem a punt per escoltar.

SHVETAKETU I LA SAL
A més de jugar plegats, Shvetaketu i la seva colla es feien moltes preguntes. El dia que
no trobaven cap pista per resoldre allò que els preocupava corrien cap al bosc. Bosc endins hi vivia un rixi en una cabana. Feia una mica de respecte anar-lo a destorbar, però
el rixi sempre els rebia bé. Si el trobaven assegut en silenci, concentrat amb els ulls
tancats, s’esperaven fins que obria els ulls i els deia alguna cosa.
- Bon dia, amics meus, acosteu-vos. Quina una en porteu de cap, avui?
- Bon dia, rixi Varuna -van respondre. Ens preguntàvem com podem saber què són de debò
les coses.
El rixi va estar-se uns moments en silenci, fins que els va dir:
- Veieu aquella sal? Doncs poseu-la dins la gerra d’aigua i torneu demà.
Shvetaketu va agafar la tasseta de sal, la va abocar dins l’aigua i després van marxar,
molt intrigats.
L’endemà al matí, es van trobar ben d’hora per anar a visitar el rixi altra vegada.
- Bon dia, amics meus, doneu-me la sal que en Shvetaketu va abocar ahir dins l’aigua.
Tots van mirar l’aigua, però la sal ja no la van veure.
- No hi és la sal. No la veiem enlloc.
- Voleu dir que no hi és? Tasteu l’aigua de la superfície. Quin gust té?
- És salada.
- Tasteu ara la del mig, quin gust té?
- També és salada.
- I la del fons de tot?
Van abocar l’aigua en una altra gerra fins a poder tastar la del fons que també era salada.
- Què en penseu d’això?
- Doncs que, encara que no la vegem, la sal és per tot arreu -va dir la Gargi.
- És així. De la mateixa manera, per tot arreu, també en cadascú de vosaltres, hi ha alguna cosa que els ulls no perceben, com la sal en aquesta aigua.
És l’essència de tota cosa i, també, de cada persona encara que no la veieu.
(Adaptació a partir de l’Upanixad Chandogya. Índia, s.VII-V a.C.)
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Parlem-ne
Comentem el que hem llegit. Què ens deu voler dir aquesta història?
Abans d’acotar més la reflexió, podem deixar una mica de temps per tal que puguin comentar en
què els ha fet pensar la proposta del rixi.
A continuació, podem seguir la conversa posant de relleu alguns aspectes, a partir de preguntes
com aquestes
--

A qui van a veure, Shvetaketu i la seva colla? ? (Explicar que rixi vol dir savi en sànscrit, l’antiga
llengua de l’Índia).

--

Per què el van a veure?

--

De quina manera respon el rixi Varuna?

--

Què els fa fer? Què passa l’endemà quan hi tornen?

--

Amb l’experiment què els vol fer comprendre?

En acabar la conversa, podríem proposar al grup de fer l’experiment de la sal. Convidar-los a anar
al menjador a buscar tot el que es necessita (got, gerra d’aigua, cullera i sal); o portar-ho preparat
una mica d’amagatotis.
			
Us animeu a fer l’experiment?

Comentarem el que els suggereix el que hagin pogut descobrir amb l’experiment i farem l’activitat
següent.
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ACTIVITATS
És fàcil explicar les coses?
A partir d’una llista, cada criatura intentarà explicar el significat d’una de les paraules a la resta de
la classe. I segons el grau de dificultat amb què es trobin, les classificaran en dos grups: paraules
fàcils d’explicar, paraules difícils d’explicar.
L’objectiu de l’activitat és que les criatures puguin adonar-se que hi ha realitats i experiències de les
quals no és fàcil parlar-ne. Ens calen altres recursos per poder-nos-hi acostar i aprofundir-hi. El rixi,
per exemple, ha fet servir l’experiment de la sal per fer-los adonar d’aquest nivell essencial i subtil
de la realitat.
Si fem servir el Quadern, la fitxa inclou algunes paraules -com a punt de partença- i dues columnes
per a classificar-les, i anirem ampliant el llistat a partir de les aportacions que vagin sorgint. Una altra
possibilitat és tenir una caixa, o una bossa, amb paperets amb una paraula escrita, i que cada criatura n’agafi una per a poder-la explicar. La barreja de paraules ha d’incloure termes més concrets i
altres més abstractes o difícils d’explicar (per exemple: “elefant” i “estimar”). Per si pot facilitar la
feina, trobareu com a fitxa annexa una pàgina amb paraules, a punt per retallar.
Comentarem entre tots el resultats, compararem els dos grups de paraules. Quines han resultat
més fàcils d’explicar, quines més difícils, per què? A continuació podem proposar les següents preguntes per aprofundir una mica més:
--

És fàcil el que el rixi explica a l’Shvetaketu i a tota la seva colla?

--

Com ho fa perquè l’entenguin? Els pot ajudar?

Entre tots podem pensar altres recursos (com els contes, la música, les imatges, etc.) que ens ajuden a comprendre més i millor les coses. Si el grup ha fet l’activitat del mar, inclosa a la Unitat de
l’Elefant, es pot preguntar si hi veuen alguna relació. Com a cloenda i síntesi del treball dut a terme
es pot penjar a classe aquesta frase, ben visible:

Els contes, els poemes, la música, les imatges,
els experiments...
ens ajuden a comprendre més i millor moltes coses.
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Què? Qui? Com? Per què?
Activitat complementària. Hem vist que l’Shvetaketu i la seva colla, a més de jugar plegats, es
feien moltes preguntes. Comentar amb el grup:
•

Amb els teus amics i les teves amigues, us feu preguntes de vegades?

•

I tu, te’n fas?

Els proposarem d’observar algunes fotografies que puguin ser suggerents. Podeu fer servir les que
trobareu a la fitxa annexa o imatges triades o recollides entre tots plegats. Convidar-los a observar
individualment les imatges, anotant què els suggereixen, què els fan pensar, el que en voldrien
saber.
•

Per què...? Com pot ser que...? Qui...? Per a què serveix...?

Comentar el que han escrit posant l’accent en el procés d’observació. Tota l’activitat està al servei
d’estimular la interrogació i la capacitat de sorprendre’s davant de la realitat; al servei d’adquirir
major consciència que el fet de plantejar-se alguna pregunta ja és fruit de l’observació i ajuda a
seguir indagant.
Podem continuar l’activitat proposant uns moments de reflexió personal, sobre alguna cosa que els
sorprengui, alguna pregunta que es fan:
•

Escriu una pregunta que tu et facis; una cosa que et sorprengui.

Probablement apareixeran preguntes de diferent naturalesa. Totes seran vàlides, però el que importa és que no saltin amb la primera cosa que els passi pel cap sinó dedicar uns moments a fer
surar i donar forma a alguna curiositat o interrogant. Finalment, per tal que vegin la importància de
fer-se preguntes, poden reflexionar entorn a aquests punts i comentem les respostes:
•

Per què et sembla que és important fer-se preguntes?
--

Per estudiar amb més ganes.

--

Per buscar i trobar respostes.

--

No serveix per a res.

--

Per poder conèixer més a fons les coses i les persones.

--

Per adonar-se que hi ha coses que no sabem.

--

Per comunicar-nos amb les altres persones.

--

Per triar alguna cosa d’entre les moltes que no sabem.

Com a cloenda de l’activitat podem penjar aquesta frase a l’aula:

Amb les preguntes cal tenir paciència.
Hi ha preguntes que aviat tenen resposta,
però n’hi ha d’altres que t’acompanyen molt temps.

La frase pot ser un rètol deixat per en/la Paraorelles. O potser es tracta d’una conclusió acordada
entre tots. I també és possible que, a partir del que hem reflexionat i dit, vulguem penjar encara
alguna altra frase.
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Què ens explica el rixi?
Estirarem una mica més el context cultural del relat presentant un element important de la tradició hindú: el ioga. Parlar del ioga ens oferirà l’oportunitat de tornar-nos a posar en contacte amb
l’atenció plena i donar valor al seu cultiu i a la seva aportació.

El Ioga és molt antic, molt. Ara es practica a tot el món, però té el seu origen
a l’Índia.
Fer ioga és una manera de preparar-se per veure i comprendre qui som nosaltres i què són de debò les coses. És una manera de sintonitzar, d ’afinar, de
posar a punt la nostra ment i el nostre cor per escoltar i veure més i millor
cap enfora i cap endins.
Hi ha moltes classes de Ioga. La més coneguda és el Ioga que es practica
fent exercicis físics. Moltes persones es pensen que és com fer gimnàstica. Per fora ho
sembla, però per dins, no. Els moviments i les postures s’han de fer amb molta atenció
i respirant bé. Cadascú ha de trobar l’esforç que ell pot fer sense fer-se mal. Això que
sembla tan fàcil, no ho és tant. Se’n va aprenent de mica en mica.
Tenir el cos sa, ben despert i atent ens ajuda a mirar a fons les coses i de mica en mica
anem comprenent i descobrint què són de debò.

Conversant, podem comentar les següents preguntes:
•

Coneixeu algú que faci ioga?

•

Què trobeu important de tot el que explica el rixi?

La fitxa de treball, proposa si volen provar fer ioga una estoneta. Si es veu possible fer la pràctica,
millor triar un espai obert. Les criatures s’estiraran d’esquena a terra, amb la nuca ben estirada i
la barbeta lleugerament inclinada cap a endavant. Les cames poden estar estirades o doblegades, amb els peus tocant a terra. Si poden, amb els ulls tancats. Repassarem la postura, notarem
les parts del cos ben deixades anar, i després els proposarem d’observar la respiració. Per ajudar
a mantenir l’atenció, comptaran les respiracions (inspiració i expiració), de l’1 al 10, tot fixant-se
en l’aire que entra, el seu recorregut, el moviment del cos a l’inspirar, i el moviment a l’expirar.
Dedicar-hi uns minuts, el temps que el conjunt del grup pugui mantenir-se implicat fent la pràctica
sense dispersar-se. ¡Més val quedar curts que passar-nos de llarg!
Si ho veiem adient, a continuació podríem proposar obrir els ulls i observar el color del cel. Anar
tancant els ulls i intentar veure el mateix color; o si hi ha núvols, observar-los bé. Al final, tornarem
a portar uns moments l’atenció vers la respiració, i poc a poc ho deixarem estar.
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Un cop acabada la pràctica, parlarem de com ha anat. Per exemple:
•

Com ha anat? Com us heu sentit?

•

Què és el que més us ha costat?

•

Heu pogut fer tota l’estoneta el que s’ha proposat?

Deixarem el diàleg ben obert, sense esperar respostes preestablertes. Davant les dificultats que hagin pogut sorgir, destacarem que no és fàcil mantenir la concentració i que se n’aprèn mica en mica.
A continuació, comentar que hi ha postures de ioga que tenen noms molt divertits i proposar de
relacionar els noms de les postures amb els dibuixos.
1. la cobra

2. la piràmide

3. el gat i el gos

4. la pinça

5. el guerrer

6. el petit pont

Rabindranath Tagore
Dins del context de l’hinduisme, podem presentar Rabindranath Tagore (1861-1941), savi i poeta,
que va ser guardonat amb el premi Nobel de literatura (l’any 1913). A més, va dedicar molts esforços a la millora de l’educació, un interès que es va concretar en la creació d’unes escoles experimentals (que Maria Montessori –amb qui compartia moltes idees- va visitar).
Llegirem la frase donant temps a que, individualment, pensin què els suggereix: què ens deu voler
dir, de què ens parla, etc. Després de l’estona de reflexió personal, recollirem totes les respostes
que vagin sorgint, valorant la diversitat d’aportacions.

“Si plores per perdre el sol, les llàgrimes no et
deixaran veure les estrelles.”

A tall de cloenda
Segons el temps de què disposem, adaptarem les activitats de síntesi de la Unitat. No es tracta
d’esforçar-se per enquibir-ho tot, sinó de dissenyar una cloenda d’itinerari que convidi a assaborir
i a consolidar el que hem après. A partir d’alguna breu activitat d’observació, podem recordar la
importància d’observar atentament les coses i contemplar-les; recordarem que segur que sempre
hi ha “fils a estirar”. L’objecte d’observació pot ser algun fruit, o diferents fruits. Primer estirarem tot
allò que en sabem i ens suggereix. Després ens hi posarem en contacte una breu estona, observant,
contemplant: amb la mirada, amb el tacte, amb l’olfacte. Per dins: el tastarem. Com descriuríem el
seu gust?
Proposem que l’objecte d’observació sigui algun fruit pensant en el text que segueix. Però qualsevol altre element present a l’aula pot servir per a refrescar la importància de fer-se preguntes, estirar
fils, contemplar; per constatar que sempre podem descobrir més i més.

11

I TU QUÈ M’EXPLIQUES?

Podem, doncs, llegir un nou diàleg amb el rixi. Ens prepararem per a escoltar aquest fragment dels
Upanixads.

Pocs dies després d’haver posat la sal a l’aigua, Shvetaketu, Gargi i tota la seva colla van anar,
un cop més, a visitar el rixi Varuna.
- Bon dia, rixi.
- Bon dia, amics meus. Un de vosaltres que s’enfili a la figuera i agafi una figa.
En un tres i no res, la Gargi havia pujat a l’arbre i ja baixava amb una figa.
- Obre-la Gargi -va dir el rixi-. Què veieu a l’interior?
- Uns granets, són les llavors em sembla -va respondre en Shvetaketu.
- Obre’n una. Què hi veus a dins?
- No res -va dir el noi. Tots hi estaven d’acord.
- Doncs la figuera on s’acaba d’enfilar la Gargi ha sortit d’on vosaltres no veieu res. Mireu bé
aquests granets tan petits i aquest arbre tan gran: hi ha alguna cosa important que no es veu
amb els ulls. És l’essència de tot, també la vostra, Shvetaketu.
(Adaptació a partir de l’Upanixad Chandogya. Índia, s.VII-V a.C.)

Una vegada més, els convidarem a esbrinar el significat del text, allò que ens suggereix; deixarem
un temps per a la seva reflexió personal i, a continuació tindrem una estona de conversa a partir del
que hagin pogut veure. Algunes preguntes que ens poden ajudar:
• Què ens explica?
• Què en penses?
• Hi trobeu alguna relació entre aquesta història i la primera?
Evidentment, no es tracta de buscar un únic significat vàlid, sinó de valorar l’esforç de cadascú per
a descobrir algun significat.
Com més rics i densos són els textos, més significats se’n poden desprendre. Les pistes que ofereixen varien segons l’edat dels lectors, les condicions, els itineraris personals. Constatar la pluralitat
de significats que ens ofereixen les paraules sàvies forma part, també, de l’aprenentatge.
Si es veu oportú, es pot acabar convidant a que cadascú pensi i escrigui una pregunta que li agradaria poder plantejar al rixi Varuna.
• Quina pregunta li faries tu al rixi?
Podem després posar-les en comú i comentar-les.
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Informació complementària
Els Upanixad
Ens apropem a la tradició hindú a partir d’un petit diàleg que forma part de l’Upanixad Chandogya, rrepresentatiu de l’estil de recerca d’aquesta tradició. El que canvia entre la versió original i
l’adaptació, és que a l’original no hi ha una “colla d’amics”, només Shvetaketu i el rixi. També és
així al diàleg que proposem com a cloenda de la Unitat. Comentem això perquè, tot i que en els
textos que aportem en aquesta Unitat, el diàleg -en la seva versió original- té lloc entre un mestre i
un deixeble, molt sovint es tractava de “lliçons” dirigides a grups de buscadors, nois i noies, homes
i dones, reunits entorn als mestres.
En el grup apareix una protagonista femenina, la Gargi. La Gargi no surt a la versió original d’aquest
Upanixad, però va ser un personatge real, una jove de reconeguda saviesa que trobem, per exemple, dialogant amb el rixi Yñanavalkya, a l’Upanixad Brihadaranyaka. Apareix en diversos textos de
la literatura clàssica sapiencial de l’Índia i se li fa un lloc entre els grans pensadors de l’hinduisme.
Què és un Upanixad? La paraula sànscrita Upanixad vol dir “asseure’s atentament als peus de...”,
i sota aquest nom es recull una àmplia tradició d’ensenyaments dels rixis (literalment: “savis”) als
seus deixebles. Podríem dir que són com uns apunts de classe. Hi ha més de cent Upanixads compostos entre els segles IX a.C. i XV d.C. D’entre ells n’hi ha una dotzena considerats el nucli clàssic
(dels segles IX-IV a.C.), els més importants, els més comentats i traduïts. El Chandogya n’és un
d’ells. El mestratge d’aquests savis va suposar una renovació del món religiós de l’Índia, en uns moments en que s’havia convertit en un rígid sistema social sota les regnes de la casta dels sacerdots,
els brahmans.

Vedisme i hinduisme
Fem una breu ullada històrica a aquesta realitat tan plural i complexa que pretenem abastar amb el
terme “hinduisme”. En primer lloc cal tenir ben clar que ser “de l’Índia” i “ser hindú” no és pas el
mateix. A l’Índia conviuen persones hindús, musulmanes, sikhs, parsis, budistes, jainistes, cristianes,
etc. A què anomenem “hinduisme”?
Els estudiosos europeus van donar el nom d’hinduisme al conjunt de la cultura tradicional de l’Índia.
Vers el tercer mil·lenni abans de l’era contemporània, a les riberes del riu Indus, al Nord de l’Índia,
uns pobladors que coneixem amb el nom de “dràvides” havien desenvolupat una important civilització de la que no en coneixem gaire cosa; en queden alguns vestigis com les restes de les
ciutats de Harappa i Mohenjo-daro. Vers el 1700 a.C., algun motiu (potser canvis climàtics que van
generar dificultats d’alimentació) va fer entrar en crisi la civilització dels dràvides. Tres-cents anys
després, uns pobles aris, vinguts de l’Àsia Central, s’han fet els amos del territori. El sànscrit era la
seva llengua.
Vedisme és el nom que rep la civilització ària de l’Índia perquè es fonamentava en els Vedes, els
seus textos sagrats. Els Vedes són quatre col·leccions d’himnes i altres textos que parlen de les històries dels orígens, dels déus i de les diferents cerimònies per honrar-los, i que també servien per a
interpretar la manera de governar-se. Amb el pas del temps, el Vedisme es va convertir en un complicat entramat de rituals donant forma a una societat rígidament dividida en castes, en la que la
casta dels sacerdots, els brahmans, s’atorgava tot el poder. Com a contrapès a l’estructura religiosa
regida pels brahmans, van començar a proliferar els rixis, uns mestres que estudiaven, meditaven i
comentaven els textos sagrats, lluny dels temples i els sacrificis. Aquests savis vivien als boscos, en
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llocs retirats, amb aquells que volien aprendre d’ells i amb ells. Insistien que viure adequadament
com a persones no era resultat de complicar més i més els actes d’adoració als déus, sinó de créixer
en saviesa i actuar en conseqüència.
Sense desacreditar el panteó vèdic, els rixis ensenyaven a interpretar els déus com a símbols vàlids
per a expressar les mil cares del misteri sagrat de l’Univers: l’Ú, Brahman, l’element subtil que tot ho
és i tot ho amara... Gràcies a aquesta distinció explícita, la tradició hidndú va poder conjuminar sense conflicte la representació del sagrat com a personal i com a més enllà del personal i l’impersonal,
el desplegament de milions de déus i la dimensió Absoluta de l’existència que transcendeix qualsevol nom i qualsevol forma imaginable.
El moviment dels rixis va impulsar una renovació espiritual que es va anar concretant en diverses
escoles filosòfiques i pràctiques espirituals, una gran diversitat que és el que recull el terme “hinduisme”. També hi va haver la proposta d’algun savi que qüestionava tan frontalment les creences
tradicionals i el paper dels brahmans que, més que reforma dins del sistema, va acabar agafant cos
com a via espiritual paral·lela a l’hinduisme. Seria, per exemple, el cas del mestratge de Mahavira
(s. VI a.C.), amb el que es genera el jainisme; o el de Siddharta Gautama, el Buda (s. VI-V a.C.), punt
de partença del budisme.
Al llarg dels segles les aportacions, formes espirituals, textos de saviesa, mestratge de tota mena,
de l’hinduisme han estat immensos, constituint un llegat d’una riquesa i una diversitat impressionants.

El Ioga
Ioga és una paraula sànscrita que significa “unió”: estat d’unió amb l’Absolut, estat i procés
d’unificació interior com a camí de saviesa. El ioga, com a via d’unió, busca harmonitzar els aspectes intel·lectuals, emocionals i actius de l’ésser humà, integrant-los en la realització plena; convida a
superar el que separa, el que oculta la visió de la veritat, dins i fora de cadascú. I ofereix un conjunt
de propostes pràctiques per a treballar amb les diferents capacitats humanes i els diferents àmbits
de la vida. D’aquí que puguem parlar de les diferents vies del ioga. La divisió clàssica les ordena
així:
Karma ioga, és a dir, ioga de l’acció: afinar per mitjà del cultiu d’una forma d’actuar que no persegueix els propis interessos, el cultiu de la gratuïtat en l’àmbit de l’acció.
Jñana ioga o ioga del coneixement: el treball des de la ment per a comprendre la veritat, per
avançar en l’autoconeixement.
Bakhti ioga, o el ioga de l’amor, de la devoció: el treball d’apertura, de gratuïtat, de lliurament al bé
de tot, des de l’àmbit del sentir.
Hâtha ioga, el ioga de l’atenció i la concentració. Una forma d’exercitar l’atenció és concentrar-se
en la vida, en el propi cos, observant la respiració i els moviments, posant així en pràctica la unificació de les facultats.
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És fàcil explicar les coses?
Paraules per retallar i repartir. Cada criatura explica la que li ha tocat.

LLAPIS

LLIBRE

CADIRA

DUTXAR-SE

LLUNA

ALEGRIA

CULLERA

ESTIMAR

COLOR

ELEFANTA

POR

TERRA

ALIMENT

TOVALLÓ

GOMA

VERGONYA

NÚVOL

TISORES

MOCADOR

AMISTAT

DIARI

PARAULA

ARBRE

BOTÓ

BOLÍGRAF

CABELL

PLORAR

ELECTRICITAT

RELLOTGE

AIGUA
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Què? Qui? Com? Per què?
A més de jugar plegats, Shvetaketu i la seva colla es feien moltes preguntes.
•

Amb els teus amics i les teves amigues us feu preguntes de vegades?

•

I tu, te’n fas?

PER QUÈ...?

COM POT SER QUE...?

QUI ...?
PER A QUÈ SERVEIX ...?
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Escriu...
Una pregunta que tu et facis:

Una cosa que et sorprengui:

Amb les preguntes cal tenir paciència.
Hi ha preguntes que aviat tenen resposta,
però n’hi ha d’altres que t’acompanyen molt temps.
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