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George Harrison, el ‘beatle’ introspectiu

E N M E M Ò R I A D E L M Ú S I C R E C E N T M E N T T R A S P A S S A T

George Harrison o la silenciosa
mística del ‘beatle’ invisible

P E R E G O R G O L L I N O E L L

Us oferim el text amb què Pere

Gorgoll va guanyar l’últim premi de

retrat literari Rafel Cornellà dels

premis Recull de Blanes

S
ilenciosament, des de
la ductilitat d’un
somriure a penes in-
sinuat, buscava la be-
llesa i l’experiència

del coneixement intel·lectual a
través de la música, trenava
sense pressa la paraula i el so
per assolir una mica d’eternitat
fora del temps i esperava, des
de l’ombra misteriosa que l’a-
magava de les estridències dels
avui cada vegada més inútils i
oblidats anys seixanta, una
oportunitat per desenvolupar
la seva immensa creativitat.
Callava i observava tots els es-
deveniments que, de manera
vertiginosa, es generaven al
voltant d’un grup musical ano-
menat The Beatles. Mai no es va
conformar amb una anàlisi te-
òrica de la realitat, perquè ne-
cessitava fonamentar el conei-
xement sobre valors com ara
l’amistat, el respecte, l’amor i la
pau en el desenvolupament de
la condició humana. Uns va-
lors, però, que, més enllà de la
immediatesa estèril, havien de
transcendir els sentits per ins-
taurar-se en el més profund de
l’ésser, en un espai màgic on,
segons la viva sensibilitat d’a-
quest músic senzill, els déus i la
poesia tendeixen a manifes-
tar-se. És per això que les coses
només tenien sentit en tant que
participaven de la idea poètica
de déu. Aquesta manera d’en-
tendre l’existència (expressada
magistralment en cançons com
ara The inner light, que, basada
en un fragment del Daodejing,
atribuït a Lao Tse, intentava
aprofundir en el coneixement
interior per aconseguir l’har-
monia amb la natura; Within
you without you, en la qual, i se-
guint la mateixa línia de l’an-
terior, reflexionava sobre el po-
tencial interior de l’ésser humà
per assolir la veritat, i My sweet
Lord, un impressionant poema
musical en què es manifesta la
voluntat de trobar déu i de
viure’l) va generar un univers
molt particular que marcaria
amb profunditat les trajectòries
vital i artística de George Har-
rison. I és impossible intentar
comprendre, més enllà dels tò-
pics de sempre, la filosofia vital
i l’orientació musical de l’home
silenciós i invisible sense tenir
en compte aquest misticisme
poètic que va modelar la seva
personalitat, sempre recelosa
de les interferències del món en
extrem material en què vivia
(Living in the material world és,
significativament, un dels seus
treballs menys coneguts i la
base sobre la qual es va generar
la seva recerca). En definitiva,
les experiències externes li ser-
vien per conèixer el món, i les
internes, per comprendre’l.

CURIOSA DEMOCRÀCIA
Però George Harrison va ser
una víctima de la curiosa de-
mocràcia que regia el món be-
atle: cada treball havia d’in-

cloure un o dos temes de Ge-
orge, alguna coseta simpàtica
perquè Ringo evidenciés la seva
gràcia i la resta, per a John i
Paul. Tot i això, la mesquinesa
de Lennon i McCartney va fer
de George Harrison un sobri i
efectiu compositor, capaç de
polir les seves cançons fins a la
perfecció. La producció del gui-
tarrista era molt superior a
l’espai que li donaven els seus
companys, i, malgrat aquest
magre reconeixement, cada ar-
pegi que sorgia dels dits de Ge-
orge Harrison era un autèntic
reflex de la vida més alta que,
des del fons inconegut de l’és-
ser humà, lluitava per materia-
litzar-se només en possibilitat,
de l’amor amb què gosava, il-
lús, innocent de vegades, en-
tendre el món, del ric silenci
interior en contraposició a l’ei-
xordadora beatlemania exteri-
or. Va ser així que, després del
trencament del grup, ja lliure
per plasmar la seva creativitat,
va arribar el monumental i ex-
cel·lent All things must pass, un
treball en què va fusionar amb
destresa folk i rock, però també
vida i somni, realitat i desig.
cançons denses, d’una musica-
litat extrema, gairebé perversa.
El disc va significar per a Geor-
ge la glòria, però també la
tomba. A partir d’aquí, només
alguns bons moments a Living
in the material world, Dark Horse,
Extra texture, Thirty-three & 1/3,
George Harrison, Somewhere in En-
gland, Gone troppo i Cloud nine, i el
silenci... Quedaven els senti-
ments que va saber expressar i
transmetre al conjunt de la se-

va obra, amarada ja per sempre
d’una atmosfera molt peculiar,
entre la terrenalitat i l’espiritu-
alitat. El misticisme i el talent
musical van superar definitiva-
ment el temps, de tal manera
que avui és difícil concebre el
món, i encara més l’univers be-
atle, sense la veu profunda i
sincera de la seva guitarra i el
pòsit místic de les seves com-
posicions.

CÒMODE SEGON PLA
Enmig de les fortes personali-
tats de John Lennon i Paul Mc-
Cartney, i rere el carisma de
Ringo Starr, George Harrison es
va acostumar de pressa a un
aparentment còmode segon
pla. Les càmeres i els fans mai
no el van interessar, i molt
menys encara tota la bogeria
que va perseguir els Beatles
durant dècades. Totes les gires i
els concerts, les entrevistes, els
fans i les portades als diaris so-
vint li van semblar una dis-
tracció no sempre benvinguda.
Per ell, el més important era la
música com a expressió de vida
que transcendís la vida, com a
exploradora d’un món inespe-
radament en pau; i tot això ho
va modelar rere la saviesa de
l’ésser humà humil que era,
amb dignitat, sense esperar
grans prodigis metafísics ni ei-
xorcs reconeixements... això sí,
circumspecte davant la mani-
pulació que el temps teixia a
poc a poc al voltant del grup i
que, al cap i a la fi, va signifi-
car-ne la destrucció. I és que
George Harrison mai no va ser
un gran entusiasta dels

Beatles (“Per descomptat, m’es-
timo més ser un exbeatle abans
que un exnazi, però de totes
maneres m’agradaria més ser
un exres”, deia amb aquell deix
d’ironia que el va caracteritzar).
Sempre es va considerar més
com a músic i com a ésser per-
dut en un univers canviant. Ell
no era ni volia ser una estrella.
Potser per això, invisible i des
del fons de la seva timidesa i
discreció, des de la meditació
transcendental, i amagat rere
l’egocentrisme de John Lennon
i Paul McCartney, impregnava
qualsevol composició amb una
aurèola mística sense la qual no
s’hauria produït la revolució
musical i sociològica que va es-
clatar a Liverpool i que va co-
brir una època irrepetible.

Ja feia alguns anys, però, que
l’ombra de la mort començava
a aixecar-se silenciosa, però in-
evitable, al seu costat. Ell, més
que ningú, va morir tal com va
viure, envoltat d’un cert misteri
que alguns relacionen amb la
seva timidesa i d’altres, amb un
món interior difícil de reconci-
liar amb la vida pública. Mal-
grat el pressentiment de la
mort, la vida fluïa més lliure
que mai en el seu interior. Ho
va demostrar lluitant fins al fi-
nal per assolir la identificació
amb una essència que ell ano-
menava déu i que no era sinó la
sublimació de la poesia o la
natura. La mort era a prop i
inevitable, però, discretament,
va aconseguir expressar de for-
ma poètica l’últim sospir. Pels
camins insòlits d’uns acords
que res no feien pressentir, va
retrobar no només el món i el
temps perduts, sinó també la
fonda presència del déu poeta
que segurament ja senyoreja
els seus ulls i l’acompanya, ara
sí, mentre continua fent viatge
més enllà de la vida. Finalment,
George Harrison estima com
sempre havia desitjat, espai
enllà del no-res material i de les
lluites estèrils, i amb tanta ten-
dresa que fins i tot la seva ab-
sència se’ns converteix en un
símbol de vida i esperança.

No hi ha ningú que ens per-
petuï, però, més enllà de te-
mors i recances, s’obren sem-
pre horitzons que no coneixí-
em. Ara, el músic, el místic, el
poeta no és entre nosaltres i res
no pot desviar-nos del curs del
riu de les nostres vides, però
n’hi ha prou amb la voluntat
d’estimar que ell va imaginar
perquè l’aire se’ns faci més
transparent i tremoli en cada
so de la seva guitarra sublim, i
s’allargassi en un ressò que se-
gur que ens fa, si més no, més
perdurables en la nostra insig-
nificància. L’invisible Harrison
tenia només grans buidors que
cada dia intentava omplir, tos-
sut, de sons que el justifiques-
sin. Sense la seva veu, potser sí
que ara, definitivament, el
somni que van imaginar els
Beatles s’ha acabat.

E N I G M Í S T I C A
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P
edro Ocón de Oro va
néixer a Madrid l’any
1932 i hi va morir el
1999, abans del tomb
de mil·lenni. Amb

Conchita Montes ha estat l’e-
nigmista espanyol més cone-
gut. Si Ocón de Oro hagués
buscat un pseudònim no
n’hauria trobat cap de millor
que els seus mateixos cog-
noms. Les seves filles (i segui-
dores) Paloma i Chelo expli-
quen que la vida del seu pare
va canviar en 1948. Amb setze
anys, aquell estudiant de ta-
quigrafia i mecanografia que
anava per a pixatinters, es va
presentar al concurs de mots
encreuats del diari Madrid i el
va guanyar. Allò li va obrir les
portes a col·laborar en diver-
sos mitjans de l’època. El relat
familiar oconorià diu que va
començar fent jeroglífics pe-
rò que després es va empescar
un centenar llarg de modali-
tats de jocs: oconograma, cua-
drograma, transfusión de letras,
crucigrama blanco...

És ben cert que Ocón va
obrir uns quants camins en el
desolat panorama enigmístic
espanyol, però no és objecti-
vament gaire just atorgar-li el
títol d’inventor d’un joc tan
antic com els mots encreuats
blancs, del qual hi ha exem-
ples en anglès que daten d’u-
na dècada abans del seu nai-
xement. Sigui com sigui, els
seus jeroglífics l’identifiquen
com un clàssic de l’enigmís-
tica popular espanyola.

JEROGLÍFICS D’OCÓN
Per això cal saludar amb joia
la publicació del primer re-
cull de les seves creacions
gràfiques –500 jeroglíficos de
oro (Robinbooks. Teià, 2002)–
que he tingut el gust de pro-
logar. De jeroglífics n’hi ha de
dues menes: els iconogràfics
(fets amb dibuixos més o
menys artístics) i els tipogrà-
fics (fets amb els signes que
figuren en un teclat d’ordi-
nador). En tots dos casos po-
den aparèixer lletres, però en
els iconogràfics la seva im-
portància és menor.

Els jeroglífics d’Ocón són
tipogràfics. Alguns es poden
reproduir complets sense
haver de saltar-se cap línia.
Un dels que m’ha agradat
més fa AEIOU a la vinyeta
subtitulada per aquesta pre-
gunta: “¿Puedo pasar?”. Per
resoldre’l ens hem de fixar
en la posició que ocupa la A a
la sèrie. On és? Davant. Doncs
delante; A-delante. Les conven-
cions del gènere donen un
paper molt central a les pre-
posicions que indiquen posi-
ció: ante, bajo, sobre, tras...
També les notes musicals hi
apareixen sovint, igual com
d’altres símbols. La millor
definició de jeroglífic la va
donar Éstienne de Tabourout
a finals del segle XVI: “Equiv-
oque de la peincture à la parole”.
Doncs això.


