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Tesi doctoral sobre la figura del orientalista mallorquí Joan Mascaró i Fornes. traductor del
Bhagavad Gita, Upanishads i Dhammapada del sànscrit o pali a l'anglés.
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interessants per iniciar-ne una recerca seriosa. Com a denominador comú, però, trobam
sempre el tema de l’espiritualitat o de la Religió autèntica. Per tant, el quest sempre tendra
com a referència l’interès clau de Mascaró que era el de la cerca d’una profunda religiositat
interior, tant des de la tradició cristiana com, sobre tot, de la tradició índia i budista. En
referència les dificultats de la disquisició, el problema més important que trobam és el de les
fonts. Mascaró era molt precís a l’hora d’escriure i publicar. Va escriure molt, sobretot en forma
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classificats per Mascaró i precedits d’una petita introducció.b) Les tres introduccions a les
seves traduccions del sànscrit i pali l’anglès: The Bhagavad Gita (1962), The Upanishads
(1965) i The Dhammapada (1973). Les introduccions expressen no només una orientació
sobre el contingut de les obres, sinó també les opinions de Mascaró i les relacions que hi
trobava amb altres obres amb un missatge semblant. Són llibres de caire espiritual i la seva
temàtica demostra quins eren els interessos de Mascaró.Realment, les introduccions són
vertaderes obres que ens inicien a la literatura espiritual del subcontinent indi. Són obres
independents del text que introdueixen ja que tenen entitat pròpia i es poden llegir sense haver
de referir-se constantment a l’obra introduïda. De fet, en la nostra opinió, molt encertadament
les tres introduccions, juntament amb alguns articles i la introducció a Llànties de foc, han
estat traduïdes i publicades en un volum únic independent, per Gregori Mir (2001). Aquest
volum constitueix una veritable introducció al pensament espiritual de l’Índia i al pensament de
Mascaróc) El llibre La Creació de la fe, que estava destinat a ser la seva obra més important
i personal, però que no va poder acabar. Mascaró va recollir i escriure unes 6000 planes
d’aforismes i pensaments, i pretenia fer-ne una selecció per arribar a 100 pàgines que haurien
de constituir la seva obra clau: “...un amic per tota la vida”. Va morir abans de poder finalitzar
aquesta tasca, però el seu deixeble W. Radice amb la vídua en feren una selecció publicada
per l’Ed. Moll l'any 1993. Malgrat l’indubtable valor i l'interès de l'esmentada selecció, mai no
podrem saber com hauria estat la versió seleccionada i redactada personalment per
Mascaró.d) Altres obres que podem considerar "menors", com podrien ser cartes, articles,
programes de ràdio, etc. i que afortunadament es van publicant. Vist el panorama de les fonts,
la recerca del present treball s'ha centrat bàsicament en el contingut de les introduccions a les
seves traduccions. Com és normal, les introduccions ens parlen de l'obra introduïda i de les
seves relacions amb altres obres semblants. A més, Mascaró hi expressà també que en
pensava, tant de les obres com del missatge espiritual que contenien. Indubtablement,
l’aspecte espiritual és un dels punts que més interessaven a Mascaró i en conseqüència el
treball es centra en aquest aspecte considerat tant en la seva vessant cultural com
vivencial. 1.1 Definició del projecte1.1.1 Enunciat i finalitat La finalitat d'aquesta recerca és
demostrar, a través del contingut de les seves introduccions, que Joan Mascaró i Fornés era
un iogui, que seguia les doctrines iòguiques definides i recollides sobre tot en la Bhagavad
Gita[1], i que la seva obra i el seu pensament són fruit i reflex d'aquest interès vital. Quan dic
Iogui ho dic amb dues accepcions: la primera, com idea de místic, com persona connectada
amb la part més transcendent de l'existència humana, com aquell que ha arribat a una
percepció diferent de l'existència que implica una percepció espiritual de la vida. La segona,
com idea de seguidor d’un camí de creixement espiritual, com practicant o seguidor d’una
sadhana[2]. En aquest context convé destacar la idea que les principals branques del ioga que
descriu la Bhagavad Gita són tres:a) Jñana Ioga, o ioga del coneixement. És el camí que
pretén conduir a l’alliberació de les cadenes del món sensible i del dolor, a través de la
comprensió intuïtiva d’allò que és la realitat.b) Bhakti Ioga, o ioga de l'amor o de la devoció.
És el camí iòguic que ens vol dur a la unió amb el Suprem mitjançant l’amor incondicional.c)
Karma Ioga, o ioga de l'acció desinteressada. És el ioga del treball desinteressat, el que
empra com a eina l’acció realitzada sense aferrar-se al resultat. Part important de la recerca
serà relacionar aquests tres camins (marga) iòguics esmentats amb les idees mascaronianes
de Llum, Amor i Vida, que donaren nom als capítols del seu primer llibre Llànties de foc.
Pretenem demostrar l’equivalència entre les branques o vies (margas) més importants del
Ioga (Jñana, Bhakti i Karma) amb les paraules claus de la classificació mascaroniana tant dels
capítols d’aquest llibre, com de la classificació dels tres llibres que traduí. És a dir, pretenem



demostrar que el mot Llum que apareix en Llànties de Foc és “equivalent” a Jñana Ioga i està
expressat paradigmàticament en els Upanishads. De la mateixa forma, Amor seria homòleg a
Bhakti Ioga i estaria expressat en la Bhagavad Gita i, finalment, Vida seria sinònim de Karma
Ioga i el llibre paradigmàtic de la seva expressió seria el Dhammapada del Buddha. Com a
nexe d’unió entre tots tres, trobam el mot Ioga que en terminologia mascaroniana equivaldria a
Silenci, al silenci de la ment quan arriba a l’estat de contemplació. L’expressió literària
paradigmàtica la trobaríem als Yoga Sutras[3] de Patanjali, que si bé, Mascaró no els va
traduir, sí que va expressar repetidament la admiració que sentia per aquesta obra aforística
que és la formulació de l’anomenat Ioga Clàssic o també Raja Ioga (Ioga Real). A la primera
part de la tesi, la recerca se centrarà bàsicament en les obres "majors" d'en Mascaró, és a dir,
les Introduccions a les seves traduccions (Bhagavad Gita, Upanishads i Dhammapada). Les
obres "menors" ens serviran de fonts auxiliars encara que no per això menys importants. En
les cartes i articles de Mascaró trobam idees que complementen i recolzen les tesis que
anirem presentant al llarg de l’estudi tot i que disperses, ens donen una idea clara del
pensament mascaronià. Pel que fa a l’obra La Creació de la fe, dedicarem la segona part a fer
una lectura crítica de la recopilació d’aforismes que realitzà Radice. A partir d’aquesta
recopilació, reclassificarem els aforismes i, per ser coherents, els englobarem sota els títols
que Mascaró emprà a Llànties de Foc (Llum, Amor i Vida), afegint-hi també el mot Ioga i, per
la seva importància, incorporarem també un capítol dedicat als aforismes que es refereixen al
budisme. A l’hora de rastrejar les influències principals que va rebre Mascaró, ens adonarem
ben aviat com ell mateix les defineix i descriu en els seus texts. La influència més forta és
precisament la de les tres obres que va traduir i a les quals les hi va redactar una introducció.
Aquestes introduccions són cabdals perquè constitueixen a la vegada una expressió del seu
pensament i una breu descripció del contingut i de les idees més importants de l'obra
introduïda, així com de les influències i relacions amb altres obres i autors. Hem de considerar
que és el seu interès en aquestes obres (Bhagavad Gita, Upanishads i Dhammapada) allò
que el va dur a aprendre sànscrit i pali per poder estudiar-les amb profunditat i després traduir-
les. És a dir, primer s'interessà per les obres; posteriorment, després d'aprendre la llengua, les
va estudiar amb profunditat, les va traduir i, finalment, redactà les introduccions expressant
que en pensava i de quina manera es relacionaven entre sí i amb altres obres semblants.
Aquestes introduccions ens mostren també, de forma indirecta, com les obres traduïdes el
varen suggestionar d’una forma intel·lectual i vivencial. Les altres influències són esmentades
per el mateix Mascaró, tant en les introduccions, com és ara en Llànties de foc, com en les
seves cartes i articles. Dins d’aquest apartat podem citar des del cristianisme i els místics
cristians (La Biblia, Ramon Llull, Sant Joan de la Creu, etc.), a pensadors, poetes i escriptors
occidentals moderns o antics (Shakespeare, Bergson, Xirau, etc.), passant per místics de
totes les èpoques i tradicions (Kabir, Rumi, etc.)[4] El tipus d’investigació és de caire descriptiu
i analític així com de caràcter clarament bibliogràfic i teòric. Se pretén descriure el pensament
de Mascaró però procurant relacionar-lo amb les seves influències i gènesi. A més d'analitzar
la producció intel·lectual i les idees de Mascaró, el treball pretén esbrinar la seva actitud vital
en front a les idees que va expressar. La investigació, per tant, versa sobre un sol subjecte, si
bé fa necessària la comparació amb les idees generals de la espiritualitat, sobretot les que va
estudiar i citar: hinduisme, ioga, vedanta, budisme, sufisme i mística cristiana. 1.1.2
Justificació i motius de la investigació La magnitud internacional de la figura de Joan Mascaró
en el context de les traduccions i opinions sobre les obres principals del hinduisme i budisme
és cabdal. Probablement, les seves traduccions l’anglès, sobre tot la de la Bhagavad Gita, són
les més llegides en el món, ja que, sobre número d’exemplars venuts[5], el seus fragments



són constantment esmentats en obres més recents relacionades, sobretot, amb el Ioga. Si a
més afegim que totes les traduccions tenen una introducció i que degut a la dificultat per fer
una primera lectura de les obres, recórrer a les introduccions resulta quasi imprescindible. Per
tot això, podem afirmar sense massa risc d’error, que Mascaró deu ser l’autor mallorquí més
llegit del món després de Ramon Llull. Això sí, escrivia en angles i això pot justificar, en part,
que sigui tan poc conegut a Mallorca. Joan Mascaró és un mallorquí universal. D’altra banda,
no existeixen treballs d'investigació globals i sistemàtics sobre la seva figura i obra. Podem
trobar articles, introduccions a recopilacions d’obres seves, etc. però no cap estudi una mica
sistemàtic de la seva obra. Tampoc, no pretenem de cap forma “tancar” l’estat de la
investigació sobre Mascaró, al contrari, tant de bo que aquesta tesi servesqui per motivar
l’estudi de l’obra mascaroniana, tant en la vessant catalana com en l’anglesa. Volem que tant
la comunitat balear com la de la resta d’Espanya s’adonin de la importància de la seva figura i
ajudar a difondre la seva obra amb l’esperança que no sigui el darrer estudi sobre
Mascaró. Pensam també que, en un moment en què sorgeixen i es publiquen centenars
d’obres influenciades per la filosofia oriental les quals bombardegen als lectors potencials sota
etiquetes com New Age[6], resulta molt positiu oferir una explicació seriosa dels conceptes
claus de l’espiritualitat índia, presentada per la persona que tal vegada més ha contribuït,
mitjançant les seves traduccions, a llur difusió. A més de les idees sobre espiritualitat, pensam
que és important contribuir a difondre la seva crítica al materialisme, al desenvolupament del
turisme de masses, a la maledicció de la contaminació acústica i a la destrucció dels recursos
naturals. A l’altra cara de la moneda, trobarem les idees humanístiques i espirituals, del seu
concepte d’educació, del paper de la poesia i l’art en el desenvolupament humà, etc. 1.1.3
Objectius de la investigació Ens proposam millorar el coneixement de les idees de Mascaró
referents a l’espiritualitat hindú i budista, comprendre com va relacionar les idees de diferents
tradicions espirituals i com va arribar a considerar-les idèntiques, és a dir, com va aprehendre
que la Religió Autèntica és Una. Per això, durem a terme una anàlisi del contingut de les seves
introduccions i de la resta d’obres a les quals tenim accés. També consideram important,
esbrinar com els conceptes espirituals universals influïren en el seu pensament i en la seva
vida, i com, sobretot en La Creació de la fe, hi trobam replantejades les idees claus de les
tradicions espirituals que estudià. 1.1.4 Interrogants que planteja la investigació i mitjans per
establir-ne possibles hipòtesis Amb la finalitat de guiar la nostra investigació ens plantejam
una sèrie de preguntes que consideram claus i que constituiran el nucli de la tesi: a) Era
Mascaró un iogui? (per una banda en el sentit de místic, de persona que ha arribat a
l’aprehensió de la Realitat, i per una altra, en el sentit de seguidor d'una sadhana, d’una
pràctica espiritual,)b) Quina vinculació i compromís personal tenia amb el Ioga?c) Quines
influències es detecten en el seu pensament?d) Quina era la seva posició davant les obres
que traduïa? Era imparcial o bé s'hi implicava personalment?e) Com relaciona les diferents
tradicions espirituals entre si? Com a conseqüència de les qüestions plantejades presentam
les següents hipòtesis d’investigació: a) Mascaró era un iogui, un místic.b) Estava implicat
en el seguiment d'un camí d'alliberació. Seguia una sadhana.c) A més, volia ser un guru:
aquell que ajuda els altres a caminar des de la fosca a la Llum, i aquest era un dels objectius
de las seva tasca com a traductor.d) El seu pensament està molt influenciat per les obres en
què va treballar.e) Era espiritualment eclèctic. Considerava la Veritat espiritual com una i les
diferents expressions d'aquella eren això: diferents formes de mostrar la mateixa Realitat.f)
La trilogia mascaroniana Llum, Amor, Vida amb la qual titula els capítols de Llànties de foc són
equivalents al Jñana Ioga, al Bhakti Ioga i al Karma Ioga respectivament.g) Els aforismes de
la Creació de la fe són desenvolupaments personals d'idees procedents de diferents tradicions



espirituals.1.2 Disseny. La tesi és bàsicament un recorregut bibliogràfic per les obres de
Mascaró a la recerca dels factors i idees que varen provocar la construcció de tot el seu edifici
conceptual (Llum, Amor, Vida i Ioga) lligat de forma estreta a la concepció dels principals
margas del Ioga que apareixen en la Bhagavad Gita: Jñana, Bhakti i Karma. En la primera
part, estructurarem la recerca sota quatre grans capítols amb el títols de: Ioga, Llum, Amor i
Vida. Aquests darrers termes són part del pensament de Mascaró des que els va triar per
anomenar els títols de la seva recopilació Lamps of fire. Considerarem aquest conceptes com
sinònims de Jñana, Bhakti i Karma. Sota cada un d’aquests capítols realitzarem la següent
investigació: 

Part important de la recerca serà relacionar aquests tres camins (marga) iòguics esmentats
amb les idees mascaronianes de Llum, Amor i Vida, que donaren nom als capítols del seu
primer llibre Llànties de foc. Pretenem demostrar l’equivalència entre les branques o vies
(margas) més importants del Ioga (Jñana, Bhakti i Karma) amb les paraules claus de la
classificació mascaroniana tant dels capítols d’aquest llibre, com de la classificació dels tres
llibres que traduí. És a dir, pretenem demostrar que el mot Llum que apareix en Llànties de
Foc és “equivalent” a Jñana Ioga i està expressat paradigmàticament en els Upanishads. De
la mateixa forma, Amor seria homòleg a Bhakti Ioga i estaria expressat en la Bhagavad Gita i,
finalment, Vida seria sinònim de Karma Ioga i el llibre paradigmàtic de la seva expressió seria
el Dhammapada del Buddha. Com a nexe d’unió entre tots tres, trobam el mot Ioga que en
terminologia mascaroniana equivaldria a Silenci, al silenci de la ment quan arriba a l’estat de
contemplació. L’expressió literària paradigmàtica la trobaríem als Yoga Sutras[3] de Patanjali,
que si bé, Mascaró no els va traduir, sí que va expressar repetidament la admiració que sentia
per aquesta obra aforística que és la formulació de l’anomenat Ioga Clàssic o també Raja Ioga
(Ioga Real). A la primera part de la tesi, la recerca se centrarà bàsicament en les obres
"majors" d'en Mascaró, és a dir, les Introduccions a les seves traduccions (Bhagavad Gita,
Upanishads i Dhammapada). Les obres "menors" ens serviran de fonts auxiliars encara que
no per això menys importants. En les cartes i articles de Mascaró trobam idees que
complementen i recolzen les tesis que anirem presentant al llarg de l’estudi tot i que disperses,
ens donen una idea clara del pensament mascaronià. Pel que fa a l’obra La Creació de la fe,
dedicarem la segona part a fer una lectura crítica de la recopilació d’aforismes que realitzà
Radice. A partir d’aquesta recopilació, reclassificarem els aforismes i, per ser coherents, els
englobarem sota els títols que Mascaró emprà a Llànties de Foc (Llum, Amor i Vida), afegint-hi
també el mot Ioga i, per la seva importància, incorporarem també un capítol dedicat als
aforismes que es refereixen al budisme. A l’hora de rastrejar les influències principals que va
rebre Mascaró, ens adonarem ben aviat com ell mateix les defineix i descriu en els seus texts.
La influència més forta és precisament la de les tres obres que va traduir i a les quals les hi va
redactar una introducció. Aquestes introduccions són cabdals perquè constitueixen a la
vegada una expressió del seu pensament i una breu descripció del contingut i de les idees
més importants de l'obra introduïda, així com de les influències i relacions amb altres obres i
autors. Hem de considerar que és el seu interès en aquestes obres (Bhagavad Gita,
Upanishads i Dhammapada) allò que el va dur a aprendre sànscrit i pali per poder estudiar-
les amb profunditat i després traduir-les. És a dir, primer s'interessà per les obres;
posteriorment, després d'aprendre la llengua, les va estudiar amb profunditat, les va traduir i,
finalment, redactà les introduccions expressant que en pensava i de quina manera es
relacionaven entre sí i amb altres obres semblants. Aquestes introduccions ens mostren
també, de forma indirecta, com les obres traduïdes el varen suggestionar d’una forma



intel·lectual i vivencial. Les altres influències són esmentades per el mateix Mascaró, tant en
les introduccions, com és ara en Llànties de foc, com en les seves cartes i articles. Dins
d’aquest apartat podem citar des del cristianisme i els místics cristians (La Biblia, Ramon Llull,
Sant Joan de la Creu, etc.), a pensadors, poetes i escriptors occidentals moderns o antics
(Shakespeare, Bergson, Xirau, etc.), passant per místics de totes les èpoques i tradicions
(Kabir, Rumi, etc.)[4] El tipus d’investigació és de caire descriptiu i analític així com de caràcter
clarament bibliogràfic i teòric. Se pretén descriure el pensament de Mascaró però procurant
relacionar-lo amb les seves influències i gènesi. A més d'analitzar la producció intel·lectual i les
idees de Mascaró, el treball pretén esbrinar la seva actitud vital en front a les idees que va
expressar. La investigació, per tant, versa sobre un sol subjecte, si bé fa necessària la
comparació amb les idees generals de la espiritualitat, sobretot les que va estudiar i citar:
hinduisme, ioga, vedanta, budisme, sufisme i mística cristiana. 1.1.2 Justificació i motius de la
investigació La magnitud internacional de la figura de Joan Mascaró en el context de les
traduccions i opinions sobre les obres principals del hinduisme i budisme és cabdal.
Probablement, les seves traduccions l’anglès, sobre tot la de la Bhagavad Gita, són les més
llegides en el món, ja que, sobre número d’exemplars venuts[5], el seus fragments són
constantment esmentats en obres més recents relacionades, sobretot, amb el Ioga. Si a més
afegim que totes les traduccions tenen una introducció i que degut a la dificultat per fer una
primera lectura de les obres, recórrer a les introduccions resulta quasi imprescindible. Per tot
això, podem afirmar sense massa risc d’error, que Mascaró deu ser l’autor mallorquí més llegit
del món després de Ramon Llull. Això sí, escrivia en angles i això pot justificar, en part, que
sigui tan poc conegut a Mallorca. Joan Mascaró és un mallorquí universal. D’altra banda, no
existeixen treballs d'investigació globals i sistemàtics sobre la seva figura i obra. Podem trobar
articles, introduccions a recopilacions d’obres seves, etc. però no cap estudi una mica
sistemàtic de la seva obra. Tampoc, no pretenem de cap forma “tancar” l’estat de la
investigació sobre Mascaró, al contrari, tant de bo que aquesta tesi servesqui per motivar
l’estudi de l’obra mascaroniana, tant en la vessant catalana com en l’anglesa. Volem que tant
la comunitat balear com la de la resta d’Espanya s’adonin de la importància de la seva figura i
ajudar a difondre la seva obra amb l’esperança que no sigui el darrer estudi sobre
Mascaró. Pensam també que, en un moment en què sorgeixen i es publiquen centenars
d’obres influenciades per la filosofia oriental les quals bombardegen als lectors potencials sota
etiquetes com New Age[6], resulta molt positiu oferir una explicació seriosa dels conceptes
claus de l’espiritualitat índia, presentada per la persona que tal vegada més ha contribuït,
mitjançant les seves traduccions, a llur difusió. A més de les idees sobre espiritualitat, pensam
que és important contribuir a difondre la seva crítica al materialisme, al desenvolupament del
turisme de masses, a la maledicció de la contaminació acústica i a la destrucció dels recursos
naturals. A l’altra cara de la moneda, trobarem les idees humanístiques i espirituals, del seu
concepte d’educació, del paper de la poesia i l’art en el desenvolupament humà, etc. 1.1.3
Objectius de la investigació Ens proposam millorar el coneixement de les idees de Mascaró
referents a l’espiritualitat hindú i budista, comprendre com va relacionar les idees de diferents
tradicions espirituals i com va arribar a considerar-les idèntiques, és a dir, com va aprehendre
que la Religió Autèntica és Una. Per això, durem a terme una anàlisi del contingut de les seves
introduccions i de la resta d’obres a les quals tenim accés. També consideram important,
esbrinar com els conceptes espirituals universals influïren en el seu pensament i en la seva
vida, i com, sobretot en La Creació de la fe, hi trobam replantejades les idees claus de les
tradicions espirituals que estudià. 1.1.4 Interrogants que planteja la investigació i mitjans per
establir-ne possibles hipòtesis Amb la finalitat de guiar la nostra investigació ens plantejam



una sèrie de preguntes que consideram claus i que constituiran el nucli de la tesi: a) Era
Mascaró un iogui? (per una banda en el sentit de místic, de persona que ha arribat a
l’aprehensió de la Realitat, i per una altra, en el sentit de seguidor d'una sadhana, d’una
pràctica espiritual,)b) Quina vinculació i compromís personal tenia amb el Ioga?c) Quines
influències es detecten en el seu pensament?d) Quina era la seva posició davant les obres
que traduïa? Era imparcial o bé s'hi implicava personalment?e) Com relaciona les diferents
tradicions espirituals entre si? Com a conseqüència de les qüestions plantejades presentam
les següents hipòtesis d’investigació: a) Mascaró era un iogui, un místic.b) Estava implicat
en el seguiment d'un camí d'alliberació. Seguia una sadhana.c) A més, volia ser un guru:
aquell que ajuda els altres a caminar des de la fosca a la Llum, i aquest era un dels objectius
de las seva tasca com a traductor.d) El seu pensament està molt influenciat per les obres en
què va treballar.e) Era espiritualment eclèctic. Considerava la Veritat espiritual com una i les
diferents expressions d'aquella eren això: diferents formes de mostrar la mateixa Realitat.f)
La trilogia mascaroniana Llum, Amor, Vida amb la qual titula els capítols de Llànties de foc són
equivalents al Jñana Ioga, al Bhakti Ioga i al Karma Ioga respectivament.g) Els aforismes de
la Creació de la fe són desenvolupaments personals d'idees procedents de diferents tradicions
espirituals.1.2 Disseny. La tesi és bàsicament un recorregut bibliogràfic per les obres de
Mascaró a la recerca dels factors i idees que varen provocar la construcció de tot el seu edifici
conceptual (Llum, Amor, Vida i Ioga) lligat de forma estreta a la concepció dels principals
margas del Ioga que apareixen en la Bhagavad Gita: Jñana, Bhakti i Karma. En la primera
part, estructurarem la recerca sota quatre grans capítols amb el títols de: Ioga, Llum, Amor i
Vida. Aquests darrers termes són part del pensament de Mascaró des que els va triar per
anomenar els títols de la seva recopilació Lamps of fire. Considerarem aquest conceptes com
sinònims de Jñana, Bhakti i Karma. Sota cada un d’aquests capítols realitzarem la següent
investigació: a) Recerca de les idees mascaronianas sobre el concepte estudiat recollides
entre les seves obres menors i en la seva correspondència.b) Breu explicació dels conceptes
tradicionals de Ioga, Jñana, Bhakti i Karma que donen títol al capítols, estudiats a partir de la
bibliografia complementària.c) Disquisició de les idees que expressà sobre el concepte
estudiat (Ioga, Llum, Amor i Vida) en cada una de les seves Introduccions (a Llànties de foc,
Bhagavad Gita, Upanishads i Dhammapada). És a dir, realitzarem una lectura crítica
consecutiva de les seves obres sota el punt de vista de cada un del temes d’estudi (Llum,
Amor, Vida i Ioga). Això implica una quàdruple lectura de les seves introduccions presentant
cada lectura com autònoma. Per aquest motiu, el lector trobarà repeticions i reiteracions. Per
exemple, la funció de la poesia pot ser descrita des de la llum de la Saviesa, o des de l’Amor
devot, o des de la creació de la nostra Vida. Sense oblidar que pot ser una expressió de l’estat
de Ioga. Totes aquestes visions poden parèixer semblants, però no deixen de ser punts de
vista subtilment diferents i consideram que enriqueixen el coneixement del pensament
“polièdric” de Mascaró: son diferents punts d’aprehensió de la realitat. A la segona part i pel
que fa La creació de la fe farem una lectura crítica, reclassificant els aforismes sota els
conceptes de Llum, Amor i Vida que pensam que són més adequats i ajustats al pensament
de Mascaró que els proposats per Radice. Així tancam el cercle que s’inicia amb Llànties de
foc que són pensaments “de préstec” per arribar a Llànties d’Amor[7], que voldria ser, en certa
manera, el mateix llibre però amb aforismes propis de Mascaró. I tot sota la classificació
primera, la que va emprar Mascaró en la seva primera “gran” obra. Endemés, per la seva
importància, compararem els aforismes que fan referència el Ioga amb els Ioga Sutras de
Patanjali per comprovar con s’interrelacionen. Ioga és també un concepte transcendental en el
pensament de Mascaró i la comparació amb l’obra clau del Ioga pensam que resulta



imprescindible. Així veurem que conceptes mascaronians com silenci, contemplació, aturar el
moviments mentals, etc. és relacionen amb els de: Ioga, Samadhi, Nirodha, etc. En referència
al budisme, a causa de la importància que donava Mascaró a aquest tema i a la gran quantitat
d’aforismes que apareixen a La creació de la fe relacionats, directa o indirectament, al la
doctrina del Buddha, afegirem un apartat específic. Recopilarem i agruparem els aforismes
relacionats sota temes lligats amb aquesta religió: nirvana, zen, vipassana, etc. Altrament, hi
afegirem dos annexes sobre material inèdit de Mascaró, un sobre l’autosuggestió[8] i un altre
sobre el cristianisme[9]. La tesi es desenvoluparà a partir dels conceptes claus de Mascaró:
Ioga, Llum, Amor i Vida. Cada un d’aquests conceptes constituirà un capítol principal a la
primera part i un altre a la segona, en la qual n’afegirem un dedicat al budisme. A la primera
part, a cada un dels capítols durem a terme les següents tasques: a) Replegarem les idees
mascaronianes recollides de forma més o menys aleatòria en la seva correspondència o
articles i que facin referència al concepte estudiat: Ioga, Llum, Amor o Vida. Això ens permetrà
deduir com manejava aquests conceptes fora de les seves introduccions.b) A continuació,
tractarem de descriure i definir cada un del conceptes estudiats, però ja lligats al seu significat
espiritual hindú: Ioga, Jñana, Bhakti o Karma. Evidentment, tractarem d’esbrinar les definicions
que va fer el mateix Mascaró i les complementarem amb informació de diversos autors per així
donar una idea més clara del significat d’aquests conceptes.c) La part més important de la
primera part és la quàdruple lectura dels textos introductoris a les seves traduccions:
Bhagavad Gita, Upanishads i Dhammapada. En cada introducció, Mascaró explica i descriu
les seves concepcions i idees sobre l’obra introduïda, així com les seves relacions amb altres
obres de contingut espiritual. A més, d’acord amb Mascaró, la Bhagavad Gita constitueix la
clau per entendre el Bhakti Ioga, els Upanishads per entendre el Jñana Ioga i el
Dhammapada per entendre el Karma Ioga. Nosaltres llegirem quatre vegades cada una de
les introduccions extraient successivament les idees de cada un dels conceptes estudiats:
Ioga, Llum, Amor o Vida. Com a conseqüència i com ja hem mencionat, el lector trobarà
repeticions constants però sempre des de un angle de visió diferent. A la segona part de la
tesi, com ja hem comentat, el procediment serà llegir La creació de la fe i reclassificar i
comentar els aforismes mascaronians sota una nova classificació que, segons la nostra opinió,
s’ajustaria més a l’estructura isomòrfica del seu pensament. És a dir, classificarem els
aforismes sota els termes Llum, Amor, Vida, Ioga i Budisme. Tot i això, en benefici de la
claredat i en congruència amb el pensament de Mascaró, aquestes fases no es presentaran
sempre en forma seqüencial sinó entrecreuades, i fins i tot repetides, en diferents moments de
l'exposició. L’ordenació proposada no s’ha de considerar com alguna cosa rígida i referida a
compartiments estancs, això aniria totalment en contra de l’esperit de l’obra de Mascaró. Les
clasificacions són guies per ajudar-nos entendre i aprehendre millor la Veritat que és Una i que
és a la vegada Llum, Amor i Vida.1.3 Les fonts de la investigació Les fonts que emprarem per
realitzar aquest treball les classificarem en quatre grans grups: A) Fonts primàries
bàsiques: Són les fonts principals que utilitzarem per a la recerca. Són obres
redactades per Joan Mascaró que, a més, foren revisades i publicades sota la seva supervisió;
és a dir, són obres que va concloure i en va autoritzar la publicació. Per tant, les hem de
considerar obres majors. En aquest grup quedaran incloses només les seves introduccions a
Lamps of fire (1958), The bhagavad gita (1962), The upanishads (1965) i The dhammapada
(1973), així com alguna obra menor que difongué en vida, com puguin ser articles o
conferències.Al llarg de l’exposició intentarem seguir la traça del seu pensament i, no menys
important, tota la poesia que volia transmetre al lector. L'estudi i comparació entre aquestes
obres és, en la meva opinió, molt aclaridor i molt coherent amb les idees i desenvolupament



intel·lectual de Mascaró per tres motius. Primer, tots són introduccions a obres de caràcter
espiritual i per tant reflecteixen les seves opinions sobre les obres introduïdes, les
interrelacions que hi va trobar i ens mostren també el seu pensament espiritual. En segon lloc,
estan escrites en diferents moments de la seva vida i, per tant, ens poden mostrar la possible
evolució en el seu pensament o com canvià la seva influència. Finalment, va escriure aquestes
introduccions amb molta cura i amor, mesurant cada paraula i volent expressar no només una
descripció intel·lectual del seu contingut i influències, sinó també el que sentia en llegir-les.
Així ho expressava al seu amic Joan F. March Qués, parlant-li de la Bhagavad Gita: "Si podeu
dedicar una hora a la Introducció veureu allò que jo sent d'aquest Càntic de l’Univers”[10].
Com a conseqüència, les introduccions volen expressar en forma condensada tot el seu
sentiment i poesia. I res millor per comprovar què pensava de la importància de l’expressió, de
quina riquesa volia que continguessin les seves obres que citar precisament un fragment
d’una de les seves introduccions, concretament als Upanishads: "És la lluita permanent entre
la lletra que mata i l'esperit que dóna vida"[11] B) Fonts primàries auxiliars: Considerarem dins
aquesta categoria tots els escrits redactats per Mascaró i que, o bé no estaven destinats a la
seva publicació, o bé no els va revisar personalment. Així dins aquest grup incloc la seva
correspondència, articles, conferències, programes de ràdio o televisió...En aquest apartat, i
com no podia ser d’una altra forma, hem de mencionar el llibre The creation of faith (1993),
que quedaria a cavall entre els dos tipus de fonts. Com ja hem dit, aquest llibre havia de ser la
seva obra final i definitiva, i va treballar en la seva redacció durant anys omplint unes 6000
planes que havien de ser reduïdes a 100 i que serien la culminació de la seva obra i de la seva
vida: "Tota la meva vida va cap a 100 planes ben escrites".[12] Malauradament, Mascaró no va
poder finalitzar aquell feina. La seva vídua i el seu deixeble William Radice, feren una recollida
i selecció de tot aquest material i el publicaren , l'any 1993, a través de la Editorial Moll, en
edició bilingüe Anglès-Català i en Català [trad. Elisabeth Abenyà]. El valor de l'obra és
inqüestionable i hi trobam pensaments claus de Mascaró, però mai no sabrem si la selecció, la
classificació i els títols de cada apartat de tots els aforismes que hi ha recollits a l'obra, serien
els mateixos que si l’hagués feta ell mateix. Aquesta observació és encara més important si
considerem la cura que posava en la forma de treballar. C) Fonts secundàries bàsiques: Hi
incloem totes les obres o fragments ens que Mascaró va treballar directament i que va emprar
dins les seves obres: tots els fragments d'obres espirituals recollits a Lamps of fire, les obres
que va traduir i les cites que emprà en les seves Introduccions o en altres obres. Els fragments
del primer llibre, els consideram crucials ja que constitueixen una selecció acurada de la qual
estava orgullós i que considerava com la millor de la seva classe.També hi hem d’incloure les
obres que traduí. La traducció no és fruit d’un encàrrec o d’una autoimposició. Les traduccions
sorgeixen d’una necessitat vital de Mascaró, primer per conèixer millor les obres, per poder-les
estudiar escrupolosament i així poder triar-ne la millor traducció possible. Però, sobretot,
aquestes traduccions s’erigeixen com:La missió vital de Mascaró, el seu Dharma.També, el
seu Karma Ioga, per constituir ser un treball sagrat i realitzat sense aferrar-se als possibles
resultats o fruits. Són la seva Vida.El seu Bhakti Ioga, ja que les traduccions constitueixen una
ofrena d’amor a tot el lector potencial. Són l’expressió del seu Amor.I el seu Jñana Ioga, ja que
la traducció li permetia una comprensió de les obres que no és possible amb la mera lectura.
Constitueixen una forma de comprendre millor l’essència de la Realitat, són la seva Llum.En el
mateix nivell situam els fragments que esmenta en les seves Introduccions ja que els hem de
considerar com una autèntica antologia dels fragments que va seleccionar i que considerava
com els més il·lustratius de les seves idees. Hi trobarem fragments del místics cristians, de
Ramon Llull, de poetes, de sufís, de la Bíblia i de molts d'altres autors, antics i moderns. D)



Fonts secundàries auxiliars: Finalment, hi incloem aquí la resta d'obres lligades directament o
indirectament amb el seu pensament, com són ara les obres de J. Xirau, de Ramon Llull, els
Yoga sutras de Patanjali, etc. Hi tindrem en compte les diferents obres de divulgació, manuals
o estudis sobre els temes en que va treballar: budisme, hinduisme, ioga, la Bhagavad Gita, etc.
Aquestes obres ens permetran aclarir conceptes des d’un punt de vista més erudit. La
interpretació mascaroniana sempre resulta més poètica que erudita i aquesta característica
és, en la nostra opinió, un dels punts forts de la seva obra ja que estudis seriosos sobre
aquests temes hi podem trobar molts, però pocs poden arribar a transmetre la poesia de la
forma que pretenia Mascaró. 2 ANTECEDENTS HISTÓRICS: Joan Mascaró i la Filosofia
índia. 2.1 Introducció El present capítol està basat en un escrit inèdit de Joan Mascaró
que figura en un quadern propietat de Joan Maimó i Vadell,[13] amic personal de Mascaró, i
que està datat a Ceilan, el 4 d’agost de 1932. Estam doncs davant d’un escrit “primerenc” de
Mascaró, ja que encara no havia escrit cap de les seves obres ni traduccions, ni per tant podia
tenir tampoc el coneixement profund de la filosofia índia que implica haver traduït obres com la
Bhagavad Gita, els Upanishads o el Dhammapada. Pensam que resulta interessant remarcar-
ho perquè així podrem comprovar l’evolució del seu pensament des de l’esmentada data, quan
encara no havia publicat cap de les seves traduccions. Podem observar en l’article de
Mascaró[14], a més de comentaris sobre la Bhagavad Gita, els Upanishads i altres obres, el
seu interès per la filosofia índia[15]. Malgrat el títol que posà Mascaró, més que de filosofia
índia en general, parla de la filosofia de l’Advaita Vedanta[16] en particular. Malgrat aquesta
observació, hem de considerar que normalment la referència a la filosofia índia tradicional es
fa entorn de la classificació de les escoles ortodoxes (vèdiques i brahamàniques)[17] i
heterodoxes. Podem comprovar també la profunda admiració de Mascaró per l’aspecte ètic de
la forma de vida hindú (en aquests cas ortodox i heterodox), representada per la no-violència,
que es va convertir en l’evangeli de Gandhi en la lluita per la independència de l’Índia, i que
explica la tolerància i l’esperit dels hindús. Aquesta imatge de Mascaró és el resultat d’una
excessiva idealització del caràcter del poble de l’Índia i que està en contradicció amb, per
exemple, els greus disturbis religiosos que es produïren just abans de la independència i que
tingueren com a resultat, a més de centenars de morts i ferits i d’un gran èxode d’hindús i
musulmans, la partició de l’Índia i Pakistan; o el fet que Índia, malgrat la seva pobresa, sigui
actualment una potència nuclear. Ja sabem que això va passar molt d’anys després de la
redacció de l’escrit de Mascaró. Tot i la crítica, en l’escrit trobam la llavor de l’admiració
mascaroniana per la literatura hindú i també hi figuren forma acurada les línies mestres de la
filosofia Vedanta que està descrita en els Upanishads i en els comentaris de Shankara.2.2
El text de Mascaró. Filosofia índiaQuadern: Ceylon. August 4 1932 «Radhakrisnan, un dels
filòsofs més eminents de la Índia afirma que l'atman i Deu, brahman, tot aquest univers és
l'absolut brahman i brahman ho és tot. Per a ell la unitat és tan evident com per a un occidental
la multiplicitat dels objectes externs. Això me fa pensar en el problema fonamental de tota
filosofia: unitat i multiplicitat del ser. »Intentaré relacionar entre sí els diferents corrents de
pensament hindú tenint en compte els texts originals i que ens poden posar en contacte
directament amb les maneres de pensar molt diferents de la nostra. »Les grans diferències
que han existit i continuen existint procedeixen precisament de les diferents maneres d'enfocar
la vida, és a dir, dels motius profunds en què trobam una raó per viure i morir, el que
constitueixi les bases filosòfiques i particularment metafísiques. »Davant la meva estada a l'illa
de Jaffna vaig indagar i aprofundir les tendències actuals de la filosofia hindú. El que jo
cercava no eren ensenyances teòriques, ja que jo sé que paral·lelament a l'ensenyança
clàssica de la filosofia i la doctrina pràctica, una postura espiritual o pragmàtica per enfrontar-



se als problemes de la vida i la mort, postura que reflexa l’herència filosòfica de la cultura i que
forma els substrats de la consciència de l'activitat dels homes. »L'Hinduisme és una religió
particular: no té fundador, no té jerarquia, no té dogmes, i no obstant, els cinc cent milions
d'hindús estan lligats entre sí profundament. L'hinduisme no és solament un sistema moral,
encara que posseesqui un codi ètic tan vàlid com qualsevol altre, es caracteritza per un
profund sentiment de l'etern, del món espiritual de la vida, la qual cosa el lliga profundament
amb els costums i amb la vida dels hindús. »Baix l’aparent diversitat en el vestir, ritus i
representacions dels deus hi ha una ..... unitat en el comportament, en les creences
essencials, en les actituds davant la vida. Cal destacar aquest extraordinari respecte a la vida,
la prestigiosa no violència(ahimsa) predicada en les Escriptures i que Gandhi ha utilitzat amb
tanta força i habilitat contra l’imperialisme britànic. Aquesta no violència es nota clarament en
el comportament dels hindus i repercuteix en la seva vida: la tolerància religiosa, el sentit
d’hospitalitat, l’horror a la mort... »La Veritat, indiscutiblement, està més enllà de tots els noms,
formes, sistemes, mètodes i escoles del pensament, més enllà de totes les manifestacions,
metàfores, consemblances i disemblances. La Veritat és, malgrat tot, essencialment i
exquisidament d’una simplicitat extraordinària. La Veritat no és pot comprendre
intel·lectualment; la Veritat ha de ser viscuda pràcticament. »La Veritat ha d’ésser captada
sense cap intervenció del cos físic, els sentits, la sensació, el pensament i l’intel·lecte. La
consciència, a través d’aquests mitjans, se torna concreta i limitada. La eliminació la
converteix en personal i il·limitada. »Per aconseguir aquesta intuició directa de la Veritat, hi ha
tècniques de Yoga que permeten la identificació de l’inefable en la individualitat. No es tracta
d’un saber teòric d’erudit, no és una unió devocional entre persones. »La recerca de la Veritat
en l’hinduisme és una immersió total en el Ser que tot ho és. És una identitat vigorosa del ser i
del Sí individual més enllà de tota devoció, de tota ètica religiosa. És una renúncia metafísica a
la individualitat. Aquest sacrifici de l’home és compleix en un profund don d’amic, perquè la
Veritat és també amor. »Aquesta recerca hindú de la Veritat careix [sic.] totalment de l’aspecte
religiós habitual a Occident. En cap moment es recorre als poders sobrenaturals, a les
ensenyances dogmàtiques, a cap autoritat jeràrquica». 2.3 Comentari Mascaró comença
aquest escrit descrivint la filosofia de S. Radhakrisnan, presentant-lo com un exponent del
sistema de pensament indi (darshana[18]) anomenat Advaita Vedanta [19], del qual són els
principals representants Shankara i Ramanuja. Aquest sistema afirma que l’única realitat
existent és Brahman, i que el món és il·lusió (maya) un reflex de l’Absolut, com diu Mascaró
“...Brahman ho és tot.”, per això la realitat és no-dual, només existeix l’U, l’Esperit Suprem, U-
sense-segon. Un altre concepte que introdueix en aquest primer paràgraf és el d’Atman. La
psicologia del Vedanta distingeix entre Jiva i Atman. Jiva és l’ànima individual lligada a
l’autoconsciència, correspon, per exemple, al “sum” del cartesià “Cogito ergo sum”, que és el
concepte més usual d’ànima en la metafísica occidental. Atman correspon a la idea de
consciència pura, és el testimoni, és la manifestació de l’Ésser a l’home, constitueix l’essència
autèntica de l’home. I una de les idees claus del Vedanta és la de la identitat d’Atman i
Brahman: Tat Tvam Asi, tu ets això, la teva consciència individual (tvam) és el mateix que la
consciència universal (tat), tu ets Brahman, el teu Atman és Brahman. L’essència profunda de
l’home és Brahman i cada home individual comparteix aquesta realitat essencial. En resum,
quan transcendim la nostra ànima individual (jiva) ens adonam que som consciència absoluta
(Atman) i aquesta consciència absoluta és una manifestació de l’Absolut, de l’U (Brahman);
per això tot és U. Una de les característiques claus de tot el pensament hindú, tant de l’ortodox
representat pels diferents darshanas, com de l’heterodox com pugui ser el budisme o el
jainisme, és la del seu objectiu soteriològic; tota la filosofia té per missió la salvació de l’home,



l’alliberament del dolor que suposa l’existència. La filosofia ens vol ensenyar a viure una vida
més autèntica i a enfrontar el dolor i la mort. Mascaró distingeix entre l’ensenyament clàssic de
la filosofia, que constitueix una acumulació de dades, una descripció del pensament al llarg de
la Història de la Filosofia, una doctrina pràctica, que està lligada amb el pensament ètic,
polític, jurídic, etc. i una postura “espiritual o pragmàtica” que és la que ens serveix per orientar
la nostra vida cap a l’alliberament, a moksha; a transcendir la nostra ànima individual (jiva) per
convertir-nos en ànimes alliberades (jivamukti). La breu descripció que fa de l’hinduisme és pot
esbossar en un esquema que ens porta des de la multiplicitat de déus, ritus, etc. a la Unitat
transcendent, al no-dualisme[20]. Aquesta aprehensió ens duu a un sentiment de profunda
espiritualitat, i aquesta espiritualitat ens aboca en una determinada forma de vida, en conduir-
la vers l’objectiu suprem de l’alliberació. L’aspecte que destaca Mascaró d’aquesta necessitat
de conduir la nostra vida en una determinada forma, és ahimsa, la no-violència. Ahimsa no és
un precepte ètic més, és una forma de vida que abraça tot, des de la relació amb els altres,
fins a la relació amb l’Univers i la natura, passant per la que hi ha amb nosaltres mateixos. Li
serveixen d’exemple els principis polítics de Mahatma Gandhi, que són conseqüència de la
manera d’entendre la no-violència com quelcom que impregna tota la nostra vida, els nostres
pensaments, la nostra conducta..., la tolerància religiosa, l’hospitalitat, etc. Aquest fenomen
arriba al paroxisme en la escola heterodoxa Jainista que prohibeix matar els insectes, cosa
que motiva que els seus practicants duguin permanentment unes mascararetes de tela a la
boca, per evitar enviar-se’n algun accidentalment. A la darrera part, descriu la seva concepció
de Veritat, concepció que anys desprès evolucionarà cap el concepte mascaronià de Llum,
lligat amb paraules com a Visió (Vidya) o coneixement transcendent (Jñana). En primer lloc,
afirma la unitat essencial de la Veritat: pot rebre molts noms, pot ésser expressada amb
metàfores diferents, pot manifestar-se en diferents sistemes religiosos o de pensament, però la
Veritat és Una. Aquesta és una idea clau de Mascaró. Totes les religions expressen la mateixa
Veritat de forma diferent segons la cultura d’on provenen, la construcció teòrica que els serveix
de suport, però al final, al fons trobam allò mateix: Brahman, Déu, Nirvana, Tao, Allah.
Mascaró rebutjava la religió organitzada perquè hi mancava l’esperit de la religió autèntica,
camí per re-unir-se amb el Suprem i considerava l’essència de les religions com Una. A més,
Déu no és un ésser separat de l’home, és més aviat un estat de ser, una forma de
consciència, una experiència transcendent. En les següents cites de La creació de la fe,
trobem ampliades aquestes idees. "El món necessita una nova religió, una nova filosofia de la
vida lliure del dogmatisme de la ciència i de la tecnologia i lliure del dogmatisme de la religió
organitzada." (35)"L'Esperit és U, l'Esperit de la poesia és u i l'esperit de la religió també és
u." (66)"Religions, cultures, llengües, grans pensaments i sentiment no són contradictoris.
S'ajuden l'un a l'altre; són complementaris." (86)"Santa Teresa anomena el quart estadi
"pregària d'unió". És la culminació del més alt que l'home pot assolir, anomenat Brahman,
Déu, Nirvana, Dhamma, Tao i altres noms." (62) La Veritat és simple, és una experiència
noümènica de silenci, de pau. En la filosofia vedàntica es parla de Sat-Cit-Ananda; Ser,
Consciència i Joia, experiència de Ser pur, sense esdevenir, de Consciència pura, sense
moviments mentals i de Joia absoluta. La ment discursiva no pot aprehendre la Veritat, només
quan arribam a l’estat de Ioga[21], al silenci mental, podem adonar-nos de la nostra vertadera
essència (Atman) i experimentar que és idèntica a la Veritat de l’Univers, a Brahman.. La
Veritat, per tant, no és aprehensible a través de l’intel·lecte o dels sentits. Mascaró diu que la
percepció que prové de la matèria, sigui física o mental, estreny, limita la consciència; la lliga a
un contingut, a un objecte concret. L’aprehensió de la Veritat expandeix la consciència que
torna superconsciència, sense objecte, sense condicionament. Elliot Deutsh (1969) ens



diu:«Atman es pura, indiferenciada, autoluminosa consciencia: es el supremo “darse cuenta”»
Les vies per arribar a aquesta consciència sense objecte tenen sovint un caràcter negatiu:
nirodha, en el Ioga, que vol dir detenció, en aquest cas dels moviment mentals; nibbhana o
nirvana, que vol dir extinció: del dolor, del jo temporal, del desig... En el context del Vedanta
una de les vies per comprendre l’essència de Brahman és neti, neti (no és això, no és això),
qualsevol contingut de la consciència no pot ser el jo real (Atman), només quan buidam
absolutament la consciència de contingut hi arribam al quart estadi de la consciència (turiya)
[22] que és l’estat de consciència que no és consciència de.. En la seva traducció al Mandukya
Upanishad, Mascaró expressa l’idea de neti, neti i la d’unió (Ioga) com la única possibilitat
d’aprehensió del Suprem: “... és Atman en el seu estat pur: la vida desperta de la consciència
suprema. No és consciència exterior ni interior, ni semi-consciència, ni consciència dormida, ni
consciència ni inconsciència. És Atman, l’Esperit en si mateix, que no pot ésser vist o tocat,
que està damunt de tota distinció, més enllà del pensament i és inefable. En la unió amb ell
trobam la prova de la seva suprema realitat. És el final de l’evolució i no-dual. És pau i
amor.”[23] Ioga pot significar darshana, és un dels sis darshanas clàssics; o camí de
realització; o estat mental. Aquí Mascaró empra el terme en el sentit de tècnica d’aprehensió
de la realitat, realment està parlant del Ioga del coneixement transcendent (Jñana Ioga).
Mitjançant la unió amb Brahman, la Realitat Suprema de l’Univers, podem arribar al
coneixement suprem, a identificar el Suprem en l’ànima de l’home, a adonar-nos de la identitat
del nostre Atman, de la nostra Realitat; amb el Suprem. Conèixer-se un mateix és conèixer
Déu que habita en nosaltres i en totes les criatures, però aquest coneixement és vivència, és
aprehensió directa de la Realitat, és, altre vegada, Sat-cit-ananda. La recerca de Jñana
consisteix en la recerca del Ioga, de la unió amb Brahman, Mascaró diu: “...una immersió total
en el Ser que tot ho és”. Quan estam en comunió amb Déu, el coneixem i per tant coneixem la
Veritat de l’Univers; de fet, el nostre Atman és també Brahman, la unió significa adonar-se que
som la mateixa essència. Mascaró parla de: “...renúncia metafísica a la individualitat” perquè
només quan podem desidentificar-nos de la nostra ànima individual, del nostre jiva, podem
identificar-nos amb Atman i per tant amb el Suprem. De fet, en la filosofia del Ioga, el sentit del
jo (asmita) és un dels kleshas, de les afliccions a les quals està subjecta la ment[24], d’aquí la
necessitat de transcendir, de sacrificar l’ego. El jo (jiva) és il·lusió (maya), és només un agregat
de sensacions, percepcions, pensaments, memòries, imaginació... L’aprehensió d’aquesta
suma ens fa creure que estam davant de qualque cosa que té substància, però és només un
feix de sensacions. L’única realitat és l’Absolut, l’U sense dos, Brahman. Aquesta idea
d’abandonament del sentit del jo està lligada a la idea de l’amor, en aquest cas d’amor diví, del
Ioga devocional (Bhakti Ioga). Quan llegim Mascaró dient: “Aquest sacrifici de l’home és
compleix en un profund don d’amic, perquè la Veritat és també amor”, ens pareix sentir l’eco
del Llibre d’amic e Amat de Ramon Llull, que tant apreciava Mascaró i que, a la manera sufí,
demanava a l’amic una completa submissió i renúncia: “Encontraren-se l’amic e l’amat, e dix
l’amic: -No cal que em parles; mas fe’m senyal ab tos ulls, que són paraules a mon cor, con te
dó ço que em demanes.-”.[25]“Morí l’amic per força del gran amor”. [26] L’amor, la devoció fa
morir l’amic,  ja que només així pot arribar a ressuscitar en l’Amat, en unió (Ioga) amb Déu.
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