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101 HISTÒRIES ZEN

Nyogen Senzaki

Traducció i presentació de Ricard Vela
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zen. I no és així. Practicar significa viure la vida im-
pulsat pel Buda. La pràctica no és res més que viure 
la nostra vida quotidiana, la nostra actitud davant 
de la vida.

Contes, històries, anècdotes, estampes zen
Aquest petit volum que tenim entre les mans té una 
història llarga i curiosa i, en realitat, ha acabat con-
vertint-se en una mena d’obra col·lectiva que s’ha 
anat teixint i escrivint durant més de set-cents anys. 
En el seu origen, al segle xiii, hi ha el mestre budista 
japonès Muju (literalment, «el que no viu enlloc») 
Dokyio (1226-1312), que és considerat habitualment 
un seguidor de l’escola zen Rinzai per les seves reco-
pilacions de koan, tot i que se sap que també va estu-
diar en altres sectes, com la Tendai6 o la de la Terra 
Pura.7 Cap al 1283, però, Muju Dokyio va redactar 
també l’obra en cinc volums que li garantiria un lloc 
en la història del zen: una extensa recopilació de pa-

6. Branca filosòfica i intel·lectual del budisme apareguda a la Xina du-
rant el segle vi i que en arribar al Japó, cap al segle ix, es va tornar més 
eclèctica i fins i tot es va apropar a les creences japoneses tradicionals. 
Vegeu el text 24, «La recitació dels sutres». 
7. Escola budista molt estesa al Japó, més que el zen i tot, que posa un 
èmfasi especial en la fe com a única condició per renéixer al paradís del 
Buda Amida, o de l’Amor. Vegeu el text 11, «La història de la 
Shunkai», i la nota 5.
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ràboles budistes coneguda com Shaseki shu («Recull 
de pedra i sorra»), de la qual se’n van donar a conèixer 
alguns fragments a Occident per primer cop l’any 
1919. 

Va ser als Estats Units, i ho va fer Nyogen Senza-
ki (1876-1958), un altre «monjo sense llar» de l’es-
cola Rinzai (i ja en van tres, amb Kodo Sawaki!) que 
va arribar a ser força conegut internacionalment. 
Del pare només se’n sap que era xinès (o fins i tot 
potser rus); sembla que a Senzaki el van abandonar 
de petit i que el va recollir un monjo budista errant 
que es va convertir en el seu primer mestre. I, més 
tard, Senzaki es va convertir en un rodamón que va 
voltar per tot el Japó, fins que va aprofitar l’opor-
tunitat que se li va presentar d’acompanyar el seu 
darrer mestre, Soyen Shaku, en una visita als Estats 
Units i s’hi va quedar; s’hi va establir i va divulgar 
el budisme en diverses ciutats de Califòrnia, on va 
viure durant més de cinquanta anys.

A partir d’aquell «Recull de pedra i sorra», doncs, 
Nyogen Senzaki va construir aquestes 101 histò-
ries zen traduint-ne alguns passatges a l’anglès i, a 
més a més, barrejant-hi materials d’altres procedèn-
cies, com diversos koan i algunes anècdotes reals de 
monjos i mestres zen xinesos i japonesos de diverses 
èpoques que va recollir personalment de diferents 
volums publicats al Japó durant el segle xix i co-
mençaments del xx. Entre el 1939 i el 1940, aquest 
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text de caràcter més aviat miscel·lani es va tornar a 
publicar tant als Estats Units com a la Gran Bretanya 
i va començar a guanyar en popularitat. Finalment, el 
1957 també es va incorporar al volum Zen Flesh, Zen 
Bones, en què el poeta i traductor nord-americà Paul 
Reps el va posar de costat amb altres escrits zen i 
prezen emblemàtics, com ara «L’entrada sense porta» 
o «Els deu bous del zen», cosa que el va convertir en 
un clàssic que arribaria ràpidament a altres països i a 
altres llengües.

En aquestes històries s’hi narren, doncs, expe- 
riències suposadament verídiques de mestres, mon-
jos i estudiants del zen, del Japó i de la Xina (tot i 
que els noms sempre apareixen en la versió japonesa) 
i també d’altres escoles i sectes budistes, al llarg d’un 
període de més de cinc segles. En força casos, les 
històries funcionen com petits relats, però expres-
sant-se també en forma de paràbola o bé d’estampa, 
diguem-ne, «costumista» d’una determinada manera 
de viure, ja sigui en la versió monàstica, en la docent 
o en l’errant. Així mateix, també hi ha lloc per co-
mentar, més o menys contextualitzats, alguns dels 
koan i de les màximes zen més famoses o, encara, 
per confegir breus quadres humorístics, així com per 
deixar un racó a la lírica, que també van practicar 
molts dels mestres protagonistes. En força casos, 
però, cal tenir clar que els textos que podem llegir, i 
que ens provoquen sovint tanta estranyesa com fas-
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cinació, són, com a molt, fragments de pell, de carn 
i, amb sort, fins i tot d’ossos d’alguna cosa que hem 
d’intentar captar entre línies.

Però, d’altra banda, no ens pensem tampoc que 
aquesta sensibilitat i aquesta mena «d’experiències 
verídiques» són només relíquies fòssils d’un passat 
necessàriament remot, perquè també poden treure el 
cap avui dia, si més no al Japó. En el seu llibre Un-
derground, en què Haruki Murakami entrevista les 
víctimes de l’atac amb gas sarín al metro de Tòquio 
del 1995, també els dóna la paraula als seguidors de 
la secta Aum Shinrikyo —no als qui van perpetrar 
l’atemptat, ni tan sols als que n’estaven al corrent, 
sinó a acòlits de base que havien sentit la crida d’una 
vida espiritual. Algunes de les històries que s’hi ex-
pliquen podrien aparèixer en una versió contempo-
rània d’anècdotes budistes sorprenents, com ara la de 
Miyuki Kanda, una noia que explica amb naturalitat 
i sense cap dubte les seves experiències amb la levi-
tació:

Després d’entrar al grup vaig continuar les pràcti-
ques ascètiques i,  al cap de poc,  vaig experimentar 
el dhartri siddhi. Es diu que és la fase que va abans 
de la levitació. Bàsicament, el cos fa saltets cap 
amunt. Em va passar de sobte quan era a casa fent 
exercicis de respiració. Després ho vaig aprendre a 
controlar voluntàriament. Al principi comences a 
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fer saltets sense adonar-te’n, però al cap de poc ho 
arribes a controlar, fins a cert punt... Jo crec que 
des de petita ja estava força avançada, espiritual-
ment.8

En canvi, Mitsuharu Inaba, un altre membre de 
la secta i un gran fan de la meditació, descriu un re-
corregut menys espectacular però que té força més a 
veure amb una aspiració espiritual que, fins i tot avui, 
s’acaba vehiculant amb el zen com a referència habi-
tual, ni que sigui per oposició:

Al principi de ser a la universitat m’interessaven 
molt autors com Nietzsche i Kierkegaard, però a 
poc a poc em vaig anar sentint més atret pel pensa-
ment oriental. Pel zen, sobretot. Vaig llegir diversos 
llibres sobre zen i vaig intentar fer meditació tot sol 
a casa. Era el que es coneix com a «llop solitari del 
zen». Però va arribar un moment que no acabava de 
veure clara la part més ascètica del zen i llavors em 
vaig començar a interessar pel budisme esotèric 
Shingon... La gent se’n riu del budisme japonès 
perquè diu que és una religió que només serveix per 
fer funerals, però, si t’hi pares a pensar, fa molts se-
gles que existeix i ha superat tota mena d’adversi-

8. Editorial Empúries, Barcelona, 2014. Traducció d’Albert Nolla i 
Jordi Mas, pàg. 469.
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tats. Dins de tota aquesta tradició, bé hi ha d’haver 
algun lloc on el budisme autèntic s’hagi mantingut.9

A l’hora d’identificar aquest lloc tan preuat, Mit-
suharu Inaba hauria fet molt bé de recordar aques-
tes darreres paraules preventives del mestre Sawaki, 
ja que amb l’actitud zen de defugir els mimetismes 
doctrinaris potser s’hauria acabat evitant més d’un 
problema:

Si no hi pares compte, l’ensenyament del Buda es 
convertirà per a tu en un ideal. Seria un gran error. 
L’ensenyament del Buda és una actitud, i la seva es-
sència s’expressa en la manera en què fas les coses. 
No siguis tan ximple per creure que la Via del Buda 
significa que s’han de seguir les regles de conducta 
com un robot.

Ricard Vela

9. Ibidem, pàg. 426.
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1
Una tassa de te

En Nan-in, un mestre japonès de l’era Meiji 
(1868-1912), va rebre un cert dia la visita d’un 
professor universitari que venia a informar-se so-
bre el zen.

En Nan-in li va servir un te. Va omplir la tassa 
del seu hoste fins a dalt, i llavors, en lloc d’atu-
rar-se, va seguir abocant-hi te amb tota naturalitat.

El professor va contemplar el desbordament 
completament astorat, fins que al final no es va 
poder aguantar més.

—Ja és plena a vessar. No hi cap ni una gota més.
—Com aquesta tassa —va dir aleshores en Nan-

in—, vós sou ple de les vostres opinions i de les 
vostres pròpies especulacions. Com podria ense-
nyar-vos el que és el zen llevat que buidéssiu pri-
mer la vostra tassa?

101 històries zen Tripa OK.indd   27 30/11/15   15:45





2
Trobar un diamant  

en un camí ple de fang

En Gudo va ser el mestre de l’emperador de la seva 
època. Tanmateix, solia viatjar sol com un captaire 
errant. Una vegada, anant de camí cap a Edo, el 
centre cultural i polític del shogunat, va passar per 
una petita aldea anomenada Takenaka. S’havia co-
mençat a fer de nit i plovia intensament. En Gudo 
estava xop fins al moll de l’os i duia les sandàlies de 
palla destrossades. Quan va passar per una granja 
dels afores del poble, es va fixar en la presència de 
quatre o cinc parells de sandàlies que hi havia a 
l’ampit d’una finestra, i va pensar que li aniria bé 
comprar-ne un parell que fossin eixutes.

La propietària de les sandàlies, quan el va veure 
tan moll, el va convidar a passar la nit a casa seva. 
En Gudo va acceptar i li’n va donar les gràcies. Hi 
va entrar i va recitar un sutra al davant de l’altaret 
familiar. Aleshores, la dona li va presentar la seva 
mare i els seus fills. Quan es va adonar que tota la 
família semblava força deprimida, en Gudo els va 
preguntar què era el que els passava.

—El meu marit és un jugador i un borratxo 
—li va confessar la mestressa—. Quan la sort 
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l’acompanya i guanya, beu molt, es torna agressiu 
i ens maltracta. I quan perd no dubta a demanar 
que li prestin diners. De vegades, quan va com-
pletament begut, ni tan sols torna a casa. I jo, què 
hi puc fer?

—Jo ajudaré el teu marit —va dir en Gudo—. 
De moment, agafa aquests diners i porta’m una 
garrafa de bon vi i alguna cosa bona per menjar. 
Després, et pots retirar, que jo em quedaré aquí 
meditant davant de l’altar.

Quan l’home de la casa va arribar cap a la mitja-
nit, completament begut, va bramar:

—Eh, dona, ja sóc aquí! Que no hi ha res per 
sopar?

—Jo tinc una cosa per a tu —li va dir en Gudo—. 
La tempesta m’ha sorprès a mig camí i la teva dona 
m’ha convidat amablement a passar la nit aquí.  
A canvi, he comprat peix i una mica de vi, així que 
pots servir-te’n tot el que vulguis.

L’home n’estava encantat. Es va beure el vi ràpi-
dament i es va estirar a terra a dormir. En Gudo es 
va asseure al seu costat i es va posar en posició de 
meditar.

L’endemà de matí, quan el marit es va despertar, 
havia oblidat tot el que havia passat durant la nit 
anterior.

101 històries zen Tripa OK.indd   29 30/11/15   15:45





—Qui ets tu? D’on has sortit? —li va preguntar 
a en Gudo, que encara continuava meditant.

—Sóc en Gudo de Kyoto i vaig cap a Edo —li 
va respondre el mestre zen.

Aleshores, l’home es va sentir profundament 
avergonyit i no trobava prou disculpes per al mes-
tre del seu emperador.

En Gudo va esbossar un somriure.
—Totes les coses d’aquest món són peribles —li 

va explicar—. La vida és molt breu. Si continues ju-
gant i bevent, amb prou feines si et quedarà temps 
per fer cap altra cosa, i, a més a més, seràs una causa 
de sofriment per a la teva família.

Llavors es va despertar la consciència de l’home, 
com si sortís d’un somni.

—Tens raó —va declarar—. Com podré pa-
gar-te aquest ensenyament meravellós? Deixa’m 
que t’acompanyi i que et porti les coses durant una 
estona.

—Si així ho desitges —va acceptar en Gudo.
I els dos homes es van posar en marxa. Després 

d’haver recorregut un ri,1 en Gudo li va dir al seu 
acompanyant que tornés a casa.

1. Antiga unitat de longitud japonesa, que equival a gairebé quatre 
quilòmetres (3.927 metres).
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—Només un parell més de ri —li va pregar.
I van reprendre la marxa.
—Ara ja pots tornar —li va suggerir en Gudo.
—Després de quatre ri més —va contestar l’home.
—Torna ja —li va repetir en Gudo un cop van 

haver recorregut aquella distància.
—Penso seguir-te durant la resta de la meva vida 

—va declarar aquell home.
Els mestres zen japonesos moderns procedeixen 

directament del llinatge d’un mestre molt famós 
que va ser el successor d’en Gudo. El seu nom era 
Mu-nan, l’home que no va tornar mai enrere.

3
És així?

El mestre zen Hakuin2 era elogiat pels seus veïns 
per la vida tan pura que portava.

Una joveneta japonesa molt atractiva, els pares 
de la qual regentaven una botiga de queviures, vi-
via prop de casa seva. Un dia, de sobte, els pares 

2. El mestre més important de l’escola Rinzai moderna (1686-1769), 
al qual se li deu en bona part el desenvolupament de la pràctica dels 
koan, com es pot percebre en les seves respostes.
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van descobrir espantats que la noia estava emba-
rassada.

Això va fer que s’enfadessin molt. Al principi, la 
jove es va negar a delatar el pare de la criatura, però 
després de pressionar-la molt i d’amenaçar-la va 
acabar donant el nom d’en Hakuin.

Molt irritats, els pares van anar a buscar el mestre.
—És així? —va ser tot el que ell els va dir.
Quan va néixer el nadó, el van portar a casa d’en 

Hakuin. En aquell moment, el mestre ja havia per-
dut tota la seva reputació, cosa que no el preocu-
pava gaire, però, en qualsevol cas, no va deixar de 
tenir molta cura en la criança de l’infant. Els veïns 
li donaven llet a en Hakuin, així com qualsevol al-
tra cosa que el nadó necessités.

Va passar un any i la jove mare, que ja no podia 
resistir més, els va confessar la veritat als seus pares: 
que l’autèntic progenitor de l’infant era un home 
jove que treballava al mercat del peix.

La mare i el pare de la noia van anar de seguida 
a casa d’en Hakuin per demanar-li perdó, per dis-
culpar-se llargament i per pregar-li que els retornés 
el nen.

En Hakuin no hi va posar cap objecció. I, quan 
els va lliurar el nadó, tot el que va dir va ser:

—És així?
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