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Un fotògraf de llum interior

La cita de la setmana

Mohammad Reza Domiri Ganji, un jove fotògraf de l’Iran, que també és físic,
ens mostra a la seva web una aproximació suggeridora, dominada per la llum i
les formes panoràmiques, a paisatges,
temples i detalls del seu país d’una qualitat i bellesa excepcionals. Podeu veure
les galeries a Gravity.ir

“Tinc per més important un dia d’autoconeixença,
encara que hagi costat afliccions i treballs, que
molts d’oració”. Teresa de Jesús

budisme i l’islam

REUTERS

una bona eina per establir aquests
ponts. Moltes comunitats islàmiques, també a Catalunya, celebren
el Nadal precisament per subratllar
aquest lloc tan destacat que ocupa
Jesús en la seva tradició. El gran
místic Ibn Arabi deia que Jesús era
“el segell de la santedat”, i un altre
gran sufí, Rumi, va escriure: “Si la
teva ànima és suficientment pura i
plena d’amor, es torna com Maria i
engendra el Messies. El nostre cos
és com Maria: cadascú de nosaltres
porta un Jesús al seu interior, però
mentre els dolors del part no es manifestin, el nostre Jesús no neix”.
El marroquí Faouzi Skali, director del Festival de Músiques Sagrades de Fes, ha escrit el llibre Jesús en
la tradición sufí (Ediciones Chandra) per recollir tot aquest llegat
tradicional de l’islam al voltant de
Jesús i la seva mare, Maria, “escollida entre totes les dones de l’univers”, com diu l’Alcorà. És notòria
aquesta estimació interioritzada
dels musulmans de tot el món cap
a Jesús i Maria, de Nigèria a Indonèsia, dels Balcans al Pakistan. Com en
el cas del budisme, no es tracta de
buscar la universalitat de les creences sense admetre’n divergències i
especificitats, però sí que cal aquest
esforç de convivència i diàleg per recuperar punts d’unió. Dates assenyalades com les d’aquests dies són
un bon moment de recolliment per
acostar posicions i establir converses que trenquin amb els murs de
por, prejudicis i desconfiança.e

Per Nadal,
escletxes de realitat
Opinió

L’

EULÀLIA FANAR

INVESTIGADORA EN TEMES DE GÈNERE I CONFLICTE

estimat i sempre tan elegant Xavier Melloni, jesuïta de
Manresa, ens diu: “Tot allò que impulsi cap a una millor
qualitat de l’ésser és digne de ser seguit. La plenitud de
tota experiència religiosa autèntica és plenitud que buida. És més plenificant com més desposseeix del propi jo,
tant personal com comunitari”. Ho escriu al llibre Escletxes de realitat, que aprofundeix en la reflexió sobre el fenomen de la revelació.
Una revelació que emana del Misteri, d’allò més inefable, i que amb el
temps es va solidificant amb el que anomenem religió.
Com a societat hem descartat aquestes
Revelacions
revelacions, encara que molts ens diguem
Ens meravella allò
creients. Sí, les hem descartat, no em preque no meravella per gunteu per què. Melloni ens torna a repetir
la dignitat de seguir allò que impulsi una misi mateix i que, per
això, necessita tots llor qualitat de l’ésser, però nosaltres ens entossudim a demanar la millor qualitat del
els artificis
producte, de la marca, del benestar material. No en sabem més, o això sembla. És un tòpic, ho sé, però tot i així no deixa de sorprendre’m cada any, i més
en aquestes dates, la capacitat que tenim perquè ens meravelli allò
que no meravella per si mateix, i que precisament per això necessita tots els artificis: publicitat, maquillatge, luminotècnia, banda sonora. Passegem pels centres comercials embotits en tota aquesta
pressió de llaços i paper de regal. Comprem i som. Com costa entreveure aquestes escletxes de realitat entre tanta llum artificial!
Però no vegeu en aquestes paraules ressentiment: la distensió, el
canvi de rutina, la reunió amb familiars i amics, regalar, sorpreses,
menjar, rialles, nens... Malgrat tot, Nadal continua conservant la força d’una trobada. És qüestió de no quedar-nos en el mer protocol,
d’aconseguir buidar-lo tant com puguem de l’artifici que no porta enlloc i deixar-hi entrar, ara sí, escletxes de realitat.

