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La poesia, i en general
tota la creació artísti-
ca del segle XX, s’ha
vist sacsejada per les

anomenades avantguardes
històriques. Molt discutides a
partir dels anys 80, és evident
la influència que van exercir
tot al llarg de la primera meitat
del segle i, fins i tot, més enllà,
a través de les seves successi-
ves derivacions –ja es tractés
d’art conceptual, pop art, poe-
sia visual o música concreta–.
És prou sabut que els movi-
ments d’avantguarda van bus-
car la ruptura amb el passat, la
negació de la tradició, l’escàn-
dol enfront del conformisme
burgès i la revisió a fons de les
funcions de l’art i la literatura.
Aquests són conceptes genè-
rics que apareixen en tots els
manuals; també s’ha dit fins a
l’extenuació que les avantguar-
des van anar perdent la seva
capacitat d’escandalitzar i de
sorprendre des del moment
que es van anar generalitzant
i que van anar configurant
així, sense pretendre-ho, una
nova acadèmia.

Malgrat tot, determinades ma-
nifestacions de l’avantguarda,
fins i tot de la més històrica,
encara conserven la capacitat,
si no d’escandalitzar, sí com a
mínim de sorprendre. Tots
hem vist fins a la sacietat l’uri-
nari o la Gioconda amb bigotis
de Duchamp, ja mancats de la
seva capacitat original de re-
vulsiu; en canvi, ben pocs han
llegit determinades mostres de
la poesia més iconoclasta de
principis del segle passat, i en-
cara són menys els que les han
valorades en la seva justa me-
sura. Per això, és d’agrair que
Cafè Central, sempre amatent
a les heterodòxies, n’hagi res-
catat una de les més valuoses
i, alhora, més desconegudes en
una de les plaquettes, tan
breus com pulcres, de la
col·lecció Els Ulls de Tirèsies.
Es tracta de l’extens i torren-
cial poema –amb la llargària
justa per a una plaquette– Sa-
grada Emília, de Gertrude
Stein, escrit el 1913, publicat
per primer cop el 1922 i ofert
ara en una acurada versió ca-
talana de D. Sam Abrams con-
frontada, tal com s’ha de fer,
amb el text original.

Si, d’entrada, la primera im-
pressió que pot transmetre el
poema és la de caos, la segona
pot ser la de divertiment més o
menys arbitrari; però, per poc
que el lector s’hi esforci –i l’art
i la literatura moderns dema-
nen un cert esforç–, s’anirà ad-
vertint que Gertrude Stein
–prou cèlebre com a amiga de

Hemingway i de Picasso i com
a cronista del seu temps, però
mal coneguda com a poeta– hi
va teixint tot un entramat de
correspondències fòniques, de
motius recurrents, de repetici-

ons, que van més enllà del caos
i de l’arbitrarietat. Un llarg con-
junt de frases interrompudes o
sense sentit ens va acostant a
una dimensió propera a la mu-
sical –contemporània, això sí–
i va conformant un collage po-
ètic més agosarat que els
d’Apollinaire, fins a situar-se
prop d’una abstracció gairebé
hipnòtica. Cal, és clar, no tan
sols que el lector faci un cert
esforç sinó que també, i sobre-
tot, es deixi endur; que relle-
geixi el poema tantes vegades
com calgui i que es deixi portar
per les successives associaci-
ons proposades, que van con-
formant una estranya harmo-
nia, ben allunyada de la tradi-
cional. També cal una certa

Ara s’ha reeditat en català el poemari ‘Sagrada Emília’, de Gertrude Stein. SP
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Tinc la satisfacció de sumar-me a
una quantitat considerable de per-
sones que han parlat d’una obra
que personalment considero una

petita meravella: el Diccionari sànscrit-ca-
talà d’Òscar Pujol, publicat per Enciclopèdia
Catalana (desembre 2005), la qual, amb
Montserrat Torras al davant, hi ha posat tot
el pes de la seva llarga experiència. El projec-
te va rebre el suport incondicional de la Uni-
versitat de les Illes Balears, i després dels go-
verns de les Illes Balears i de la Generalitat
de Catalunya. Com que és una obra d’una di-
ficultat tècnica extrema, hi han col·laborat
moltes altres persones: per exemple, Miguel
Ángel Andrés, Laia Villegas i, en la revisió,
Jaume Corbera, Jordi Trilla i Oriol Sánchez.
No n’hi havia pas per menys: la llengua sàns-
crita es presenta en aquest diccionari aquí
amb tot l’aparat científic necessari per con-
vertir-lo en una obra de referència mundial,
però al mateix temps les paraules sànscrites
es donen en transcripció romànica i en
aquesta forma es recullen 31.000 entrades
en un índex final que permet localitzar con-
ceptes sense saber sànscrit.

Obriu el diccionari i no podreu evitar el
qualificatiu que li he donat. Algú ha com-
parat la proesa amb la d’altres empreses fi-
lològiques tan desmesurades com els dicci-
onaris d’Alcover-Moll i de Coromines. De
fet, a imitació d’aquests prohoms, l’autor
s’il·lusiona amb la idea que Catalunya
pugui ser un referent dels estudis índics. I
tinguem en compte que l’Índia pot esdeve-
nir una potència econòmica de primera
magnitud. Sense fer volar coloms, el que
avui interessa és tenir la consciència que
s’ha produït un fet important en la nostra
llengua. La setmana entrant els diré algun
altre detall d’aquesta obra que els la farà
més interessant.

El sànscrit és la llengua sagrada de la
cultura brahmànica de l’Índia, d’uns tres
mil anys d’antiguitat, encara parlada per
grups d’hinduistes de llocs diversos; espe-
cialment a Benarés, ciutat santa de l’hin-
duisme, la parlen unes deu mil persones.
Actualment hi ha un moviment de recupe-
ració de la llengua, amb emissions de ràdio
i TV, publicacions diverses, seminaris, cur-
sos i fins i tot algun film. Quantitativa-
ment, la literatura escrita en aquesta llen-
gua és més extensa que l’escrita en grec i
en llatí conjuntament. A Catalunya i a les
Illes Balears hi ha hagut bons sanscritis-
tes, com ara Antoni Binimelis, Joan Mas-
caró i el mateix Coromines, i fa uns anys
Artur Martí i Josep Maria Duch van ence-
tar la col·lecció Samadhi Marga de traduc-
ció de clàssics d’aquesta cultura.

Òscar Pujol havia llegit una traducció de
la Bhagavad Gita i es va fer el propòsit de
poder llegir l’obra en la llengua original.
Aquí va començar la seva aventura: va es-
tudiar la llengua durant els dotze anys que
diu la brama que es necessiten per saber-
la, es va doctorar a Benarés i aquest diccio-
nari és un fruit del seu enamorament
d’aquesta cultura. Passada l’aventura de
l’Índia, avui Pujol és director de programes
educatius de la Casa Àsia de Barcelona.

capacitat per al joc als antípo-
des del gust per la trivialitat:
Gertrude Stein és tot el con-
trari del divertiment innocu.
És literatura en majúscules
que demana la complicitat del
lector. La traducció aconse-
gueix comunicar els valors ori-
ginals del text, la qual cosa
ajuda a fer que la lectura i les
necessàries relectures succes-
sives acabin essent summa-
ment estimulants per a tothom
qui accepti el repte del risc.

Sagrada Emília
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