


HOMENATGE A JOAN MASCAR()

Editorial

manera d'Editorial
PER primera vegada en la nOstra
curta història, Sa Revista de San-
ta Margalida, edita un número
extraordinari. L'ocasió, certa-
ment, s'ho mereix. La revista
que teniu dins les mans consis-
teix en un monogràfic dedicat a
la figura del nostre paisà més
universal, en Joan Mascaró i
Fornés, que, com sabeu, en-
guany és objecte d'homentage
amb motiu del centenari del seu
naixement i del dese aniversari
de la seva mort.

Els actes prevists i celebrats
fins ara han estat d'acord amb la
importància de la figura d'en
Mascaró: la seva investidura
corn a Doctor Honoris Causa de

la Universitat de les Illes Balears
a la nostra església parroquial;
conferencies i taules rodones a
càrrec de reconeguts especialis-
tes; publicació de diversos llibres
-un epistolari, un estudi sobre la
seva tasca pedagógica, un volum
miscel.lani-. L'objectiu d'aquest
extraordinari, però, és una mica
diferent: donar una visió d'en
Mascaró i de la seva obra més
apropada a la terra on va néixer i
que ens descobresqui les facetes
de la seva personalitat i de la seva
vida que ens són més properes.
Per això comptam amb testimo-
nis de primera mà: mallorquins i
margalidans que tengueren la
sort de conèixer-lo i de tractar-hi
i també cartes que mai, fins ara,

no s'havien publicat.

I:Ajuntament de Santa Mar-

galida que ha pres part, organit-

zant o patrocinant, tots els actes
abans esmentats, ha tengut la
iniciativa de promoure i patroci-
nar l'edició d'aquest número
monogràfic, encarregant-ne la
confecció a la delegació de Santa
Margalida de l'Obra Cultural
Balear.

• Esperam que el resultat de la
nostra feina complesqui l'objec-
tiu que va ser marcat: apropar la
figura de Mascaró al poble de
Santa Margalida. Tant de bo sia
així.11

iee.,6«có

DUES CARTES: Una de les cartes va adreçada de Joan Mascaró a un dels seus familiars de Santa Mar-
galida, l'altra és del professor de la Universitat de Londres i amic de Mascaró, William Radice, al batle
de Santa Margalida, dies després de l'acte d'investidura de Mascaró a la nostra Vila.

28 South Street, Comberton, Cambridge CB5 7DZ
Inglaterra
12 de febrer 1983

Molt estimat cosí Juan:
He estat molt content de tenir noves vostres i saber que estau en

bona salut. La nostra és bona gràcies a Déu.
Moltes de gràcies de l'escrit del Diari que parla un poc de les co-

ses que he fetes. Tenc una vertadera alegria de veure que la Biblio-
teca del nostre poble dura el meu nom. A veure si será una bona
biblioteca. Durant la vida un bon llibre pot ésser un bon amic, so-
bretot si un comença de petit a parlar mallorquí i aleshores un pot
Ilegir Rondaies Mallorquines, i el Testament del Bon Jesús, i glo-
ses mallorquines. Poc a poc el ninet pot parlar i escriure i pot
aprendre les dues Ilengos. Poc a poc s'enamora de llegir. Dóna grà-
cies a en Jaume del diari, i recordances.

Jo t'estim molt, Joan, i pens moltes de vegades en tu i na Joana, i
en ton pare i ta mare, al cel sien.

T'envii una foto de Catalina, sa dona i jo.
Besades de part nostra a tu i a na Joana.

2o4-1, 141ex4~5 y

Sr. Miguel Cifre
Alcalde de Santa Margalida
9 septiembre 1997

Ilustrísimo Sr. Alcalde
Quisiera darle las gracias a Usted

y a todos los ciudadanos de Santa
Margalida por su amabilidad y hos-
pitalidad durante mi breve visita a
su hermoso pueblo. La investidura
de mi querido amigo loan Mascará
como Doctor honoris causa fue una
experiencia maravillosa. Sé que su
espíritu estaba allí y también el
amor y el agradecimiento de la Sra.
Mascaró.

Espero que algún día podré visi-
tar otra vez el pueblo que el Doctor
Mascaró amó tan profundamente.

Muy cordialmente suyo:



Casa natal de loan Mascaró
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El meu providencial contacte
amb Joan Mascaró
AL món hi ha persones de totes
les característiques. Amb algu-
nes establim un cert contacte,
amb altres menys. Acabam per
saber alguna, vaga, cosa de la
seva vida. Algunes, acabam per
conèixer-les; altres es dilueixen
corn una ombra que passa. El
meu providencial contacte amb
Joan Mascaró i Fornés acabà
amb una pregona coneixença i
amb una mútua i coral estima-
ció.

El 16 de juliol de 1936, dues
germanes i un germà meus,
partiren cap a Algèria per fer-hi
una breu estada al costat de l'á-
via paterna i d'uns oncles i co-
sins que vivien a Fondouk, just
a la vora de la finca agrícola dels
pares de Mascaró, amb els quals
els unia una antiga amistat.

Quan el pròxim octubre
Mascaró i el seu pare,
que es trobaven a Ma-
llorca de vacances, po-
gueren alliberar-se de la
malaurada guerra inci-
vil i retornar a Algèria,
els meus germans que
es veren obligats a de-
morar el retorn, no sa-
bien de nosaltres i esta-
ven consirosos, acudi-
ren, carnes ajudeu-me,
a donar-los la benvin-
guda i demanar-los noves de
Mallorca. Fou el començament
d'una ferma amistat.

En aquells desoladors mo-
ments no era gens fácil tenir
noticies els uns dels altres, eren
moltes les dificultats i la pitjor

1~1191~ ...Mascaró
deia: "És la
intensitat d'amor
que ens fa universals
i aquesta intensitat
s'obté anant de les
coses de prop a les
d'enfora".. -
era la censura. Junt amb Mas-
caró i el seu germà, establírem
uns ponts que permetien no so-
lament que tenguéssim notícies
entre nosaltres sinó que serví-
rem d'enllaç entre els amics,
germans nostres, de l'Espanya
dividida que no podien comu-
nicar-se mútuament.

Aquest epistolari caritatiu
que sostinguérem i que en un
principi era gairebé telegràfic,

amb els anys es convertí en en-
trenyable.

Evidentment, les meves pri-
meres cartes les escrivia en cas-
tellà. Tenia quinze anys, havia
cursat els tres primers cursos de
batxillerat, i malgrat l'amor que

sentia pels versos de Costa i
Llobera i de Joan Alcover, mai
no m'havien ensenyat a escriure
en la nostra ¡lengua. Per altra
part, era obligat, per la censura,
emprar la "Lengua del imperio".

Acabada la lluita fraticida,
acabà també la nostra comesa i
la correspondencia fou menys
freqüent. Durant uns anys sols
per l'onomàstica i per les festes
nadalenques ens escrivíem. Fou
als finals dels anys quaranta
quan, sense conèixer-nos per-
sonalment, recomençàrem la
correspondència.

Mascaró, que estimava fer-
vorosament tot el que era nos-
tre i que Mallorca era per a ell el
centre de l'Univers, m'encorat-
java a escriure en català. En una
de les seves cartes, la de 1'11 de
desembre de 1949, entre altres

coses escrivia:

"Entre els grans ene-
mics de la vertadera cul-
tura jo posaria "el cine':
"la radio" i "el librucho':
Això més fa pensar que
els que estimam la nos-
tra llengua i literatura
gairebé podríem estar
agra its a "las corporacio-
nes oficiales" que obli-
guen que tota vulgaritat

de cine, radio, premsa i llibrets
de quiosc, sigui en "lengua ofi-
cial': Gràcies a Déu! Me dona-
ria molta de pena veure la nos-
tra ¡lengua embrutida per la
vulgaritat moderna. Més val
conservar-la com a cosa íntima,
sagrada, religiosa, literàriament tQa-
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Lis? pura, així com se conserva el
sànscrit a l'India o l'hebreu en-
tre els jueus.

Això no vol t'ir que no doni
malta de pena veure que a Ma-
llorca la "enseñanza oficial" ha
procurat desterrar sempre tot
contacte amb la vida que co-
mença naturalment en les coses
conegudes. Els infants han de
començar a estimar els ocells,
flors, plantes, arbres, mar, cel,
terra, muntanyes, història, vida,
¡lengua i tradicions de Mallorca
abans d'anar a altres illes, a Ca-
talunya, València, Castella i res-
ta d'Espanya, Europa i tot el
món. És la intensitat d'amor
que ens fa universals i aquesta
intensitat s'obté anant de les
coses de prop a les d'enfora."

guardás i que no la mostrás, a
ningú.

La nostra correspondencia,
des de llavors, tret de qualque

interval, fou contínua i els da-
rrers anys assídua. En diferents
viatges que feu a Mallorca gau-

sentiments més pregons. Entre
el que em deia i escrivia i l'a-
bundosa documentació que em
proporcionà vaig poder enlles-
tir l'esbós biográfic que haurà
servit perquè el dilecte amic, el
margalidá fos més co-
negut, valorat i estimat a la seva
terra.

Mascaró, d'un tracte afable i
sincer, que duia ránima xopa
d'un humanisme equilibrat i
seré, a mesura que anava par-
lant posava en moviment sa
memòria prodigiosa i amb el
seu verb cálid i dolç alhora, im-
posava en tot el que deia un in-
terés con tin u at i i nesgota bl e,
una l'orca d'atracció que susci-
tava l'atenció i la captació ac-
tiva, una ánsia de saber.

El fet de rebre aquesta
carta autógrafa de Joan
Mascaró, va ser per a mi una
glopada d'aire fresc. Els con-
sells i els seus pensaments re-
confortaren el meu esperit
satisfet, vaig mostrar-la a al-
guns dels meus amics que,
amants de la cultura, havien
fundat el Centre d'Art i Cul-
tura de Felanitx.

Per petita que fos la capa-
citat d'atentre al que deja,

sempre captivava amb el des-
plegament de les seves xerra-

des que es feien denses, enri-
quidores i didàctiques. Feia
sentir els sentiments més ele-
vats i, sense adonar-nos, experi-
mentàvem una sensació de so-
pluig i ens sentíem guanyats, a
poc a poc, per la seva conversa.

El cap de "falange" s'asse-
bentá de la carta i volgué llegir-
la. El seu contingut que, en ca-
tala clar i llampant, era com
parlar del dogal a casa del pen-
jat, era preocupant, mes, home
comprensiu i que em tenia un
cert apreci, m'aconsellà que la

dia de la seva companyia i de les
seves converses. Junts o allun-
yats en l'espai, per carta o per
telèfon, em feia assaborir els

Els qui gaudírem del contacte
i l'estima d'aquest home extra-
ordinari, mai no podem deixar
de seguir el camí de Ilum i de
veritat que durant la seva llarga
vida havia solcat.0

Felandx, setembre de 1997.
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Recull de referències

Jaume Pomar
EN el llibre "El
temps que fuig" de
l'escriptor amic, Jau-
me Pomar, hi tro-
bam una referencia
al margalida u lustre
Això diu en Jaum¿:-

"No he pogut
conèixer Joan Masca-
rá, i ho lamento
tíssim. Al meu erttelt
dre és difícil el cami
de l'orientalisme per
a un occidental. Una•
història bastida da-

munt processos de producció in-
dustrialitzats ens ha negat el clima
moral necessari per poder desenvo-
lupar capacitats de contemplació
mística i de pensamentpur.
tats tan natural; a0.rieit que for7
men part de l'essència trtitt4 .'eul.tu:.;
ra millenária. Molt em temo que
qualsevol desplaçament
ideologia ética i estética,.:.quan ens.
arriba ja mostra el llautá «kitsch"
d'una trajectória mimética que te
molt poc a veure amb la nostra re-
alitat. Un exemple proper el tenim
en les arts marcials posades al ser-
vei de la violència de l'extrema dre-
ta. Però el problema va més Ilurny.
És una estranya fascinació la que
operen aquestes ideologies, que els
ve donada per la distància. Les co-
ses exòtiques agraden perquè mai
no s'acaben d'entendre.

Joan Mascaró em sembla un
dels rars exemples d'identificació
amb la mística oriental com a pro-
cés de purificació intern i de creixe-
ment espiritual. Admirable.

Jung i Hesse, després d'aprego-
nar molt en l'hinduisme, arribaren
ala conclusió que els era impossible

Antoni Serra
ANTONI Serra, escriptor que a
vegades esdevé polèmic, mandes-
ta en un dels escrits que fa en cas-

tellá en el diari "Ultima Hora", la
seva aversió pels actes com una
invelkidulalde:09ctor Honoris

, Q#01111Rpr la parafernaha que els
acompanya ; amb pal.04 ,01„com.

11:

Sliiii:VDios cuánta gente04:.i isfra-
Itadal Allí estaban todos losxacu-
menes fluorescentes, fosforescentes
y evanescentes..." i altres coses
deis mateix estil. Però quan paria
déEti'lj::. 1m4slyail.§.9,. r n e' s

• guir4 ,1ien
do, in aeternum- un gran hombre,

n intelectual excepcional  fitt
amigcli defensor de Gabriel Alo-
manetku .,.épq*,14 .ifíciies. Y de 4
de . ,144141111:(n61114:tloct persa-
naimentey Cuanto lo 

:
erili;n ! ),

me hablaron con etusiasma y no
Og011tegelC'el viejo y sabffillkii.-

- ICrespi  por primera.1111:?0;''''''''''des
pues Alomar (éL:hio de
G.:Otiet)Inntoni-Llit Ferrer: Joan

":144.1151Qrégorl: Mir (quizás el
ds sepa en estos momentos

sobre el 	 los cuales
:eikit:kióüilit14dMiVdra 0 11Joan

Do o ir 1. a
A la revista "Brisas» del diumenge

21 de seteintkre: de 1997, hi ha una
entrevista Cp.ié Feliciáno Fuster
Jaume fa a Teodor Ubeda (bisbe
de Mallorca), hi trobam una re-
ferencia a Joan Mascaró i Fornés:
Feliciano Fuster: "Davant el cen-
tenari del meu respectat paisà,
Mascaró Fornés, voldria pregun-
tar-li al senyor Bisbe si, en la seva
actitud, hi veu urna llum per a tots
en el missatge religiós, aconseguit
des de una profunda espiritualitat i
ecumenisme. El treball de Masca-
ró, contribueix a la humanitza-
ció?"
Teodor Ubeda: "Permeti que li
digui que l'acte celebrat a Santa
Margalida va esser preciós, entre
altres coses, perquè la UIB va sortir
del seu àmbit habitual i es va situar
al bell mig de poble. Mascaró For-

nés és, per a mi, un personatge ad-
mirat des de que, a rel de la seva
mort, vaig profunditzar més en la
seva persona. És un personatge ex-

, cepcionalment interessant, car
d'extracció humil, es va posicionar
com un valor de primera fila. Per?)
el que més em va sorprendre de
Mascaró és la intuïció que ningú
no té la veritat en exclusiva. D'una

,forma semblant a Ramon Llull, in-
tuía que hi ha veritat en totes les
creénces, i que parlant, dialogant,
s'arriba a Détt. La síntesi de tot
això la trobam escrita: "Venim de
Déu, vivim en Déu i anam a Déu':
que és la quinta essència de la reli-
gió."

E E: "A mi em sorprèn aquesta ac-
titud d'acostar-se a tot amb inge-

..nuatat.
T. U.: "La ingenuïtat és essencial
per apropar-se a la veritat."

Bartomeu Fiol.
BARTOMEU Fiol, en el seu llibre
"Catàleg de matèries", de
propera aparició, dedica "un
poema a Joan Mascaró i Fornés./

Matèria de silenci
"Words are weariness". De la traduc-

ció dels Upanishads a l'angles del mestre.

mernotiam Joan Mascaró)

Exhauriment del discurs amb el buf d
event o de Pall. 

Sigui el silenci de cop en sec, qui et
parli més.

May de bonds of thy weariness be loo,
sed.
Para esment sobretot, emmudeix.
Reconcilia't amb la senilitat que per-
tany al temps
i agraeix el miracle del naixement que
et va ser donar.
Oblida la lletra que mata. Avorreix
l'ofici que no ret.
Restar a l'aguait és rúnica comesa.
Torna enrere. Calla.
Respira a forzs el teu lligam.
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Joan Mascaró i Fornés,
l'estimació a la terra
QUAN, per un o altre motiu, he
de visitar el bell cementen i de la
nostra vila de Santa Margalida,
no me'n sé estar de passar per
davant una senzilla tomba on
reposen les despulles del que
fou gran intel.lectual i huma-
nista, Joan Mascaró i Fornés.
Allá, gravades sobre una mo-
desta lápida de pedra de San-
tanyí, unes paraules que foren
l'emblema de la vida de'Masca-
ró i que, per pròpia voluntat,
conformen el seu epitafi: "Ve-
nim de Déu, vivim amb Déu,
anam a Déu". La legenda, en ca-
talá'i en anglès, defineix la tra-
jectòria vital d'aquell margalidá
millor que la més documentada
de les biografies.

Humil fou la naixença de
Mascaró a una caseta foravilera
de s'Hort d'en Degollat, entre
els ametlers i les blateres marga-
lidanes; humil el lloc on repo-
sen les seves cendres al cemen-
teni de la Vila, però a l'entremig
s'hi troba la grandesa de tota
una vida dedicada a l'ensenya-
ment, a la cultura, a l'humanis-
me, a l'espiritualitat, a la poe-
sia... i marcada per un amor
profund i la fidelitat a la seva te-
rra, a la seva llengua i a la seva
identitat, amor i fidelitat man-
tinguts al llarg dels fruitosos 90
anys que va viure.

Joan Mascaró i Fornés -pro-
fessor a la universitat de Cam-
brige, traductor dels grans II i-
bres de la tradició hindú i pos-
seïdor d'una vastíssima cultura,
del qual ara celebram el cente-

El jove Joan Mascaró i Fornés

nari del seu naixement-, va es-
ser, fins fa uns anys, gairebé un
desconegut al seu poble de San-
ta Margalida i, m'atreviria a dir,
per a tota Mallorca, llevat d'u-
nes poques persones que havien
conreat la seva amistat. La per-
sonalitat de Mascaró, rica i
complexa, va deixar, però, una
fonda petja entre aquells que
tengueren la sort de tractar-lo;
tots ells coincideixen en desta-

Acte de la investidura a Santa Margalida

car de Mascaró els que potser
fossin els eixos fonamentals i
perennes del seu devenir: la
preocupació per la formació
dels nins i joves, l'estimació per
la terra on va néixer -malgrat
l'allunyament- i la veneració
per la llengua materna, ell que

en coneixia tantes, manifestada
en mútiples ocasions i així ho
expressava: "Conéixer, estimar,
emprar, cultivar l'idioma dels
nostres pares i avantpassats dóna
la satisfacció i alegria que dóna
la cultura. Viure dins el bé és més
alt i noble que "viure bé". Dins
totes les Ilengües el nombre dels
que senten els alts valors literaris
és una minoria. L'ideal del nostre
idioma català ha de ser de quan-
titat més que de qualitat. Un dels
valors d'una llengua és sentir la
seva poesia dins l'idioma origi-
nal':

Voldria que aquestes retxes
fossin només una petita contri-
bució al coneixement d'un gran
home, d'un borne .bo, fill d'a-
questa terra que, després de
viatjar per molts d'indrets, de
viure molts d'anys a Comber-
ton (Anglaterra), manifestava a
un bon amic: El món m'Ira duit
a camins Ilunyans però que re-
tornen sempre a la terra nostra i
al món de la infantesa i jovenesa
que fou el meu i el vostre. En
aquest món, hom se sent més fi-
nit i a la vegada mes infinit, més
local i a la • vegada més
universal.>

ayell3~1,07.
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Entrevista

ANTÒNIA Quetglas Frontera,
ocupava el càrrec de regidora
de cultura a l'Ajuntament de
Santa Margalida quan Joan
Mascaró i Fornés va deixar
d'esser un vertader desconegut
pels seus paisans. Ella va pren-
dre part en el procés del seu no-
menament com a fill il.lustre de
la nostra vila i dels actes que
tengueren lloc a Santa Margali-
da a la mort de Mascaró, per-
qué ens contás qué en recorda,
parlàrem amb ella.

-Antònia, que recordes de la
relació de Mascaró amb la Vi-
la, a rel del seu nomenament
com a Fill Il.lustre?
-Fins que l'Ajuntament no va co-
mençar a iniciar el procés del seu
nomenament com a	 il.lustre,
Joan Mascaró era t'in vertader

• desconegut en el poble on va néi-
xer, ni tan sols els intel.lectuals el
coneixien. L'únic que en sabia
d'ell a Santa Margalida era D.
Francisco Medina Martí, que ja
és mort; aquest senyor si que el
coneixia per la seva relació amb
la Banca March. L'altra gent no
en sabia res, llevat dels seus pa-
rents. Jo record, pero, que quan
era nina qualcú deia per la Vila
que hi havia un margalidd molt
llest, i mon pare, que pel llinatge
Fornés era un poc parent seu,
també parid "del margalida que
se n'havia anat amb en Verga i
que era molt llest" i llevat d'això
res més. També el va conèixer el
Pare Joan Francesc March per la
seva relació amb la família
March Ordinas.

-Com es va conéixer idó l'e-
xistència de Joan Mascaró,
des de la Vila?

-Va ser per un escrit que va sortir
al diari, no sé si al "Diario de
Mallorca", jo el vaig llegir i quan
1/di-cm veure que aquesta persa-
nali tat era margalidana
pensàrem donar el seu
nom a la Biblioteca de la
Vila, que s'havia creat feia
poc. Saberem que a vega-
des visitava la seva fami-
lia de Santa Margalida,
mare d'en Pere Joan Vives
i els Fumets, d'aquesta
manera ens va permetre
posar-nos en contacte
amb ell per telèfon i li ex-
pressàrem el desig de l'a-
juntament de donar el seu
nom a la biblioteca, això
va esser per a ell motiu
d'una gran alegria. Des-
prés ens va escriure una
carta d'agraïment i ens va
dir que ens regalaria el
diccionari d'en Borja
Moll i aquí el tenim. Així com va
poder, sempre que va parlar amb
mi va procurar mostrar la seva
satisfacció i al seu agraïment al
poble de Santa Margalida per
haver-se recordat d'ell.

Per mitjà de l'article del diari
ens posen-cm en contacte amb un
gran coneixedor de Joan Masca-
ró, el catedràtic Gori Mir. Ales-
hores va prendre forma la idea de
nomenar-lo Fill Il.lustre de San-
ta Margalida. Mascaró mante-
nia converses amb mi per telèfon
i amb deia: "Antònia, estic molt
content que siguis mestre d'esco-
la, perquè estic convençut del
gran bé que podeu fer als nins és
molt gran. En aquests nins els
heu d'ensenyar la nostra llengua i
així podran conèixer bé la llen-
gua que ens ensenyaren els nos-

tres pares i, coneixent la ¡lengua
materna, podran comprendre les
altres llengues del món". Mascaró
parlava molt de la ¡lengua que li

ensenyá la se va triare i amb la
que li ensenyaven la "Doctrina"
a l'església.

En Mascaró en una de les seves
telefonades em va parlar de la
gran amistat que tenia amb Joan
Maimó, aleshores ens posàrem
en contacte amb ell i li encoma-
narem que fes una breu biografia
de Mascaró Fornés. Aquesta bio-
grafia es va presentar en el tem-
ple parroquial a l'acte solemne de
proclamació de Mascaró com a
fill il.lustre de Santa Margalida,
al qual dl no hi va poder assistir
en persona. L'acte es va fer en el
marc de les festes de Santa Mar- .

galida, hi assistiren representa-
cions del Govern Balear, de la
Universitat, el Consell Insular i el
rector de la Universitat de Barce-
lona, en Badia i Margarit. 11W
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- ...quan va
veure el quadre de
Santa Margalida, el
va agafar, es va
agenollar en terra i el
va besar... 	

Després del nomenament en-
carregàrem a Jordi Poquet un
quadre d'una panorámica de
Santa Margalida i férem fer una
placa de plata amb les lletres
d'or, que en aquel! temps, l'any
1985, ja va costar unes 40.000
pessetes, com a record del nome-
nament de fill il.lustre.

Amb el quadre, la placa i un
pergamí amb el nomenament,
anàrem a Comberton, el batle, el
secretari de l'Ajuntament que co-
neixia aquells indrets i jo com a
regidora de Cultura, afer-ne en-

trega a Mascaró en nom del po-
ble de Santa Margalida.

La casa de Mascará a Corn-
berton era prou humil i senzilla,
allà ens esperava amb la seva es-
posa, ens va manifestar la seva
satisfacció i ens va expressar el
sentiment de que es trobava in-
digne de tal honor. He de desta-
car que quan va veure el quadre
de Santa Margalida, el va agafar,
es va agenollar en terra i el va be-
sar. A mi, que ja ens coneixíem
per les telefonades i les cortes, em
va fer seure devora ell i va voler
que li contás tot el que s'havia fet
a Santa Margalida en motiu del .

nomenament i no es cansava de
manifestar la seva gratitud. En-
tre les coses que ern va dir conta-
va que volia tornar a Santa Mar-
galida i la tornada va ser que va
deixar dit en el testament que vo-
lia ser enterrat a la Vila.

El dia de la mort de kan Mas-
cará, em va cridar des de Barce-
lona el senyor Griera per dona r-

me la notícia i expressar- me la
voluntat del margalidá il.lustre
de ser enterrat a Santa Margali-
da. L'Ajuntament va fer gestions
per trobar una tomba i entre dis-
tints oferiments optàrem per la
de la seva familia Riera (Fumet).
Al funeral, oficiat pel Bisbe de
Mallorca, Iii va assitir la dona de
Mascaró i el seu fill.

Finalment he de dir que per
mitjà de l'Editorial Moli va fer
arribar els seus Ilibres per a la Bi-
blioteca i per a l'Escola.

El testimoni d'Antònia Quet-
glas és prou important per
conèixer una part molt impor-
tant de la vinculad() de Masca-
ró amb la nostra Vila.>

oragues
EN Pere Joan, té 67 anys i és un
parent de Joan Mascaró i For-
nés, al qual va tenir ocasió de
conéixer i ens va donar una sé-
rie de dades relatives a
l'intel.lectual margalidá que ens
ajudaran a comprendre una mi-
ca més la seva personalitat.

-Quin és el parentiu que vos
unia amb Joan Mascaró?
-Era un cosí-germà de mamare,
és a dir, era fill de na Joana Aina
de sa Bisbal, la meya padrino
Bárbara era germana de la mare
de loan Mascará.

-Que en sabeu de la familia de
Mascaró, quines eren les seves

circumstàncies econòmiques i
coses així...?
-En aquel! temps supós que eren
de subssistencia, com moltes fa-
mílies de Ilavors, conraven la
possessioneta de s'Hort den De-
gollat que era d'un blonco seu
militar i per devers l'any 10, a
principis de segle, per mirar de
minorar la situació, la familia va
emigrar a Alger. Mascaró, segu-
rament per la seva bona disposi-
ció pels estudis, va quedar a Pal-
ma amb el seu blonco niilitar i va
seguir estudiant.

-Ell seguía el seu contacte amb
la familia d'aquí?
-Sí venia algunes vegades i visi-

tava la meya padrina, ara record
que va venir una vegada, l'any
36, i va dinar a Reboster, després
va dir que s'anavava cap a Maria
de la Salut, record que portava
una mudada beig clar i que quan
s'acomiadava anava caminant
cap enrera, mirant de cap a la
caseta. Era un borne extremada-
ment correcte. Devers l'any 51
quan s'havia de casar ens va tor-
nar a visitar, aleshores jo esto-
diava a Inca i ell em va aconse-
llar en el sentit d'aprofitar el
temps el millar possible.

-Quina era la seva opinió so-
bre la circumstància política
d'aquí, devers l'any 36?
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-Ell, com altres intel.lectuals era
un demócrata cent per cent i en
certa forma preveia tot el que va
passar en la guerra civil, 110 co-
mentava a una rotlada i muma-
re record que va dir que tot allò
que els deia en Joan "feia fere-
dat':

...En Mascaró
estava obsessionat
en passar els
darrers dies de la
seva vida al lloc on
va néixer...

- Ens podríeu dir si ell tenia la
intenció de passar els estius a
Mallorca i concretament per
la Vila?
-En Mascaró estava obsessionat
en passar els darrers dies de la se-
va vida al lloc on va néixer, con-
cretament per la contrada de s' -
Hort d'en Degollat i va demanar
preu d'aquell indret, de la posses-
sió de Sa Bisbal i d'un altre lloc
proper que li deien Can Talaia;
això devia ser devers l'any 63, i
va mantenir contactes amb qui
con raya Sa Bisbal, en Joan Ranis,
i amb el seu germà en Francesc
Ramis, que conrava s'Hort den
Degollat; ells Ii tramitaven la
compra, però no es va arribar a
res concret per mor que el preu
que li demanaven era excessiu.

-Podem dir doncs que ell va
comprar una terra per devers
Es Carritxó perquè no va po-
der comprar a la Vila?
-Efectivament, així sembla que
va esser. Aleshores, sí que va ma-
nifestar a la seva dona el seu de-
sig de ser enterrat a la Vi-
la.

-Li sentíreu manifestar
mai la seva devoció per
la nostra llengua?
-Ell era un enamorat de
la llengua catalana, i la
seva recomanació era que
llegíssim i ens expressás-
sim amb aquesta llengua,
com ho feia ell sempre que
podia.

- Després de la seva
mort, tenguéreu més
contacte amb la familia
de Mascaró?
-Sí, amb motiu del seu
enterrament i funeral,
fets a la Vila, assistírem
als actes amb l'esposa de Masca-
ró, juntament amb la nieva ma-
re que encara vivia. Record ara
que a l'enterrament, el seu amic
català Jordi Griera va fer un
parlament molt emotiu. I en
aquell moment un anglès de
Cambridge em va dir que nosal-
tres no podíem ni imaginar el
que significava la tasca de Mas-
caró en el terreny de les	 i-

tats. Temps després vengueren
l'esposa i la filla de Mascaró i les
vaig mostrar el cementen i i
tomba, davant la qual la seva fi-
Ila Coloma va romandre una
bona estona agenollada i plo-
rant.

-Que opinau del fet d'aquest
homenatge a Mascaró?
-Ho trob una molt bona idea, ja
que el consider ben merescut,
Mascaró va ser una gran perso-
nalitat, fill de Santa Margalida, i
tot el que faci el poble per conser-
var la seva memòria trob que
está molt bé.
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Blai Bo fl
PER ten ir una converSá:arl'ibAl
l'escriptor Blai Bonet i la seva
relació amb Joan Mascaró, un
horabaixa d'estiu Antoni Mas i
Rafel Bordoy partírem cap a
Cala Figuera i a la vora d'un fi-
nestral obert a la Ilum daurada
de l'horabaixa, el poeta ens va
delitar amb la conversa amena
sobre el seu coneixement de
Mascaró i altres coses.

- Com va esser que vares
conèixer Mascaró?
-No el vaig conèixer a cap mitjà
literari, jo devia tenir devers de-
nou o vint anys i feia repòs per
causa d'una malaltia d'un pul-
mó i	 vespre es va presentar un
senyor que jo vaig confondre
amb un collidor d'ametles, por-
tava un capell de paumes i unes
espardenyes i uns calçons no
massa nous. Jo el vaig rebre a ca
nostra a dins un corral fondo
amb un emparrat i, abans de dir
qui era, es va quedar una estona
mirant tot alió i Ilavors em va
anar explicant que era un profes-
sor de Cambridge. He de dir que
tenia un cert accent anglès, però,
a mesura que anava parlant,
quan va dir que era de Santa
Margalida l'accent anglès li va
fugir com per art d'encanta-
ment. Llavors es va treure els
meus dos primers llibres i em va
dir que agradaven molt i que li
recordaven el poeta John Keats i
aleshores em va Ilegir uns quants
d'aquells poemes meus com si els
me donás a conèixer, em va llegir
el "Crist de l'olivera", "Soledat
oberta"... i així va passar deu
minuts o un quart. Després, com
que ja era un poc tard, em va dir
si em sabria greu que vengués a
visitar-me qualque horabaixa ja

'11:litté: , es uejavcil Ei'Cárfiáó.

A la propera visita ja em va
parlar de la seva vida, de. la seva
amistat amb Joan March Ordi-
nas, de la seva infantesa a Santa
Margalida, dels seus estudis, de
la seva procedència d'una fami-
lia humil... Em va contar que Jo-

mlumImmu ...Mascaró,

ensenyant sànscrit,
feia possible el
coneixement de
l'espiritualitat

an March, que ja havia fet do-
blers en la seva joventut, li va dir
que li pagaria els estudis que ell
desitjás, March era conscient del
seu propi enginy per fer doblers
per-e, que li mancava intelligén-
cia i els coneixements per intro-
duir-se en el món i que Mascará li
serviria per a aquest propòsit.

Com a gran orientalista i un
dels pocs coneixedorS del sànscrit
va ser professor dels fills de Nas-
ser, d'Indira Ghandi, del Sha de
Pèrsia i d'altres governants as-
siátics i europeus; Mascaró va
entrar en contacte amb aquests
personatges i per mitjà d'ell, Joan
March. Mascaró ensenyava espi-
ritualitat hindú als fills i March
feia els negocis amb els pares.

-Ara, després de conèixer en
Mascaró i la seva obra, quina
és la teva opinió?
-Jo diria que la seva obra és una
cosa i la seva persona és una al-
tra, ell, ensenyant sànscrit, feia
possible el coneixement de l'espi-

'ritualitat hindú. Em va contar
que el set, fill era company de
col.legi d'un dels Beatles, en Ge-
orge Harrison, que anava per ca-
sa de D. Joan i amb ell, després,
els altres cotnponents del grup
musical. Mascaró els done, a
conèixer la poesia hindú i els va
fer possible l'anada a la India,
gràcies als seus contactes, i la
temporada llarga que estaren per
allá va esser important per a la
seva carrera musical, canviant de
personalitat, la manera de vestir,
la manera de fer música, les //c-
tres de les cançons... tot propiciat
per Mascaró. Jo el que valor MéS

de Mascará és la capacitat d'en-
trar en situacions noves, corn a
través de l'estudi del sànscrit i de
la poesia hindú va entrar en con-
tacte amb una sèrie tan diversa
de persones importants. Jo dic
que Mascaró era un pillastre, en
el bon sentit, pens que ell i I). Jo-
an March eren dos autèntics

grecs.

Li contarem a Blai Bonet una
anécdota de Mascaró: a ca seva
tenia dos retrats un d'en Ghan-
di i un de Joan March i a la per-
sona que el visitava li va dir:
"No trobau que en Ghandi i en
Verga s'assemblen, si posau una
corbata a en Ghandi pareixeria
en Verga i si 11 posau un llençol
a en Verga pareixeria en Ghan-
di".

-rs així, més o manco és això,
perquè en Ghandi era un mestre
de l'espiritualitat però també era
un polític d'aquells polissons com
pocs n'hi ha haguts i va aconsse-
guir destruir Anglaterra a base
de dir que no els comprassin roba
de cotó i de llana al anglesos i que
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es vestissin de la roba de per allá.
Sembla que els seus feren com un
vot de pobresa i es vestiren amb
aquell llençol, arnb el propòsit
d'enfonsar Anglaterra i ho
aconsseguíren.

-Els academicistes li varen re-
treure a Mascaró que en les se-

ves traduccions parava més

esment a l'esperit dels escrits
que al propi text. Qué en pen-

ses d'això?
-Un traductor, si és un bon traduc-
tor, i en el món n'hi ha pocs, potser
empri molt de temps per traduir
una obra, perquè no es tracta de
posar l'equivalent d'un text en una
llengua determinada amb les pa-
raules del castellà, de l'anglès o el
català, sinó que es tracta d'expres-
sar en castellà, anglès, català o en
la llengua que sigui, el que una al-
tra persona havia expressat amb
una llengua distinta. Les traduc-
cions de Mascaró en poden esser
un exemple. lo he llegit llibres tra-
duïts que la traducció encara és

millor que l'original, sobretot en
poesia. Cada estiu, des de fa trenta
anys, Ilegesc un llibre que es diu
"El collar de la paloma" que és un
¡libre escrit per un àrab i té una
traducció al castellà que és mera-
vellosa; jo pens que la traducció de
¡'Odisea feta per en Carles
Riba és millor que l'origi-
nal d'Homer, en Pedro Sa-
linas va traduir tota l'obra
d'en Proust i és molt millor
la traducció que l'original,
simplement perquè en Pe-
dro Salinas és més bon poe-
ta que no en Proust. Quan

vaig demanar a Carles
Riba perquè aquella tra-
ducció em sonava tan bé
em va dir "és que blaibone-
teja". I és que el millor ca-
talà de tots es parla a Ma-
llorca, aquí hem conservat
la puresa del català de Ra-
mon

La conversa amb Blai
Bonet, prou interessant,

es va perllongar una bona esto-
na però ja havíem desbordat el
tema de Mascaró; les coses que
ens va dir en Blai sobrepassen la
capacitat d'aquesta publicació i
varem haver d'aturar l'aparen
d'enregistrar.11

El Pare Joan Francesc March, és
un sacerdot margalidá, escrip-
tor i gran coneixedor de la nos-
tra història; és un dels margali-
dans que més han tractat Joan
Mascaró i Fornés, i motiu d'a-
questa relació entre els dos pai-
sans va esser el llibre publicat ja
fa temps pel Pare March: "Car-
tes d'un mestre a un amic", epis-
tolari que reflexa la corres-
pondència entre dos margali-
clans, la vida dels quals ha estat
fortament marcada per respiri-
tualitat.

- Més que fer-li una entrevista

el que desitjaríem és tenir una
conversa i parlar de Joan Mas-
caró i Fornés, del nostre po-
ble. Per començar, ens podria
dir com va conèixer a Masca-

ró.
-Amb Mascaró tenim una coin-
cidència d'idees, ell, des de la se-
va infantesa va ser fora de Santa
Margalida i no obstant aixó sen-
tia en el seu cor que la Vila era el
centre del món. Això mateix m'-
ha passat a mi, que he trescat per
ací i per allá i, com deia en un
poema: "Vila on el meu ser/ ha
rebut la vida/ Fil de ma existèn-
cia,! Santa Margalida/. A una

casa vermellenca de la plaça hi
vaig néixer jo, en aquell temps els
infants naixien a caseva i no a ta
clínica, i tenc un gran amor a
Santa Margalida i de Santa
Margalida a Mallorca i a la resta
del món ja que em consider un
horno universal i el mateix pas-
saya a en Mascará.

Quan jo tenia devers setze o
desset anys, hi havia un progra-
ma a la BBC de Londres on un
tal Jorge Marín, que devia ser
català, hi feia qualque progra-
ma en català, -en aquell temps
en qué només es podia parlar en cw.
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[Iy› "el idioma del imperio"- i va
dir: "Ara parlará el professor
Mascaró de la Universitat de

Cambridge" i Mascaró es va
presentar com a mallorquí i de

Santa Margalida, aleshores jo
vaig dir: "Aquest és dels meus" i
va dir que havíem d'estimar la
nostra llengua, la nostra cultu-
ra, la nostra història i amb
aquell llenguatge seu parlava
que tots ens havíern d'ajudar
com una familia, que havíem
d'aprendre a llegir i escriure co-
rrectament en català o mallor-
quí a fi de salvar la nostra llen-
gua, i després va recitar uns poe-
mes dels que ell en deia poetes
suprems de Mallorca: Costa i
Llobera, Joan Alcover i Maria
Antònia Salva. I va dir que la
poesia de Costa és música so-
lemne d'orgue, la d'Alcover és
música de violí que plora i la de
Ma Antònia Salva és música de
flabiolet pagès.

Aquella conversa de Mascará
em va deixar corprès i em va
impactar la seva senzillesa i la
seva valentia, un home que vi-
via a Anglaterra, defenssant la
nostra llengua, quasi bé proscri-
ta en aquell temps pel franquis-
me, vaig tenir desitjos de conèi-
xer-lo i em va ajudar el fet que
la meya familia, sobretot mon
pare, el coneixien. Uns dos o tres
anys més tard vaig anar al vai-
xell que venia de Barcelona per-
qué arribava el meu blonco, Jo-
an March Ordinas (en Verga), i
quan arribava dl era quasi com
si arribás el rei, hi acudia el di-
rector i treballadors de la Banca
March, els seus criats, amics,
súbdits que esperaven qualque
favor... i entre la gent que arri-
baya amb en March hi era en
Joan Mascaró, no sé com vaig
entrar en contacte amb ell, però

vaig pensar: aixe, és aquell pro-

fessor de la radio, Prest entrà-
rem en conversa i em va expres-
sar l'alegria que sentia pel fet de

ser a Mallorca, i em va parlar de

la Catedral, de la Llonja, de les

murades... de sobte va veure uns
soldats i em va dir: "és una 'lás-
tima que s'hagi de fer el servei
militar, és una pèrdua de temps,
una cosa fora de la cultura..."
Mascaró, com un horno de pau,
era antimilitarista.

Després d'aquest encontre i
aprofitant la coneixença amb la
meya familia, Ii vaig escriure
una carta expressant-li el desig
que tenia d'escriure una
novel.la, com excusa per
adreçar-me a ell, i amb va con-

1~81911111~11~~ Em va
impactar la seva
senzillesa i la seva
valentia, defensant
la nostra llengua,
quasi bé proscrita
en aquell temps...
testar immediatament amb una
carta hermosíssima en la que
expressava el seu pensament so-
bre la nostra cultura i en qué em
deia: "Abans de tot vos he de dir
amb l'afecte d'un pare -el vostre
pare no crec que vos pugui do-
nar un consell sobre aquestes
coses- que si pensau escriure li-
teratura, sigui novel.la o poesia
o altra literatura, en llengua di-
ferent de la de la terra allá on vi-
viu anau absolutament deso-
rientat".

I afagia Mascaró: "la nostra
tradició, la nostra ánima, la
nostra cultura viva del poble, la
nostra terra, no és castellana, ni

andalusa, ni gallega, ni murcia-
na: és mallorquina. Jo sent un
gran amor per Castella i la llen-
gua castellana, estim i admir el
seu gran valor, Castella podrá
esser més o més poc que Ma-
llorca, però un fet és evident: no
és ni pot esser mai la mateixa
cosa. Hi ha moltes de mares en
el món, cada persona té la seva,
totes són dignes del nostre res-
pecte; de la nostra simpatia i del
nostre amor en Déu; pero te-
nim o hem tengut una mare
única. Voler dir que entre ella i
nosaltres no hi ha una relació
també única és enganyar-nos,
és anar contra la veritat, i tot art
i-vida noble és veritat".

A partir d'aquella carta, la
meya correspondència amb
Mascaró va seguir quasi bé fins
a la seva mort. En aquells dies la
meya intenció era fer-me escrip-
tor i escriure, fins i tot Mascará
m'havia donat cartes de reco-
rnanació per a D. Francesc de
Borja Moll, per D. Guillem Co-
lom i altres intel.lectuals, perd
em va comparèixer la vocació
religiosa i, de moment, allá va
passar. Així ho vaig fer a saber a
l'amic Mascaró i la carta que
em va escriure portava aquest
encapçalament: "Amic benvol-
gut: ja fa temps que vaig rebre la
vostra lletra del 4 d'octubre que
vaig llegir amb fonda emoció.
Heu decidit de caminar en el
camí de les coses eternes, i us
heu determinat de jove. Que
Déu us ajudi".

A partir d'aquell moment les

cartes s'espaiaren, però després
tornaren a reprendre així com la
meya relació amb Mascaró i, so-
bretot, després de la seva mort
quan he entès la raó que tenia
en tots els seus plantejaments, el
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cap tan clar que tenia i moltes
coses que jo havia pensat i no
sabia com dir-les, ell ja les havia
expressat a les seves cartes. La
relació amb Mascará ha fet molt
de bé a la meya vida.

-Quina relació tenia Mascaró
amb Santa Margalida? he Ile-
git que, malgrat el seu allun-
yament físic, sempre ha ten-
gut la Vila prou present, és re-
alment així?
-Sí, efectivament, ell pel seu tem-
perament era un home senzill, i
agraït, així que sempre va sentir
un gran agraïment pels seus pa-
res i els seus avantpassats que li
donaren la vida i pel poble on va
néixer, el fet d'haver nascut a
Santa Margalida era per a ell
motiu d'agraïment. Ell era un
home místic i hi havia un gran
component religiós en la seva vi-
da, per tant donava gràcies a
Déu per haver nascut a Santa
Margalida i per poder contem-
plar el seu paisatge i quan asse-
gut damunt un turó contempla-
va el seu poble i la mar llunyana
sentia un gran desig de donar
gràcies al Senyor. Agraïment per
la ¡lengua, per la cultura i pels
qui la crearen, els grans literats
que la varen perfeccionar... i
sempre, sempre recordava que
era un home de Santa Margali-
da. Un dia u preguntava jo com
pensava quan escrivia un llibre
allá a Anglaterra i ell em deia
que en anglès però deia: "estic
segur que a l'hora de la meya
mort jo pensaré en mallorquí".

-Quina era la seva concepció
de la llengua de Mallorca i de
la seva identitat?
-No era de cap manera un "gone-
Insta", estimava la llengua ma-
llorquina però, com un trós de
Catalunya; ell se sentia un català

de Mallorca, aixe , sí que ho tenia
ben clar, que la nostra llengua
era el català amb les nostres par-
ticularitats. Estava molt unit als
intel.lectuals catalans i recordava
molt especialment el temps que
va ensenyar a Catalunya. Es va
sentir entussiasmat quan
va poder veure el diari
"Avui", escrit completa-
ment en català, en un dels
viatges que va fer a Ma-
llorca i em deia: "Això
significa 40 pàgines es-
crites totes en català,
això és meravellós". Si
ara pogués veure el "Diari
de Balears'', sens dubte
tendria una gran alegria.
Ell el que volia era que se
salvas l'ànima del nostre
poble i que la primera
¡lengua nostra fos el ca-
talà i des d'aquest punt
aprendre totes les altres.

Segons la meya manera
de veure, el perill de la
nostra ¡lengua no és l'alemany, és
el castellà, els castellans tenen es-
perit irizperiaiista per naturalesa
i per essència.

-Segons deia Josep Ma Llom-
part, el perill més gran per a la
nostra llengua ve d'alguna
casta de mallorquins.
-Bé  això n'és la conseqüència
d'una mala educació, perquè
l'imperialisme allá on va és a en-
senyar que tu no vals res, que el
que és ten no té cap importància,

que estás perdut si et quedes tot-
sol i coses així, després ve la por i
en un país que ha estat humiliat
sovint hi brosta l'admiració al
tirà. El que fan és tirar pedres a
les pròpies teulades.

A mi no m'agrada l'odi ni el
terrorisme i admir el poble català

que ha reconduït les seves aspira-
cions d'una forma pacífica, una
vegada que ens trobàrem en un
règim democràtic. Les autoritats
de Catalunya sempre han estat
pacifiques perquè en Macià, el
primer president de la Generali-

tat, era com un padrinet, molt
bondadós; després vengué en
Lluís Companys que els seus con-
traris el tenien per un monstre,
era un home molt bondadós que
es va amagar a França i quan els
nazis l'agafaren i el dugueren a
Espanya, va esser torturat i quan
va morir va dir: "Jo mor sense
gens de rencor cap a ningú". I
després Tarradelles, un altre pa-
drinet, que es va saber guanyar-
se el bé de tots. Un poble que té
uns dirigents així no pot generar
terrorisme, per molt de mal que
hagin fet, fins i tot havent sofert
el que en temps d'en Franco qua-
si era un delicte: ser català, se-
gons les tésis dels imperialistes.

-Qué en pensau del fet que en-
guany s'hagi decidit comme-
morar la mort i el naixement Lar,
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crz- d'en Mascaró, amb motiu de

complir-se cent anys del seus
naixement i deu de la seva

mort, per part de l'Ajunta-
ment i altres entitats amb

l'objecte de donar a conèixer
un home com ell, trobau que

això és una cosa útil?

-Sí és importantíssim, és fona-
mental, una persona com ell s'ha
de donar a conèixer, perquè la se-
va personalitat pot exercir un
molt hon magisteri sobre Santa
Margalida, sobre Mallorca i so-
bre els Països Catalans, perquè
era un home de gran intel.ligèn-
cia, una de les més grans
intel.ligències que, entre el final
del segle passat i principi d'a-
quest, han nascut a Mallorca.
Una altra intel.ligència podria
ser el meu blonco Joan March
Ordinas, però, com deia el ma-
teix Mascaró, "és una gran inte-
ligéncia dedicada a fer doblers".
En Mascaró a la seva casa de
Comberton hi tenia dues foto-
grafies, una d'en Mahatma Can-
di i una d'en Joan March i deia
que eren les dues persones més
intel.ligents que ell havia conegut
i que fins i tot s'assemblaven.

En Mascaró era una persona
que pels seus pensaments i els
seus ideals no es podia tenir
amagat, Santa Margalida l'ha-
via de conèixer, l'havia de conèi-
xer Mallorca i l'havien de conéi-
xer els Països Catalans i la pro-
vidència va trobar el moment,
que va esser quan va anar a Ma-
drid a participar a un programa
de televisió que es deia "La Cla-
ve". Aleho res ell degué manifes-
tar, com ho feia sempre que tenia
ocasió, que era de Santa Marga-
lida.

Ara voldria recordar que a la
darreria de la seva vida, quan ja

Joan Mascan:, i Fornés

...era una
persona que pels
seus pensaments .
pels seus ideals, no
es podia tenir
amagat §r~amsam~~~

no podia escriure, quasi cada set-
mana em telefonava i la frqse
que repetia, un pic i un altre era:
"Jo som un amic vostre" i jo
pens que, en aquells moments
darrers de la seva vida, la seva
máxima satisfacció era la de po-
der parlar amb un margalida.

A partir d'aquell moment de
"La Clave", el poble de Santa
Margalida va saber que existia
en Mascaró, l'Ajuntament es va
interessar per la seva persona i jo
el vaig dur a Santa Margalida,
aprofitant una temporada que
estava a Porto Colom.

Mascaró pens que té dos caires,
que ens dóna dos missatges: pri-
mer als margalidans i als mallor-
quins ja la gent dels Països Cata-
lans: que hem de servar fidelitat
a la nostra terra sense complexes,
que la primera passa per esser
universals i fer camí cap envant
és esser uns bons mallorquins,
uns bons margalidans, Izern de

conèixer la nostra llengua i la
nostra cultura. Després, corn ho-
me universal, considera que en
aquests temps de materialisme la
religió és el que ha de portar la
pau i la tranquil.litat a les perso-
nes i llevar els odis. Això ho va
descobrir a través del "Bhagavad
Gita" aquest ¡libre sagrat de la
India, de devers 500 anys abans
de Crist, que és la joia més im-
portant de l'Orient. El títol d'a-
quest llibre Mascaró el tradueix
com "El cant del Senyor" i que
ens parla de la profunditat de
Déu, de l'amor que Déu té a les
persones. Aquest llibre és un ¡li-
bre obert, car Ii va fer conèixer
totes les religions del món. Diu
així un dels poemes, com si fas
Déu qui parlOs: "Si tu em cer-
ques allá on jo no hi som, per-
qué em cerques em trobaràs,
perquè jo som al teu costat". a
través d'aquest llibre Mascaró va
llegir i aprengué a conèixer totes
les religions i respectar més el
cristiatzisme.

- Qué trobau vós que hauria
de ser en Mascaró pel poble de
Santa Margalida?
-El mestre, per això pens que se-
ria interessant fer, en aquest
Centenari, un llibre que fossin
cartes de Joan Mascaró als mar-
galidans, les que va escriure a la
seva família, les que em va es-
criure a mí, si es poguessin trobar
les cartes que va adreçar a l'ajun-
tament quan elferenJìll il.lustre,
la presentació que va fer de la
meya història de Santa Margali-
da, en la qual m'atorga uns mè-
rits que de cap manera meresc.
Aquestes cartes podrien anar
precedides d'una biografia curta,
per() que reflectís el seu pensa-
ment, a fi que els margalidans
del futur el poguessin tenir com
un mirall de fidelitat a les nostres
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tradicions tant culturals corn es-
pirituals i, sobretot, el que ens
ensenya d'estimar i perdonar
sempre.

Ell en un principi era reaci a
acceptar el seu nomenament de
fill il.lustre del seu poble pel que
això pogués tenir de vanitat, jo
vaig influir en certa manera que
ho acceptás.

- I als que diuen que en Joan
Mascaró no va voler saber res
de Santa Margalida, que els
diríeu?
-Que el seu apartament va esser
motivat per les circumstàncies,
ell era de casa relativament po-
bra i era un home nascut per tre-
ballar a una universitat, aquí no
tenia futur, a Mallorca no hi ha-
via universitat. Va aprendre
angles, va estar de secretari al
consolat britànic i va arribar a
ser professor de la Universitat
Autónoma de Barcelona i venia
els estius a Mallorca i un d'a-
quells estius va comen car la gue-
rra civil i, corn conta en Moll en
les seves memòries, va aconseguir
sortir del país, anar a Argelia on
hi havia la seva família i d'allà a
Cambridge; ho va passar bastant
malament i mai no va gaudir
d'una bona situació económica.
De totes maneres va rebutjar el
cárrec de secretari que en Joan
March Ordinas Ii oferia, amb la
possibilitat de guanyar molt, per
no renUnciar a la cultura i al que
era el seu ideal. Referent a aquest
tema hi ha una anécdota que
conta que Joan March en certa
ocasió va cridar Mascaró per fer-
li una serie de preguntes, ell les va
contestar i el financer li va dema-
nar que li havia de pagar, Mas-
caró va respondre que es conside-
raría pagat si li regalava una
capsa de "puros", que d'això se'n

agradava l'intel.lectual. Alesho-
res Joan March es va dirigir al di-
rector de la Banca March que hi
era present i li va dir: "Tramu-
Iles, ves al meu quarto i porta
una d'aquelles capses de puros
que hi ha". El director es va aixe-
car a complir l'encàrrec i Masca-
ró va pensar que coses així li es-
peraven si hagués acceptat l'ofe-
riment que li va fer en March de
ser el seu secretari.

-Trobau errada aquella teoria
que per nomenar algú fill
il.lustre d'un poble ha d'haver
regalat coses tangibles o ma-

terials al seu poble?.
-Bé la història és així i éstá plena
d'injustícies, però a la llarga la
veritat s'obri camí i aquest és el
cas de'n Mascaró. Ara, després de
mort, tothom en parla i tothom
cerca saber-ne coses i tothom l'a-
laba.

-I del seu desig de ser enterrar
a Santa Margalida?
-Això prova al gran amor al seu
poble, que d'allà on havia sortit
hi volia tornar, i per ventura
pensava que, des de la tomba,
podria seguir alliçonant i adoc-
trinant el poble on va néixer. I va
voler deixar escrit el seu ideari
màxim en la llengua pròpia i
també en la que sempre havia
treballat "Venim de Déu, vivim
amb Déu i anam a Déu".

-Si l'haguessim de catalogar
políticament, on el podríem
situar?

-Ell, sens dubte estaria apropat
als nacionalistes, però naciona-
lista pròpiament no ho era, o no
existia aquesta denominació; era
un borne conservador però no el
podríem catalogar ni de dretes ni
d'esquerres. Era un home que es-
timava tothom, que volia el bé de

tothom, que rebutjava la violen-
cia. Jo pens que de cada tenden-
cia hauria collit allò que li hau-
ria semblat bo. Sí que va dir en
certa ocasió que si mirássim la
República les coses bones i dolen-
tes que tenia, potser haurien pe-
sat més les bones. I per ventura,
hem de pensar que si no hagués
estat per mor de la guerra, ell
hauria seguit visquent i treba-
llant a la universitat de Barcelo-
na.

-Vós que conservau una
distància de Santa Margalida i
per tant tenia més ángle d'ob-
servació, i des de l'estimació,

que trobau del nostre poble?
-Molt bé, pens que ara a Santa
Margalida hi ha cultura, aquests
col.legis i els joves universitaris
han de ser un actiu important
per al nostre poble, va desaparei-
xent el complex d'inferioritat
que, des de Felip V, ha fet tant de
mal a Mallorca, sembla que s'ha
acabat. Una altra cosa que hau-
rien de mantenir els margalidans
és l'orgull d'haver lluitat i ven cut
contra la tirania que li volia im-
posar el Comte Mal.

- Finalment, que ens recoma-
naríeu als margalidans?
-Sobretot en el Centenari de
Mascaró, que ens fixem molt en
el seu mestratge en el seu missat-
ge de fidelitat, fidelitat a nosal-
tres mateixos, a la nostra cultura,
a la nostra història, que ens aju-
dem uns als altres en tots els sen-
tits i que mirem de trobar la veri-
tat en el sentit religiós del nostre
poble i que no perdem l'espiri-
tualitat que va ornar sempre la
vida de Mascaró. n
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