I TU QUÈ M’EXPLIQUES?

SHVETAKETU
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Estirem fils...
Estirem els fils invisibles que ens ajuden a descobrir allò que hi ha darrere les coses
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Estirem fils...

ESTIRANT FILS
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Shvetaketu
i la sal

Aquesta història
la vaig recollir a
l’Índia.
Sabeu on és l’Índia?

Il·lustració: Juan Linares

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 savi 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.
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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.)

Parlem-ne
-- A qui van a veure, Shvetaketu i la seva colla?
-- Per què el van a veure?
-- De quina manera respon el rixi a la seva pregunta?
-- Amb l’experiment, què els vol fer comprendre?
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Us animeu a fer l’experiment?

ÉS FÀCIL EXPLICAR LES COSES?
Com explicaries què és....
estimar
alegria

un llibre
la por
dutxar-se

una cadira

paraules fàcils d’explicar
llibre

un llapis

paraules difícils d’explicar
alegria

En pots afegir alguna cosa més?

Els contes, els poemes, la música, les imatges,

els experiments...
ens ajuden a comprendre més i millor moltes coses.
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Què ens explica el rixi ?
Rixi vol dir savi en
sànscrit, l’antiga
llengua de l’Índia

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 amb el cos. 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 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.

A mi m’agrada molt fer ioga, estirar-me a terra, deixar-me anar com si dormís
però estant molt ....................... i notar tot el meu cos, notar com respiro.

Ho voleu provar?
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Moltes postures tenen noms molt divertits. A veure si endevines quines són.

1. la cobra
2. la piràmide
3. el gat i el gos
4. la pinça
5. el guerrer
6. el petit pont

Il·lustracions: Maria Fradera

Rabindranath Tagore (1861-1941)
va ser un gran poeta indi molt
savi. Va rebre el premi Nobel de
literatura.
“Si plores per perdre el sol,
les llàgrimes no et deixaran
veure les estrelles.”

Què ens deu voler dir?
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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?

Il·lustració: Cristina Poll

- 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 del Xandogya Upanixad. s.VIII a.C.)

• Què en penses?
• Parlem-ne

Quina pregunta li
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farie
s tu a
l r ix i?

