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lntrodueci6

La temàtica a l'entorn dels líders sectaris~ un element imprescindible en la imatge social
que hom té de les sectes, i així, si ens faltés la visió d'un líder carismàtic, megalomaniac i
capriciós que imposa la seva voluntat a uns centenars o a uns milers de seguidors, ens faltaria
quelcom fonamental.
Pepe Rodríguu, un dels especialistes que m~ ban fet , al nostre país, peT divulgar el retrat
robot sobre el sectarisme, s'ha referit al tema del lideratge en els cinc llibres que fins ara ha
publicat, i un breu repàs dels seus punts de vista ens pot resultar útil, si mts no, per encetar la
temàtica central d'aquest article.
En el primer llibre, titulat significativament E.sclavos dt un mesfas. Stctas y lavodo dt
ctntbro (1984), desprts de la Introducció, segueix un capftol titulat •oirigentes y 'peones••. En
aquest, l'autor comença assenyalant la importància d'analitzar la figura dels Uders, ja que sovint
els grups sectaris depenen m~ de la personalitat d'aquests que de qualsevol altra cosa. I els trets
de personalitat són clarament psicopàtics i paranoics. A mts:
"El líder, eo aeoeral , ruulta uoa fipra IIW'CIIdameote iAiúbiclora y 111 canklcr u de tipo auiOritario.
Tieoe la panlcularidad de eatar eometiclo a \eodeociu impulaivu .Somuoqui~~a~ que Iu utili:r.a para
evadine de la an¡llltioa tenaacióo de ai•lamieoiO, imi&nificaocia e impoteocia que I• ateoa:r.a•.
(llodrl¡uez, 1984:30).

Aquests paranoics, que admiren els poderosos, perb desprecien i humilien els ~ils,
pretenen actuar seguint les ordres d'una entitat superior de caràcter diví, la qual cosa reforça fins
als Umits del fanatisme una polftica personalista, autocrltica i megalomaníaca que té per objectiu
satisfer un afany de poder malaltís. No obstant a.ixb, són capaços de trametre uns missatges
delirants amb una càrrega emocional tan potent que resulta convincent per als seus seguidors i
adeptes. Aquests darrers, sotmesos a unes relacions sàdico-masoquistes amb el Uder de tom,
accepten el domini personal absolut d'aquest damunt d 'ells i a.ixb fins a l'extrem d'esborrar
qualsevol expressió de la pròpia voluntat. En aquesta primera aproximació, Pepe Rodríguez il-lustra
els seus plantejaments nú~ançant quatre exemples concrets de lfders moderns: Hitler, Cbarles
Manson, Jim lones i Sung Myung Moon. La segona aproximació es titula • Los mercaderes de
Dios• i apareix en el segon llibre de l'autor lAs stetas hoy y aqul (1985). Pel títol no ts dificil
endevinar que aquf el fil conductor~ el tractament de ¡••auris sacra fame• de molts Líders sedaris.
I aquesta set d'or i de diners lbgicament es connecta amb la capacitat d'explotar els adeptes, amb
el desig, sovint convertit en realitat, de viure rodejats d 'un luxe asiàtic, i, en definitiva, de les
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fortunes personals i institucionals de qu~ gaudeixen molts d'ells.
L'autor acaba de peóilar el tema en un altre capítol titulat "Uderes con poder absoluto" que
apareix en el llibre El poder de las séctas (l989). En aquest, a més d'insistir en l'estructura de
personalitat paranoide de molts líders, revisa alguns dels títols honorífics que s' autoatribueuen, la
missió messiànica i redemptora a la qual se senten cridats, i apunta un nou aspecte que anomena
OMT, o sigui, la doctrina del mite personal, que:
"colllille eo uoa IObrevaiOI"'ICióo de IOdaa Iu facew bumaoas del dlti¡ eote basta adot'IW"lo eoo valores
y babilidades propiu de la divioiclad". (Rodríguez, 1989:53).

Aquesta percepció idealitzada del líder, defensada sovint en la doctina prbpia del grup, pot
intensificar la sensació de poder de qu~ ja gaudeix el líder i generar una espiral d 'exigències, cada
cop més irracionals i aberrants, que afecten o regulen les relacions d'uns i altres. Però, com és
possible tot això?. Rodñguez opina que, si bé l'adepte
"oo ea, para eoteoclerooa, uo 'loeo' o llll 'tando' aiDo uoa pen10oa 1.11,¡ultiada por la coGStante ameoau
de IUI iotere~e~ vitalu por parle de la eattuerura IOC iai" (ltodríguet, 1984:39) ,

sí que pot arribar a uns graus de suggestibilitat extrema, de robotització mental i de submissió
fanàtica i esclava tan absoluts, que acaba essent capaç de tot.
La il·lustració concreta del lideratge i del seu funcionament, la desenvolupa l'autor en dos
llibres més monogràfics: La con.rpiraci6n Moon (1987) i TrqficanJes lh espuQ/flAS (1991). Les
biografies de Sun Myung Moon -•un coreano con deürios meswucos•- i de Lucien Engelmajer,
el Patriarca, respectivament, li serveixen per concretar molts dels trets patològics que en les ratlles
anteriors han estat assenyalats com a típics dels líders carismàtics sectaris.
Fins aquf l'obra i el tractament de Pepe Rodrfguez sobre el lideratge sectari. Només wll
afegir que lectures semblants del fenomen són nombrossís.simes i que afecten la pràctica totalitat
dels autors que defensen la mateixa imatge social del sectarisme'.
Inicialment, m'havia plantejat aquest article com una reflexió general sobre el paper dels
fundadors religiosos i la percepció m6& o menys espontània que d 'aquests tenen els seus seguidors.
La mostra de fundadors que havia de treballar em venia donada per les vuit institucions que han
estat presentades en el número vuit d'aquest dossier i que, recordem-ho, són: l'Orde beoedidí,
el Císter, la Fe Bahal, els Testimonis de Jehovl, Brahma Kurnam, Bare Krisna, l'Opus Dei,
i Goosis. I havia pensat dividir l'article en dues gran parts: en una primera efectuaria una
aproximació comparada a les vuit biografies dels fundadors de les institucions i grups esmentats,
mentre que dedicaria la segona a esbrinar el caràcter paradigmàtic i exemplar que aquests líders
religiosos acostumen a tenir per als seus seguidors i adeptes. També pensava que la combinació
d'aquestes dues aproximacions em donaria la clau per analitzar ta temàtica del carisma, que segons
Ch. Lindholm és fonamentalment una relad6, "W11Jfusi6n lhl yo inltrior lhl lllhr y lhl seguiiÜJr"
(1992:22). Però l'escrit quedava extraordinàriament llarg i, per motius pràctics, vaig haver de
simplificar el plantejament inicial i concentrar-me només en la primera part. Fl resultat, doncs, ha

1
Uo boc6 de moma ú Pilar Salarrulla:oa, que eo el Uibre Llu uct4S. Utt testimomo llivo sobre los mu!JJS dd krror
1n E.r¡xl/IQ eecriu: "Todu Iu eeeau tieoeo uo lrder, que u uo persooaje meJiúieo, carism'tieo, eoo uo ¡ran C11Calll0
persooal y u o ¡ran poder de atn1eei6o y lll&eatióo: lo que to. psicótoc~ l1ama.o uo "paraooico expauivo•, que • bace dueilo
6e euerpoc, meotel y, por lllpue:lt.O, cat1era de IUI adepto&. Se IIUIOdeJiom.i u "¡urú", "maelltrO", •profeu", •reveRoclo",
'twami", "puaor•, "pruideate •, "eomaodao~e" o "padre". E.t el que lo aabe IOdo, lo controla todo y lo previ IOdo. No •
puede dudar de IU palabra, a.i de sua etcritol, oi de IUI mandatoe; oo e le puede duobedeeer jamú y raioa abaolutameote
y aio di11Cu1i6a. A IU muerte, al¡unu eectu deaepareceo o IU freD coovulaioou o esc:iaioou ea tu luebu de ms aucaorea
por bacerae COG el liderato, A el jefe muerto oo ba dejado IOdo "IOdo y biea atado" . Ea ocru, como eo Iu mooarqufu,
la tiiCeJióo ree.ae eo el bijo mayor• . (Salarrullaoa, 1990:60).
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restat limitat a una senzilla presentació comparada de les biografies dels fundadors dels grups que
integren la mostra. Els personatges que tindré en compte són els següents: Benet de Núrsia (S. V VI), fundador dels benedictins; Bernat de Claravall (1090-1153), impulsor i reformador, mé$ que
no pas fundador, de l'orde del Cister; Husayn'Alí (1817-1892) més conegut com Baba'u'IWl
(literalment •ta Glòria de Déu), fundador de la Fe Bahai; Charles Taze R~ (1852-1916),
creador dels Estudiants de la Bíblia, després anomenats Testimonis de Jehovà; Dada Lekhraj (18761969), també anomenat ~apita Brahma o més carinyosarnent Brahma Baba, fundador de
Brahma Kumaris; Abhay Cbaran De (1896-1917) més conegut com Prabbupada -literalment •E
gran sant entre els sants•- organitzador i creador de l'Associació Internacional per a la Conscibtcia
de Krisna (ISKCON); José María Escriba Albas (1902-1975), que també es va canviar el nom pel
de Monseftor Josemarla lEsuld de Balaguer, fundador i •padre• de l'Opus Dei, i, finalment,
VictorManuel Gómez Rodríguez (1917-1917), més conegut com a VenerableMestreSamael Auo
Weor, líder i fundador de Gnosis.
Abans de continuar, permeteu-me unes ratlles sobre els personatges esmentats per indicar
les fonts d'informació que he emprat en cada cas. Per tractar Benet de Núrsia, m'he servit de la
font coneguda més antiga: el llibre segon dels Didkgs (1989) de sant Gregori el Gran, titulat Vida
i miracles del venerable Abat Bene1, així com de la versió més resumida que apareix a La Lkgenda
Daurada (1982), de Santiago de la Vorigine (Cap. XLIX). També la font del Vortgine ha resultat
important per al tractament del segón personatge de la mostra: Bernat de Claravall. Però, per
completar informacions i compensar el caràcter ingenu del capítol CXX, dedicat al sant, he emprat
el llibre de Jean Leclerq,, Son Bernardo, monje y profeJa (1990), un dels darrers que hom ha
publicat en castellà sobre aquest líder religiós del segle xn. I del segle xn, passem al XIX, en el
qual van néixer quatre personatges més de la mostra. E1 persa Husayn' Ali és el primer. La font
d'informació bàsica ha estat el llibret intitulat &Jha'u'IWI {1992), publicat per l'Assemblea
Espiritual Nacional dels Baha'is d'Espanya amb motiu del centenari de la seva morf. I de l'Iran
passem als USA, on Charles Taze RusseU va fundar-hi els Testimonis de Jehovà. Una biografia
detallada de RusseU fou publicada en un dels Anuaris del grup. Concretament, a l'Anuari de 1975,
dedicat a historiar el moviment dels Testimonis als Estats Units d'Amèrica, hi figura la història
personal del fundador. L'únic personatge de la mostra sobre el qual no havia trobat pràcticament
res escrit és Dada I...ekhraj, inspirador de Brahma Kumaris. Per omplir el buit informatiu vaig
demanar una entrevista a la coordinadora nacional dels Brahma Kumaris espanyols i aquesta em
va atendre amablement en el seu despatx de Barcelona. Així doncs, els materials, en aquest cas,
són bàsicament el resultat de la transcripció de l'entrevista". Abhay Charan De compta amb una
biografia oficial titulada Prabhupada, llibre que porta per subtítol Consrruy6 una casa en la que
puede vivir el mundo enuro (1986) i que fou escrit per un dels primers devots americans del
fundador de Hare Krisna, Satsvarupa Dasa Goswami, antic periodista i secretari personal de
Prabhupada5• E1 següent personatge de la mostra, nascut ja en el segle XX, és Monsei'ior Escriw

2

Un dels membru de !"equip, en Joan Manel Garcia, va assistir recentment a una confeliocia pública IObre
Baba'u'IJQ), celebrllda al c-J del Met¡e de ~lona. La traoscripçi6 de la e iota mottra uou temblaoces m6a que ewideou
amb el llibret -&lua'M'Udlt (lm)- que be empral com a foot prioc:ipal. TamW ruulta 11til el llibre d'Aonamarie Roaoold
(1986), Relatos tú lli vid4 tú AbdMl &JM, IObre ellill i successor de Baha'u'll'h.
:t Agraeixo a eo LuCs 1016 OoaDlez que

m~&i iodieat i puw cl)pia d 'aquesta foot.

" Agraeixo a Mfriam Subinoa, de Brabma Kumaru, l'entrevista que em va coocedir el 23 d 'agoct de 1993.

El prble¡ de Mícbeel Or.a.ot -Mulcuoda Dua· al llibre titulat Úl d~11c:úl de 14 Awo Realiuld611 (1980), que aplep
un coqjiiJit d'.at:revistea, coofe!ilociü i aroclea de Prabhupada, & 11til, aobretot pel que fa a l'lpoca americana del ¡uru.
TamW completa la ioformació el llibret titulat PregJUI/cu perftCUIS, nspwstcu perfecuu. CutrW!n4dOIIU ell/Te SM Divúta
5
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de Balaguer, sobre el qual hi ha diferents biografies~ o menys oficials. Aquí n'he emprat dues:
la de Salvador Bernal, que porta per títol Mons. Josemaria Escrivd tk &I.aguer. Apwlles sobre la
vida tkl Fundador tkl Opus Dei, i publicada l'any 1976, i la d'Andrés Vúquez de Prada (1983):
El Fundador tkl Opus Dei. Mons. Josemmfa Escrhod tk Balaguer (1902-1975). Ambdós auton s6n
membres actius de l'Obra•. Finalment, Oscar Uzdtegui (1990) ha escrit la biografia -una biografia
~jca i mítica sense paHiatius- sobre Manuel Gómez Rodnguc:z, fundador de Gnosis, amb el títol
de~/ Aun Weor. El hombre absolulo. Uzdtcgui, deixeble fidel del Mestre, fou, durant anys,
el seu secretari personal7 •
Com es pot observar:, en tots els casos m' he orientat a tractar fonts plenament oficials i així,
amb l'excepció dels dos primers casos de la mostra -sant~ i sant Bernat-, que ja fonnen part
de la història de l'Església en general, en tots els altres casos, les edicions a q~ m'he referit en
les ratlles anteriors pertanyen sempre a la institució rdigiosa fundada pel biografiat. Els textos, per
tant, els són declaradament favorables .
Un cop llegit i fitxat tot el material, el pas següent va cOnsistir a establir com una meoa de
plantilla o de guió-esquema per poder comparar les dades biogñfiques dels wit personatges que
integren la mostra. Despr& de diferents proves, el guió definitiu va quedar fixat en els punts
següents:

1. Dades familiars i biogràfiques. Inflncia i joventuL
2. Proves i senyals de la missió: els inicis de la institució.
3. La institució i la seva expansió.
4. Característiques personals del Uder. Escrits i doctrina.
S. Els darrers temps. La mort i la successió.
I. Dades famlliars I

bi~r¡ques.

lnBnda I joventut

Benet de Núrsia va ~xer en el si d'una família benestant en un any indefinit del segle V.
Era germà d'Escolbtica, tam~ santa i, segons ens diu sant Gregori, •des del temps de la seva
infantesa ting~ el cor com el d'un anca• (1989:72). De molt jove fou enviat pels seus pares a
Roma per estudiar arts liberals, però •en veure que molts es decantaven pels abismes dels vicis•,
decidí de retirar-se •prudentment ignorant i !Aviament indocte• (Op. ciL 72). AW, acompanyat de
la seva dida, que l'estimava tendrament, es van instal·lar a un indret que en deien Aeside, pero al
cap de poc temps va abandonar ocultament la dida i es va refugjar en un Uoc desert, anomenat
Subiaco, dotat d'aigües fresques i cristal·lines. Aill, en una balma estretíssima. va viure durant tres
anys, ignorat de tothom, tret d' un monjo que li portava menjar de tant en tant. I així:
•EJ veoerable Beoet ( ...) babill amb li lllllei.x eo aqueDa IOI.íllld perq~ N rklop6 4i.u el cJautr. cM
la ...,. lllteHi¡¡.ocia. l C*la cop que l'anS« de la coctemplal:i61'.,.,._.,. eo lxlui, 10 ~lla~
que alubotee t'elevava per damulll ci'.U 111111eia•. (Saal Ore¡ori, Op. cit. 79).

6

N'hi ha cl 'alu. que tamb6 haurieo arvit. Peuo, per exemple, eo el llibre cie Peter Ber¡lar Opu Dd. Vi.ú 1 obrtl
Marl11 &crlwl tk Jlllllgwr (1911) o b6 Hwlltu ~~~ 111 lflew. /liogrq/111 U1Utr0114 tk J~ ümwl tk
l4hlgwr,ftutdlldor tkl Op111 Dd (1917). de Tellllia M. Helmio&, o el ci'Ana S..U. (1919), ~ tk UlfiiiiiiiT. ~
le JlotVcllor ücrlwl tk &lllzwr. Si vaia •lecciooar ela llibrea de Bema1 l de Vúque% de Prada. va eu, •ozillmMot.
~ela vaïc Ue¡ír primer.

kl~ Jt>H

1 Ltu tru 11'101114/liu (1981/19113), cie Samael Auo Woor, auo llibre relativament autobio&rlfic, que eo al¡uoa -eou
pot ruultar lltil.
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També Bernat de Claravall era de família noble i aristocrdtica. Va néixer l'any 1090 al
castell de Fontaines, a la Borgonya, essent fúl de Tescelin, un guerrer dedicat al servei de Déu,
i d' Alícia, una dama extraordinàriament pietosa que consagrava els seus fills a Déu tan bon punt
naixien. En va tenir set, sis dels quals foren mascles i tots ells monjos, i fins i tot l'única filla,
després de casar-se, va demanar dispensa per fer-se monja, pressionada pels seus germans. Bernat
fou el tercer i la seva naixença va anar precedida d'una visió o presagi que la seva mare va tenir.
En efecte, aquesta va somiar que estava prenyada d'un gos. Un religiós, profèticament, va
interpretar el somni dient-li que el nen que esperava seria un mastí de la fe que defensaria la casa
de Déu amb els seus lladrucs. La pietosa Alícia, tanmateix, educava els seus fills en una frugalitat
estricta i els feia dur una vida molt austera preparant-los, així, per a la vida monàstica que els
esperava. El mateix Bernat, des de la seva infància, va resoldre de viure una vida de castedat
perpètua i ho va aconseguir malgrat les nombroses temptacions -les •torpes tentaciones• en
expressió del Vorigine- que el maligne li va enviar i que més endavant detallar6.
Uuny de l'espai i el temps en q~ havia viscut Bernat, naixia a Pèrsia Husayn'Alí,
Baha'u'llih, el 12 de novembre de 1817, en el si d'una famfiia noble i emparentada amb les ¡:rans
dinasties del passat imperial persa. Pel seu llinatge familiar, el jove Husayn'Alí estava destinat a
seguir una brillant carrera ministerial, perb va renunciar-hi i va preferir dedicar les seves energies
a tota mena d'accions filantropiques, que li van merèixer el sobrenom de •Pare dels Pobres• .
Aquestes activitats tenien lloc en un context de revolta miHenària i messiànica encapçalada per un
jove comerciant de la ciutat de Shiraz, anomenat el &b, que anunciava que el dia de Déu estava
prbx.im i que ell mateix era el prom~ per les escriptures islàmiques. Husayn' Alí va participar
activament en el moviment del Bit>, fins que tot va acabat td.gjcament amb l'execució pública
d'aquest, el 9 de juliol de 1850, i l'esclafament brutal dels seus seguidors. Alguns, pero, i entre
ells Baha'u'lWl , no foren executats, sinó arrestats i conduits a una masmorra profunda -el famós
Siyth-CMl, o •pou Negre•- on, com més endavant veurem, Baha'u'lWl va rebre els senyals que
el van fer conscient de la seva missió divina.
Més plàcida i tranquil·la va transcórrer la infància i la joventut de Charles Taze Russell, que
va néixer el 16 de febrer de 1852 a Allegheny (USA). Era el segon fill d'un matrimoni
d'ascendència escocesa-irlandesa, que pertanyien a l'església presbiteriana. La mare de Charles T.
Russell, com la de sant Bernat, el va dedicar a l'obra del Senyor des del moment en què va n6xer.
Quan el noi tenia nou anys, la seva mare es va morir i, als onze, el seu pare el va associar a una
cadena de botigues de roba d'home, que era un negoci familiar, prosperi rendible. Pero ell, per
damunt de tot, era un estudiant sincer de les Escriptures i quan tenia dotze anys el seu pare el va
trobar, a les dues de la matinada, a la tenda de la famfiia, investigant una concordança bfblica i
totalment abstret. El jove estava preocupat per les doctrines del càstig etern i de la predestinació,
i així va començar un període intens de recerca en què:
"uahada tu meote por la preoeupaci6o ea C1WilO a doctrúsu, elWIÚDÓ Ioc 'I1IJ'b e: recto. de la c:n.tiandad,
utudi.ó (las) pri\lcipales reliJiooes orientales ( ...) y qued6 vavemeo~e desiluaiooado. ¿D6ode poclra
ballat11e la verdad?". (AAuario, 197S:3S).

Sobre la infància i la joventut de Dada Lekhraj tenim ben poca informació. Va néixer l'any
1876 en el si d'una famllia humil i el seu pare era mestre rural. De jove, va viure a Hyderabat
(Pakistan), pertanyia a la casta dels brahmis, estava casat, tenia qua.tre fills i va guanyar una fortuna
notable amb el negoci dels diamants. Se sap que sempre fou una persona devota, creient, molt
respectuosa i honesta.
Abhay Charan De, més conegut com Srila Prabhupada, va n~ixer a Calcuta el dia 1 de
setembre de 1896. FJ seu pare era un comerciant de teixits que pertanyia a la com&mitat
arist.ocñtica de comerç, suvama-vanik, i seguint la tradició bengalina va encarregar a un astroleg
l'horbscop del nen . Aquest va predir que quan aquella criatura tingués setanta anys, creuaria l'oceà,

70

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, nº 9, 1992-93, 66-99
ISSN: 0212-0372. EISSN: 2014-3885
http://antropologia.urv.cat/revistarxiu

seria un gran defensor de la religió i obriria 108 temples'. El pare d' Abhay Charan De era un
vaisnava pur i va educar el seu fill segons els principis vèdics més estrictes perquè fos conscient
de Krisna. I el nen fruïa amb els acteS de pietat i estava fascinat pels festivals religiosos que hom
celebrava pels carrers de Calcuta. De jove fou enviat a la Facultat -no sabem exactament q~ va
estudiar-, perb seguint els consells de Ghandi va abandonar els estudis i va rebutjar el diploma de
fmal de carrera que li oferien els anglesos. També en aquesta ~. et seu pare va disposar el seu
matrimoni amb Radharami Datta, filla d'una famfiia de comerciants amb la qual eU mateix estava
associat.
També era comerciant Don Jo~ Escriba y Corún, pare del Fundador de l'Opus Dei, José
Maria Escriba y Alb~. que va néixer a Barbastre el 9 de gene~ de 1902. La mare, Dolores Alb~
y Blanc, era la penúltima d'una família de tretze germans. José María fou el segon fill dels sis que
va tenir el matrimoni i, als dos anys, va sofrir una greu malaltia. Desenganyada pels metges segons
l'expressió tradicional, la seva mare el va oferir a la Mare de Déu de Torreciudad -una ermita
pirenenca propera a Barbastre- i el nen va guarir-se, segons els seus bibgrafs, miraculosament.
Com en el cas de Bernat de Claravall i també de Prabhupada, José María va mamar la pietat
religiosa dins la propia llar. Perb, mentre estava estudiant el batxillerat les desgràcies es van abatre
sobre la famflia dels Escriba. Les tres nenes que el seguien van morir amb pocs anys de dife~cia
i, a més, el pare es va arruinar totalment. Com a conseqüència de la fallida del negoci familiar,
es van traslladar a Logronyo i alli, pel Nadal de l'any 1918:
"Un día de fuene helada, eo pleoo lnvieroo de Lotroòo, Joeemaña -dA ldole.:ellle- vió Iu huellM de
lo. piee d~ de u o Carmelita eobre la aieve. &tu lulellas removieroo IU c:oraz6o, que ee et~eel)cb6
eo e l - de uo amor &rude". (Beroal, 1976:51).

I afegeix l'altre bibgraf:
• Aquel alma marc:haba ducalza por CrUio: la 111ya, eo c:ambio, ¿qu6 sacñficio hac:Ca por IU Di~ ( .••)
Oio IIJl fuerte vinaje ioteñor. Alistia a diario a la Santa Misa. Se mortlficaba". (Vúqun de Prada,
1983:73).

Poc desptis, entrava al Seminari. Pero alli, no tot foren flors i violes i els seus condeixebles
li van treure els motius de •et pijaito•; tambt per la seva gran pietat li deien el •rosa mfstica". Les
burles van augmentar quan un dels seus companys va descobrir a la seva habitació un cilici, que
el jove seminarista emprava sovint per mantenir a ratlla les baixes passions i mortificar,
convenientment, els desigs de la carn. FJ 28 de març de 1925 va ~r ordenat sacerdot i va
celebrar la seva primera missa a la BasOica del Pilar de Saragossa. En aquesta mateixa ciutat va
estudiar Dret, i després d'una breu estada com a capellA de poble a Perdiguera, •un lugarejo de 870
habitantes, en la linde de los Monegros• se'n va anar a Madrid per fer-hi el doctorat. Alli, en una
data concreta, com ben aviat veurem, hi va concebre l'Opus Dei.
Victor Manuel Gómez Rodríguez -5amael Aun Wes;,r- va ntixer el 6 de març de 1917 a la
ciutat colombiana de Bacata. FJs seus pares es van separar durant la seva inflncia i aixb va ser la
causa d'un llarg calvari per a la criatura. Fou maltractat pel seu pare i per la seva madrastra i els
senyals de les pallisses rebudes el van acompanyar tota la vida. Com a conseqü~cia d'aixb va fugir
de casa. Malgrat tot, i com ell mateix escrivia:
"No ~ de mú ueverar 10lemnemeote que oaci con enormes ioquietudes npirituales: ne¡arlo aerla u o
absurdo. Aunque a mucl101 le1 parez.ca al&o ioJólito e lnc:reíble el hecho conçreto de que haya al¡uico eo
el muodo que pueda rec:ordat eo forma Cnte¡ra la totalidad cle 111 cxistençia. inçluyeodo has:ta IU propio
sucHO del DKimiento, quiero ueverar que yo .,-¡ 11110 d e - · (Ufdl.eJui, 1990:SS).

1 A la tradició vMica, el IOl ú un nombre c:arrept de deosiw &imbblica.
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Mentre corria món per la zona de Nova Granada, el jove Víctor Manuel va conèixer gent
i escoles relacionades amb l'esoterisme. Va interessar-se per l'espiritisme, la societat teosòfica, els
Rosacreu, i va llegir les obres dels gra.r1s ocultistes com madame Blavatsky, Krumm Heller, FJiphas
Levi, etc., mentre practicava les diferents branques del ioga. Però, com alguns altres biografiats,
decebut:
"de taJltu aloeueionu inteJee1ualea y hano de diJcu..- y vana palabreña insublbuleial, el "afaiiOIO
bu.elldor do la verdad" abaodo.o6 Iu eiudlldea y sus antrw eacolútieos para inle a buscar la dulzura y el
e.oca.nto del mary lo 'eonsiguió a las eocw del Mat Caribe...• . (Uzútegui, Op. eit., 73).

Z. Proves I senyals de La missió: els inicis de la institució
En el primer apartat, havíem deixat Benet de Núrsia en ple èxtasi contemplatiu. Però a
vegades el dimoni el temptava i el rondava. Un cop bo va fer en forma de merla negra i Santiago
de la Vor1gine ho descriu així:
'Benito se santiguó, 'J el plijaro se alejó de alli, lllÚ al poeo rato el diablo empet.ó a turbar IU imag.inaeión
tray6nclolo a la memoria el roeuerdo de Ulli mujor a la que en cierta oeasión bab!a visto, baei6!1dole
eodieiar IU he1111041Ur:a y eocencliendo 011111 Wmo apetltoc libid~". (Voni¡ine, 1982:201).

la temptació va ser tan forta que Benet va decidir abandonar el desert, però:
"de pronto Benlto adquirió eoocieocia clara del mal paao quo iba a dar y, arnpenticlo de oo babu
rocbazado oo6rcieameote aquella teotacióo, Ülmo4ialameote se deapojó de SUJ veatidoc, se deanud6
eompletamente, se arrojó e.o un matorral que alli cerca babfa y te revolvió uoa y otra vez entro Iu ¡arzu;
cuanclo se alt6 deliU e lo y aalió de eotte la eapesa maleza, toclo 111 cuerpo era una Uaga, po ro la tentll:ión
babfa quedlldo veoeida .••• . (VorqiDe, Op. eiL, 201).

Segons sembla, el sistema va ser tan expeditiu que Benet mai més no va tenir temptacions
d'aquesta mena. La prova, doncs, estava vençuda, i com assenyala sant Gregori: •No hi ha dubte
que un cop alliberat d'aquella temptació tenia dret a ser mestre de virtuts• (1989:76).
la fama de la seva santedat es va estendre arreu i els deixebles i seguidors van arribar-li
de tots els indrets. Despris d'una mala experiència com a abat d' un monestir veí, els monjos del
qual van intentar donar-li vi emmetzinat, ell mateix va fundar els seus propis monestirs, fuu a un
total de dotze.
Si Benet va esdevenir •mestre de virtuts• despris de vèncer els desigs de la carn, tam~
Bernat va superar amb ~xit el mateix tipus de proves que li enviava el maligne. Així, en certa
ocasió, el jove Bernat de Claravall es va adonar que estava mirant el rostre d' una dona una bona
estona i, sense pensar-s'ho dues vegades, es va llençar a un estany d'aigües gelades. Alli, mig
congelat i tremolant •comprendió que Dios con su gracia habfa extinguido totalmente el calor de
su precedente e inadvertida concupiscencia camat• (Vorngine, 1982:512). Però el maligne va
redoblar els seus esforços per perdre'! i aixJ el va assetjar amb una temptació molt més intensa.
Santiago de la Vor1gine ho explica d'una manera deliciosa:
• Una ooebe -riu- ciena joveoc illa, movida por el diablo, eomplewneDte desnuda, e introdujo e o el
loçbo eo que Beroardo donnra, y Wlto te llrimó a ~I que le desportó" (Vonl¡ine, Op. eit., SJ2).

Ell, perb, es va. girar donant l'esquena a aquella esgarriada que, amb desvergonyiment,
"empezó a palparle y trató de excitar la concupiscencia del adolescente• . De res no li va servir i
Bernat va vèncer aquesta segona temptació. La tercera es va produir durant un viatge que feia el
72

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, nº 9, 1992-93, 66-99
ISSN: 0212-0372. EISSN: 2014-3885
http://antropologia.urv.cat/revistarxiu

protagonista amb uns companys. Es van hostagar a casa d'una dona madura que:
"en CWUIIO vio a Benwdo quedó preoil.ad.a de IU bermoswa y de IU juveoil prestaocia. e inflamada de
conc:upillceocia ( . •.) preparó una cama en babitKióo distinta". (Vorqiae, Op.
S13).

en.,

Arribada la nit, la dona, de puntetes, se'n va anar al llit de Bernat i •comenzó a acariciarle
impúdicamente•. Però Bernat es va posar a cridar: •¡Socorro!, ¡ladrooes!, ¡ladrones!·. L'escena
es va repetir tres vegades i lògicament Bernat en va sortir triomfant, però va comprendre que •sï
continuaba morando entre serpientes• (i serpents de sang calenta afegim nosaltres) la seva virtut
perillava, va decidir entrar al mts aviat possible a un convent Així, als vint-i-dos anys, amb trenta
joves mts que l 'acompanyaven, va ingressar al Cistet, que feia 15 anys que s' havia fundat. Despris
de dos anys de noviciat va ser enviat a Claravall, a la Champagne, per ser-ne abat. I va ser-ho
durant 38 anys en els quals va governar el monestir i l'orde en general, amb mà severa i sense
nwsa contemplacions.
Husayn'Alí fou tancat a la masmorra subtemnia de Teheran l'agost de 1852. I va ser
precisament en aquest indret fosc, brut, amb una mala olor insuportable i ple de criminals i de
condemnats a mort, que va tenir els primen senyals de la seva missió. El mateix Baha'u'lWl ho
descriu així:
"Ciena nocbe, en uo aueiio, 1e e.wucbaroo por doquier e11a1 exaltadu palab.-..: "Verdaderameote, te
baremoe victorioeo por Ti milmo y por Tu pluma. No ta afliju por lo que Te ha KOCltacido, ai tamu
porque cu Ntú a alvo. Detltro cie poco Diol bri aur¡ir lot .....,_ 4e la lierra: bombra que ta ayudarú
por Tl mismo y por Tu oombre, para lo cua1 Diol ba beebo revivir lot coruooea 4e aquelloe que Le ban
recoooc:ldo" (Baha'u'll&b, 1992:11).

Així, malgrat el pes de les cadenes amb q~ estava engrillonat (i que li deixarien una marta
inesborrable a la seva peU), el missatge es va acompanyar d'unes sensacions estranyes, clarament
indicadores de la revelació divina que acabava de tenir'. D'ençà aquest moment va dedicar tota
la seva vida a una missió a la qual havia estat cridat contra la seva pròpia voluntat. •No por Mi
propia voluntad• ts el titol d'un dels capítols del Uibre que estic sintetitzant (p. 58).
Poc després, Baha'u'lWl fou alliberat de la presó i desterrat al país veC d'Iraq després
d'haver sofert una confiscació arbitrària de les seves propietats i riqueses. Durant aquest primer
exili:
"El aiauió el camino que tocloe loe meoajeroa 4e Dioa uteñora babCan tomado y 1e reliró a un lupr
deaierto, eaco¡ïeodo para elte propócito la rc¡ióa mootaiioea del Kunliltú" (Baha'u'UJb, Op. ciL, 13).

Malgrat les privacions severes i els patiments fisics que va sofrir a les muntanyes, aquesta
va ser una ~ de felicitat intensa en la qual va refle~tionar sobre el missatge que li havia estat
confiat. Quan va retornar, els antics seguidors del ~ -la comunitat babi- el van ~er com
el seu successor directe i des d'aqueU moment el van acompanyar en els seus exilis successius de
Constantinoble, Adrianbpolis i, finalment, a la fortalesa d' AW (Acre), a les costes de Tem Santa.
FJ clima de communitas i d'intensitat espiritual dels primers deixebles de Baha'u'l14h, el posa en
relleu un d'ells dient:

' En una carta enviada al monarca de PUsia, Baba"'UJb eacñvia: "Yo DO era mú que 110 bombre como lot demú,
doraúa en Mi leebo çuaoclo, be aquf, Iu bñAS del Toclo Gloñoeo aoplaroo aobre Ml y Me eG~eòaroo el cooocimiearo de
IOdo lo que ba aido. Eato DO vieoe de ml aioo de UDO que a TodopoderotO y Omaiapieota. Y El me ordeo6 elevar ai voz
tDin cielo ylierra y por eiiO Me .uuclió lo que ba becbo corftr 1u 14ñmu de toclo bombre de coooc:i-oto" (Op. ciL,

Sl).
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"Mucbu ooc:bea mJs de die;r; pei'IOIIU JUbsistíu coo 1a11 ..Sio u o pui1ado de «Ulile&. Nadie aabCa a qui~o
pemoecfa.o realmeote 105 zapatoc, las C19U o las túnicas que 1e ballabao e o sua casu. Ni.o¡uno de eU01,
cuando iba al bazar, podia ue¡urar quo Iol zapa101 que llevaba e ran l01 IUYOI y tampoc:o cada UDO de los
que eotnlbao eo pre.~eocia de Baba'u'UQ! podia confirmar que la capa o túnica que Uevaba 1e pene.oecra
(...) ¡Ob, qu6 jllbilo el de aquellos dfu y ~ relic:iclad y uombro eo aquellas boras" (Baha'u'UQ), Op.
cit., 17-11).

La comunitat va anar adquirint influblcia i respectabilitat i va rebre visites de dignataris i
prínceps que van afavorir la difusió del missatge de pau mundial que Baha'u'lWt predicava.
La crida o senyal que va rebre Charles Taze Russell va ser menys espectacular, perb
igualment efectiva. Així se'ns explica a la seva biografia:
"Cierta ooc:he, un joveo de diecioebo mc. lralllita por uoa de las callet de Allegbeoy. Se¡do lo que fi
miamo admitió mú tarde, IU fe (•••) babCa c:aiclo • vfc:ti.ma 61cil de la l6cica de la i.ocreduliclad•. Pero CIU
nocbe lo 111tae c:ierto caotar. Entra en u o 1116o polvorieoiO y ocuro. ¿Qu6 buaca'?. Eo &US propia& palabru
•ver ai el pui1ado de peraonas que ee rewú.a allf te ala al¡o mú uuell¡eote que ofrecer que 1oe e redol de
las i¡.tuia& promioeotu• (Aouario, 1975:34).

El jove Russell es va asseure i va escoltar el predicador, un segon adventista anomenat Jonas
WendreU, que, si m~ no, el va portar a estudiar la Bíblia amb m~ intensitat que no pas ho havia
fet fms aquell moment. I poc després, amb un grup petit d'amics, van iniciar unes trobades
setmanals per investigar la Bíblia de manera sistemàtica. Cada cop m~ atret i convençut del seu
nou camí, als vint-i-cinc anys es va vendre tots els interessos en el negoci familiar per poder-se
dedicar exclusivament a predicar. I com a conseqü~ d'aquesta activitat hom l'anomenava el
•Pastor• RusseU. FJl mateix se sentia un servent de ~u que complia la voluntat de Jebovl.
Despr~ d'una aliança fallida amb N.H. Batbour, propietari d'un diari religiós, Russell i els seus
associats fundaren una trentena de congregacions a Pensilvlnia, Nova Jersey, Nova York,
Massachussets, Delaware, Ohio i Michigan. El caràcter de communitas que assenyalàvem en el cas
de les primeres associacions baha'is, tam~ el trobem a l'experi~cia de vida de la Casa Bíblica.
Un testimoni escriu el .següent:
"Eramos 1161o treiota eu la "familía " y puuto que el ¡rupo era pequeoo era verdaderameote una fam.ilia
( •..) TodoscomCam01, donníamoa, ltabaj4bamos y adoriba.mos eu aquelaolo eclificio..•• . (Aouario, Op.
cit., -42).

Dada Lek.hraj, Brahma Baba, als 60 anys, i •cuando la mayoría de sus conternporineos
pensaban en el retiro ( ...) entraba en la fase rnú activa y fascinante de su vida. 10• Durant uns
mesos es va sentir atret a reflexionar en soledat i a meditar la lectura del Gita. I així, pels voltants
de l'any 1936:
"Uo dCa, de repente, &ioti6 como uoa oia de eoer¡fa eellpoderaba de i!, lleoúclole de Iu. A cootiouaci6o
tuvo una eerie de pocleroaaa viaiooea que altervoo tao10 111 perceplibiliclad que fue "PU de rec:ibir uoa
nueva ooc:ión aurea de la oaturaleu de IU eer ~iritual o alma; de IU relación con Di01; de la verdadera
coodici6o del muodo y de au ioterrelación verdadera entre Ioc trea• .

La seva dona i la seva nora van ser testimonis d'una d'aquestes
darrera descriu així aquella escena que qualificl d'inoblidable:

experi~cies

místiques i la

"Todo IU roctro estaba lumiooeo, con un color rojizo lumi0010, ioclu.o la babitaci6o eàba ilumi.oada coa
u u resplandor aobreoatural. la atm6rfera pareda que eJtUviera car¡ada de electrlciclad".

Extret d'un fulletó editat per la Uoivenitat &piritual Braluoa IC.11maril amb el tnol de: FIUVltMJQr. El primer ~rou
sik11doso. Lea citaciooa ea caste.l" que apeixen eo el tul pertaoyen a la mateixa foot.
10
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Experiències semblants es van repetir durant uns mesos en els viatges que Brahma Baba va
realitzar a Benarés, Caixmir i Calcuta. Fou aleshores quan decidf acabar amb el negoci de diamants
i dedicar-se íntegrament a la seva nova· missió. Va fundar la Universitat Brahma Kumaris destinant
la seva quantiosa fortuna a finançar el grup. I així, durant catorze anys unes 300 persones -en el
grup sempre van ser més nombroses les dones- van viure juntes, a Karachi. La vida era senzilla:
es llevaven d' hora, eren vegetarians estrictes i practicaven el celibat opcional. Cada dia meditaven
i escoltaven les classes i les murlis11 de Brahma Baba. Les primeres seguidores i seguidors
pertanyien a diferents castes i el fundador, per evitar diferències, va fer que tots es vestissin igual.
El grup era com una •gran fa.núlia" en la qual un pare -"baba" vol dir precisament aixb- rodejat
de dt1diu i tJotks (germans i germanes grans) vivien una vida harmoniosa i espiritualment densa,
preludi d'un món mmor.
La missió que havia de dur a terme Srila Prabhupada li fou comunicada l'any 1922, quan
va trobar-se amb el que esdevindria el seu mestre espiritual: Bha.ktisiddhanta Sarasvati Thakura.
Aquest va dir al jove Abhay Charan De i a un amic que l'acompanyava:
"Voeotroe eoia jóvenea educados. ¿,P or
(Oua Oo.wami, 1986:XV).

qu'

DO

predi.:ú el meoaje de Sri Caitanya por todo el mundo? .

I poc abans de morir li tomava a insistir:
"&toy a¡uro de que puedea explicar ea ili&)& au..uo. peJII&II1Íe1110& y razooamient.c» a la ceote que DO
eoooce Iol idiomu (beaplle hilldil) (.••) EICO terfa muy provecboeo II.DtO para li COIDO pua tu audieocia.
TeQ&O plena eaperuza d. que puedu coovertitte en u exc:elente predicador de babla in¡lea" (Dua
Gocwami, Op. cit., XX).

D'ençA aquest moment es va considerar investit de la missió transcendental de predicar la
de Krisna arreu del món. I durant anys va intentar combinar aquesta missió espiritual
amb un negoci propi de productes farmac.hltics i la vida de família. Però les coses de la vida
material no li funcionaven 12 i va acabar ab~n<l ant negoci i farnOia. Un nou somni profètic
refermava la seva voluntat missionera:
consci~cia

"Una nocbe, Abbay tuvo un 111eoo IOI"preadenle, el mismo que babCa tenido ya variu veca, ca IUI
tiempa. de jefe de familia. Srila Bhaktisiddhaola Saruvati (reconleu que era el au mettn eapiril\lal)
apareeió euc:tameot.e como Abbay lo babCa CODOCido, el Allllyui aho, ervdito, que venia directameote
del muodo upirltual, del-'quito penooal de
Uam6 a Abbay y le iodicó que le ai&uiera. Le Uamó
repetidameote y le hiz.o a!u coo la IIWIO. La dec: Ca que tomue l4lllfY4I# ( •••) Abbay cooc:luyó que 111
maacro .. dec Ca •Abora toma 14111fY41#, y atú ftntadcrame:ot.e capu de cumplir esta aWióo. AA!ee, no
era el momeoto'" (Dua Oolwami, Op. cit., XXIX-XXX).

xn-.

Després de prendre iniciació com a sannyasiu a Vmdavana, una de les ciutats santes de
l'lndia, Abhay Caranaravinda Bhaktivedanta Swami (el nou nom d'iniciat d' Abhay) va fundar,
sense bit, un grup religiós anomenat la Uiga dels Devots. Després d'haver constatat el fnàs, va

11 "MIIrll vol dir: "la ftaula". Quan toca la ftaula la ~erpeot que a'arrucra per terra l'aixeca i s'eleva i 41 un IÍI!Ibol
..- tamW 1'ba fet a Ecipte". (M. Subiraoa. 23-VID-93).
IZ Hi ba un verat de Sri Kriaoa al Srimad Bba¡avatam que d iu: "Quan em teDto eapecíalmeot milericordi61 amb al¡4
Umiro, de miu ea miu, totea lea aves posaeuiou materials (Op. cit., XXIU. Trad . meva). La fallida del oe¡ocl f&miliar
4'Abbay & interpretada ea aqueJt aotit.

u "Sep11 el modelo del liJtema eocíal vUlco, un bombre debe dejar a 111 familia a Iol cincuenta ailol para ter un

-Je reounciaote, un Allllyui, y u( dedicar el resto de 1111 dCaa a cantar, qcucbar, y predicar Iu &)orias del Seiior" (Dua
Oolwamí. 1986: XXX).
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decidir tirar endavant una idea que sempre havia acaronat: predicar la consciència de Krisna per
l'Occident i més concretament als USA. I així, el 13 d'agost de 1965 sortia de Calcuta, embarcat
en el vaixell Jaladuta, en una mena de 'viatge iniciàtic que el duria, després d'una penosa travessa,
a Nova York. Prabhupada arribava a la ciutat dels grata-cels sol, pobre i vell (durant el viatge havia
complert els setanta anys}. Instal·lat a unes golfes del Bowery va reclutar els seus primers deixebles
entre els clients d'un restaurant macrobiòtic, de filosofia hippy, afeccionats tots ells a la música,
les drogues, les dones i la meditació espiritual. Després de registrar l' Associació Internacional per
a la Consciència de Krisna (ISKCON), va fundar un primer temple al Lower East Side -el barri en
el qual començaven a viure els hippis- i va iniciar els primers deixebles, alguns dels quals, al seu
tom, van marxar cap a San Francisco per estendre el moviment. També aquí, la imatge dels pares
i dels fills i, per extensió', de la famOia, constitueix una metàfora freqüent. Abans d'emprendre el
primer viatge a l'India, Prabhupada deia als seus seguidors:
"Bn la IDdía llll!IO uae. hij<». de mil tiempcll de familia ( ..•) pero

v~

-»- mil vmiaderot hijCM"

(Dua Oo.wami, Op. cít., 130).

I a poc a poc, aquests devots, que ja havien adoptat les quatre grans prohibicions vaisnaves no menjar carn, no practicar activitats sexuals il-lícites, no intoxicar-se i no participar en jocs
d'atzar- van ajudar a Prabhupada a difondre el moviment per diferents ciutats americanes.
A l'apartat anterior havíem deixat José María Escnòa i Alb~ instal·lat a Madrid per fer-hi
el doctorat. El Fundador. segons els seus biògrafs, notava la guspira divina prop d'ell i intuïa que
quelcom havia de succeir-li. I resava:
"En un la1ín de baja latinidad, cocíeudo 1u palabru del c:ieco deJeric6, repetia: ¡DomiM, ur'ÑÚJiml ¡Ut
sit, Ut liti Que- e.o que T'U quíel'llf y que yo i&IJOro" (Beroal, 1976:66).

Enmig d'aquestes i d'altresjaculatbries, va arribar la data fundacional del dos d'octubre de
1928:
"Fue eo esta fecba, bacieodo unCM dCu cie retiro eo la cau de lot Palllu de la Calle Oarc:fa cie Pvedu
de Madrid, c:uaodo vloo al mllodo el Opus Dei. A Mona. Eaçriv' de Balacuer -cootinua la cilaeicS- oo le
¡llltó ouDC& (potq~ compreodió que la Obra ua cie DieM y IJO d-.ba robat oada de ta J)oria del Seòor)
bablar D.i clelcender a clelaiJea cie - 2 de oc:lllbre de 1921, fecha eo que IUpo coo transparente c:lariclad
que "· eotooc:et un aacerdOCB de 26 ab, apeiiU c:oDOCido, lio mecliCM humaoos, eta el inlttumento
ele¡ido por DieM pua realizar eo la tiem la empresa divina del Opus Dei". (Bernal, Op. c:it., 99).

Aquest dia, i mentre en la llunyania repicaven les campanes de la parroquia de Nostra
Senyora dels Angels de Madrid, va veure l'Opus Dei:
"Teaúa yo -coa clirl el proca¡onilta- veinO.ia aiDa, la ¡rxia de DieM y bueo humor. oada mú". (Vúquex
de Pnda, 1983:33).

Pero aixb

nom~

era el començament ja que:

"Detde ea momento ~ preclíc:ando el2 de oc:lllbre de 1962-IJO tu ve ya tr&Dqulliclad alcuoa, y empeú
a ~ar, de mala poa, porque me reAIIía a metenne a fuadat nada; pero comeoc:~ a trabajv, a
moverme, a hacer: a pooer IeM fundameniOI". (Btroal , Op, cit., 101).

Josemaría ~riw de Balaguer, que en aquesta qxxa ja es deia així, sempre es va sentir
instrument directe de Déu i semblantment a altres fundadors -Baha' u'lWt, RusseU i Prabhupada a
la nostra mostra- va notar ben a prop aquesta inspiració divina:
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"Di<~~ me Uevaba de la IIUIDO, c:alladamellle, poço a poc4, basta bacer IU c:utillo: da eau paso -pareee que
dee{a-, pon esto abora aquí, quita esto de clei&D1e y ponlo alli. Asi ha ido el Seiior coustnlyendo IU Obra
( ...) En la historia de nuestro camino juridico deotto de la vida de la lgluia, aparec:e con mucha claridad
eate juego divíno del que os bablo... Lo que he tenido que baeer u dejarme Uevar• (lkroal, Op. cit.,
101).

La fundació de la Secció de Dones de l'Opus14 i de la societat sacerdotal de la Santa Creu
són explicades en funció dels mateixos paràmetres: la inspiració directa de Déu sobre el Fundador.
Així, malgrat la migradesa de mitjans, Monseñor Escriw va iniciar un proselitisme actiu
entre la joventut universitària dels primers anys trenta. I va captar per als seus propòsits -•la locura
que Dios le pedía• (Op. ci t., 143)- una ~rie de joves, arquitectes, enginyers, un escultor, etc., que
van ser els primers membres -amb nom i cognoms- de l'Obra. Per a tots eUs sempre va ser un

pare:
"Di<~~ queria que el Opus Dei fuete 1n elantido literal del b!nnino- üna familia. Y ( . ..) • airvió de las
vittucla bumanu y eobreoaturalu del bopr de aa Fundador. Pero fi tambifa fue àempn,
verdaderameote, el Pacln de ua familia". {Be.raal, Op. cit., 31).

1 com que a les primetes residències de l 'Opus hi vivien també la seva mare i la seva
gennana Carmen, els residents les anomenaven, Abuela i Tía Carmen, respectivament, tot reforçant
aquest sentiment i aquesta viv~cia de calor de Uar.
Si, com hem vist en els darrers exemples, gai~ tots els fundadors van tenir visions,
senyals o bé inspiracions que els eren enviades des de l'exterior, Víctor Manuel Gómez Rodríguez
va tenir la certesa de la seva missió a partir d'una profunda recerca interior:
"Coo meote eo blaneo, partiendo del cero radical, aamldo eo meditaclóo profunda, busqll6 dentto de mf
miamo al Maestto Secreto... • .

1 el procediment no Li va fallar ja que:
"El Beodjto ttupu6 el umbral de m.i m&IIQón. Yo le vi venir bacia ml
1990:75).

COll

paao triullfal" (Uzdte&ui,

Després d 'aquesta experi~cia, emp!Ui un viatge, acompanyat de Litelantes, la seva esposasacerdotessa-, que el portañ cap a una regió muntanyosa i selv~tica anomenada Sierra Nevada de
Santa Marta, segons Uzcategui (p. T1) •ouo Tibet poderoso y antiquísïmo•. I alli, a ~
d'organitzar el primer grup de deixebles i seguidors, va manar construir un •eentro Magnético•,
que havia d 'ajudar a difondre la Gnosis per tota Am~rica i el món. Aquest centre tenia un cadcter
subterrani i fou anomenat Sumum Suprmwm Son.cnuuium. En aquest temple, eU mateix va passar-hi
la lniciaci6 th 1ipMrtl, que segons sembla & el camí que ban seguit tots els grans mestres de
l'ocultisme. La prova iniciàtica se'ns descriu amb un to q,ic que val la pena de reproduir
íntegrament:
"La hiato.r ia comieoza dicieodo quo el Maeatro cooocra la fecba y el dra en que iba a puat por el drama
eD cuestióo (la lnicU.Ci6 do Tipberet). A tal efeciO 4eeceodi6 a Iu eotrdu do aquella IIIOCIIda -vertida
en Templo aubtemooo y deac&lll6 aa cuerpo dreuaa ltall CIU% que hacra el pape! de lec:bo 4o peait.eme.
Anteade IICOIIatae en decdbito doral, babra IOI.icitado a.., 4iacípu.loiiiiÑ allepdoa que penaaaecieaeo
juoto a 61 y que 110 ee movie.ea de all{ paaae lo que paaae (...) Cundo el Maatro ya habra dilpuat.o
IOclu utaa otcleoa.ozu. eomeoz.ó a deaatatte uaa terrible tempatad que dutcl tret clfu y tret DOCbM.

14

El 14 de febrer de 1930, 1110111eilor Eacriñ fundave la aec:ci6 do clooel de l'Opus. Delprú diria.: -& la aeccióo
aaa ee¡uridad fiaic:a
fflica- que 80ia lliju do txo.•. (Jkraal,
Jeulliaa ao babra peaaado nUDCL O. ue111ro -

...r,

1976:127).
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Mientras esto ocurrfa el Venerable estaba sumido en una espeçiede "catalepsia" ( ...) Asimismo, la .eocilla
almobada que babfa tomado el maestro para Rposar su cabeza y la cual estaba elaborada con plwnas de
gallina, repentiname:nte 11e incendi6 ponC rola, 11e auto-incinero, y curiosamente ni la cabeu ni los demú
6rgano& del cuerpo del MaeltrO sufrieron daiio alguno como reaullado de aquet fenómeno ( ... ) Altenn.inar
e.e epirodio inici&ico y despertar el Mautro de aquet eltado cataléptico, IOdos pudieron apreciar que te
babfan realizado muebos cambios trucendentales en aquet bombre que venían tratando". (UlÚiegui, Op.
cit., 105-1<)6).

Això s'esdevenia el 27 d'octubre de 1954, i poc després, a Barranquilla, organitzava la
primera junta directiva del Movimiento Gnóstico Internacional. El grup, per raons que no queden
clares al llibre d'Uzcategui, es va desferl!, i la policia va començar una persecució del Mestre,
que, amb la seva esposa i alguns dels seus quatre fills, es proposava anar a l'India. Però les forces
còsmiques -el •sagrado Colegio de lniciados•- el van conduir a una colònia pobra de Mèxic DF.
Allí va començar a predicar el seu missatge i a organitzar reunions eso~riques. Però, malgrat que
començaven molts, ben pocs continuaven i el mestre, desanimat, volia deixar per sempre m~ de
donar conferències i organitzar reunions. Però no va fer-ho ja que:
• •.. al¡o notable me ocurri6 eu noebe. Me acoti Ueno de un amor inmenro, grandio.o, JUblime. Mi
coraz.6n 11e Uen6 de •dolor al recordar la idea de dejarlo. 10lo.. Fue enton<:es euando re10lvf no terminat
coo Iu reuniooet y ~~eguir adelante eoo lo. poco.". (U%Úte¡ui, Op. cit., 112-llJ).

3. La institució lla sen expansió

Sabem poca cosa de l'expansió del moviment cenobític que impulsava Benet de Núrsia, que,
recordem-ho, havia fundat dotze monestirs prop de Subiaco. Ell mateix es va traslladar a Monte
Cassino, per fundar-hi un dels grans monestirs benedictins de tots els temps. I el sistema missioner
emprat per sant Benet era més aviat expeditiu com ens ho posa en relleu la citació següent de sant
Gregori:
• Allà dalt, hi havia uo temple molt antic eo el qual la gent rúltep, igual com els poblea pagans aotica,
adorava Apol-lo. Per toU els vol tanta hl b1via bolcltrles consa¡radea tamW al culte del diable eo I" quall
una multitud estllpld1 d'infidels du1'11Jlt aqueU.tempt encara hi ofrenava acrifici.laerlle&J. Qu.ao el ADI
hi arribà, treoel l'fdot, cap¡iñ l'ara de l'altar i calà foc alt boacos sa¡rat.s. Et temple d'Apol·lo u
convertf en un oratori d.edicat 1 ADI Martr (Sant ~gori, 1989:87).

Aquest tipus d'actuacions rotundes de Benet de Núrsia irritaven el diable, que, segons ens
explica Santiago de la Vonigine, va posar-li paranys de tota mena, però sense èxit. Tambt un
sacerdot anomenat Florenci va esdevenir el seu adversari i en una ocasió que celebrava una victòria
obtinguda sobre el sant, li va caure un balcó per damunt i li esclafà el cap instantàniament. Benet
tampoc s'estava de massa contemplacions amb els monjos desobedients i, en una sèrie de narracions
taumatúrgiques, els castigà severament.
Tres anys després de ser nomenat abat de Claravall, Bernat va impulsar la creació del
monestir de Trois Fontaines i, a l'any següent, el de Fontenay. Aquest ritme el va continuar durant
trenta anys, amb dues fundacions l'any, aproximadament. El Cister, en vida de sant Bernat, es va
estendre per tota l'Europa occidental, arribant a Irlanda, Anglaterra, Suècia, Alemanya, Sud
d'Itàlia, Sardenya, Espanya i Portugal. Així, en morir:
En aquesta ~poca de la iniciació, el Mestre va IOtllletre als.e111 deiJtebles a una prova esuaoya, que va coosiJtir 1
fer-.e portar un piano de eua des del poble m& pròxim, que estava a unes tret bores de eamf. A pes de br.ço. i patint de
manera notable els deixebl" li van portar pe ro eU •se sen!6 frente al piano, levant6 eu parte que cub re el teclado, to<:6 u oas
euantas teelu y acto seguido eerró aqueUa cubierta de ouevo, para ouoca II1Ú volver a tocar aquel inattumento. El piano,
obviamente, se pudri6". (Uz.dtegui, 1990:88-89).
15
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"Benwdo ~en padre de 70 comCilidada, a las que 1e IWJI.8I'tn Iu 164 que 1e te 1w1 afili.ado, ea decir,
cali la mitad de Iu que ea aquet momeato C1IQla la Ordea del CÍSier". (Leclen¡, 1990:21-22).

Tanmateix, el paper i la influència de Bernat no restava limitada a l' interior de l'orde, sinó
que va intervenir, reiteradament, en els afers públics de l'Església, defensant sempre la prioritat
dels interessos espirituals damunt els materials. Una de les actuacions polítiques més recordades
de Bernat és la prèdica d'una croada que va acabar de manera desastrosa.
A nivell doctrinal, Bernat va tenir adversaris, el més important dels quals va ser Abelard.
La pol~mica que va enfrontar els dos homes entre 1139 i 1140 va ser extraordinàriament violenta
i tot sembla indicar (Cfr. Leclerq, 69-70) que Bernat va fer condemnar Abelard de forma injusta
i sense donar-li l'oportunitat de defensar~se.
Baha'u'lWl sempre va rebutjar el proselitisme agressiu, perb, en canvi, insistia en la
necessitat de compartir la Revelació per part d'aquells que l'havien rebut o reconegut. I així, ell
mateix, poc abans d'emprendre el camí que el portaria a un nou desterrament a Constantinoble:

vano. de IW

jardio al que mú tarde 1e le ciaria el DOI!lbrc dc Ridvú
m.isi6a. Ovraute a c:uatro .00. IÏ¡uÏcote5, aJIJiqlle DO le
c:oaaideró apropiado eouDCi.arlo abiename.ole, lo. que Ubíau oido a Baha'u'Wh c:oa¡partieroo
¡radualmcote coa ami&OI de coafiaoza la ootkia dc que Iu promesu del B4b allabfao c:umplido y que
el •oea de Dios" llabCa amanec:ido•. {Baha'u'UQ¡, 1992:20).

"rewli6 a

compaiieroc ea

1111

r Paraito") '1 lea coofi6 el lleebo c:eatraJ de •

A més d'aquest sistema de difusió del missatge podríem dir-ne •boca a boca•, Baha'u'Wh,
en aparent contradicció amb el que dèiem fa un moment, va escriure nombroses cartes als líders
polítics del seu temps. Aquestes cartes, dirigides als •Reyes y Gobemaotes del Muodo• , van tenir
destinataris com l'emperador Napoleó m, el pontífex Pius IX, el rei prussià Guillem I o bé la reina
Victbria d'Anglaterra. El contingut d'aquestes era una barreja de consells i amenaces no
precisament amables16• Sembla que cap dels al·ludits es va dignar a contestar. Baha'u'll~ va
comptar sempre amb l'antipatia visceral de la clerecia iraniana (i també de les autoritats civils del
seu pafs). En canvi, va saber guanyar-se l'admiració i simpatia de les autoritats en els llocs on va
patir exili i sovint els ministres, governants i altres líders polítics van ser els seus millors aliats i
protectors.
L'expansió dels Estudiants de la Bíblia, que després s'anomenarien Testimonis de Jebovà,
es va afermar a partir dels anys 80 del segle passat. L'abril de 1881, Russell publicava a la Zion's
Watch Tower (la famosa Atalaia) un article titulat •Se necesitan 1.000 predicadores•. El mateix
any constituïa la societat Zion' s Watch Tower Tract (avui anomenada Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania), l'objectiu primordial de la qual era: •diseminar verdades de la Bíblia en
diferentes idiomas por rnccHo de publicar tratados, foUetos, papeles y otros docurnentos religiosos•
(Anuario, 1975:40). I, a mesura que augmentaven les congregacions dels Estudiants de la Bíblia,
inicialment anomenades ek.k.lesias, tambt creixia el patrimoni immobiliari de la Societat, que
comptava amb béns a Pittsburg, Allegheny, Pensilvlnia, i després el Plymouth Bethel, seu central
del moviment a Brooldyn, Nova York. El proselitisme fou sempre molt actiu i adoptava difemtts
formes. En primer lloc, hom enviava predicadors, també anomenats •pelegrins• a viatjar pels
diferents comtats düonent el nou missatge de Jehow. En segon lloc, d'ença el 1899, hom endegà
una campanya de lliurament de fulletons que es donaven a la gent quan, els diumenges, sortien de
les esglésies. Així s'obtenien adreces, i aquells que demostraven interu eren visitats posteriorment

16

Ea UD dela miaal&e• ela deia: "Ob Reyea de la TtetTa! Ha veaido Aquel que ea eleobcraoo Seòor de IOdo. El ReiDo
., ck Dioc, el Protector omaipolente, el que subsiste por si M:iamo (•.•) Si oo prciCaia ateoc:i6o a Iol Cooacjoc que (...)
\emoa rcvelado ea ella Tabla, el c:uti&o divino 01 ualwi deade IOdu Iu direc:c:íolleJ y la ~euteoc:ia de Su jllllicia ~en
prot~uoc:iada coo1ra voeotroe. Ea dra DO lelldreil poder par. rcsiJtirle y rec:oooc:ercil vucstn propia impococia".
(BW'a'UA, Op. c:it, 45-46).
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a les seves cases. Una tercera forma d'estendre el moviment era mitjançant debats públics que
enfrontaven Cb. T. Russell amb altres líders religiosos. Alguns d' aquests debats van durar dies i
foren realitzats davant milers d'espectadors, com una mena de gran show religiós. Rus.sell
combinava aquestes activitats amb llargues gires de predicació per l'interior dels USA o bt per
l'estranger. En el primer cas, sovint viatjava amb trens especials i acompanyat de nombrosos
col-laboradors. Acostumava a dirigir-se a grans auditoris. La finalitat dels viatges per l'estranger
era semblant i així, per exemple, la primera gira internacional el va portar a Europa, Asia i Africa.
A Londres va establir-hi un magatzem de publicacions de la societat i va negociar la traducció de
la literatura dels Estudiants de la Bíblia a l'alemany, francès, suec, dan~-norueg, pol~ . grec i,
poc des¡ms, a l'ital.il. Amb aquesta activitat incessant Ch. T. Russell es va guanyar nombrosos
enemics: Satanàs, el Diable17 en primer lloc i el clergat religiós que l'odiava i el va difamar
contínuament, en segon terme. Però, a mts d'aquests adversaris gen~rics, en va tenir d'altres de
m~ pròxims: un antic aliat, N.H. Barbour, tambt el va difamar; la seva pròpia esposa se'n va
separar, acusant-lo de crueltat i una afillada del matrimoni, la senyoreta Ball, el va acusar
d'immoralitat despzú de conviure amb els Russell una bona colla d'anys. També va ser acusat de
vendre un blat suposadament miraculós. Però els atacs mts forts i sagnants els va rebre despd:s de
1'1 d'octubre de 1914, la data que havia profetitzat (amb una notable perspicàcia com ts fàcil de
comprovar) que s'acabaria el món.
Quan es va produir la partió de I'India i el Palcistan, les seguidores i seguidors de Prajapita
Brahma van decidir de retornar a l'lndia, d'on moltes procedien. Però la comunitat s'havia guanyat
el respecte del govern musulmà, que els va demanar que restessin al Pakistan. Finalment es van
instat· lar a Mount Abu, la seu central de la Universitat espiritual a l'actualitat.
D'ençà els anys seixanta el moviment es va començar a estendre per Bombai, Nova Delhi,
fans a arribar a les 800 ciutats hindús que actualment tenen una seu de Brahma Kumaris. L'expansió
internacional es va produir despzú de la desaparició de Brahma Baba, i concretament l' any 1973
hom fundava el primer centre a Londres i seguidament al Japó i als Estats Units.
També el fundador va tenir problemes com a conseqüència de la seva trajectbria religiosa.
En aquest cas, el conflicte va venir d'un grup d'homes, marits d'aquelles dones que havien decidit
de recloure's amb Prajapita Brahma per meditar, que furiosos per l'abandonament de la llar
d'aquelles, van contractar un assassí famós per matar-lo. Malgrat que hi havia un guarda a la porta
de l'entrada principal i un altre a l'habitació del fundador, l'assassí es va colar i quan anava a
clavar-li el punyal, Brahma Baba va parlar amb DW, i la seva serenitat va desarmar l'assassí, que
es va desmaiar. Desprts, aquest, penedit, li va demanar perdó.
Abhay Charan De. de sempre, va tenir clar l'objectiu de la seva vida: difondre el missatge
de la consci~cia de Krisna allà on fos i amb qui fos. A l'lndia ell sol escrivia, imprimia i
distribuïa una revista -BacJc to Godlwxl-, de la qual va enviar exemplars al president del pafs, Dr.
Rajendra Prasad, i a Gandhi, a qui aconsellava deixar la política i que •por lo menos durante un
mes, le pedía Abhay, Gandhi debfa retirarse y ocuparse en conversar con éJ sobre la BhagavadGita• (Dasa Goswami, 1986:XXID). Però, a l'lndia, el seu missatge no va trobar ressb. En canvi,
als Estats Units el moviment es va expandir de manera notable. Un dels primers actes de masses
organitzat per lSKCON va ser el festival Maotra-Rock-Dance, celebrat a San Francisco i preparat
per Mulrunda, el primer deixeble casat de Prabhupada. Al festival hi van assistir Timothy Lcary,
el profeta de l'LSD, i Alien Ginsberg, ideòleg de la contracultura, que va presentar el swami al
públic. Prabhupada, tot i recon~ixer que aquell no era un lloc idoni per a un monjo, estava encantat
de la quantitat de gent que hi havia acudit. I sempre va impulsar i animar els seus deixebles que

17 "Duraote todoc loc .00. que fielet repartidoru y ocroa Eltudiante.a de la Biblia proc:lamaroo celoumeote las baeou
ouevu, SalaDú el Diablo nuJIC& allojó IU IIWIO oi ee detuvo eD sus afuerza. por aplularloc y destnlirloc. Lo lllbiera
Joa111do, tambi4o, ai DO fuera por la proceceióo divina que leolao". (197S:6S).
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organitzessin festivals i actes massius i espectaculars. L'exemple d' un Rathayatra celebrat a Londres
pot ser un botó de mostra del que intento assenyalar:
"(Lol devoeoe) le rec:oaeiÚII eo el aeropuerto para Uevarte eo belic6ptero U.. el mú ¡rande
.cootec:imieoto, el mayor bthayatra celebrldo jamú. La procesióo irla Picadilly Laoe abajo, ak.aozaodo
el elimax eo uoa grau tieoda de looa cD Trafalpr Square". (Dua Golwami, Op. eit., 246).

També les arribades i acomiadaments als aeroports adoptaven uns aires espectaculars i
apoteòsics, amb ds devots esperant i cantant al guru i oferint-li reverències i collars de flors••.
I cal dir que Prabhupada va trepiljar molt aeroports. Si bé inicialment va ooocentrar els seus
esforços als USA, ja que estava convençut que si els nord-americans adoptaven la consci~ de
Krisna, la resta del món ho farien tot seguit, en deu anys va realitzar vuit viatges per tot d món.
Fll mateix ho justificava dient:
"Voy v~aodo por todo el muodo dol o 1re1 - a l do. Mi cleber • v~ar para que lol 4ia:fpuJo. que
me luul~~eeptado eomo IUJ'\1 oo eaipo. Ea • mi anaiedM". (Dua Oo.wami, Op. eil., 219).

D'altra banda, el món, malgrat les divisions polítiques, •oosotros (...)lo vemos como tierra
de Krisna• (p. 187), i així li era igual anar a Austñlia que a Nairobi. Als 73 anys, Prabhupada
havia inaugurat 21 temples, perola seva intenció era obrir-ne, almenys, 108.
A Prabhupada sempre li va agradar con~ixer i tractar gent important i famosa, i ts ben
coneguda la seva relació amb George Harrison i John Lerulon, que van comprar la casa dels Hare
Krisna a Londres. Encara que •Prabhupada imaginó una revolución mundial de la conciencia
encabezada por los Beatles, conscientes de J<risna• (p. 156), Harrisoo i Lennon mai van arribar
a ser devots actius. Sí que ho van ser, en canvi, Alfred Ford, besntt d' Henry Ford i Elisabeth
Reuther, filla del 1Ider del laborisme Walter Reuter. Ambdós, propietaris d'una fortuna
considerable, van facilitar ds diners a Prabhupada per comprar una casa-palau a Detroit. Altres
famosos amb qui Prabhupada va tenir relacions van ser Amold Toynbee, Alfred J. Ayer, el filòsof,
Donovan, el cantant i, malgrat que tenia audi~cia per entrevistar-se amb Indica Gandhi, en el
darrer moment l'entrevista va ser anuHada. Un aspecte complementari fa referblcia als grans
projectes immobiliaris que pensava dur a terme a Bombai, a Mayapur i a Vmdavana. El pla que
tenia pensat per a Mayapur, per exemple, era tan faraònic que:
"uombró a 101 arqultec:IOI to mlsmo que a to. devotol; parec:Ca IIIÚ 'rande que el Capitol de to. Ealad01
UD.icloc o la Calec!Rl de San Pedro (...) El ~mplo tambi& alberpr(a uo palacio eo m.i.o.ialun eo el CI'M
reaidieao tu 4eidadea cie lladha y Krisoa, rodeadaa de .tas y eolu11111U de plata, oro y piedru. El
Mayapur Cbancltodaya Maodi.r y la eiudad de Mayapur eeñaJI la eecle muod.lal de ISXCON". (Dua
Oolwami, Op. eil., 20S).

Pero segons el seu biògraf oficial , a mesura que augmentava la força i eJ prestigi de
l'Associació, també creixia •¡•oposició dels ateus• (p. 173). I en efecte, al llarg del seu itinerari
devocional, Prabhupada va patir un bon nombre de dificultats. Des d'una insolació que va tenir a
Nova Delhi quan intentava vendre pels carrers els nllmeros de BacJc to Oodhead, o la vaca que d
va cornejar, fins als problemes dom~tics que va tenir amb la seva dona i els seus fills, que li

11

Uo boo exemple pot eer aquella arrib.da a l'aeroport de Healhrow, a Loodrea, que ee' u c!elcriu així: "Eo cuaoto
Prtbbupada cle8ce.odi6 IM etealeru del avióD, le Uevaroo " un eocbe a uoa ala de penooajea íJUJUU (Vap) liD t.nef que
tfeetuar tu formalidadet de i:omipiiCióo y aduaoa (...) Prabhupada aJi6 del eclific:io y ee diriai6 al ruplaDdec:ieDIA! biJJ
Royot que te uperaba fuera, por oorlella de Joho I.ADDOD . Eo.ttó y • ~eot6 eoo Iu piemu eruzadu eo el uieoto de atrú".
(Oua Oocwami, Op. cit., 160-16 1).
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demanaven més dedicació als negocis familiars". Més endavant, Prabhupada va entrar en un
seguit de litigis per uns terrenys a Bombai. I ell mateix, com recull el seu biògraf, ho explicava
en termes èpics i mftics: •Prabhupada estaba luchando dellado de Krisna; por tanto, el Sr. N.
estaba oponiéndose a la Suprema Personalidad de Dios• (p. 235) i comparava •al Sr. N. con d
demonio Kamsa del Srimad Bhagavatam, que intentó repetidamente matar a Krisna• (p. 234). Un
altre conflicte seriós va ser l'acusació pu"blica feta a ISKCON de ser una secta i un procediment
judicial en qu~ s'acusava al president del temple de Nova York de controlar la ment dds devots
per retenir-los en el temple. De totes maneres:
"Prabhupada decfa que cuanto mú alborolo provoçaa la opo&icióu. mú famoa RIÚ la coocieocia de
Kriaoa". (Oua Oocwami, Op. ciL, 319).

L'Opus Dei va néixer geogràficament a Espanya, pero des del pòmer moment, va tenir
vocació universal, i per tant, un proselitisme molt actiu va resultar consubstancial a l'Obra. Una
frase, que segons els bibgrafs estava constantment en els llavis del Fundador, resumeix bé aquest
esperit de missió:
"de cieo almu -(!.e ia- oos i.Dtereaao las cieo (...) cada a1ma vale IOda la AJ~¡re de JesuçriJIO" . (Beroal,
1976:171).

L'expansió internacional va començar immediatament després de la Guerra Civil. EJs
primers viatges es van fer a Portugal i després a ltllia. Ben aviat, hom teixia una estralqia
clarament expansiva i Mn. Escrivi recomanava vivament als seus deixebles que aprenguessin
idiomes per estendre l'Obra arreu dd món. La instaHació del Padre a Roma, l'any 1946, i
l'adquisició de la seu central10 marcaran un bon punt d'inflexió, que els portarà a dirigir-se a
Anglaterra, França, Irlanda, Mhic i els Estats Units.
"El OpUJ Dei -(!eia MoDJ. Eecriri- ee eocueotra Wl a JUSIO ca lDJialema como ea Kco1a, eo NiJcria
como ea Japóo; ca kNI Eaadol Uo.idol como eo Allltria, ca lrlaDda como e o Múico o Ar¡eotioa; co cada
•itio u uo reoómeoo teoló&lco 1 puCoraJ entaiudo eo Iu alm.u del pa{s. No
~lado e o uoa cultura
determinada ol eo una coocreta ~poca de la biJtoria". (Berul, Op. elL, 1&4).

w

Semblantment, eU fomentava l'esperit missioner en els membres de l'Obra. En una nova
citació llegim:
"de la miama manera que el Seoor eovió a sw di~efpulo., eovio 10 a IDJS hijot a ahrir ouevu obru de
apoctolado: tao pobres como Iol primer01 di1Cfpul01, con la beodiçi6o que el Seiior Iu ela deade el cielo
1 la que yo lea do1 eo la tierra•. (Berul, Op. cit., 279).

Fll, des de Roma i •con una ilimitada confianza en Dios• (p. 278), seguia l'expansió
missionera arreu del món. Tanmateix, tots els esforços realitzats en aquesta direcció li semblaven

19
La n1p111111 amb l'espoa a'exptic:a dieot que aquuta era molt afecciooada al te -uo COII'IIm bea poc vai.aava-lelteu
marit ti rec:rimloava aque.ta prktic:a. Eo uoa ocui6 Abbay Charaa De li va dir: "teodiÚ que ele¡ir eotre el t-' o 10. O •
acaba el 1.6, o 10 me voy•. La ~ de Abhay cootest6 bromeando: "bueno, eotoocu teodri que reouociar a mi llloarido"
(Da.sa Oo.wami, Op. cil., XXV). I eU ee'o va anar de cua.

20 "El Cole¡io Romano fue eri¡ido el 29 de juolo de 194&. Comenzó eo uo viejo edifiç io del Parioli que habCa 1ido
de Hun¡rl'a ante la Santa Sede. Coue¡uir aqueUa casa fue autiotica auclac:ia, porque carec:Cao de ~
ecooómico.. Pideo el importe en fraocol .uizoe -çomeot6 Moos. Eecriri de BaJa&uer por aqueUo. dfu.. Como oo teac11101
nada, ¡qu~ mú le da al Seiior facililai"DDO fraocot.uizoe c¡ue tiru ilaliaoas!. Y aparecieroo Iu per.oou ditpllUIU a adquirit
ese inmueble 1 a fioanciar l.u obru oeceaariu para iDSialar allt, no a6lo el Cole¡.io Romano -eeotro de fotmaci6n para IDCÏOI
del Opus Dei de todo el muodo-, lioo la 8ede central de la Obra". (Beroal, 1976:2&2).
le¡~~C:ióo
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pocs, i els deia:
"Nunea tendremos el dinero JUficiente para dilalar la tarea con la rapidet que el Seiior ooc da a enteoci11r
(..•) la Obra eeri aiempre pobre: ai11mpre lle(:esitant mú de lo que tenga, ai ba de cumphr "" finu
apostólicot por muy abuodantes que parucan 1111att01 mediot a Iol extraiios" (Beroal, Op. ciL, 281).

En els darrers anys, el Fundador va incrementar els viatges i un tipus de catequesis massives
-les anomenades "tertulias"'- per realitzar les quals era necessari habilitar llocs amplis -gimnasos,
esplanades, teatres, etc.- on "gentes de muy distintas profesiooes, ambientes, razas y lenguas, le
escucharon• (p. 256). Malgrat que el nombre d'assistents podia arribar als cinc mil, segons ens
diuen els seus biògrafs, no es perdia la intimitat i l'aire de famfiia. Sintetitzant: a la mort del
Fundador, l'Obra estava arrelada en els cinc continents i com va titular un diari italià en primera
plana amb motiu de la seva mort, "nús de sesenta mil personas le llarnaban Padre" (p. 278).
Però el llarg cam1 de gènesi i difusió de l'Opus Dei va estar eriçat de problemes.
Calúmnies, acusacions de tota mena, campanyes de desprestigi el van acompanyar sempre, i segons
aquesta versió oficial:
"Todot coiociden en que la reacción del F~todador del ()pua Dei fue r.iempre tobreii&!Ural. Ofrecfa JU Mua
por lot que le calumniaban, y animaba a Iol IOCiot de la obra a que bíci11ran por ellot morUficacioduru, inclu10 corporalu. NI una palabra de falla de caridad ~xpone don Joa Luia Mllu¡uiz.- a uc;ap6
de lliS lablot: era nrdaderameote beroico, pues JUfrfa mucbo". (Semal, Op. ciL, 246).

EJ mateix Fundador ho confessava dient:
•¿Y ai 01 inJUitao? M ú que a mi, me parece que DO ... ¡como un 1rap0l. Ue¡6 un momento en el que tu ve
que ir uoa oocbe al aa¡rario, all( eo Die¡o de León (DOm del carrer d'uoa de les primerea reaid~nciea de
I'Opua), 1 decir: Seiior -y me cottaba, me co.laba porque 10y muy toberbio, y me caCu uooc
ll&rimoDI!II ..•-, li tu DO oeceaitu aú boon, yo ¿para qu6 la quiero?. (Semal, Op. ciL, 251-252).

Pel que fa a les relacions de l'Obra amb la societat civil, i sobretot amb el món polftic
espanyol dels anys seixanta. ts ben coneguda la pertinença d'alguns ministres i alts càrrecs públics
a l'Opus Dei. Però la transcendmcia d'aquest fet sempre fou negada ja que "nada tenra que ver la
Obra con la libre actuación de sus socios en la vida pública" (Op. cit., 264), i, en aquesta mateixa
direcció, hom cita una frase de Mons. Escrivlf quan un cardenal el va felicitar pel nomenament d'un
membre de l'Opus com a ministre. Diuen que don Josemarl.a va comentar:
• A mi DO me va ni me viene; DO me impoN; me da i¡\1.11 quo eea mulistro o barrelldero, lo 4nico que
me ioterel& ea que ee hap aanto en au trabajo" (Vúqun de Prada, 1983:239).

El caràcter universalista dels dos darrers moviments que he ressenyat -Hare Krisna i Opusis tam~ ben present a Gnosis, i així, Uegim una frase contundent:
"uoo de loa plallü de V .M. Samael Aua Weor fue, ba aido y teñ, el de extender por lot cioco
contioeotea la doctrüla a(oteait (Ooocia) para d.eavelar al bombre oriental y al occidental, conjuntlllleote,
toda la cieocia berm6tica de la auto-Ube111eióo" (Uzúte¡ui, 1990:44).

Al començament, aquest missatge va ser tram~ en el deambulatori del Mestre per Panamà,
Costa Rica, Honduras, San Salvador, Nicaragua, Guatemala, països que va travessar a peu
'dejando su huella, impartiendo atorrentes sus sabias enseñanz.as, despertando grandes inquietudes
en quienes las recibfan" (p. 435). Progressivament va adoptar sistemes més sofisticats i massius de
difusió del missatge i els seus esforços no foren en va:
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"Soo mucboa de milea de pei"'IOIU las que estudiu ouesii"Da libro5, y • multiplieartn mucbo m.ú eo el
f'ulllro. Hemo. empreadido Ulla IT&D c:ampüa de publicidad eo IOda Am~rica Latina, Elladc. Unidol,
Canadi, Eoropa. Africa y Aaia; bema. lanzado misioneros en IOdaa direcc:ionea y &tm lomaD la palabra
eo Univenidadea, Cuu Cullllrales. i.dio, Televisióo, casas de liunilia, etc., y que 8dem.ú fundao
e~C:uelas doode 1e eltlldiu 1011 ¡randes milterioa y la. upec:toc c:ieotífieo~ del Coana. infinita".
(Uzc6te¡ui, Op. cit., SJ).

Els milers de seguidors d'aquesta citació esdevenen cinc milions en un altre lloc (•hay cinco
millones de gnósticos esparcidos en el mundo que estudian nuestra doctrina• (p. 52)), i el Mestre,
en moments d'exaltació no reprimia el seu entusiasme dient coses d'aquest estil:
"El Movimiento CJn6lltico avaua eu forma arrolladora, y ya nada ni nadie, podri
marçba lulllÏDoA y triuof'al". (U&útepi, Op. ciL, 13).

detene~

eo Nia

O bt aquesta altra citació semblant:
"Nuea110 M.ovimieoto Goóltico 1e ba hedlo poderoeo de8de Nortum~rica U.. la Pa.ta&oaia. EM ., 110
movimieato fuerte,., el movimieuto mú poderoeo que eu a ac:tualea momeatoc ee haya fwldado. Prooto
babremoa de c:omeiWU las c:ampaòu de Europa; deapu& proseguiremoc cou el Mecfio...Orieute. Y de
acuerdo a como esti e~C:rito, por llltimo el Movimieoto Gn61tico produeiB una venladen revoluci6o
e~piritual eo el cootioente Ali4tico. Cua.odo eato - . yo aüsmo, con alpoot 01101 bermaooc me retirar6
a la Meleta Central de Atia, a uoa cave111110lilaria ( •..) Alites de que 1e acerque el eatacliamo final ( •••)
..,. que uf lo merezcan, eedo Uevadol, ea ua auevo bodo, a cierto Jugar ~ec:reto del Oc&oo Pacifico.
De.de allC venmoa la c:atúuofe". (Uzc6tegui, Op. c:it., 326).
Gai~ al final de la vida de Samael Aun Weor, el Moviment Gnòstic Internacional va
convocar un •Encuentro Internacional de la Cultura Hennética•, a Guadalajara de Mwc. L'bit
de la trobada va propiciar un altre ·eongreso Gnóslico Internacional de Antropolog(a•, celebrat a
Jalisco. Per aquest darrer, els estudiants del Moviment Gnòstic li van contractar un jet particular
que el va transportar des del OP mexicà fins al lloc de destí. AJJC, a l'aeroport, l'esperava una
multitud fe.rvorosa que el va saludar, aclamant-lo. En el congrés hi va participar Mario Moreno,
Cantinflas, i en el discurs de cloenda el Mestre va enfasitzar la necessitat de missioners per
propagar el missatge:

"Neeeaitamoc misiooeroe debidameote preparada. para el CuaM y Europa; bombru pac:ieotea, c:apac.,
de 10p0rtar las mú atduu ditciplinu i amiga. de la c:ullllr&. verdadei'OI a~piraates a la Cie:oeia Pura(.••)
Queremoa mlaiooeroe que uC como leaJ! cieatílic:oa, tambih leaJ! pOelal .•• • . (Uzútegui, Op. cit., 364).

Ell mateix donava l'exemple i cada any feia dues gires missionals en qu~ visitava les
associacions gnòstiques i feia conferblcies públiques per difondre el missatge. Fins i tot va pensar
en la creació d'un Ministeri de Propaganda i una ràdio emissora a les Antilles, projectes que no
es van dur a terme.
Finalment, cal assenyalar que malgrat la declaració del Venerable Samael segons la qual •no
estarnos contra nadie, no atacamos doctrina alguna, respetamos a todos los autores, escuelas, scctas,
religiones, logias, sociedades, etc. • (p. 1 I 1-1 12), tant el Mestre com la seva obra van patir
nombrosos problemes i dificultats. Ell mateix, segons se'ns diu, va lluitar constantment contra els
representants de les lògies negres i de les forces del mal. la victòria que va obtenir sobre aqueUs
no va impedir, pero, que els gendarmes, com ja hem vist, el perseguissin, ni que la sement de
l'heretgia i el cisma fructifiqu~ entre els seus primers deixebles amb els conflictes que a.ilb va
comportar.
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4. Característiques personals del líder. Escrits i doctrina

sempre

Sembla que Benet de Núrsia
va ésser un sanL A més de tenir el cor d'un ancià i de
viure allunyat de tota mena de plaers, •com que tenia el cor fix en el cel, ni una sola paraula no
sortia vanament de la seva boca ( .••) la seva paraula era de tanta eficàcia que no solament no
deixava lloc al dubte ni a la incertesa, sinó que era una sentència irrevocable• (Sant Gregori,
1989: 102). Tota la vida va practicar una ascesi dura i passava moltes nits de vetlla, resant. De molt
jove, també, va tenir el do de la taumatúrgia i era capaç d' endevinar el pensament dels altres li
ressonaven a les oïdes fins i tot les paraules del pensament• (Sant Gregori, Op. cit., 99)) i va fer
nombrosos miracles que mostren que era un home de Déu, ap¡~ de ser generós amb els pobres
i desvalguts i ple de misericòrdia amb tothom.
Sovint la iconografia ens presenta Bernat de Claravall amb un cos demacrat pels dejunis i
amb una palidesa tan espiritual que sembla pertànyer mb a l'altra vida que no pas a aquesta. I, en
efecte, Bernat va portar la mortificació a límits dificils de supera!. Segons Santiago de la VOJi¡ine,
les seves vigOies •¡ban nW ana de lo que la naturaleza humana normalmente suele resistir•
(Vo~, 1982:514) i el temps que necessitava per dormir li semblava perdut. Tanmateix, •si
c:onúa ~s diu la mateixa font- no lo hacía por satisfacer su apetito ni por dar gusto al cuerpo, sino
para evitar su desfallccimiento y sosteoer sus fuerzas trsicas. Para 6, tener que corner constituCa
un auténtico tonnento• (Voligine, Op. ci t., S 14). Però com que la gula ~ un pecat capital, durant
una llarga temporada es va alimentar, exclusivament, de fulles de faig que eU mateix es coïa. Però
fins i tot a.ixb, li semblava pecaminós i, escrupulós com en, •después de cada comida examinaba
su conciencia y tral3ba de averiguar si habCa cornido I1W de lo nccesario•. I a.i.x1, si s'havia menjat
més fulles de les necessàries o se les havia cruspit amb fruïció voluptuosa •ïmporúase a si mismo
severa.s penitencïas• (Voligine, Op. cit., Sl4). Leclerq (1990) indica que sovint Bernat estava
esgotat i eJttenuat i dona pistes més sòlides que no pas les aportades pel Vorigine per explicar
aquesta fatiga21 • Sota els hM>its hi portava una túnica de pèl de cabra ben aspra per mortificar-se.
Sinteti.zant: •minada su salud y extenuadas sus fuerzas corporales, por el trabajo, las abstinen<:ias
y las vigilias, el santo llegó a tal estado de agotamiento y debiHdad que le resultaba sumamente
difícil practicar las observancias monacales• (Voligine, Op. cit., 516). Vist ailtb, no resulta
estranya l'afirmació en q~ se'ns diu que: •Ja:rrW rió de manera incontenible y descompa.sada"
(Voligine, Op. cit. , S lS). De totes maneres, i a pesar del que anem assenyalant, Bernat va sentir,
de molt jove, la temptació del poder i va participar activament a la política del seu temps.

e·

"Supo «&001 Leclerq· lo que N la WlueDC:Ia, el .úí10, el pruti¡io y la &Joria peli¡rou. Sufrió poc ea
dual.iclad exitteote eo (1 : eer uaiiiOIIje couqrado al claprudim.ieM.o loCal, Wl eootemplaóvo llamado a
la b4tquecla de IOio Diol, y uo bombre mezelado coa lc» 0111otot ptlblicos y fonado a la polftica".
(1990:71·79).

I, d'acord amb el mateix Lcclerq, sembla que Bernat va sucumbir a l'atracció poderosa de
la política i del seu propi carisma, ja que •quienes babCan convivido o trabajado con 6 , no podCan
olvidar su hechiz.o• (Op. cit., 107). Santiago de la V<ñgine, no obstant això, nega aquests aspectes
i, eo canvi, posa en relleu la profunda humHitat de Bernat dient:
"CIIOIIIO mú eafuen.o. bada el munclo eou.ro por eBAizatle, mayor empello ponta il eo tebajane y
abatirle (...) 61 • colllideraba aaf mimo iui¡oificante e Cofimo ( ...) çoovencido de que era el ~ltimo de

11

Leclerq, comentant l'ettat de aJut de Beroat de Claravall, diu: "a ba creido poder reeoDOCer una ¡utritia cr6eica
... clllmiD6 eo ~lcera de pOoro, 1e0mp&ilada de oeural¡iu,
y calambrea utomiCalea, di.lturbio. ior.e.tiMJa y
IMIIÏL Níoauoa de eatM cloleDCiu era mortal, oi tal vez pve, pero 10Ciu juow expiK:aa - upeçiO demKrado y .-o pQido coo p6mulc» que dambe Goclofreclo de Aoxetre. Coe freeueliCia, por no clecir babi~ Be~ •
atia e.-ouaclo y a¡ocado" . (Leclerq, 1990:23).

c.-o.

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, nº 9, 1992-93, 66-99
ISSN: 0212-0372. EISSN: 2014-3885
http://antropologia.urv.cat/revistarxiu

85

todos". (Vofi&ine, 1982:Sl7).

Gaudia de la companyia i del tracte dels monjos senzills i més aviat justos d'enteniment, i
no desaprofitava l'ocasió per manifestar el desdeny que sentia envers ell mateix. Un cop que estava
molt malalt deia als seus monjos:
"Hei'IIIAIIOS, ¿p« qu6 oa empdai. eo COUIUYV entre voeoe:ro. a una criatura laD milenble como yo?. No
me oec:e.itai1 para lllllla. Soil111ficientemen1e fllertet para valei'OI por vOMIIIOI mi.moa. Permilidme, pve~,
que me vaya; oa lo rue,o• (Voti¡ine, Op. ciL, Sl6-Sl7).

Però com que no van deixar que se n'anés, Bernat de Claravall va escriure una obra
abundant. FJs seus llibres i la seva doctrina es van centrar en tres grans temes: el pecat, Crist i
l'Església. I entre els seus escrits, sobresurten: Sobrt els graus d 'humilital I tk ~rbia; les
Homilies en lloança ck 14 Verge MariOD; una Yuta tk Sani Malaquiu; els Sermons sobrt el
Olnlic ckls OWics i la famosa Sobrt /Q COMúkraci6, unes pàgines vigoroses dedicades a l'esperit
de servei que hauria de caracteritzar la jerarquia i que va dedicar al Papa Eugeni m, antic monjo
del Cister. Bernat de Claravall, finalment, sempre va manifestar als seus amics que tot allb que
sabia, bo havia a~ resant i meditant en la solitud dels boscos i dels camps i que els seus millors
mestres bavien estat les alzines i els faigs.
Dels trets de la personalitat de Baha'u'Wh, en sabem ben poca cosa, i el perfil
temperamental cal inferir-lo de les informacions que han aparegut a les pàgines anteriors. En canvi,
sl que estan documentades algunes autodefinicions en q~ habitualment tendia a presentar-se com
a missatger, o ~ ben dit, com a intermediari de la divinitat:
• Al¡uooa entre vo.oc.roa haD clicbo: "El .. quico ba preteoclido ~er Oioa". ¡Por Oioal. Ella • una ,rave
calulllllia. Yo DO toy tiDO 110 liervo de OiOI que ba c reido eu El y u eu. ai¡ooa (...) Yo eoy Aquet que
proclama Iol favorM eoo que Diol, por Su IDIIIIificieocia, Me ba favorecido. Si Ñlll ea Mi traDr¡ruióo,
eotoocea eoy ciertameote el primero de lo& trllll¡retore~" . (Büa'u'll'b, 1992:39).

En una altra ocasió, la seva identificació amb Déu és, ta:rnbt, imprecisa, pero no es nega
en absolut. FJ fragment diu així:
•s¡ al¡uoa de Iu Manifea~~~Cloou uoiveralu de Oioa (i eU a'era uoa, lò¡iauoeot) declarue: •yo eoy
Dioe", diria ciertameote la verdad y DO cabria cluda al¡uDA de ello ( ...) Y li al¡uDO de Elloa pron11oc:U
la expreaión" "Yo eoy el Menajero de Diol", tambifo diria i.Dduclablemente la verdad ( ...) Y li dijueo:
"Somoa Iol liervo. cie Dioe", NIO laiDhiio • ao becbo maoilietto e i.Dditcutible. Pvel~e haD manire.tado
eo cooclición de I.Otll~UVidumbre, una ~erviclumbre tal que llio¡do bombre ruecle atcanzar•. (Baha'u'IIA,
Op. ci t., 31).

Baha'u'lWI, l'enviat de Dtu segons els Bahais», va deixar escrita una obra notable, essent
dos dels llibres més coneguts Les PtJI't1Jiks Ocullu i el Uibrt de 14 Qrrua. En general, els escrits
del Baha'u'llih han estat conservats acuradament pels seus seguidors i durant d~ s'ha dut a
terme un programa de traducció i publicació per fer-los assequibles al major nombre de gent. A
l'actualitat, estan tradults a més de vuit-<:er~ts idiomes. En bona mesura la doctrina bàsica reforça
la idea de la unitat i de l'universalisme de la humanitat i el fet que: •no debe enaltecerse quien ama
n La devoció de Benw cap a la Mare de Diu & la bue de la Ue¡ellda pietoa de la "lacteci6",
vir¡eo Mana babrfa exprimido IU ~eoo y te babrfa clado uo eorbo a Bernardo• (Leclerq, Op. cit., lli).

KlOD.I

la qllal

•ta

» El paper de Baba'u'UA a la lliltbria bWIWI& M, K&OIII Shopi Etfeodi, el ~e¡ileat: •Et ea el ProiDetido lk todu
lat eac:ritwu elet puado (...) Para el Juda!Jmo El es el "Seiior de lo& Ejircita.'; para el Criltiuii!Do el RetorDO de Crüto
eo la Oloria del Padre; para el blam, el 'Orao Alluocio'; para el Budilmo, el Buda Maitreya; para el HiDduilmo la aueva
eDC&n~ACióo de Krilhlla; para el Zoroutri11110 el advellimiuto del 'Sbab-Babrúl'". (Baha'u'IIA, Op. cit., S9).
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a su patria, sinó m~ bien quien ama al mundo entero. La tierra es un solo país y la hurnanidad sus
ciudadanos• (Ba.ha'u' llah, Op. ci t., 51).
Tampoc dis¡x>sem de massa dades personals de Charles Taze Russell. La biografia que he
emprat posa en relleu que era molt treballador, un excel·lent predicador i deixa entreveure que era
d'un puritanisme molt estricte pel que fa a comportaments sexuals. També devia tenir un aplom
considerable enfront de les advenitats'f. La síntesi de la seva vida, en números, & notable:
"Por UDOl treinta y d~ ..00. laab(a arviclo de praidente de la Socieclad Watcb T - Bíble aDd TrKt.
Se¡4a illformea, víaj6 111M de u lllllillóe eeicíeotoll mil k:.ílcSaletrw COIDO cooferenciaute, y precliccS 111M
de 30.000 lef'IIIODU. Eecribi61iteratu,. que u total alc.nz61a cifra de mú de 50.000 P4iJlu y ame11116o
diçl6 mil c:artu al met, mieatru adiDÏtÜIIraba uaa campda de evaa¡eli.zaçióa mUAClial que ea au tiempo
utiliiAS a 700 d~" . (ADuario, 1975:71).

L'activitat com a escriplor va iniciar-la als 21 anys, en q_~ ell mateix va escriure i publicar
un fullet on atacava els segon-adventistes i en va distribuir 50.000 exemplars. Despds va ser
l'lnima de la Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presenoe -l' Atalaia- i tota la vida va
treballar en els 6 volums del Millenial Down (Aurora del Mi.leni). També va produir una peHícula
que durava vuit hores i es titulava •FJ F~Drama de la Creació•. Russell, a ~a~. publicava
els seus sermons als diaris i així •mú de 2.000 periódicos con una ci.rculación combinada de quince
millones de lectores, publicaran en cierto tiempo sus discursos• (Op. ci t., 47).
Dada Lekhraj era alt (prop dels dos metres), tenia el cabell blanc i suau, un front ampli i
ben format i ds pbmuls prominents. En el pla espiritual ~s continua dient el fulletó sobre el
fundador- la seva presència era cllida i gentil i ds seus ulls posseïen autoritat i coneixement,
comprensió i profunditat. Treballador incansable, era molt disciplinat i es llevava cada dia a les
dues o les tres de la matinada per dedicar-se a la contemplació del coneixement espiritual.
Personalment dormia molt poc, pero no forçava els altres a fer el mateix. No era partidari de
dejunis o~ altres mortificacions corporals, i deia que nom& •ca1 fer dejunis de pensaments impurs
i de pensaments negatius•. Així mateU, una de les seves nWúmes preferides era: •No donis
sofriment i no acceptis sofriment•. Durant els trenta-tres anys que va estar al front de Brahma
Kumaris va ser un bon mestre que sempre va predicar amb l'~emple i mai va obligar els altres
a fer coses que ell no hagu& fet prtvïament. I així, amb l'exemple i la viv~ els ensenyava a
cuinar, a no malmetre les coses, a no Uençar menjar, a no tenir converses inútils (•entre ells
sempre tenien converses elevades i molt enriquidores•); però també els instruïa a dormir amb un
somriure en ds llavis i moltes coses les feia com jugant, ja que Brahma Baba tenia sentit de
l'humor i feia bromes i feia riure els seus deixebles i seguidors. Brahma Baba era un líder que
magnetitzava amb el seu carisma qui el coneixia, però era tan respectuós amb les persones que mai
va consentir que se'l tractés com a guru ni que se l' adotés com acostuma a fer-se en la tradició
hindú. Defugint, doncs, la pompa i l'esplendor que rodeja el guru c!Assic va establir amb els seus
deiJtebles una relació de pare o de genM gran. Quan hom el coneixia, i ja per acabar amb aquest
perfil biogñfic, no el podia oblidar, ja que combinava a la perfecció el fet de ser un home corrent
però que estava ben Uuny d'allb que & comú.
Brahma Baba no va deixar obra escrita. amb ~cepció de les Murlis, i la seva filosofia i
concepció vital la va transmetre m& a tra~ de la viv~ que no pas mi~ançant escrits. A les
classes que feia cada dia, a punta d 'alba, hi va desenvolupar un sistema de comunicació ba5a1 en
L'elldem~ de l'I d 'oçtubre de 1914, dia eo qulte¡oa~leleevea prWiquq d'anya a'havia de produir ta fi clelliiÓD,
preeeotar, çom çada dia, a uoa reunió mb ela eeua çol .~r1. "Tod~ ettabaD ya ~eatado. çiiiJido ellnS el
.,f1111110 lulleU. Como de ~bre díjo lle¡remeDie: ·aue- diu arodol. .. •. Eu vu de ir1e prootamellle a IU aiÏeDlO,
pt1moCe6 y anUDCi6 ¡O&OAmeate: "Lo. tiem~ de Iol ¡eotilea lwl tcrmiaado: IUI rey. ya ball teniclo 111 dr.". "¡Cdmo
..,taodim~t·, exçlama eo,. Merrill (...) Detpua de uoa breve pauta i) dijo: "¿~eaíeote detiluaiooado al¡uíea?. Yo DO.
jTodo li¡ue movi6Ddoee preciameote a IU tiempo!'. De aue110 aplawfimo.". (1975:73).
lt

11 Yl
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el llenguatge subtil dels pensaments, dels sentiments i de les vibrac.ions. I la seva doctrina era ben
innovadora dins el panorama religiós hindú: d'una banda defensava la relació personal amb un únic
Déu (però sense dependències esclaVitzadores) i negava l'efickia del guru tradicional com a
mitiancer, però, sobretot, exalçava el paper de la dona a l'àmbit religiós. I, com sempre, Brahma
Baba va predicar amb l'exemple i va conferir els llocs de major responsabilitat a les dones, les
au~ntiques professores i administradores a la Universitat Espiritual Brahma Kumaris.
Srila Prabbupada sempre va~ un devot pur i com a tal va comportar-se. S'aixecava a
les dues o les tres de la matinada i •a esas horas tempraoas su cuarto estaba en silencio, y entonces,
tl trabajaba solo en la intimidad de su relación con Krisna• (Dasa Goswam.i, 1986:49). Practicava
un vegetarianisme estricte i pel que fa al plaer sexual:
• El placer eexual 001 ata a e11e mundo m.aterial vida 1t11.1 vida, dijo ( •••) Deade que .oy çoii8Cieote de
K.riaoa, liempre f1Ue pieuo eD la vida eexual çoo uoa mujer vuelvo la ~za a otro lado y eteupo al
peDArlo". (Dua Oolwami, Op. çjt., 71).

Pel que fa al món material. que tot transcendentalista ha de rebugar i allunyar-se'n, era mts
ambigu. Segons eU, calia combinar el diner americà amb la cultura espiritual hindú: •uno es lisiado
y el otro esti ciego. Pero si se unen (la cultura india y el dinero americano), salvat'M al mundo
ent.ero• (Dasa Goswami, Op. cit., 221).
Diferent del que assenyalava fa poc sobre Brahma Baba, Prabhupada estava convençut
íntimament del paper que la cultura v~ica atribueix al mestre espiritual i es va comportar sempre
com un guru o swami quasi diví de cara els seus deixebles. La conversa següent amb un neòfit ts
i.lustrati va:
"Lo que DOl dijo ella maaaoa -preJUDIÓ Howard-, ¿àpifíça que bem01 de aceplar que el maatro
Npiritual ea OiOI'?. - üo ai¡o.ific:a que • le debe el miADo rape10 que a Oioa, puesco que u el
repreeeotanta de Dioa. Por ta.oto, 61 u icWotiço a Dioa porque puede eotrepr a Oioa al dieçrpulo uero.
¿EIU claro?.- Lo Utaba". (Daaa Oolwami, Op. çit., S6).

El mateix nom de PrabhupadalS i els títols honorífics que sempre l'acompanyen -la Seva
Divina Gràcia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya Fundador de l'Associació
Int.emacional per a la Consci~ia de Krisna- semblen palesar aquesta alta consideració que
Prabhupada tenia sobre ell mateix i que tam!)¿ exigia als altres. I així, se'ns diu que ho supervisava
tot personalment i que modificava o aprovava les decisions preses pel Goveming Body Center
segons el seu lliure arbitri. Però aquestes mostres d'autoritat sense restriccions, podien
complementar-se, en altres moments, amb una exhibició d'humilitat. En el diari que va escriure
a bord del vaixell Jaladuta exclamava: ¡Oh Sei\or! No soy mis que un tít.ere en Tus manos•, i
signava l'escrit autoproclamant-se •el I1W desdichado e insignificant.e de los mendigos• (Dasa
Ooswami, Op. ci t., 4). En una altra ocasió, en preguntar-li algú si eU era el guru d'Alien Ginsberg,
va contestar: •yo no soy el guru de nadie. Yo soy el servidor de todos• (Dasa Goswami, Op. cit.,
104)216•

lS "La palabra Prabbupeda 11 IIJI tl6nniDo de la m.ayor revereDCia eo Iol c:(rçulol reli¡ioeoa v4diçoa y lipifica "&ra
1a010 entre loii&Dtol". Ea realidad, eata palabra tieoe 6oc ai~llificadoL Ea primer lupr quiete clec:ir al¡uie11a U)'l» piee
(pada) bay muÇbOI Prabbu ("rmiDo c¡ue li&llific:a • maeauo•, c¡ue empleu Iol dbcrpuiOI de IID ¡un al diri¡iree- a
otroe). Eo eeplldo lupr, li&llific:a alauien que ee tiDCIIeDtra lie:mpre a Iol piel de loco de Kn- (el mautro IUpmDO)'.
(Daaa Ooawami, Op. cit., 144).

l ' I el bib¡raf afe¡eix: " Prabbupada cleda: "Yo eoy el eervidor del eervidor de K.riaoa (••• ) El DO cleda "toy el ú
¡rande" lli "eoy Dioa", Di ucla de eeo...De ID&IIera que auoque eaú c:laro que era UD i1ldivi4uo muy podero.o, muy a'IIIIZido
eapiritualmeota,liempre ço~~~erv6111 bumildad" (Oua Oolwami, Op. ciL, 161).
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Un dels altres aspectes del seu carncter i que curiosament és desenvolupat in atenso a la
biografia oficial, és aquell que fa referència a les seves, podríem dir-ne, •explosions de mal
humor•, i que es traduïen en un trcicte dur envers els devots77• Malgrat això, la reverència
d'aquests cap al mestre no trontollava i entre moltes citacions semblants llegim la següent:
"En u o paf• donde tod01 erto iDcli01 y tod01 erto devOlOI, Swa-miji (Prabbupada) ee¡uCa aieodo doico.
NLD¡Ilo otro era IU eeocillo, IU eerlo, IU capu de penetrar en la falledad,laJI atJw:tivo para el coraz.óo,
oi tall abaolutameote ape¡ado a Krima. tfLO¡Úll otro podia ¡ujarlea". (Dasa Goswami, Op. cit., 138).

Srila Prabhupada, en una altra direcció, va complir al peu de la lletra l'ordre que li havia
donat el seu mestre espiritual quan li va dir: •s¡ alguna vez tienes dinero, imprime libros• (Dasa
Goswami, Op. ci t., XX). I aquesta va ser una de les passions de la seva vida; primer amb la revista
Bock to CJodJwJd i desp~ amb ds nombrosos volums que va traduir i publicar. Prabhupada, per
anar més ràpid, dictava ds textos al dictM"oo i com era habitual en moltes de les coses que feia:
"El elegía el tamaño del libro, decidia sobre las cuestiones artísticas y daba sugerencias sobre el
tamaño de la letra de imprenta, sobre los planes de envíos, sobre distribución a los t.emplos; sobre
casi todos los aspectos de las actividades editoriales del B. B.T. • (Bhaktivedanta Book Trust) (Dasa
Goswami, Op. cit., 281). D'altra banda. la valoració que Prabbupada feia dels seus llibres devia
ser molt alta ja que havia dit als devots:
"Mit librot eerto Joe líbrot de leyu de la IDCiedad blll!Wia para Joe pnSllim01 diu mil aiiOI". (Oua
Oolwami, Op. cit., 309).

Semblantment, pretenia que els jutges i advocats d'un judici en el qual lSKCON estava
acusat de rentar el cervell als seus membres, llegissin la totalitat de la seva obra. Argumentava que:
•Aquí esti el testimonio ( ... ) De manera que tienen que leer todos los libros ( ...) Nuestra defensa
son ocbenta y cuatro tomos• (Dasa Goswami, Op. ci t., 323). Una de les seves altres ambicions era
la de substituir la literatura mundana per la literatura transcendental, per la qual cosa obligava els
devots a realitzar els màxims esforços en la confecció, edició, distribució i venda dels llibres.
'lmposlbk -els deia- es una palabra de un diccionario para tontos• (Dasa Goswami, Op. cit., 183).
Finalment, desprts d'una proesa que va consistir a enllestir en un temps excepcionalment curt els
volums del Caitanya Caritamrta, llegim de nou:
"Srila Prabbupada ettaba cooteoto de la aiocericlld de .us di.:fpul01. Les babCa pedido que hicieeeo 17
tom01eo d01 meat, y eU01, eo lu¡ar de 11a1ar de upli<:atle por que era impOiible aqueUo, babCan tomado
la ordeo tall eo eerio que DO poc!Can coocebit que pudieran n~Cbazarla, oi cambiatla, ll.i modificaria. En
lupr de modificar la onleo, babfu modific:ado tu vida. Habfu ido mú all' del domiDio del trab~o
rutioario, para entrar eo el de uo e~fueno urnordloario. Con el ruultado de que IBDto el101 como
Prabbupada ettabao muy •tisfec:bOI" (Oua OOiwami, Op. ciL, 281-289).

Un dels missatges nuclears de l'Opus Dei és el que insisteix en la necessitat de santificar
d treball, sigui el treball que sigui, i segons els biògrafs de Mons. Escriw de Balaguer, ell mateix
ho va fer de forma contínua al llarg de tota la seva vida. Va ser un treballador incansable, ordenat
I puntual, que malgrat el treball intensíssim que desenvolupava no donava mai la sensació d'anar
amb presses. I feia la feina -fins i tot feines poc agradables com fregar o fer els llits dels estudiants
27 Quan e'bavia de fer la loauluració del temple Krima-Balaram Maoclir de Vrodavaoa, aquest no utava eollatit del
ires del ewaml que eot .SO ducñtea així: • ¿D6ode ad el templo?. Me babfait di* que
ya Nlaba termioado. Ouru~ Surabbi, Ouaaruva y oc:ro. respoo..:blea din~CtOI DO pudieroo contestar. Sue ftiCI:rOt
pellclec:ieroo. Prabbupada utaba fuOO.O: ¿C6mo vait a iDau¡urar uto? (..•) En tu cuatto, la c61era de Prabbupada 1110 hiz.o
mú que aumeotar. Le ¡rit6 a Ouruclua por tu mala or¡&Jiizacióo. Le lrit6 a Surabbi. w Jrlt6 a tod01. Ni uoo te atrevi6
a propooer nada oi a dieculparae. No babCa uda que bacer lioo palidec:er y deprimirae" (Oua OOiwami, Op. ell., ~261).

IOt, la qual coa va provocat lea
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a les primeres residències de l'Opus- amb alegria, cordialitat, bon humor i entusiasme. Eren també
aquestes virtuts les que el feien tan atractiu a la gent. També insisteixen els seus biògrafs oficials
en la ¡x>bresa del Fundador, que noméS tenia una sotana, sargida i vella, però "limpfsima y digna•
(Bernal, 1976:301), i ell mateix insistia en el tema dient
"me be dado cueota de que, efectivamellle, .oy toclavfa .. la welta de medio si&Jo de aacerdoeio- pobre
de IO!emnidad" (Bernal, Op. c:iL, 302).

Era la seva una pobresa ¡x>rtada amb "naturalitat•, "sense ostentació", una pobresa que •se
paladea coo alegrfa" (Bemal, Op. cit., 289) i que, per tant, no li impedia, com s'afanyen a senyalar
els seus detractors, viatjar amb Mercedes amb xofer i altres petites comoditats que sembla que
agradaven al Padrel'.
Pel que fa a la vida quotidiana, era molt exigent amb eU mateix. Aixf, moltes nits no dormia

al llit, sinó a terra, per mortificar-se. Altres, es lliurava a l'oració i podia estar-se hores agenollat
resant jaculat.bries. En conjunt, doncs, dormia poc i patia d'insomni. Encara hi bavia nits que
s'autoflageHava amb les disciplines i el cilici:
"Eo 111 cuarlo ¡uardaba el Padre, eo uoa eaj&. el calicio y Iu diecipliou. lmpreaiooaba ea instrumento
de flqelaci6o, de cuyo. cabo. peodiao b'ol.OI de borradura y cucbillu de afeitar, y puow remachldu.
Lo utilíz6 a meoudo, y vi¡oro.ameot.e, huU el punto de que las paredes del cuano de baiio estabao
aalpicadu de san¡re (Vúquet de Prada, 1913:161).

Sempre va seguir un programa de vida -· su tactica apostólica" en diu un dels biògrafs-, que
consistia en:
"Primero, oraci6o; dcspuú, expiacióo; co tercer lu¡ar, muy co "tercer lupr", acci6o". (Bema!, Op. cit.,
122).

Aixf, en oració passava les vint-i-quatre hores del dia, i aquest contacte tan estret amb Déu,
la Mare de D6J i els sants el feien especialment apte a "iluminaciones, locuciones, intervenciones
divinas fuera de lo ordinario (que) le acaecieron ya en los primeros años, en la quietud de una

iglesia, otras en el buUicio callejero• (Vúquez de Prada, Op. ci t., 24). Amb les imatges sagrades
era especialment carinyós29•
Fins aquf alguns trets de personalitat assenyalats pels seus biògrafs. Però, qu~ pensava
Monseñor Escriv' de Balaguer d'eU matei~? .
"Yo eoy -deia· uo pobre pecador que ama 1 Jeaucristo, uo pobre pecador. Pero minwl: b6 cooocido y
llatado a u o ejircito de per.oou importaotLÀIIIU. •• Pero Fuodadorca del Op111 Dei, b1y uno 161o. ¿Padre
YUeiiiO?, ai. ( ...) ". (Bernal, Op. cit., 314).

La insis~cia a dir que era un pecador, un pobre home, •el último trapo sucio de este
mundo podrido" (Bernat, Op. ci t., 318),l'acompanyava, sovint, amb la metàfora de ser un "borrico
que Dios ha querido coger de su mano: er lumtntumfactus sum apud te, et ego semper tecum• (Ps.
Eotre ela autora i les obres que parleo d'ac¡llalel co.ea 10bruur1eo: M . AQ¡ustiaa Morcoo (1976), FJ ~., Dti.
AMxo tJ MM ltútorltJ, PlaDeta, Barcelona; Albeno MODCida (1981), H'astorltJ of'Gllkl ~IU Dd, Plau JID&, Batuloaa; M.
Carmeo Tapia (1992), TrtJS ~llllflbrtll. U~~a vid4 tlf ~I~~~~ Dd, Edkiooes 8, Barcelona; Cario. Albú, ~IU Dd D dtilpltl'
d~l ditJblo, Plalleta, Sarçelooa. Una visió pooderada d'aquell i altJu temes la dóna Jou E&trucb (1993) al aeu exetl.leot
21

Uibre: L '~IU Dri I Iu sevu partJdoJcu:

1111 ~ltlldi

#Odtllt)tïc, Ediciou 62, BarçeJooa.

29 "Ell Saota babel leDfa la comuoidad
IICÜID por el

90

Ull tfaio JUlls de talla, pequeiito. A veces lo pedfa a la Superiora; J • lo
toroo. Se lo Uevab1 1 la caa reetoral; le beaaba, le bailaba, le mecfa". (Vúquu de Prada, Op. ciL, 150).
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L.X:XII, 23)30• Malgrat tot, eU, com ja hem assenyalat, se sentia elegit:
"CI Seiior os pediri cueota por baber utado cerca de mt. No porque yo sea bueno, lino poTque El ·DO
eoc:ootró otra cosa peor- me buscó para que te ve.a que ha aido El quieo ba becbo la labor ( •..) el Seilor
oc pedi~ cueota. porque babeis estado c:en:a del Fuodador. Por lo tanto, teueis ¡racia fuodaciooal y,
mieotru yo viva, toia c:ofuodadores". (Beroal, Op. c:it., JIS).

I un darrer tret sense el qual el que vinc dient quedaria incomplet, és que Monsenyor
Escriva se sentia per damunt de tot, sacerdot, essent l'essència del sacerdoci el servei cap als

aJueslt.
El Fundador de l'Opus Dei va deixar escrita una obra relativament àmplia q ue inclou el
famosíssim Camino, i altres llibres com Saruo Rosario, Es Cristo que pasa, Amigos lk Dios, Amar
o la Iglesia, Surco y Forja. Sovint, aquests textos tracten dels seus tres grans amors, que segons
Bemal (p. 78) foren : Crist, Maria i el papa.
Si a Monsenyor Escriva li agradava sentir-se pobre, Víctor Manuel Gómez Rodríguez bo
va ser de veritat.
"Yo empeú eo mi ac:rual existeocia ~xplicava eo lloa ocasió- caautWK!ome algunos pilises eoter011 a pté ,
ain c:inc:o ceotavoc eotre la bolsa, durmieodo por Iu montaiias, eovuelto eo mia propios trapoc para
deaafiar la plaga, lle¡ando a Ioc puebloc aio dioero, o bieo ato5t&ndome por ahJ, debajo de Ioc aleroc de
Iu
mi Padre que eSii eo aec reto, quiso que uf empezara ( ... ) a otroc let ba IOCado empezar
uf, porque IU GURU asr lo ba establecido para IU bieo• . (Uz.cilegui, 1990:87-SS).

e:-(. .);

I aquestes mateixes mancances econòmiques van fer que escrivís els seus primers llibres
sobre caixes de cartró i a la llum de les espelmes. Però aviat va adonar-se que aquestes privacions
i penalitats podien esdevenir un bon mitià de folja i disciplina i acostumat a donnir, durant Ja
iniciació, damunt una taula i tenint per coixí un rajol, va imposar, després, aquesta disciplina als
centres de capacitació i de fonnació de missioners gnòstics. També va practicar dejunis, a.s.sanes
i "todas Las disciplinas krishnamurtianas• per controlar els seus sentits. Com sant Benet es va
enfrontar amb el Diable, vencent les temptacions que aquest Li enviava en fonna de dones
impúdiques i luxurioses32• Tanmateix , la seva filla Hypatfa Gómez de Lozano ens descriu el seu
pare en tons m~ familiars: eU mateix ensenyava a llegir, escriure i sumar i restar als seus fills; Li
agradava sortir amb Ja famOia els caps de setmana i fruir del camp i de l'aire pur com qualsevol
altre fill de veC. Però, segons el seu biògraf, no ho era en absolut. Era un home de •consci~cia
desperta• (p. 279), i les autodeftnicions que el mateix Mestre donava sobre la seva persona poden
sobtar a tots aquells que no són gnòstics. En u:na ocasió deia:

30
"El burro, ao.imal pa.c:ieole y IUmiao, le recordabe todo un repertorio de trabajo, obedieoc:ia fie! a lo IU¡erido por
la ¡racia, y mortificacióo aileocloa y e~eooc!Jda ( ...) Humildemeole, al finnar con IU oombre, to. çuntu penooala o Iu
CII1U al c:onfeaor, aolfa añadir la lli¡la "b.a. • rburrito An1010"). (Vúquez de Prada, Op. ci t., 123).
31
"Servir ea el ¡o¡o m«a ¡rande quo puede 1eoer lllll alma, y es eto lo que 1eoemoc que ba.c:er Ioc aa.cerdotu: ctra y
110tbe al tervicio de todoc; ai DO, oo te ea aac:erdote. Debe amar a Ioc jóveoea y a los viejoc, a to. pobrea y a Ioc ric:os, a
to. eofermoc y a Ioc Di llos; debe preparar-se para decir Ja Mi sa; debe recibir laJ almas, uoa a uoa, como uo pastOr que c:oooce
• rebaOO y llama por IU oombre a cada oveja. Los saceniotes no 1enemos derecbos; a mi me &USia tentirme tervidor de
toclot, '1 me eoor¡ullece e.se lftuto• (Vúquez de Prada, Op. cit., 109)
Jl Ve¡em la temptació te¡Ge ot eo qu~ el Diable e l va perte¡uir eo una de lea ~~evet videt aolerion. Dia aiJÚ:
'hlleriormeote peoetró eo la alc:oba uoa filmina peli¡roameote bella; desouda te a.c:ostó eo Ja cam&. •• Casi desmayada de
lujuria, Ja bermoca me eovolvió eo IUI implldicoc brazos. i.ovitindome a Ioc placeret de la c:arue.•. Ac:ostado juoto a la bella
1e dem0Sit6 mia poderet al Oiablo; me dollliM a mi mismo •.• Deapu!$ me Jevant6 de Ja cama de pla.c:eret; la beldad aqueUa
eu! muerta de Jubricídad, sinti6ndate defraudada me con1empl6 inlltilmente" . (Utútegui, Op. c:it., 384).
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• ... en nombre de la Verdad les digo: ¡SOY EL ARCANGEL SAMAEL!. Si los oecios no creen, no me
importa; si se rien tampoço me importa. Y4>- cumplo con decir lo que soy, &in importarme si creen, si no
creen, &i rien, &i dudan. ¡Albl eUos! . .A mi lo único que me toca es decir lo que 10y cuando &e me
interroga y eo.seiiar la doctrina que es una orden lkl Padre, de mi Padre que esta en secreto". (Uzcategui,
Op. cit., 167).

O, encara aquesta altra mostra:
"Yo Aun Weor, recibí a mi resplandeciente Dra¡ón de Sabiduóa, Uamado Samael, Logos del Planeta
Marte. Yo 10y Kalk.i Avatara de la Nueva !Era Ac:uaria. Yo toy el Cristo C61mico de Acuario. Yo 10y
elloiciador de la Nueva Era. Yo 10)1 Samael, el Oeoio Planetario de Marte". (Uzcitegui, Op. cit., 119).

Afirmacions i manifestacions d'aquest tipus són contínues -i variades- a l'obra
d'Uzcategui31• Però aquesta orientació megalomaníaca es complementava amb altres estats del
Mestre en els quals s'autodefinia com •un cualquiera que nada vale" (p. 213) o parlava de "mi
insignificante persona que vale menos que la ceniza de un cigarrillo" (p. 207-208) i encara:
•cïertamente yo no soy mas que un mísero gusano del Iodo de la tierra• (p. 228). Però en
contradicció manifesta amb aquestes darreres manifestacions, Uzcateguí, el biògraf, dedica
nombroses pàgines del llibre a descriure les capacitats taumatúrgiques dtl Mestre: els miracles que
va fer són variadíssims i inclouen tota mena de guaricions miraculoses, ressuscitar morts, tenir
premonicions infal·libles, endevinar coses a milers de quilòmetres, etc.. Un dels altres temes sobre
els quals hi ha una informació també abundantíssima és el de les vides passades de Samael Aun
Woor i les seves múltiples reencarnacions, que ell deia recordar de forma vívida i directa.
Samael Aun Woor, finalment, va deixar una obra escrita abundant:
"mú de eeseota obras, conectadas las llDU con las otras... y en los cuales (voh1menes) cada palabra y
cada letra tieaen un Jugar y un sentido matem4ticamente establecido y extraordinariamente lógico•.
(Urdtegui, Op. cit., 36).

Malgrat que ell mateix afirmava que no havia llegit mai res d'antropologia, ni sobre
cosmologia, etc., tenia la immensa sort d ' haver-ho viscut tot directament en altres vides i aquesta
experimentació directa del passat li permetia de dir que:
•Mi deber ea dar testimonio de todo aquello que be vi51o y oido: la bumaoidad necesita con urgeocia una
orieotacióo legítima•. (Uzdtegui, Op. cit., 148).

S. Els darrers temps: la mort i la successió
Segons Santiago de la Voragine, uns monjos van tenir revelacions de la mort de Benet de
Núrsia. Van veure un camí encatifat i profusament iHuminat que sortia de la cel·la del sant i es
perdia pel fumament i van intuir que aquest se n'aniria al cel per allí. Però el mateix sant Benet
va predir la seva mort sis dies abans que es produís i va disposar-ho tot per a l'enterrament. Les
febres es van fer cada cop més intenses fins que •en braços dels seus deixebles que li sostenien els
membres esllanguits, dret i amb les mans alçades al cel exhalà el darrer sospir enmig de la pregària

33
Una darrera citació. Diu aixi: "Sabed que yo, Samael Auo Weor, &OY vuestro avatara,soy vuestro Buddba Maitreya,
y be deaceodido de los muados superiores para ayudaros. Estoy coa vosotros, invocadme cuando vosot:ros me oeetsiteis;
túoglla trabajo cuesta a VOttOtrol cooceotraros en mí e iavocanne ( ..•) Yo descendí para ayudaros, descendí de los muodol
superiores para trabajar por VOttOtroa, para serviros ( ...) No estais 10los, os repito; estoy yo con vosottor en EspCrim y en
Verdad. ¡Que Jo o.i¡BJI los siglos! ¡Que Jo escucbeo las edades! ¡&.oy con vosotros en Espfritu y en Vercladl ( ...) Cada vtz
que vosotros peosaia en mí, yo estoy con vOttOtros, y estsré coo vOttOtros bermaoos, basta la consumaclón de los si¡lol.
(UzcMegui, Op. cit., 353).
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(Sant Gregori, 1989: 117). Un cop mort, va continuar fent miracles, sobretot a la gruta de Subiaco,
on havia viscut una vida d'ascesi i sacrifici.
També Bernat de Claravall va· tenir premonicions de mort, quan una vegada que estava
greument malalt va caure en ~xtasi i va contemplar la seva lnima que compareixia davant el
tribunal diví. Semblantment, quan va notar que se li acostava l' bora va deixar un testament
espiritual als seus monjos en q~ els exhortava a la caritat, la humilitat i la paciblcia. El matí del
20 d'agost de 1153, moria Bernat a l'edat de seixanta-tres anys i rodejat dels seus monjos de
Claravall. Molt aviat hom sol·licitava la canonització i Godofred d' Auxerre, el seu secretari i
successor, va enllestir una biografia oficial per afavorir-la. També cal dir, com indica Leclerq, que
a la mort del Dr. Melifluus, la seva obra es va debilitar i la prosperitat material va fer disminuir
la vitalitat espiritual del Císter.
En un apartat anterior havíem deixat Baha' u'IWl vivint el desterrament a la ciutat-presó
d' Akka. Pero en els darrers anys de la seva vida les autoritats li van alleugerir les condicions del
confuwneot, permetent-li d' instaHar-se en una finca rodejada- de jardins -Bahj(- que el seu fill,
Abdu'l ~. havia llogat per a ell i la seva nombrosa famflia. Alli va viure dotze anys, escrivint
i rebent els nombrosos pelegrins baha'is que el visitaven. El dia 29 de maig de 1892, als 75 anys,
es va morir i la finca fou adquirida pet Ja comunitat baha'i. que va fer de la casa i, sobretot, de
la tomba de Baha'u'll~ un lloc de pelegrinació mundial. En els testament, Baha'u'~ designava
Abdu' l Bahci, el seu primog~it, com a suc:oessor i guia del moviment. Pero un germanastre
d'aquest, envejós de l'alt lloc que pertocava al •Pastor del seu ramat• (Honnold, 1986:4), va
intentar endegar i aliar un moviment cismlr.ic, que no va reeixir. La fe Baha'i, doncs, es va
estendre arreu del món sota el guiatge d'Abdu'l BaM, el successor legítim.
Charles Taze Russell va morir, com qui diu, predicant. Malgrat que envellia ràpidament i
que es trobava en una situació de notable incomoditat física, a la tardor de 1916 va sortir per
efectuar una nova gira de conferblcies que tenia emparaulada. Ell mateix sabia que no viuria massa
mesos mts i així ho anava comunicant a alguns dels seus coHaboradors rots íntims. A San
Antonio, Texas, va pronunciar el seu darrer discurs i quan precipitadament retornava a Brooklyn,
va morir, al tren, el 31 d 'octubre de 1916, als 64 anys d'edat. La tristesa que la seva mort va
causar en els seus ja molt nombrosos seguidors, no va impedir que immediatament esclat6 una
lluita per la successió a la presid~ncia dels Estudiants de la Bfblia. En aquesta rivalitat, es van
enfrontar el •jutge• Rutherford i Paul S.L. Johnson, que segons les fonts oficials era •un judfo que
habCa abandonado el judaismo y se habCa hecho ministro luterano antes de llegar a conoc:er la
verdad de Dios (Anuario, 1975:88). Segons aquestes mateixes fonts, Johnson cobejava el c:1m:c
de Russell des de feia temps34 i vivia a Londres essent responsable de l'àmbit britànic. La lluita
pel poder entre els dos homes va durar m~ de dos anys i va ser extraordinàriament virulenta
enfrontant les diferents congregacions en dos bàndols irreconciliables. Finalment, Rutherford va
&uanyar la batalla i Johnson va organitzar el seu propi grup de seguidors a Fil~lfia, Pensilvlnia.
Allf va exercir de •aran Sumo Sacerdote de la Tierra• fins a la seva mort. Els seus seguidors es
van dividir en una multitud de grups cismhics i sectaris, fins quedar totalment esborrats de la faç
de la terra.
Brahrna Baba •en els darrers anys va entrar en un estat de molt silenci i quan feia les coses
ho feia amb molta delicadesa•. Caminava suau pet no fer mal a la terra i desprenia llum, dolçor
i harmonia. La nit que morí havia donat Ja classe nocturna com de costum. Va anar a reposar i va
abandonar el cos amb molta pau i tranquiHitat. Aixb s'esdevenia l'any 1969 i Prajapita Brahrna
comptava amb 93 anys de vida. En el seu funeral no van haver-hi llàgrimes com ell mateix havia

34

JohDJOo, .e¡o01 el teltlmooi d' uoa dona, !avia elit: "Herma~~a, abemoa que ea poaiblo que el bet'III&IIO RuaeiJ lllleta
pe ro oo ec ~ que loallermalllol ell.& en temor CIWido e.o IUCeCia. Yo puodo ocupar • lupr
JtDC&r¡anDe i.omeclialameote de I u - I Ítl que la obra lellp q\16 ~· . (AJiuario, Op. CÍt., 19}.

11 eulquier momeoto,
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demanat. Dadi Prakashmani, una de les estudiants fundadores que havia estat al seu costat des de
1937, el va succeir al front de Brahma Kumaris, com estava previst.
Srila Prabhupada va patir uni llarguíssima malaltia que el va portar a un debilitament
corporal extrem. Com que no tenia fe en els metges es diagnosticava ell mateix i, per exemple, si
una medicina tenia el gust amarg o senzillament li resultava desagradable, deixava de prendre-la.
Llavors manava als devots que li fessin massatge i que cantessin el Maha-Mantra Hare Krisna. "En
realidad -deia- poco importa si muero inmediatamente. He dado las bases de todo, y ahora, solo
con llevar bien las cosas y seguir todos los programas que yo he comenzado, todo ini bien" (Dasa
Goswami, 1986:325-326). En el seu testament, anomenava els membres del Goveming Body Center
(GBC) com a màxima autoritat d' ISKCON i deixava escrita la seva voluntat sobre els afers
materials, organitzatius i espirituals del moviment. Prabhupada residia a Vmdavana i entre les
darreres coses que va demanar fou que el portessin a l'indret on neix el Ganges i també es va fer
passejar en un carro de bous. Tanmateix, en els darrers temps es va tomar més humil del que havia
estat habitualment i es penedia del seu orgull i de les ofenses que havia com~. I així, rodejat
dels seus deixebles que cantaven, incansablement, els sants noms de Déu, va morir el 14 de
novembre de 19n en el Krisna-Balaram Mandir de Vmdavana. En difondre's la notícia pels
temples d'ISKCON -que portaven dues setmanes resant les vint-i-quatre hores del dia- "aquellos
que conocieron y amaron a Srila Prabhupada fueron presa de un terrible dolor incontrolado" (Dasa
Goswami, Op. cit., 361).
Monsenyor Escrivli patia de diabetis i, segons els seus biògrafs, havia ofert la vida a Déu
per superar la difícil crisi que travessava l '&gl~. Desp~ d'un esgotador viatge per A~rica
del Sud, la seva salut es va debilitar i ell mateix n'era ben conscient: "Tengo ya setenta y tres años.
Los voy a cumplir dentro de unos días, y estoy para irme de este mundo" (Vú.quez de Prada,
1983:461); o bé aquesta altra citació encara mb explicita: "Yo pido a Dios que me lleve, por la
Iglesia; aquí ya no hago mlis que estorbar, y en el cielo pod~ ayudar mejor• (Vú.quez de Prada,
Op. ci t., 471). D'altra banda, estava tranquil pel bon ritme de les obres de Torreciudad i
Cavabianca. I així el va sorprendre la mort, conseqü~ncia d'un atac card fac com el que havia sofert
el seu pare. A la mjssa exequial, Don Alvaro del Portillo, el successor indiscutible del fundador,
comentava:
"Mucbu vecu el Pad~. antes de morit, dec(a; bijot mf01 o hiju mru, ciWIC!o yo mucra DO ba de puar
ab10lutameate oada. Y uo u lo que 001 p1de a IIOIOCTOI. El dolor lo teoemot cleatro y DO lo poclemoc
.uprimlr, oo lo poclemot borrar; pero quie~ que aipmot el camioo que noc ba matC&do: bieo tpiMd01,
formaodo una famnia bieo umcSa por ea apCritu que 001 ba dejado el Padre: un upfritu que et mú
podel'OIO que 101 l&l.OII de la came" . (Vúquet de Prada, Op. eh. , 488).

A la seva tomba només hi ha una inscripció, •EI Padre", i immediatament després de l'òbit
es va iniciar el procb de beatificació que va culminar al mes de maig de 1992.
Samael Aun W«>r, com Prabhupada, va patit una llarga malaltia que el va dur a desencarnar
el mateix any que aquest. Uzcategui ho explica així:
"Loc !tU liltim01 metea del &00 1977 te coovittieroo ea uo dolor01fsimo Via Crucia para el Avalara de
Acuario. No abuod&remoc ea loe espan- dolor-e. que aacuclieroa el cuerpo lüic:o de ella Tribuoo
CrfJtico delai¡lo XX ( ...) empero ai queremotleltimooiar eo ella epOo¡o la tremenda fueru de voluotad
COD la que el Maeatro 10p0n6 aqueUot df.u que paredan hacerw IDÚ biea a.I06 o eteroidadu" .
(Uzdle¡ui, 1990:650).

" "Cuando Prabbupada c:omeoz6 a rogar a 1111 berm11101 espiritualu que le perdooaRn, proleQroa: "Til eres tllfdet
eteroo -1firm6 uoo de ellot-. TG IIIIJldaa ea ooeotros, tú ¡ufaooc y riñe001" . Penlonad toclas mit ofeDAS -repet{a PrabblpldaMe eoor¡ulleçf de toda mi opuleocia" . (Dasa Oolwami, Op. cit., 3SS).
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També Sarnael, conscient del seu estat, deia als seus deixebles: •No se aferren a mi
maltrecho cuerpo, aferraos a mi cuerpo de doctrina• (p. 650). Tanmateix, preveia el cisma que es
va produir després de la seva mort i timbé el seu retorn:
"Permaneced firmes. Yo •iempre e.staré c;oo v061011'0$. Mi retirada es temporal. Habn1 confusióo entre los
bermanitos. Lucbas-M por el poder y por el diDero. Pero yo volve~, teQ&O uoa momia egípcia eo perfecto
eawlo de conservacióo y la utilizad para llevar a cabo el pi&Jl de Alvacióo mundial". (Uzútepi, Op.
cit., 6S0-6S 1).

I així, el 24 de desembre de 19TI, cap al tard i després d' haver-se produït un seguit de
fenòmens sobrenaturals, Samael Aun Weor es desencarnava. Després de ser incinerat va començar,
com ell mateix havia predit, una lluita pet poder protagonitzada per la seva esposa d'una banda,
la seva filla Hypatía per una altra i un deixeble directe del Mestre, que és el tercer en discòrdia.
Les escissions cismàtiques que això va suposar dins Gnosis han continuat presents fins als nostres
dies.
6. A manera <!e conclusió
Acabem d'arribar al fmal del nostre recorregut i és ara, precisament, quan se'ns plantegen
tot un seguit d'interrogants i de preguntes que seria convenient de contestar. Malgrat que no ho
farem, l>Asicament per motius d'espai, sí que deixarem plantejats alguns dels possibles eixos de
reflexió i de debat que es deriven de les pàgines anteriors.
l/ Possiblement, una primer aproximació gen~rica podria consistir a verificar si el pa~tipus
estàndard sobre els líders sectaris que seguint Pepe Rodríguez hem presentat a les primeres pàgines,
és cert o no és cert. Segons el meu parer, i tenint en compte les coses que hem dit, penso que molts
dels aspectes i trets que defineixen el model s'acompleixen amb una relativa fidelitat. Per exemple,
ets trets caracteriològics megalomaníacs i paranoics acostumen a ser freqüents; també apareixen les
ex.ig~ncies de fidelitat dirigides a seguidors i deixebles portades als seus extrems; sentir-se cridats
a un destí sobrehumà és un altre fet que es repeteix en tots i cadascun dels casos, així com el
freqüent desig d'enriquir-se i que, segons se'ns diu, estaria motivat per afavorir l'expansió del
moviment, etc. Però penso, també, que el model descrit no és exclusiu de l'àmbit sectari sinó que
podem trobar-lo encarnat, amb més o menys precisió, en tot un seguit de figures o d'imatges
d'autoritat a diferents àmbits. Per exemple, els comportaments de determinats presidents o
secretaris de partits potctics; no reflecteixen els mateixos trets, o molt semblants, als que apareixen
en el model del Hder sectari?; no llegim en els diaris infonnacions sobre UdeTS polítics o caps
d'estat, tant del.s anomenats paisos del tercu món com del primer, en qu~ aquests s'han esquistat
en el poder gràcies a l'obedi~cia cega que han exigit als seus sobordinats i han fonamentat el seu
lideratge en una suposada missió transcendent a la qual són cridats pel destí o per la història? O
sense anar tan lluny, la megalomania paranoica no afecta determinats càrrecs universitaris amb els
quals hom manté contactes professionals més o menys constants?; o encara, no hi ha caps de
personal d'empreses o institucions que exigeixen unes fidelitats o unes prestacions personals als
subordinats que van molt més enllà de l'estricta relació professional? Sintetizant: el model •sectari•
funciona en força altres contextos on l'autoritat s'exerceix sense massa limitacions ni restriccions,
i aquests contextos ultrapassen àmpliament el món de les institucions sectàries i religioses que són
les que aquí ens han ocupat.
2/ Una segona forma d'aproximació teòrica al tema, i que encaixa potser millor amb el tipus de
tractament que nosaltres hem privilegiat, fa referència al mateix patró-tipus unitari que ens ha
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permès comparar les vuit biografies del corpus. Es evident que els paraHelismes que existeixen
a niveU d'estructura narrativa no són atribuibles a l'atzar i sí a un desig d'amotllar les biografies
dels fundadors a una carcassa pre-existent que té uns components atemporals i mítics de primer
ordre. Per dir-ho en paraules que estan de moda, ens trobem davant un procés d ' "invenció del
líder• o de "producció social" d 'aquest que es fonamenta en un tipus de plantejament circular i
tautològic de l'estil següent: "Només poden ser líders i fundadors religiosos aqueUs personatges la
vida dels quals acompleix i s'amotlla a un seguit de requisits, i, complementàriament, només
aquells individus que acompleixen aquests requisits seran percebuts com a fundadors d'institucions
o de sectes religioses". Acceptada aquesta lògica social específica, hom ha d 'adaptar
obligatòriament la vida del fundador al model canònic i al patró ideal, si vol que aquest sigui
reconegut com a tal en el context de la nostra cultura. Sovint, en llegir i rellegir les vides dels
personatges que componen el corpus de base, he pensat que ens trobem davant d'un tipus de
narracions bàsicament i.nicatiques que tenen un objectiu central molt explícit: explicar-nos una
elecci6 i una vocació que, com en la immensa majoria dels casos d'eleccions profètiques o
xamàniques, és percebuda per l'interessat com una c:Urega feixuga i no desitjada, pern que serà
duta a terme rigorosament i fidelment perquè així ho ba determinat la voluntat divina. A més a
més, aquesta lectura sacralitzada de la vida del líder esdevé un estri de letitimació social, i el
missatge que se'n desprèn queda fixat a la memòria social d'aquells als quals va dirigit. El preu
a pagar pels aspirants a fundadors ¿s Ja relativa rigidesa del model de base que admet poques
variacions, ja que com assenyala Joan Josep Pujadas, en un text que analitza un fenomen semblant
al nostre, és a dir, l'amotllament de la biograf~a d ' un xaman africl al patró mític de la seva cultura
ewondo:
"&ta Ul'redó• ~ coode~~.~a dot d•meosioDU biea difereociadas, una de ellu u de cericUr
biotrMko, pues M traia de.! relato de IICOIItecUIDientoc que ee ÏAseiUD en un tiempo hllt6rieo; la otra
dimeosión u de cerkt.er mt.ico, ea la med1da ea que ellea¡uaje de lo viv1do y de lo nperimenllldo por
Mba Owona (el prolllgoaisla de la ll&tTVió) ae eomete a las leyu utnacturales de la me moria colectiva
ea la que fi, como individuo, juega un rol prefi)edo, perfecWDeote identitic:able y IOCUII.meate relevanta
en el iocoiiiCieata c:omunitario. El papel del mito en esta narraoción DO u la de ioco~ratM explíciWDenta
eo forma de ~ec:ueociu mll.icu aislables y aeparables del conjunto del relato, liao que fuocioaa como
estructura narrativa, organizaDdo y dando cobe.-.eacia a la experieocia per10aal. El mito sirve aquf de
mediador, e o la medi da e o que permite la represeaw:ión social de la experienc:ia individual. (Pujadas, J .J .,

1992:10).

Aquesta mateixa constatació ens planteja alguns nous interrogants: per exemple, d'~ quin
moment els esdeveniments, vivències i visions retrospectives relacionades amb la vida del fundador,
són reinterpretades a partir del model mític?; aquest procés de construcció cultural i religiosa de
l'heroi fundador, és planificat i conscient, o pel contrari, hi funcionen elements que en podríem dir
d'inucia cultural?; en el cas que el procés sigui planificat i conscient, quin paper juga el mateix
protagonista en aquesta mena d 'autodivinitz.ació? Aquests aspectes, i d'altres que hi són relacionats,
ens porten directament al tercer enfocament possible del tema: l'anàlisi del carisma.
3/ El caràcter magnètic, hipnòtic i en definitiva carismàtic de determinats individus ha merescut
l'atenció de nombrosos pensadors, i seguint Ch. Lindholm (1992) podñem parlar de tres grans
aproximacions clàssiques sobre el tema.
La primera és la de F. Nietzsche, per a qui hi ha homes singulars, inexplicables i superiors
apassionat, vital i contradictori s'imposen a la massa amorfa
a tota la resta, que amb el seu
que necessita la seva direcció, el seu geni i la seva autoritat per guiar-se en la vida. EJ superhome,
amb els nous valors que comporta, ~ l'objecte de nombroses reflexions que hom pot trobar a El
nacimiefllo de la tragedia, A.sf lwb/ó Z4ratustra i a l'obra pòstuma lA volunrad de ¡xxkr.
Deutor directe de Nietzsche ~ Max Weber, que fou el primer a introduir la noció de
•carisma• a les ciències socials. Weber desenvolupa els seus punts de vista en el tractament d'una
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de les formes de dominació, que anomena dominació carismàtica (1969: 193 i ss.). Aquesta
dominació cristaHitza, segons l'autor •. en aquella frase que diu:
"estaba esc:rito, pero yo eo verdad os di¡o"; el profela ¡eouioo, como el caudillo ¡eouiDo, como todo jefe
geouioo eo ¡eoeral, anuocia, cree, exi¡e ouevoc maodamieotos en el aeotido ori¡illlrio del caòama: por
la fueru de la revelacióo, del oriculo, de la inspiraci6o o en m~ria de su voluotad coocreta de
organización, recoooc:ida en virtud de 111 origen por la comunidad de creyentu, ¡uerreros, proRlia u
otra clase de personaa. El reconocimieoto crea u o deber". (1969: 195).

D'altra banda, segons Weber, la dominació carismàtica s'oposa a totes les altres -la
burocràtica, la tradicional, la patriarcal, etc.- perquè •es especfficamente irracional en el sentido
de su extrañeza a toda regla• (Weber, Op. cit., 195). Es una relació basada, exclusivament, en
llaços personals i emocionals. I són precisament aquests darrers aspectes els que donen peu a la
tercera interpretació del carisma; la que ens ofereix Sigmund Freud. Per a Freud, el líder
carismàtic no ~ més que l'encarnació del pare primari, temut però alhora adorat, que obliga a
recapitular una forma de dependència infantil. En paraules sintètiques de Lindholm:
"Para Freud el líder eJ pues la eocaruacióo de La experieocia infantil del "temido padre primario", a quien
cree IObrebumaDO, rebol:ante de eoergfa IUUal y doclldo de poder ab.oluto. En la teoria freudiana. ute
individuo airve literalmeote como superyó exteroo de Ioc miembros de la multttud, liberaodo a Joa
ae¡uidorea de la espantosa repooaabilidad de autorre¡ulacióo al brindaries una voz autoritaria y aevera que
debeo obedecer•. Oiodbolm, 1992:82).
Quina~ d'aquestes tres imatges -la nietzschean.a. la weberiana o la freudiana- la que explica
millor la relació carismàtica que s'estableix entre el fundador i els adeptes en l'àmbit de les
institucions religioses? La contestació a aquest interrogant darrer, penso que passa, necessàriament,
per les entrevistes sistemàtiques amb els membres dels grups esmentats, que són els que m~ ens
poden ajudar a resoldre ta incògnita. Perb això caldrà fer-ho en una ocasió propera.
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