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Les tradicions de l’Índia continuen sent molt presents
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La col·lecció ‘Samadhi Marga’
P A U D I T O T U B A U

Els clàssics de l’Índia antiga

són gairebé desconeguts

entre el públic català. Artur

Martí i Josep Maria Duch han

creat una col·lecció d’obres

diverses que intenta de

pal·liar aquesta situació

F
a més o menys una
dècada els catalans
Artur Martí i Josep
Maria Duch es van
decidir a començar

una col·lecció d’obres de l’Índia
antiga escrites en sànscrit. S’hi
van llançar amb la intenció de
reprendre diversos intents d’a-
proximació similars que havi-
en fructificat durant la II Re-
pública, amb viatges, classes de
llengua i algunes traduccions
esparses, fins a quedar relegats
pel franquisme i la Transició a
l’oblit més absolut. Sabien que
l’aventura era arriscada i que
s’hi deixarien alguns esforços i
estalvis acumulats, però els
semblava que calia omplir un
buit cultural que ajudés a pro-
jectar la riquesa espiritual de
l’Índia del passat a les genera-
cions a venir.

Entre les dificultats inicials
que es van trobar hi havia la
inexistència de d’un diccionari
sànscrit-català, una empresa
en la qual treballa des de fa
més d’una dècada el director
de programes educatius de la

Casa Àsia i doctor en sànscrit
per la Universitat de Benarès
Óscar Pujol. El diccionari s’es-
pera com un important punt
d’inflexió entre els estudiosos
de la matèria que permetrà no
haver de recórrer a terceres
llengües, sobretot l’anglès, el
francès i l’alemany, una man-
cança amb la qual han hagut
de conviure Martí i Duch en els
sis llibres fins ara publicats.
Martí havia traduït des del
1992 i amb l’ajut d’una tra-
ducció anglesa reduïda per
Kamala Subramaniam el que
més tard seria el primer volum
de la col·lecció, El llibre del senyor
(1997, Shrimadbhagavatam), una
extensa peça mestra de la tra-
dició oral al voltant dels ca-
mins i obstacles del discerni-
ment devot i el culte a les coses
que conté una rica amalgama
de materials mítics.

Quan, el 1996, la traducció
ja estava acabada, la parella va
coincidir a buscar algun editor
que s’atrevís a publicar-la i do-
nés el tret de sortida de la col-
lecció. Van picar a diverses

portes però els únics interes-
sats volien fer passar els llibres
amb forts talls de volum com a
obres de ficció, atesos els con-
tinguts més o menys èpics i
heroics d’algunes narracions.

Com que la idea els va semblar
empobridora, van decidir pro-
var sort tots sols amb la col·la-
boració desinteressada de di-
versos amics i la complicitat en
la distribució de la barcelonina

editorial Dalmau, especialitza-
da en llibres d’història de Ca-
talunya.

El segon volum, Svâdhyâya
yoga (1998), un recull d’aforis-
mes de diversa procedència
esporgats d’aparell crític que
pertanyien a una tesi doctoral
sobre antropologia hindú que
Duch no va poder acabar per
desavinences amb la universi-
tat, es va convertir, amb el
quart, El Devî Gîtâ (2001), en el
més proper al ioga i a les
pràctiques terapèutiques i me-
ditatives de la col·lecció, així
com un llibre de referència en
diversos centres especialitzats
en ioga del país. L’estesa con-
cepció de superioritat cultural
d’Occident, les sospites de sec-
tarisme i la imatge exòtica dels
ensenyaments d’Orient que
han propagat alguns explota-
dors del dolor aliè, amb devots
i túniques inclosos, als platós
dels mitjans comunicació, han
provocat que llibres d’aquesta
mena, alguns de clàssics uni-
versals, es confinin en lleixes
d’esoterisme i autoajuda de les
llibreries.

DOS GRANS POEMES
D’aquesta mena d’injustícies
amb espesses arrels històriques
i geopolítiques també n’han
estat víctimes els dos grans po-
emes narratius de l’Índia de
l’antiguitat, el Râmâyana i el
Mahâbhârata, considerats pels
especialistes els tresors més
importants de l’èpica de tots els
temps, al costat de la còlera
d’Aquil·les a la Ilíada i les estra-
tagemes d’Ulisses a l’Odissea.

L’Índia avui
➤ La recent mort de l’infatigable Artur Martí
ha deixat la col·lecció Samadhi Marga en una
situació de relativa orfenesa. Tant ell com Jo-
sep Maria Duch havien visitat l’Índia diverses
vegades durant els últims vint anys a la re-
cerca de nous estudis i aportacions, ja fos per
a ells mateixos o per al projecte d’irradiació
cultural d’obres valuoses a Catalunya. La situació
política d’allà, per altra banda, és complexa i amb
alguns clarobscurs: “El fonamentalisme antimusul-
mà dels últims governs –diu Duch– i la seva sub-
missió a les burgesies de les grans ciutats, amenaça
d’acabar amb la idea de Gandhi de donar a conèixer
totes les llengües i cultures històriques del país. Amb
la globalització s’està produint un abisme entre ge-
neracions que afavoreix l’anglès com a única llengua
culta i de cultura. És una conjuntura pregandhiana,
de caiguda de l’orgull cultural propi, que té a veure
amb interessos econòmics i promou els vells com-
plexos d’inferioritat. Després hi ha els problemes
amb el Pakistan, la paradoxa que un país alliberat per
un pacifista tingui armes atòmiques i hagi de gastar
bona part del pressupost en armament”.

La cultura i l’interès pel passat propi es troben en
una situació similar, si bé hi ha indicis de supervi-
vència esperançadors que tenen a veure amb la ca-
pacitat d’adaptació dels autòctons respecte a les
aportacions foranes. Els mètodes occidentals han
permès que moltes obres conservades en fulles de
palma no es perdessin irremissiblement i que es
fessin diverses edicions crítiques, minucioses i acu-
rades. Les noves tecnologies, a més, han estat un bon
instrument d’adaptació de les narracions dels antics

a les exigències del present, ja sigui a través de cò-
mics o pel·lícules i serials televisius amb molt d’èxit
popular.

“Els estrangers fascinats per l’Índia han participat
en la recuperació de la cultura –diu Duch–. A Ma-
dras hi ha la biblioteca més gran d’obres hindús. Hi
van a estudiar els universitaris. Tot això ho va pro-
moure Gandhi capgirant el que va aprendre dels
colonitzadors. Ara potser hi ha seixanta versions del
Râmâyana. Això ha permès descobrir la propagació
de la cultura antiga pels pobles perifèrics, i fins i tot
fer estudis en camps com la medicina, trobar re-
meis. L’Estat reconeix metges de tradició pròpia, es
formen professors de ioga que investiguen els textos
i els seus efectes amb estudis científics. L’Índia co-
mença a saber tot allò que va descobrir al món: el
concepte de número zero, les xifres aràbigues por-
tades pels musulmans a Europa, el pijama, el xam-
pú, etcètera. Aristòtil va tirar endavant la seva lògica
perquè un parent seu havia estat amb Alexandre a
l’Índia i li porta informació sobre el tema”.

La relació amb els visitants de fora ha canviat
relativament en les últimes dècades: “Els hippies
han anat desapareixent i cada vegada són més re-
siduals, només en queden alguns de dispersos.
Com el turisme en massa, allò va ser una invasió

més de les que ha patit l’Índia. A Occident
s’han creat sempre ficcions i miratges irre-
als, aquell era un moviment molt narcissis-
ta. De gent que busqui de veritat n’hi ha
poca. Em sembla que, si no és una demanda
interna profunda, és millor no anar-hi. Co-
nec persones que han tornat grillades o

molt cremades per veure-hi tanta pobresa. Si algú
no està gaire bé i vol trobar-se es millor que faci
una teràpia occidental, perquè el clima tropical ho
accelera tot, tant pot ser un paradís com un infern.
No aconsello a ningú que s’ho plantegi des d’una
aproximació emocional forta”.

Un dels avantatges de la manera de concebre la
lectura i l’aprofundiment de les obres dels hindús té
a veure amb la tria de molt poques peces exemplars
per persona, potser només una, que es memoritzen
i es reciten en benefici de la sedimentació. Els llibres
escollits són miralls que permeten investigar-se. El
caràcter més o menys sagrat hi va inclòs, així com
la meditació posterior. La irrupció de la manera de
fer occidental ha erosionat aquesta metodologia,
però continua sent una de les aportacions profitoses
d’alguns lectors: “De les moltes coses valuoses d’allà
en ressaltaria dues de fonamentals –diu Duch–:
primer la relació de plaer pacífic, obert i gens des-
tructiu, de la matèria, el cos, la sexualitat i la dieta;
després la possibilitat d’una transcendència plural
que engloba totes les branques de l’hinduisme, el
budisme, el jainisme, en una experiència harmo-
nitzada amb la naturalesa. Patanjali té un aforisme
en què diu que la vida tant serveix per experimen-
tar-la com per alliberar-se’n”.


