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El caràcter hindú està molt influenciat per la climatologia

C O L · L E C C I Ó D E L ’ Í N D I A A N T I G A

El Râmâyana (1999, Martí i
Duch, versió en prosa) ha estat
atribuït al poeta i savi Vâlmî-
ki, a qui la tradició oral pre-
senta com un lladre de camins
que robava per mantenir la
família fins que uns ascetes el
van empènyer a convertir-se
en un especulador de la vida a
través de la meditació. Consta
de vint-i-quatre mil dístics o
shlokas que narren les proeses
de Rama, entre l’heroisme i la
tendresa, des d’un punt de
vista ideal i pur que encarna
romànticament les arrels del
pensament hindú.

CENT MIL VERSOS
El Mahâbhârata (2001, Martí,
versió en prosa) és un poema
immens de cent mil versos
que multiplica per set els dos
grans poemes homèrics junts.
La tradició n’atribueix el pri-
mer nucli a Vyâsa Deva, con-
siderat pels estudiosos con-
temporanis un nom genèric
que encobreix una pluralitat
d’autors, de la mateixa mane-
ra llegendària en què els grecs
van erigir un tal Homer com a
autor d’una obra pluralment
confegida a partir de l’oralitat.
Diverses capes s’hi van super-
posar durant quatre segles,
entre el 200 aC i el 200 dC, si
bé els fets narrats corresponen
més o menys al 3000 aC. La
versió anglesa més autoritza-
da consta de divuit volums; la
de Kamala Subramaniam, que
l’ha sintetitzada en benefici
del valor dramàtic, és sensi-
blement més curta. El poema
conté una multiplicitat de
personatges, peripècies i en-
senyaments esbalaïdora, així
com el fabulós Bhagavad Gita,
en què les vacil·lacions dels
guerrers sobre l’absurd de
matar uns contrincants que
els són germans s’entremescla
amb l’experiència plasmada
de la renúncia al desig i les
visions de la transmigració a
través de la natura.

L’últim número fins ara
publicat de la col·lecció és un
recull de contes didàctics far-
cits d’aforismes morals que
s’encadenen els uns amb als
altres amb exemples dels pre-
cedents, El Pantxatantra (2003,
Duch i Martí), atribuït a Visnu
Sharma. Consta de cinc llibres
que no només han estat tra-
duïts durant segles a més de
seixanta llengües, sinó que
van influir amb més o menys

empenta en autors com ara
Llull, Bocaccio, Chaucer i La
Fontaine, entre molts altres.
Són històries sorprenents, en-
ginyoses i divertides en què
podem veure xacals, lleons i
bous comportar-se com perso-
nes o representar-ne trets i
conductes morals.

El següent volum, ja acabat
com a llibre i només pendent
de tràmits editorials, porta
per títol Gandhi upadesha i és
una aproximació al pensa-
ment del pare de la indepen-
dència de l’Índia moderna i el
pensament pacificista, Gand-
hi, que va tornar l’autoestima
a un poble tradicionalment
sotmès per les colonitzacions
àrab, mongol i anglesa. S’hi
barregen tant les arrels filosò-
fiques de provinença del seu
pensament com les meditaci-
ons, exercicis i oracions que
realitzava, la dieta que seguia
o les opinions sobre ell de di-
versos personatges coneguts.

L ’ A P A R A D O R

M. Rosa Bayà, La vida de Pau
Casals. Eumo Editorial /

Universitat de Barcelona.

Vic / Barcelona, 2004.

S egon número de la col-
lecció Català Fàcil de tex-
tos simplificats per als

que aprenen la llengua. Pau
Casals va ser un dels millors
músics de violoncel del segle
XX. Amb aquest llibre podrem
saber com era, què volia i què
feia aquest català universal.

Henrik Ibsen, Hedda Gabler.
Bromera. Alzira, 2004.

T ext teatral del drama-
turg noruec Henrik Jo-
han Ibsen (1828-1906),

reconegut com un clàssic del
gènere amb obres com ara Ca-
sa de nines, Un enemic del poble i
Espectres. La seva influència en
el teatre del segle XX és im-
mensa. La traducció és de Ro-
dolf Sirera i la introducció, de
Juli Leal.

Maria Aurèlia Capmany,
Feliçment, jo sóc una dona.

Barcanova. Barcelona, 2004.

R eedició d’aquesta novel-
la de Maria Aurèlia Cap-
many (1918-1991) en què

la seva protagonista, Carola
Milà, lluita per la igualtat pe-
rò, sobretot, per assolir l’equi-
libri entre la seguretat econò-
mica i la llibertat, sense l’ajut
dels homes.

El precedent
de Joan
Mascaró

➤ La Guerra Civil va es-
troncar la possibilitat de
desenvolupament de l’ori-
entalisme i els estudis de
sànscrit a les universitats
catalanes. Durant la II Re-
pública, el mallorquí Joan
Mascaró va ensenyar el
sànscrit a la Universitat
Autònoma de Barcelona i
va fer una traducció al ca-
talà de part del Bhaga-
vad-Gita que més tard co-
ronaria en llengua angle-
sa. L’exili va provocar que
fossin els anglosaxons els
primers que poguessin
aprofitar les seves traduc-
cions de divulgació d’obres
tan importants com els
Upanishads i el Dhammapa-
da, aquesta última en pali.
La seva figura, últimament
reivindicada tant al Prin-
cipat com a les Illes, és re-
presentativa d’allò que po-
dria haver estat i no va ser
l’influx de l’Índia antiga
entre els estudiosos d’aquí,
molts dels quals s’han ha-
gut d’obrir camí partint
gairebé de zero.

Jordi Bastart i Maria Àngels
Castillo, Caps de setmana

inoblidables. Pòrtic.

Barcelona, 2004.

G uia amb 20 propostes
per passar uns caps de
setmana fantàstics amb

què renovar l’energia neces-
sària per afrontar els reptes de
la vida quotidiana. De Pala-
frugell al Pedraforca, passant
pel santuari de la Fontcalda, el
delta de l’Ebre i Cadaqués.

Miquel Pérez Latre,
La Generalitat de Catalunya en
temps de Felip II. Editorial

Afers. Catarroja, 2004.

A ssaig en què el doctor en
història Miquel Pérez
ens ofereix un estudi de

la política, l’administració i el
territori a la Catalunya del se-
gle XVI. Pérez també és autor,
entre d’altres, de Del patriotis-
me al catalanisme. Societat i polí-
tica (segles XVI-XIX).

Llorenç Soldevila, Ruta
literària de Miquel Martí i Pol.

Proa. Barcelona, 2004.

P assejar pels carrers de
Roda de Ter, el poble de
Miquel Martí i Pol, és una

manera singular de descobrir
l’univers vital del poeta, de
conèixer els llaços que unei-
xen literatura i vida en la seva
obra. En total hi trobem divuit
punts de lectura, divuit frag-
ments de la seva poesia.

Diversos autors, Llengua
catalana i neologia. Meteora.

barcelona, 2004.

O bra col·lectiva, coordi-
nada per Judit Freixa i
Elisabet Solé, duta a

terme pel grup de recerca Ob-
servatori de Neologia de l’Ins-
titut Universitari de Lingüísti-
ca Aplicada de la Universitat
Pompeu Fabra. En aquests cas
ens ofereixen més de 1.000
neologismes.

Margalida Pons i Caterina
Sureda (edició), (Des)aïllats:
narrativa contemporània i

insularitat a les Illes Balears.
Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 2004.

L libre que recull les inter-
vencions dels quinze es-
criptors illencs que van

participar l’abril del 2003 en
el cicle (Des)aïllats: la insularitat
en la narrativa del segle XX.

Carme Narváez, El tracista fra
Josep de la Concepció (1626-1690).

Curial / Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2004.

E n el context de l’arqui-
tectura hispànica barro-
ca, la figura de l’arquitec-

te eclesiàstic va aparèixer amb
relativa freqüència. El cas de fra
Josep de la Concepció és excep-
cional en el panorama arqui-
tectònic català del segle XVII.


