
UNA VISITA DEL DOCTOR JINARAJADASA A LA 
SERRA D'EN CAMARÓ 

De tots cls documents relatius a la fundació, 
el dia de Cap d'Any de 1924, de la Rama í<Fidesn, 
grup sabadellenc adherit a la Societat Teosbfica, i a 
la seva vida ulterior, n'hem escollit només una 
fotografia. Es tracta d'una imatge de gran valor 
divulgada arran de I'exposició «Rama Fides: un 
cercle teosbfic a Sabadell (1924-1995)n, que va 
tenir lloc a la Torre de la Serra &en Camarb, a 
Sabadell mateix, entre els mesos d'abril i de maig 
de 1995. 

No costa gaire d'imaginar I'instant de la foto- 
grafia. Un ritual en el decurs de la reunió de teb- 
sofs: la crida, la segregació dels cinc personatges 
principals de la resta del grup, l'ordenació per 
ordre d'importincia, davant la fagana principal de 
la casa, de manera que el grup faci visible també 
les relacions i els graus jerirquics ... 1 el pas, alesho- 
res, a la fotografia: cinc perionatges en una posa 
estitica, escrutant I'ull de la cimera, a més d'un 
sise, a la dreta, que ha entrat per atzar en l'enqua- 
drament del fotbgraf, juntament amb una nena 
d'uns sis anys -i que miren, no pas el grup de cinc 
que posa, sinó la cimera i I'operador que capta el 
grup. L'afany de perennitat que es manifesta sem- 
pre en les fotografies oficials, sense punctum, sense 
detalls accessoris que delatin un bri de vida real, 
apareix en la disposició dels personatges del grup: 

el caire hieritic de les poses, i'ordre marcar al vol- 
tant del pcrsonatge assegur, que acccntua i'aire 
<<egipci,) de la galeria amb el to de la seva pell i amb 
el seu barret visiblement oriental. 1 també I'esbós 
d'un sentir, sobretot en la manera de posar Ics 
mans. En un costar, a la dreta, el punctum sorgeix 
de cop i volta: un pare i la seva filla mirant el foto- 
graf. Més tard, en la fotografia oficial, aquests dos 
personatges de~a~areixeran, en ser ampliada amb 
un enauadrament més centrar. Són els únics ele- 
ments que defugen la simbolització, pero donen 
una nota vivent a la fotografia. 

I'er la disposició de les ombres, que vénen de 
ponent, sabem que la fotografia va ser presa una 
tarda, potser de comengamcnt de primavera -les 
plantes es preparen per a la floració?-, de l'any 
1934. La certitud de l'any prové del punctzlm de la 
fotografia, de la part més vivent: I'edat aparent de 
la nena, que hem pogut identificar, ens el designa 
del cert. El Iloc: una casa singular, a la Serra d'en 
Camaró, un indret semirural que domina des de 
ponent la ciutat de Sabadell. Aixb passava, doncs, 
la primavera del 1934, i'any més agitat de la Sego- 
na República, una tarda plicida, en una casa d'ar- 
quitectura d'inspiració hel.lenica que era, des de 
feia uns anys, la seu de la Rama «Fidesn, grup adhe- 
rit a la Societat Teosbfica, amb seu a Adjar (India). 
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Assegut, al centre, centre espiritual de la imat- 
ge, hi ha, arribar de I'índia, el doctor Jinarajadasa, 
en aquel1 moment vice-president dimissionari de la 
Societat Teosofica. L'any 1945, a la morr del Doc- 
tor Arundale, sera el nou president de la Societat. 
Jinarajadasa encap5ala la tendencia espiritualista de 
la Societat, en un moment de confrontació d'a- 
quest corrent -del qual havia sorgit, uns anys 
abans, Krishnamurti- amb el més oficialista, el 
dels successors poc o molt designats per Annie 
Besant. És la tercera visita que el doctor Jinarajada- 
sa fa a Sabadell, després de les de I'agost de 1927 i 
del desembre de 1929. En el moment de la foro- 
grafia, Jinarajadasa, recolzat també per les <cRamesn 
catalanes, es manté una mica al marge de I'brgan 
direcriu de la Societar Teosofica, afeblida des del 
1928 per un seguit d'escandols econbmics i de cos- 
tums. Pero hi té encara un gran poder. 

Sorprkii una mica que en un grup d'aquest 
caire i d'aquesta tpoca hi aparegiii una dona, Mag- 
dalena Calonge i I'aíiella, pero és un fet que en la 
historia del moviment teosofic la feminitat hi ha 
tingut un paper cabdal. Personatge clau en la cons- 
tit~ició del cercle de tebsofs sabadellencs, vidua de 
Josep Torres i Marsal (traspassat a la casa el 19291, 
Magdalena Calonge s'ha forjar una repuració espi- 
ritual al Centre Espiritista de Sabadell. preceden1 
del Centre d'Estudis Psicolbgics. Se sobreenten 
que la *senyora Magdalena), és una mtdium presti- 
giosa que es decantara, juntament amb altrcs 
mernbres de I'enritat espiritista (entre els qiials 
Esteve Vilatoba) cap a la Teosofia, per fundar, I'any 
1924. la Rama .Fides>,. 

La casa, el grup -que poc o rnolt corivi~i a 
la casa-, cl jardí, tot es constirueix al voltant de la 



esenyora Magdalena*, el record de la qual perdu- 
rara en el grup més enlli de la seva mort, el 5 d'a- 
gost de 1955. Discretarnent, austerarnent -la figu- 
ra de la fotografia ja destaca per la seva discreció, 
encara que I'estampat del vestit, d'altra banda molt 
corrent a i'epoca, ens pugui sobrar avui-, la senyo- 
ra Magdalena presideix les sessions de la Rama 
*Fidesn &en+ de la seva creació, i també les festes, 
les festes del Lotus Blau -aniversaris de la «desen- 
carnación de Madame Blavatsky, la hindadora, cada 
mes de maig-, l'arribada dels solsticis, les conferen- 
cies dels diumenges, els concerts, etc. Propietaria 
nominal de la casa de la Serra, Magdalena Calonge 
i'havia cedida, en protocol de venda-cessió i amb 
reserva d'ús, a la Rama «Fides», el dia 11 de juny de 
1930. Cany 1934, les obres, sufragades pel grup, ja 
s'havien acabat. El? tebsofs hi poden fcr estades de 
reflexió i de convivkncia, que generalment duren 
un mes. Els estatuts de la Rama la designen com a 
casa-refugin. A les platabandes dels dos extrems de 
la imatge hi ha les plantes que conrea la mesrressa 
del Iloc, unes plantes que els membres de la Rama 
consideren gairebé amb veneració. 

També dempeus, a i'esquerra de Jinarajadasa, 
Luis García Lorenzana, secretari de Propaganda de 
la Sociedad Teosófica Espaiiola i més endavant 
secretari executiu. García Lorenzana viatjari a 
Adjar l'any següent, el 1935, i hi freqücnrari, 
a rnés de Krishnamurti, Jinarajadasa i els principals 
elements «indis)) de la Societat. D'aquest viatge 
s'han conservar uus valuosos testimonis fotogrifics. 
García Lorenzana és sens dubte un dels cervells del 
procés d'~~orientalització>~ de les rames catalanes, 
que en aquests anys marginaran el correnc més 
conservador -ocultista, ritualista- de la Societat 
Teosbfica. El viatge de García Lorenzana a I'fndia, 
al cap de poc de la presa d'aquesta fotografia, és, 
doncs, un dels moments més marcants de l'espiri- 
cuaiitat teosbfica catalana. 

En un dels extrems, a la dreta, el senyor 
Ramon Maynadé, amb una publicació a la mi,  té 
una aparenca britbnica molt escaient. Maynadé és 
l'anima intel~lectual de la 'leosofia a Catalunya. Ha 
estar i'editor de la revista teosbfica El Loto blanco 
-impresa a Sabadell, a I'obrador dc Joan Sallerit-, 
la millor publicació teosbfica en castella fins el 
1931, any en que, per raons ecoiibriiiqucs, deixa 
d'aparkixer, si més no de mornent. Maynadé 

impulsa la rama sabadellenca amb conferkncies, 
organitzant activitats i rrobades, pero també amb 
diners, que probablement recull d'altres donants. 
La filla de Ramon Maynadé, Pepita, escriptora i 
artista plistica, s'havia casat amb García Lorenza- 
na. Maynadé és, doncs, el sogre d'aquest darrer, la 
qual cosa confereix un cert to familiar al grup. 

A l'extrem oposar, amb les mans plegades, una 
mica enretirat del grup -una posa que indica pot- 
ser admiració i modestia, i que scmbla treta d'un 
quadre de Courbet-, Josep Goma i Guitart, presi- 
dent i membre fundador de la Rama <<Fidesn. 
Goma té un passat de politic radical. De fet, per 
dir-ho tot, havia estat el cap dels lerrouxistes a 
Sabadell. També prové de les files espiritistes 
-majoritariament esquerranes, arnb una forta 
implantació radical-, i ha secundar fidelment el 
diputat radical Joan Salas i Anton, el qual col.labo- 
rara en un dels primers riúmeros de El Loto bhnco 
amb un llarg article dedicar al cooperativisme 
sovietic (julio1 de 1917). L'any 1939, amb una 
maniobra legal clarivident, Gomi evitara que els 
«nacionalss decomissin la casa de la Serra. 

Mariano Masdevall, sabater d'ofici, és un dels 
membres del cercle teosbfic sabadellenc. No sem- 
bla pas que sigui dels més significats -com ara, per 
exemple, Joan Mas i Roca, president del grup local 
krishnamurtii de l'Orde de I'Estrella, o corn Ignasi 
Rovira i la seva muller, Ramona, o Antoni Ponsa, 
que deuen ser darrera la camera-, i el seu nom no 
consta a la comptabilitat de la Rama d'aquest any. 
Pero ha estar identificar en la fotografia, a la dreta, 
fora del grup, mirant la cimera, per nombrosos 
testimonis, la qual cosa ens fa pensar que hi era 
forga conegut. 1.a seva filla Carolina, que guarda el 
record de la visita de Jinarajadasa, ens ha permks 
de datar la fotografia. 

Ja hem dit que el Doctor C. Jinarajadasa havia 
estar a Sabadell dues vegades, abans d'aquest any 
de 1934: el 1927 i el 1929. Els caps de la Societar . 
leosbfica d'Adjar feien regularment unes gires pels 
cinc continents i hi visitaven les rames més impor- 
tants, que sufragaven les dcspeses del viatge. Hem 
pogut saber, sobretot a partir de la informació que 
publica El Loto Blanco, que en les dues primeres 
visires el Doctor Jinarajadasa va posar a Barcelona, 
a i'Hote1 Majestic. Des d'alla, en un sol dia, visita- 



ARRAONA, 17. I I I  £POCA.TARDOR 1995 

va Montserrar -muntanya, per molrs, de rradició 
esoterica, lligada a la llegenda del Sant Graal-, i en 
acabat Terrassa. on hi havia I'acrivíssima Rama 
Bakhti, i Sabadell, on se celebrava una reunió con- 
junta arnb altres Rames. La casa de la Serra era el 
millor local de propietat que renien els tebsofs cata- 
lans. Tot aixb ens fa pensar que en el rnoment que 
capta la fotografia el Doctor Jinarajadasa i els seus 
cornpanys Maynadé i García Lorenzana vénen de 
Montserrat, i que han fet una parada a Terrassa. H o  
recolza el fet que la fotografia s'hagi fet a la tarda. 

Estereotipada i tanmateix intrigant, aquesta 
fotografia de set personarges en un jardí consti- 
rueix un testimoni únic de la introducció de I'espi- 
ritualisrne orienraliaant a Catalunya, una intro- 
ducció en la qual les set rames teosbfiques del 
nostre país van tenir, tot i que poc conegudes i 
molt rninoritiries, un paper cabdal. 


