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inte o treinta familias que viven en cue-
vas”) i després a peu fins a Saragossa,
mentre la censura governamental
“había prohibido todas las notícias re-
lacionadas con lo que ocurría en el
norte” (la revolta minera d’Astúries).
De Saragossa (“yo no recordaba haber
visto nunca una ciudad en la que la po-
breza contrastara de forma tan cruda
con la opulencia”) van anar en tren fins
a un Madrid en batalla campal entre
soldats i revolucionaris, on la gent ca-
minava amb les mans enlaire, la majo-
ria d’hotels i botigues estaven tancats i
els bars oberts. A Barcelona havien de-
clarat un Estat independent i “Asturi-
as está en poder de los rojos”. La capi-

tal esperava que aparegués l’exèrcit
roig en qualsevol moment, enmig de ru-
mors com ara que “los comunistas
iban a bombardear aquella noche con
un avión el Ministerio de la Governa-
ción”. Quan, el 12 d’octubre, “lo que la
prensa había llamado la Batalla de Ma-

La cultura
sànscrita

Parlem-ne

La setmana passada els vaig descriu-
re els avatars externs del Diccionari
sànscrit-català d’Òscar Pujol.
Vegem-ne ara algun detall. En la pre-

sentació que se’n va fer a la Casa Àsia de Bar-
celona fa uns quants dies, l’autor mateix ens
va explicar que el diccionari sànscrit avui
més utilitzat, el sànscrit-anglès de Mounier-
Williams, té més de cent anys. El de Pujol in-
corpora diverses novetats que el poden situar
en bona posició comparativa. Primerament,
sense ser un diccionari etimològic, és l’únic
diccionari que incorpora una novetat impor-
tant per als especialistes, una doble etimolo-
gia: la clàssica dels gramàtics indis i la de la
filologia comparada occidental; dos corrents
que més aviat s’ignoraven i que ara queden
agermanats. En segon lloc, aquesta obra in-
clou una quantitat important de lèxic filosò-
fic i tècnic. Però no es limita a donar-ne la
traducció, sinó que –tercera novetat especta-
cular– molts articles inclouen excursos sobre
història, filosofia, religió, mitologia, etc., amb
la qual cosa tenim una enciclopèdia de la cul-
tura sànscrita. A més a més, aquestes expli-
cacions són redactades de manera agradable
i clara per a qualsevol lector. El lector no es-
pecialista troba aquestes matèries perquè
–una altra novetat crucial– les paraules sàns-
crites es donen en l’alfabet devanagari però
immediatament se’n dóna la transcripció ro-
manitzada, i les transcripcions es recullen al
final ordenades alfabèticament.

De manera, doncs, que si heu sentit a dir
que la cultura sànscrita ha fecundat tot el
Sud-est Asiàtic i que, per exemple, en prové
Singapur ‘la ciutat del lleó’, podreu fer el
que he fet jo, que no sé sànscrit: a l’índex,
simhá- us durà a la pàgina 1078, on, efecti-
vament, veureu que significa ‘lleó’ i que,
amb el component -pura (que, p. 564, signi-
fica ‘fortalesa, ciutat’), dóna Singapur. O
trobareu (p. 6) aquesta explicació de
l’Agastya de la vostra guia de l’Índia: “fill de
Mitra-Varuna, els quals vessaren la seva lla-
vor en veure la bella nimfa Urvasi; una part
de la llavor va caure dins un gerro i l’altra a
l’aigua; Agastya va néixer de la primera part
i Vasistha de la segona; [...] Agastya va re-
baixar l’alçada de les muntanyes Vindhya i
es va beure tota l’aigua de l’oceà a fi de fer
sortir els dimonis que s’hi havien amagat; se
li atribueix haver difós la cultura brahmàni-
ca pel sud de l’Índia”, etc. O, sense anar més
lluny, veureu que la coneguda paraula veda
(p. 903) és un genèric dels textos de la savie-
sa revelada (“o literalment escoltada”), que
es ramifiquen així: “les samhita o himnes,
els brahmana, els aranyaka i les upanisad”,
i tot seguit llegireu detalls de tot això. O els
amants del ioga sabran (p. 910) que el vai-
ragya ‘deseiximent, manca de desig, santa
indiferència, desapassionament’ (un dels
mèrits i una de les atraccions d’aquest dicci-
onari és la riquesa de sinònims i matisos) és
“un dels mitjans per a aconseguir la cessació
o nirodha dels processos mentals o vrtti”.
No es pot demanar més.

Joan Solà
drid llegó a un titubeante final”, van
sortir de la ciutat per anar a la recerca
de l’exèrcit roig disposat a assaltar la ca-
pital. No el van trobar enlloc.

Aixecat l’estat d’alarma, van haver-
se de desviar fins a Salamanca, on van
arribar en dia de mercat i amb gran
presència de camperols, autèntica
atracció turística (“sólo son campesi-
nos que viven en condiciones inimagi-
nables en lugares como Las Hurdes,
donde las cosas no pueden estar peor
y la tierra es tan pobre que no produ-
ce nada. Sea lo que sea lo que les digan
aquí, lo que padecen es malnutrición.
No tienen ninguna clase de asistencia
médica ni, por supuesto, educativa. A
los turistas que llevan allí a verlos les
aconsejan llevar sobras de comida
para alimentarlos como si fueran ani-
males. Y a los hombres primitivos,
como los llaman aquí, les exigen que
hagan muecas grotescas cuando den
las gracias”). Desviats a Portugal, van
tornar a entrar, no gaire legalment, a
l’Estat espanyol travessant el Guadia-
na. A Andalusia, Lewis va descobrir que
“la miseria tenía vida propia” i a Sevi-
lla van començar a sentir rumors de
guerra civil: “La gente empezó a pre-
pararse para lo peor. Los vendedores
ambulantes aparecieron por las calles
vendiendo botiquines de urgencia”.

Tornada de Dos Passos. Després d’una
estada a França, on va entrevistar el
president Leon Blum, (“Es un conver-
sador claro y astuto, siempre logra
adelantarse y cambiar de tema cuan-
do uno empieza a formar la palabra
España con los labios”), Dos Passos va
tornar a la Península el 1937, dalt d’un
camió francès. Va deixar enrere les fi-
nestres de Girona, amb tires de cintes
de paper per protegir-les de la vibració
de les bombes, i els busos i tramvies
vermell i negre i amb les sigles de la
CNT de Barcelona. A València, on esta-
va refugiat el govern de la República, va
prendre nota de l’ambient: l’Hotel Vic-
toria, niu de corresponsals, agents go-
vernamentals, espies, venedors de mu-
nicions i misterioses dones; la capella
renaixentista on havien guardat, dins
d’una doble volta de ciment, els qua-
dres del Prado i els tapissos del Palau
Reial de Madrid; els rumors de tota
mena i les detencions, interrogatoris i
afusellaments (“las cien formas en que
un hombre puede ser culpable, el co-
mentario que hizo en un café, la carta
que escribió el año pasado, la frase que
garabateó en un cuaderno de apuntes,
el hecho de que un primo está en los
rangos del enemigo...”). Ja a Madrid,
bombardejat i visitat per parlamenta-
ris britànics (“Ha sido un gran día
para ellos porque los artilleros del ge-
neral Franco se han cargado más civi-
les de lo normal”), Dos Passos va assis-
tir a la cerimònia de dissolució de les
Brigades Internacionals i a la presen-
tació del nou exèrcit regular republicà,
amb la presència del general Miaja, un
rus que es feia dir general Walter, Lís-
ter i actuacions per a les tropes, desfi-
lades, àpats i discursos.

Va veure de tot –el projecte d’irriga-
ció de Fuentedueña, que els permetria
cultivar vegetals per primera vegada; a
Sant Pol el capellà es passejava tran-
quil·lament pel poble...– en un viatge
que acaba amb la següent reflexió:
“¿Cómo pueden ganar?, pensaba yo.
Cómo puede el nuevo mundo, lleno de
confusión y desencuentros e ilusiones
y deslumbrado por el espejismo de las
frases idealistas, derrotar a la férrea
combinación de hombres acostumbra-
dos a mandar, a quienes sólo une una
idea: aferrarse a lo que tienen”.

República anomenada
dels ‘homes honestos’,
però que va permetre els
fets de Casas Viejas del 33
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