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George Harrison amb Rita Tushingham a l’aeroport de l’Índia

El mallorquí que influí
George Harrison

A S S A I G

E N R I C C A S T E L L Ó

Joan Mascaró, Diàlegs amb
l’Índia. Proa.

Barcelona, 2001.

L’
any 1967, en una
entrevista a una
televisió anglesa,
Joan Mascaró va
conèixer els Beat-

les, trobada que inicià una
relació que duraria molt de
temps. El grup musical més
famós de la història de la
música moderna va comen-
çar a interessar-se pel misti-
cisme oriental a partir del
coneixement de les obres que
Mascaró va traduir a l’anglès.
La relació entre el mallorquí i
els de Liverpool va ser tan es-
treta –sobretot amb el re-
centment desaparegut Geor-
ge Harrison– que el grup va
arribar a musicar una cançó
del mallorquí: The Inner Light.
Des d’aquest moment, els Be-
atles van impregnar les lle-
tres d’espiritualisme i les
cançons de sons místics.

“Un dia, de molt joves, uns
quants versos de Gita poden
penetrar els nostres cors.
Aprenem sànscrit per enten-
dre el Bhagavad-Gita. Llegim
totes les traduccions que
trobem i comparem les dife-
rents interpretacions”.
Aquest fragment extret d’un
dels seus escrits resumeix el
que va viure Joan Mascaró
(1897, Santa Margalida, Ma-
llorca - 1987, Coberton,
Cambridge) quan era jove.
Després de llegir una traduc-
ció del Gita als catorze anys,
va quedar tan impressionat
que es va prometre que algun
dia aconseguiria llegir aque-
lla obra en la llengua origi-
nal, el sànscrit. No tan sols

ho va aconseguir sinó que va
arribar a traduir el llibre a
l’anglès.

De família humil, va tenir
l’oportunitat d’estudiar a l’es-
tranger donades les seves
grans aptituds i la bona rela-
ció amb la família March. Va
ser professor de sànscrit a la
Universitat Autònoma de Bar-
celona durant la República,
però la Guerra Civil el va por-
tar a l’exili i acabà emigrant a
Anglaterra. Allà va continuar
els estudis sobre el sànscrit i la
cultura oriental i es va docto-
rar per la Universitat de Cam-
bridge. La seva trajectòria cul-
mina amb la traducció a l’an-
glès del Bhagavad-Gita (1962),
The Upanishad (1965) i The
Dhammapada (1973), treballs
amb els quals va contribuir a
apropar la cultura i la religió
de l’Índia a Occident, àvid de
coneixement sobre la cultura i
el misticisme de l’Orient.

Els escrits de Diàlegs amb
l’Índia corresponen a intro-
duccions d’aquestes traducci-
ons i d’altres assajos. Aquest
fet configura un volum força
dispers en què Mascaró expo-
sa, sobretot, el seu pensament
sobre l’espiritualitat oriental i
la relació amb el món occi-
dental. És un escrit tant per a
iniciats en religions orientals
com per a persones que vul-
guin introduir-s’hi, però l’o-

bra demana cert grau de co-
neixement en humanitats i
religió.

L’assaig de Mascaró té el
gran valor de relacionar els
grans autors europeus, sobre-
tot els anglesos, amb els es-
crits sobre l’amor, la vida i la
veritat que trobem als escrits
sagrats. Així, els intercala amb
versos de Keats (de qui Masca-
ró va ser un gran coneixedor),

Blake i Wordsworth o amb es-
cenes de Shakespeare.

Tot i que l’orientalisme
ocupà gran part de la vida in-
tel·lectual de Mascaró, aquest
mai no va deixar de banda la
seva llengua com ho certifica
el treball que va aportar per a
l’elaboració del diccionari Ca-
talà-Valencià-Balear i la lectura
de poesies mallorquines a la
BBC el 1949.

La seva riquesa multicultu-
ral sempre va anar acompa-
nyada de l’estima cap a Ma-
llorca i cap al català. Va ser un
precursor del pensament que
fa compatible el conreu de la
cultura pròpia amb l’univer-
salisme: “És una veritat [...] que
l’home gran s’arrela dins el
seu idioma i cultura i poble, i
s’enfila dins els valors univer-
sals, i fins i tot dins l’Infinit”.

GRAN NIVELL D’ANGLÈS
En el seu moment, alguns crí-
tics anglesos li van reprotxar
d’haver fet unes translacions
massa obertes així com de no
fer anotacions, habituals en
aquests tipus de traduccions.
Tanmateix, i contrarestant
aquesta possible mancança,
Gregori Mir indica que més
d’un especialista li ha dit que
l’anglès de Mascaró és un dels
millors dels escriptors no an-
glesos del segle XX, fins i tot
superant el de Joseph Conrad,
polonès, i el del rus Vladímir
Nabokov.

A l’assaig de Mascaró potser
sobra, en certs passatges, un
to massa moralista o capella-
nesc. Tot llegint-lo hi ha mo-
ments que hom se sent més
aviat sermonejat. Tanmateix,
aquest fet queda absoluta-
ment difuminat dins d’uns
textos que vessen riquesa in-
tel·lectual, literària i espiritu-
al. Per damunt de tot, la seva
obra exposa la idea de la col-
lisió entre el materialisme i
l’espiritualisme, tot apuntant
la necessitat de prestar més
atenció al segon en les nostres
accions i decisions vitals.
Mascaró presenta una obra vi-
talista que mostra els benefi-
cis de deixar-nos guiar per la
bellesa i l’amor: “L’amor és la
força que mou l’univers, el dia
de la vida, la nit de la mort i el
nou dia després de la mort”.

‘Ghost stories’ genuïnament angleses
N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Richmal Crompton, Boira.
Traducció de Jordi Cussà.

Columna. Barcelona, 2001.

B
oira... Més enllà del
que hi va succeir
realment, el record
més vívid del lloc
que en tinc és la

boira: una boira blanca, in-
gràvida, espessa i tangible,
gairebé com si fos pell”. Així
comença Boira, l’últim dels
tretze relats que componen
aquesta interessant obra de
ghost stories de l’escriptora an-
glesa Richmal Crompton, i
que també dóna títol al llibre.

L’autora, que va néixer el
1890 a Bury (Lancashire) i va
morir el 1969, no és en l’ac-
tualitat gaire coneguda pel
públic. Diríem que, fins i tot,
és una gran desconeguda. En
aquest sentit, té un gran inte-
rès per al lector la presentació
que amb el títol La dama pros-
crita en fa el filòsof Fernando
Savater, així com el pròleg de
l’escriptor Javier Marías titu-
lat de forma molt oportuna Un
vell deute. És sobretot gràcies a
aquests dos textos que el lec-
tor fa una bona aproximació a
la història, la biografia i les

vicissituds literàries de Rich-
mal Crompton.

Marías (responsable de la
traducció de Boira en la seva
versió castellana) és qui fila
més prim i qui dóna més pis-
tes sobre Crompton, a qui deu,
segons ell mateix confessa, la
seva vocació literària.

Richmal Crompton va tenir
una vida marcada per una
malaltia, la poliomielitis. Va
estudiar llengües clàssiques i
va ser sufragista. Però al 1923
va haver d’abandonar l’ense-
nyament i, des d’aleshores, va
tenir una cama gairebé inútil
i va haver de portar un bastó.
No es va casar mai ni va tenir
fills.

UNA GRAN DESCONEGUDA
Dèiem unes línies més amunt
que Crompton era una gran
desconeguda. Això es deu al
fet que, com passa amb alguns
autors, la perspectiva global
de la seva obra es veu amaga-
da, superada, per algun per-
sonatge d’èxit creat per ells i
que de forma forçosa, gairebé

inevitable, oculta altres obres
de qualitat que, això no obs-
tant, no es dubta a titllar de
menors. Li va passar a un es-
criptor il·lustre com Conan
Doyle, autor del cèlebre Sher-
lock Holmes. I li passa també a
Crompton, que va crear al
1922 William Brown (conegut
en la versió anglesa com Just
William i en la catalana com
l’Insuportable Guillem). D’a-
quest enginyós nen de 8 anys,
que es va convertir en un èxit
de la literatura mundial,
Crompton en va publicar 38
volums.

Malgrat tot, la fama acon-
seguida per l’escriptora an-
glesa amb l’Insuportable Gui-
llem ha impedit que sigui co-
neguda i reconeguda com a
autora d’altres obres i bona
cultivadora d’altres gèneres.
En el cas de Boira, de les ghost
stories, un gènere genuïna-
ment anglès. En aquest llibre,
Richmal Crompton elabora
un conjunt d’històries de por,
de fantasmes i de fenòmens
sobrenaturals. Els textos estan

ben escrits, les històries ben
construïdes. I el suspens i el
misteri, plenament garantits.

A Boira, el lector hi trobarà
tretze relats en què la por i els
fets sobrenaturals s’erigeixen
en els autèntics protagonistes
i col·loquen els qui viuen di-
rectament les històries que es
relaten en situacions al caire
de la mort o de l’atac de pànic
i d’angoixa. És el cas, per
exemple, del conte La casa del
bosc, en què els seus protago-
nistes, el matrimoni format
per Frank i Mònica, i el seu
cosí Harold, després de que-
dar-se sense combustible en-
mig d’una carretera en plena
nit, es refugien en una casa
màgica. Serà en aquest indret
on Harold viurà un somni si-
nistre i un sobtat amor cap a
Mònica. O el cas d’un altre re-
lat, La pinta espanyola, en el
qual la seva protagonista,
Moira Houghton –casada amb
Billy i mare de dos fills–, des-
cobrirà els efectes assassins
que li produeix utilitzar una
pinta espanyola que troba

perduda. O el conte titulat Les
germanes. Les seves protago-
nistes, Ruth i Meriel Glover,
estan molt unides. Tot i això,
l’amor d’un home, Ronald
Frankson, les separarà dramà-
ticament. I la història acabarà
amb una autèntica confessió,
feta, però, des de la mort. Ci-
tarem, per últim, La visita, que
transcorre a Tallis Court. La
visita d’un home estrany, co-
negut amb el nom de Strange,
que toca la flauta, alterarà el
prometatge d’una jove parella
i provocarà un ensonyament
màgic en el promès, que es
veurà incapacitat per actuar i
parlar.

UNA BONA OPORTUNITAT
En definitiva, el llibre que
Richmal Crompton va escriu-
re constitueix una bona opor-
tunitat per acostar-se a un gè-
nere literari que anys enrere
va estar molt de moda i va ser
cultivat intensament per tota
mena d’autors. I com passa
amb el relat que tanca el lli-
bre, Boira, ens permet desco-
brir realitats i mons secrets,
misteriosos, paranormals,
amagats enmig de la broma.


