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LLENGUA

A PROPOSIT DE L9"AFFAR"
Jo&p MB Vidal

ntre les obres poc conegudes de Ramon Llull,
n'hi ha una que per la seva originalitat i pintoresquisme, hauria d'haver tengut més sort a I'hora
de la seva difusió. Em referesc al Libre del sisi seny, o
Libre de Affatus, opuscle escrit a Nipols I'any 1929, encara inidit.
Dins el vastissim opus lul.lii s'ha d'incloure entre
els llibres filosbfico-científics, en particular entre els de
Psicologia, ja que el seu objecte és 'knsercarseyn no co-

negut per 10s antics ensercadors de les coses naturals",'
que I'autor anomena affat.

2. EL TITOL
El neologisme que Llull utilitza per referir-se a
aquest sentit és e l d'"affatusM, paraula repetida cinquanta -tres vegades dins el manuscrit, en diverses variants
grifiques: efatus (vint-i-dues); effatus (onze); afatus
(quinze); affatus (cinc). Evidentment es tracta d'un

llatinisme, encara que no es pugui precisar si s'ha de derivar del participi dlEFFARI (= dir, anunciar, divulgar,
parlar...), o dlAFFARI (= dirigir la paraula a, parlar), o
dels substantius llatins més moderns EFFATUS, US
(= parla, pronunciació, narració, predicció, vaticini), o
El fet que
AFFATUS, US (= col.loqui, conversaci~).~
siguin paraules seminticament i foniticament molt emparentades, I'assirnilació -FF F-, i la neutralització
A-/E- en catali, expliquen aquesta vaci~.lació.~
D'altra part, la novetat de la forma fa que alterni
amb loqutiu (dues vegades), loqutus (una), efatiu (tres),
effatiu (una), o amb les perifrasis potencia loqutiva
(cinc), 10 seyn no conegut (dues), seny qui forma la vou
(una), 10
seyn (dues).
A les obres posteriors aniran alternant les formes
grifiques a f a t ~ s effatus,
,~
efan i a partir d'elles sorgiri e l verb effar,' efar, esfm.'

(1) Totes les referkncies i cites de i'obra s'han pres del manuscrit Hisp. 6Qde la Bayerische Staatsbibliothek de Munich. Aquí f. 93ra.
Cfr. n. 2.

(2) Cfr. ERNOUT, A.; MEILLET, A.: Dictionnaire Etymoiogique de la Langue Latine. Histoire des mots. Klincksieck, Paris 1 9 7 9 ~ ,
pp. 217; 220; 245-246. GAFFIOT, Felix: Dictionmire illustré Latin-Francais. Ed. Hachette, Paris 1934, pp. 33; 38; 572. MARTIN: Les mots latinsgroupés par familles éfymologiques de la langue latine. Ed. Hachette, Paris 1980; pp. 85-86.
(3) DAGENAIS, John: "Speech as the sixth sense - Ramon Llull's Affatus" a Estudis de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes. Actes del I Colloqui d 'E.C. a Nord-Ambica. Publicacions de I'Abadia de Montserrat 1979; pp. 157-169. Cfr. p. 159, nota 7.
(4) Obres de Ramon Llull (O.R.L.), XI, p. 117, nota 1.
(5) O.R.L.,XI,pp. 117,124,125,145; XIII,p.68.
(6) O.R.L., XI, p. 146, nota 2.
(7) O.R.L., XI; pp. l26,129,146;XXI,p. 206.
(8) O.R.L., XXI, p. 206.

Dins els manuscrits llatins predomina l a forma

~ f f a t u s ,adoptada
~
com a norma a totes les edicions.1°

3. ELS MANUSCRITS
Tot i ésser una obra que apareix als catalegs més
antics,' al comeyament del nostre segle no se'n coneixia cap manuscrit catala, i només hi havia confuses notícies dels llatins.'
Avui en coneixem dos de catalans i cinc escrits en
llatí.'
Dels catalans, e l més interessant és el de l a Bayerische Staatsbibliothek de Munich, perque és el més complet i més antic de tots.'
Ocupa les pagines 93r-101r
del Manuscrit Hisp. 60. Salvador Galmés I'ha descrit detingudament: "101 fols de paper, de 26 x 18 cm., nu-

'

merats modernament, escrits tots de la mateixa ma a doble columna de 24 a 28 línies. La lletra és cursiva corrent i de bon llegir, l'omamentació sdbria amb inicials
historiades bicolors, les invocacions, rúbriques i calderons en vermellb. El catalec la data del x @ . s., perd
En M. Obrador creia que tant o més podia ésser del
X I ~ i .adhuc de la darreria del X I I I ~ . Nosaltres, recolzats en els cmacters interns de lexic i grafa, no dubtam
de calendar-10 a la primera mitat del X I @ . El ms. esta
una mica malmds: forats d'ama, taques d'humitat, fulles adobades, rosecs de tinta, pen3 la lligó és gairebé
íntegra. Bibliograficament és interessantíssim, si més
no, per contenir quatre obres 1ul.lianes de les quals no

en sabem altre text catal^..."'^

Quant a la datació,
Probst
el creu del segle XV, i per les característiques
de la lletra creu que la cbpia, probablement, fou obra
d'un francisca angles.
L'altre manuscrit catala és més modern i molt incomplet. Es troba a I'Arm. 5, nombre 101 de la Biblioteca del Col.legi de Sant Patrici i de Sant Isidor dels
franciscans irlandesos, a Roma. Per la descripció que en
fa llor en^ ~érez," sembla que n'hi falta quasi una tercera part, la del principi. Salvador Galmés el data a la
darreria del segle XV; de la transcripció diu que "és feel

'

i presa de bons originals,perd tendeix una mica a modernitzar 1'ortografiai el lixic". a
Els manuscrits llatins són més moderns i més

'

abundants:
1) Bernkastel-Kues, St. Nicolaus-Hospital (Cusanus
Stift, ms. 83, ff. 214-218). Es del segle XV i probablement fou escrit pel cardenal Nicolau se Cusa. ComenCa: Investigatio sexti sensus quem apellamus affatum.

'

2) Biblioteca Vaticana, Ottobonii llatí 409. També
del segle XV. El Liber de sextu Sensu ocupa els fols
124v.-132v. El copi6 Guillem ~ages.'' Va ésser d'Antoni Serra i després de la Biblioteca de'~oanAngelo, Duc
d'~ltaem~s.~~
3) Biblioteca Vaticana, Ottobonii llatí 1278.
Ef. 105vb-108rb. De investigatione sexti sensus, quem
apellamus affatum. Segle XV. L'escrivi Ludovicus

..., 1959...,

(9) Beati Raymundi Lulli opera omnia. V. I-X, Magúncia 1721-1742 (M.O.G.). Raymundi LuNi opera latina. V . 1-V111
preparada per L'lnstitut Raymund Lull de Friburg (R.O.L.).
(10) Evidentment es tracta de variants grsiques, no fbniques.
(1 1) Des del catileg de 131 1 als més moderns del nostre segle, sempre hi trobam aquesta obreta.

(12) AVINYO, Joan: Les obres aut6ntiques del Beat Ramon Llull. Repertori bibliogrdfc. Obradors Horta, Barcelona 1935; p. 120.
LITTRÉ, M.: Histoire littéraire de la France. ( T . XXIX). Welter Ed., Paris 1886; p. 300.
(13) DAGENAIS, J.: Op. Cit., p. 160, notes 8 i 9.
(14) A Palma se'n troba una fotocbpia i una transcripció mecanografiada a I'arxiu del Convent de Sant Francesc, procedent del material d'En Salvador Galmés per a I'edicio de les O.R.L. Cfr. PEREZ MARTINEZ, L.: "Los fondos manuscritos Lulianos de Mallorca", a Estudios Lulianos, 11,111, IV, V, 1958-1961. V, p. 143.
(15) O.R.L., XVII, p. XX.
(16) PROBST, Jean Henri: CaractPre et origine des idées du Bienheureux Raymond Lulle (Ramon Lull). Ed. Privat, Toulouse 1912;
p. 332.
(17) Los fondos lulianos existentes en las bibliotecas de Roma. lglesia nacional cspañoia. Roma 1961 :1). 102.

(18) O.R.L., XX, p. 327.
(19) Esti descrit a R.O.L., I. pp. 26-29.
(20) R.O.L., I, p. 59. PÉREZ MARTÍNEZ, L.: Op. Cit., pp. 56-59.

-

P

-

1

Britos. Va pertinyer a Joan Martí de Figuerola, a la
Universitat de Mallorques i a la Biblioteca dels ducs
dl~ltaernps.~

5. ESTRUCTURA

4) Biblioteca Vaticana. Ottobonii llatí 1405. Segle XV. Liber de Affatu, fols 179ra-183va. El copista
de part del manuscrit és Fr. Héctor Morell, carmelita.
Gran part del manuscrit és cbpia literal de I'Ottoboni6 405. Procedeix de la biblioteca dels ducs dlAltaemps
i de la Universitat de ~ a l l o r ~ u e s . ~ ~

lNCIPIT-Títol del llibre

'

-Invocació a Déu

-Finalitat de I'obra
PRdLEG
-Modernitat del tema
-Pla i metode

5) Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele lI. Roma. Fondi minori 1832. Fols 780-799. Liber
de Affatu. Segle XVI. Prové de la biblioteca del convent de S. Francesco di ~ a o l a . ~ ~

I.-El sentit comú i els 5 sentits particulars
II.-Necessitat de I'Affat com a sis; sentit
DIv~S1ó:
Ili.- Impossibilitat de reduir I'affat als 5 sentits
parts
IV.- Definició de I'affat

4. EDICIONS
Probst 2 4 n'editi les transcripcions d'un parell de
fragments del manuscrit catali de Munich. Corresponen
al principi de I'opuscle i al final de la tercera i de la quarta parts; en total no arriben a tres pigines. Aixb no ha
impedit que hagin anat sorgint notes fantasma i al.lusions a I'edició del llibre.'
Totes les referbncies a I'edició catalana es redueixen
a la dels fragments senyaiats, i no permeten parlar ni
~ de I'edició Ilatitan sols d"'edici6 e ~ t r a c t a d a " . ~Les
na 2 7 també provenen de notes mal posades, que confonen el passatge de la Lectura Artis Inventivae et Tabulae
Generalis, on Lluil parla llargament de l ' ~ f f a t , ~amb
* el
llibre que ens ocupa.

A) El sentit comú
la
PART

2a

Vista
Oida
B) Els 5 sentits coneguts Olfacte
Gust
Tacte

A) Deu arguments "de necessitat"
B) Deu argumentsde coses "a hom necessiries"

3a PART L'affat no és reductible als altres Sentits ni

L'edició d'aquest opuscle 6s així una tasca que slha
de dur a terme.

potbncies: deu arguments.

(21) R.O.L., I, pp. 63-64. PÉREZ MART~NEZ,L.: Op. Cit., pp. 70-72.
(22) DE ALOS, Ramón: "El manuscrita Ottoboniano latino 405. Contribucion a la bibliografia luliana", a Escuela Española de Arqueologlh e Historia de Roma, "Cuadernos de trabajos", 2, Madrid 1914; pp. 97-128. R.O.L., 1. p. 64. PÉREZ MART~NEZ,L.:
Op. Cit., pp. 73-77.
L.: Op. Cit., pp. 116-118.
(23) R.O.L., V, pp. 242-243. PEREZ MART~NEZ,
(24) PROBST, J.H.: Op. Cit., pp. 332-334.
(25) Per exemple, el llibre de CUATRECASAS, Juan: Ramón Llull, médico y fildsofo. Ed. Rocas, Barcelona 1977, a la p. 42, citant el
cathleg de Ruiz Calonja, parla de I'edició catalana de 1912 i de la llatina de 1729.
(26) Així la qualifica CRUZ HERNÁNDEZ,M.: El pensamiento de Ramon Llull. Ed. Castalia, Valencia 1977; p. 377.
(27) Cfr., nota 25.
(28) M.O.G., V, p. 325.
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tats, a cada un dels quals exposa deu arguments que, segons ell, demostren 11exist6nciadel nou sentit. Des del
punt de vista científic és, potser, la part més fluixa i decepcionant, ja que els arguments s6n o bé "de conveniincia", que no demostren res, o bé de "reducció ad
absurdum", un absurd que no convenc gaire. L'únic

Def inici6
brgan
4a PART L'affat Objecte
Excel.l6ncia
Modernitat del descobriment
Lloc
EXPLlClT Data
Invocació a Déu

6. CONTINGUT
Incipit: Es redueix, com és habitual, a una invocació a Déu i a la presentació del títol (f. 93ra).

Proleg (f. 93ra-b): Comenca indicant la finalitat del
llibre i la modernitat del tema: '2encercar seyn no COnegut per 10s antics...". Sembla que Llull era conscient
d'haver fet un gran descobriment, ja que insisteix en la
mateixa idea a la darrera part del llibre: "gran injuria es
estada feta a el (affat) per 10s antics ensercadors de veritat en les coses naturals, car tant de temps ha estat no
conegut".29 Aquesta afirmació se reitera a les seves
obres posteriors quasi cada vegada que parla del sis6
sentit.30
Continua el prbleg anticipant el pla que seguir; el
llibre. Acaba senyalant e l mitode; un mhtode típic de
Ramon Llull : e l de IrArt inventiva i la Taula General.

Divisió (93rb-93va): Enumera breument les quatre
distincions en q u i es dividir+ I'obra.

lapart (93va-96rb): És la part més general. NOfa
altra cosa que explicar la teoria lul.liana dels sentits corporals -visus, auditus, odoratus, gustus, tactus- com a
especificacions del seny comu. En aqueixa part no aporta res nou a les seves teories de la sensació.

2a part (f. 96rb-99rb): Se subdivideix en dos apar-

'

que es demostra és l a importancia, utilitat i necessitat del
llenguatge i la comunicació, per6 no se'n dedueix seriosament I'existincia d'un sentit especial que el produeixi.
. 3a part (f. 99rb-100vb): Aquí creu demostrar,
d'una manera negativa, que I'affat no es pot reduir ni
confondre amb cap altre sentit ni amb cap potincia
anímica. Hi ha un argument per a cada un dels sentits
coneguts (vista, oi'da, olfacte, gust, tacte), i altres cinc
per a provar que tampoc no es pot confondre amb la
llengua, ni amb la "concepció de dins", ni amb la imaginació, ni amb I'anima racional, ni amb I'home. L'interis d'aqueixa part es troba en la distinció que fa entre
la "concepció interior" i la ' t o u ".
da part (100vb-101rb): D'una manera breu dóna la
definició de I'affat - "aquela potencia ab la qual animal

inanifesta en la vou a altre animal la sua con~epcio"-;~
el seu organ -"la lenga"-;3 el seu instrument -"lo moviment qui comensa en lo polmo ... ve en la lenga e de la
lenga en .lo paladar, en 10s locs dels vocals e forma en la
vou on es fora la manifestatio de la concepcio de
dins"-;3 e l seu objecte -"la manifestacio de la concepcio de dins... en la vou, la qual afatus spacifica del
son"-;35 la seva excel.lencia i .superioritat damunt els
altres sentits -"es doncs afatus pus noble sen que auditus e que neguns dels altres seyns, con sia asso que deus
sia nomenable e no sia vesible, odorable, gustable ni pal~ a b l e " - . ~ Després d'aquest darrer argument teolbgic,
torna a criticar els antics que no van saber descobrir una
cosa "tan evident ".

'

(29) F. 101rb.
(30) O.R.L.,XI,p. 125. X X I , p . 6 2 . XXI,p.206. R.O.L., IV,p. 142. VII1,p. 100. Etc.
(31) Per a un estudi complet damunt tots els aspectes de la paraula lul.liana cfr.TRIAS MERCANT, Sebastian: El pensamiento y la palabru. Aspectos olvidados de la Filosofh de Ramon Llull. Facultad de Filosofia y Letras. Cuadernos de Filosofia. Palma de Mallorca 1972.
(32) F. 100vb.
(33) Ibid.
(34) Ff. 100vb - 1Olra.
(35) F. 10lra.
(36) F. 10lrb.
(37) Cfr., nota 29.
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Explicit (f. 101rb): Grlcies a I'acabament sabem
exactament on i quan fou escrit aquest tractat: Nipols,
festa de Pasqua de 1294: Com sempre, les darreres paraules són una dedicació a Déu.
Quant al resultat de la lectura és francament decepcionant: és difícil arribar a la concIusi6 que pretén
I'autor. Enlloc d'acabar convencut de 11exist8nciade sis
sentits, e l lector només comprGn, d'una part la complexitat del món de la sensació, que no se pot explicar únicament per les informacions aportades pels oinc sentits
clissics, i sobretot la gran importlncia del llenguatge des
de diferents punts de vista: e l del pensament, e l de I'expressió i el de la comunicació.

7. L'AFFAT A LES ALTRES OBRES DE RAMON
LLULL
Fins a I'any 1294, se pot afirmar que ni la paraula
"Affat" ni la idea d'un sis8 sentit no es troba dins les
obres lul.lianes.
Dins la producció anterior a aqueixa data només
trobam una vegada "potincia affativa", en el Llibre de

Contemplacio: "On nos, Senyer, per la potincia racional confessam e atorgam la vostra bonea esser en major
excellencia e en major noblea de vertut que hom no pot
afigurar ne ymaginar: on per assi, nos viram a la potencia affativa, e loam e beneym vostra sancta bonea".
Encara que Carreras y Artau 3 9 afirma que aquest
és e l primer lloc on es parla de I'afat sense desenvoluparne la idea, crec que per a mantenir aquesta afirmació,
caldria abaqs fixar críticament e l text. Potser en aquest
passatge s'haurien d'admetre com a millors les variants

~ ~ es
que en lloc d'"Affativrr" escriuen " m ~ t i v a " . Així
comprendrien millor els capítols següents del Llibre de
Contemplacio.
En canvi, a les obres posteriors a 1294 trobam allusions freqüents a I'affat. En aquests casos sovint remarca la importencia del modern descobriment?' Dins.
aqueixes obres només sol repetir, de passada, idees ja
exposades en el Llibre del sise seny, per6 qualque vegada ens informa de nous aspectes d'aquest sentit:
A la Lectura Artis Znventivae et Tabulae Generalis,
(any 1294-5) en referir-se a la firlalitat de I'affat, afegeix,
a la d'anomenar Déu, .la de fer possible la ci8ncia i els
sagrament^.^^ 1 encara, al mateix lloc, explica, d'una
manera molt pintoresca, que es pot considerar un sentit

'@rimaveral": "affatus melius manifestat id quod conceptum est, in vere, quam in autumno, et in aestate,
quam in hyeme, et ideo cantant aves in vere et aestate,
et homines sunt i110 tempore hilariores in loquendo ".4
A I'Arbre de Sciencia (any 1295-6) precisa que és el
sentit que "porta pus de merit que tots (els altres sentit~)","~ "i porta més de utilitat que 1s altres senys",4s
i és "el plus noble ".
Al Libre de anima racional (any 1296) subratlla que
I'affat és una font de pler: "aixicon 10 cors quis'adelita
per 10 effar, qui és 10 vj.dn sen".47 Igualment al Liber
proberbiorum (any 1296) : "sensitiva... per affatum sentit delectutionem et tristitiam. '4 *.
En el Liber de praedicatione (any 1304) explica
que, com amb els altres sentits, també es pot pecar amb
l'affat. El pecat que es comet amb I'affat és la mentida:

"mendacium est illud peccatum, cui proprie pertinit

(38) O.R.L., 11, p. 131.
(39) "En el cap. 27, phr. 3 del Llibre de Contemplació en Déu se hilbla de "potencia affativa"; pero esta idea no aparece desarrollada en
el decurso de la obra", a CARRERAS Y ARTAU, Tomis, Joaquin: Historia de la Filosofia Españolo. C.S.I.C., Madrid 1939;
p. 533.
(40) O.R.L., I1,p. 131, nota 1.
(41) Cfr., nota 30.
(42) '%ffatus tamen maxirne est, ut per ipsurn Deus nomifietur, laudetur et illi serviatur; et ut per ipsum sit habitus scientiae et septem
sacramenta", a M.O.G., V , p. 325.
(43) Ibíd.
(44) O.R.L., XI,p. 125.
(45) Ibíd.
(46) O.R.L., XII1,p. 68.
(47) O.R.L., XXI, p. 206.

mentiri, et quod maxime deviat affatum a suo f&e't4
A la Metaphisica nova et compendiosa (any 1310)

que es el "principalius instrumentum ad causandum

in ore. Et plus est malum dicere contru Deum et contra
veritatem, quam peccare per visum, et per auditum, etc.
Et ideo, sicut hom0 magis potest acquirere peccatum per
affatum, quam per alium sensum, plus potest acquirere
de bono per affatum, quam per alium sensum ':'S

scientias liberales...
et etiam ad causandum artes
mehanicas".
Al De modo naturali intelligendi (any 13 10) en parla com d'una de les sis pot6ncies sensitives "cum quibus
intellectus intellkit naturaliter".
El mateix repeteix
Liber
de
possibili
et
impossibili
(any
1310) utilitzant
al

Aixb no vol dir que la paraula formada per I'affat
sia perfecta, o almenys l a més perfecta. D'acord amb les
escales del platonisme, per damunt aquesta "paraula
sensual", produida amb I'affat, hi ha la "paraula mental", la "paraula entelle~tual",~la "vocem Zesu Christi",' la paraula divina."

dedica alguns parigrafs a comparar I'affat amb els altres
sentits. A més de la superioritat ja exposada, resulta

la metifora de la font.52 Es en aquest darrer llibre on
trobam explicada, des del punt de vista del sistema lullii, la superioritat del sentit descobert: "quod ipsa
(potentia affativa) magis significat similitudines dignitatum Dei...'"3 Així, indirectament, afirma que és el
sentit més apte per a comprendre I'Ars. Aquesta argumentació torna sortir al Liber de divina existentia et
ugentia (any 131I ) . ' ~
Al Liber de f o r n Dei (any 1311) presenta'l'affat
com el sentit amb qu6 més es pot ofendre Déu: "iCum

quo sensu hom0 magis geccet? Respondendum est
quod curn affatu. Ratio huius est, quia est magis intensus et extensus, cum ipse incipiat in mente et perficiatur

'

8. LES FONTS DE L'AFFAT
Un interrogant que encara no s'ha aclarit és el de
I'origen d'aquest sentit. D'on li ve a Llull la idea d'un
sis6 sentit? La gran majoria dels lul.listes no es plantegen el problema. Admeten que es tracta d'un descobriment original, on I'única font és el mateix Ramon Llull.
Així, per exemple, el P.
J. aura,^' J. BorJ. ~ v i n ~ E.W.
o , ~
Platzeck
~
...
Altres estudiosos de Llull han suggerit possibles
fonts que tammateix s'haurien de comprobar:
Carreras i Artau insinua que la idea procedeix dels

estoic^.^

(49) R.O.L.,III, p. 388.
(50) R.O.L.,VI, p. 39.

(51) Ibid., p. 189.
(52) Ibid., p. 421.
(53) Ibid., p. 442.
(54) R.O.L., VIII, p. 131.
(55) Ibid., p. 99.
(56) Cfr. Libredels Angels, O.R.L., XXI, pp. 354-365; Liber de forma Dei, R.O.L., VI11, p. 74.
(57) Liber de praedicatione, R.O.L., IV, p. 157.
(58) Fdix de les meravelles del món. Ed. de Jeroni Rosselló, Palma de Mallorca 1903, p. 94.
(59) Vindiciae Lullianae, Avenione 1778, I, p. 205. Les qüestions lingüistiques que preocupaven als 1u.listes del XVlll se troben estudiades per TRIAS MERCANT, Sebastiin: "Hermenéutica y lenguaje en la filosofia lulista del siglo XVIII", a Mayurqa, VI, 1971,
pp. 35-60.
(60) MAURA, Juan: "El verbo sensible y el sexto sentido", a Revista Luliana, núm. 47-48,49,50,51, 1905-1906.
(61)

BORRAS, J.:

"Un sexto sentido: El Affatus" a Bolletíde la Societat Arqueoldgica LuLliana, vol. XV, 19 14-1915, pp. 19-26.

(62) AVINYO, Joan: EI terciari francescd Ramdn Llull Doctor ArcangPlic y martre d e Crist. Tip. de Nicolau Poncell, Igualada 1912;
p. 598.
(63) Raimund Lull. Sein Leben - Seine Werke. Die Grundlagen Seines Denkens (Prinzipienlehre). Verlag L. Schwann Dusseldorf, 11,
1964;p. 26, nota 62.
(64) A RAMON LLULL: Obres Essencials. Ed. Selecta, Barcelona 1957.1, p. 1041, nota 23: "La doctrina dc I'affatus, poc corrent entre els medievals, 6s d'ascendincia estoica".
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Armand Llinares senyala cap a Tertul.li2: "D'ou lui
vient cette idée nouvelle? A-t-i1 eu conaissance en I294
du De Anima de Tertullien ou d'un ouvrage plus recent
et plus particulier? On sait que chez Tertullien (De Anima, 6), l'effatus c'est le langage, la parole: "Ab illa
(= anima) est enim impingi et pedes in incessum, et manus in contactum, et oculos in conspectum, et linguam
in effatum" (P.L. 2 col. 654). Cette remarque a-t-elle
été le point de depart des reflexions de Lulle? I1 est impossible de l'affirmer".
John Dagenais creu que s'ha de pensar en possibles
influencies Brabs del natiqah: "Another possible source
for the idea is the ~ a s z ' i l (Epistles) of the Ikbwa asqa-

fá' (the "Sincere Bretheren" or the "Brethren of Purity"). In the Brethren's view o f the human mind, there
were five "spiritual" or "internal" senses correspondig
to the five physical senses. Among these spiritual senses
was one called natiqah or "speech"... l%epopularity o f
the Epistles of the Brethren of Purity in medieval Spain
makes worthy of serious consideration as a source for
Llull's a f f a t u ~ " . ~ ~
Personalment crec que el qui desitgi investigar les
fonts de I'affat també haur2 de pensar en alguns passatges d'En Llull de proced6ncia bíblica, on, d'una manera
impllcita es parla de la facultat humana de la paraula
com una potencia independent. Em referesc a les
al.lusions que fa. Llull als miracles de Jesucrist en que
els sords hi senten i els muts parlen.
En aquest sentit és molt significatiu el sermó XL del
Liber de praedi~atione,~on glosa el verset de I'evangeli de Sant Marc, 7, 37 (Bene omnia fecit. Surdos fecit
audire, et mutos loqui), i dedica un parigraf a explicar
les excel.l8ncies de ~ ' a f f a t . De
~ ~ totes maneres aqueixa
cita no és massa v2lida com a argument perque el Liber
de predicatione fou escrit deu anys després que e l Li-

bre de Affatus. El valor que pugui tenir és únicament
contextual: dins l a cultura medieval, la creenca en miracles de muts que recobren la paraula pot fer pensar
en una facultat de parlar diferent dels altres sentits.
Llull podria haver-se inspirat en l a Bl'blia.

INTERPRETACIONS
Fins al nostre segle es pot afirmar que els 1ul.listes
exposaven, admirats, que Llull havia descobert un nou
sentit sense intentar problematitzar el fet. Darrerament
trobam opinions per a tots els gusts: des dels que veuen
en I'affat una raresa més d'En Llull, fins els qui opinen
que aixb el fa predecessor de la Psicologia moderna.
Entre els primers, pot servir d'exemple I'obra d'En
~ e ~ l e r quan
, 6 ~ afirma textualment: "La admisión de

este sentido tan complexo, pone de manifiesto, el escaso conocimiento que tenia el autor de las facultades
~erebrales.'~~
Aqueixa i altres teories lul.lianes e l duen
a concluir: "Los pormenores que se refieren al hombre,
dejan mucho que desear, se resienten de la poca elevación con que suele tratar todas las materias, y del influjo de sus principios filosóficos poco acordes con la
verdadera naturaleza ".

'

Dins la tendincia oposada hi trobam la postura del
bisbe Joan t aura,^^ qui identifica el "sentit muscular",
descobert a finals del segle passat, amb I'affat. Així resulta que En Llull s'ha anticipat sis segles a la moderna
Psicologia. Encara que J. Borrás 7 3 demostr2s, quasi immediatament després, que I'affat no es pot relacionar
amb e l "sentit muscular", aqueixa interpretació es troba
dins obres molt posteriors:
Joan Avinyó, encara al 1935 escriu: "Segons Llull,
el sis2 sentit experimenta una mena de sensacions provocades pel plaer, per 1'ira i altres passions... Les teories
modernes que admeten un sisi sentit ens diuen que el

(65) Raymond Lulle philosophe de I'action. Ed. P.U.F., Grenoble 1963; p. 302.
(66) DAGENAIS, J.: Op. Cit., p. 160, nota 10. A la p. 169 indica també que s'ha de tenir en compte la Teologia lul.liana, com a possible font.
(67) R.O.L., TV, pp. 156-159.
(68) Ibíd., p. 157.
(69) WEYLER Y LAVIRA, Fernando: Raymundo Lulio juzgado por simismo. Imp. de F.J. Gelabert, Palma de Mallorca 1866.
(70) Ibíd., p. 129-130.
(71) Ibíd., p. 504.
(72) MAURA, Joan: Op. Cit.
(73) BORRAS,J.: OP. Cit.

seu organ adequat és molt extens, car esta format per
una gran xaixa de nervis craneans i espinals, i llurs fibres, singularment les d 'aquest Últims, van a parar en els
muscles i parts veines. La diJicultat més grossa consiteix en separar el sentit muscular del sentit del tacte, es
a dir, en suprimir tota intervenció possible entre els nervis i la pell. Així és que aquest sisk sentit es considerat
d'lgual categoria que els cinc restants, i fins es pot considerar com el sentit fonamental i primer, perque encara que cada un dels cinc sentits té llurs sensacions i percepcions propies i exclusives, el sentit muscular eixampla tant la seva jurisdiccw, que envaeix el camp dels altres i rep i aprofita les impressions de tots ells': 7 4
Dins la mateixa línia continua més tard Agusti
"Les principals teories modemes que
Esclassans:

estableixen aquesta existkncia d'un sise sentit coincideixen amb la de Llull, i en el fons no fan més que
desenvolupar-la".
Platzeck afirma, sense dir perque, que grbcies a
aquest llibre Llull pot ser considerat com un psicbleg
modern; per la relació que hi ha entre I'affat i el Ilenguatge-revelació: "Uber den sechsten Sinn, den motorischen

Sprachsinn, dessen Entdeckung als eigenen Sinn sich Lull
zeitlebens zugute halt und wodurch er heute noch als
modemer Psychologe gelten konnte ".
Crec que des de I'bptica de I'home actual la interpre-

tació més adequada és la de J. Dagenais quan afirma:
"Llull's 'kroof" of the existence of a sixth sense in Lo
sisen sey n, it must be confessed, is totally inadequate...
The significance of Lo sisen sey n is llot irz the proof but

in what it reveals to us about the importance o f speech
in Llull's vision of the ~ o r l d " . ~
10. CONCLUSIO
La importbncia de I'affat com a descobriment és
molt relativa i secundbria dins I'obra de Llull, i els arguments per a provar-ne I1exist8nciaens semblen d'una ingenuitat i un pintoresquisme molt poc científics. L'interes que pot tenir I'obra s'ha de referir, indirectament
a les teories lul.lianes sobre e l llenguatge: e l llenguatge
com a concepció, com a creació, com a pensament, com
a manifestació, com a revelació, com a comunicació i
com a font de tota possible ciencia o coneixement.
En realitat, darrera aquesta obra, com en e l fons de
tota obra de Ramon Llull, hi ha e l tebleg, el místic i e l
missioner, que utilitza el llenguatge per a una finalitat
ben concreta i pragmbtica: reduir el pluralisme del seu
món a una unitat cristiana. Potser inventant un sentit
corresponent al llenguatge volia evitar que, en un futur
Ilunyb, I'acusassen d'haver manipulat una "superestructura", o desitjava que al 1981 servís per a batejar una
revista.

(75) ESCLASANS, Agusti: La Filosofia de Ramon Llull (Curs en quatre volums). Ohr. Duran i Alsina, Barcelona 1956, IV, p. 15.

(76) PLATZECK, E:W.: Op. Cit., p. 26.
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(77) DAGENAIS, J.: Op. Cit., p. 164.

ELS PROBLEMES ORTOGRAFICS DE LES FORMES BALEARS
DE LA PRIMERA PERSONA DIEL PRESENT D'INDICATIU
DELS VERBS DE LA PRIMERA CONJUGACIO
Gabriel Bibiloni

om se sap, a les illes Balears tots els verbs presenten a la primera persona del present d'indicatiu formes amb desinencia zero, l a majoria
de les quals -no totes-' foren usades a la llengua clissica medieval. La normativa ha admes aquestes formes,'
les quals han estat i són utilitzades normalment pels escriptors i, en general, per la prictica totalitat dels "escrividors" actuals de les illes. Amb tot, perb, crec que les
dites formes presenten una complexa problemitica ortogrifica que, al meu parer, no ha estat resolta fins al moment de forma Satisfactbria. D'aquesta problemitica
n'era ben conscient Pompeu Fabra, qui en un primer
moment havia pensat en la possibilitat de prescriure
per a la llengua normativa general les formes sense desinencia (cant, pens), tot arraconant les del Principat
amb -o (canto, p e n ~ o ) . ~"Habituats a practicar en el
nom -diu Fabra- la supressió de la -o final, a canviar
grupo, disco, etc., en grup, disc, etc., la substitució de
penso o invoco per pens .i invoc, encara que més difí-

d'intentar la substitució sistemcitica de les formes penso,
invoco i analogues, per pens, invoc, etc.?"
Fou precisament aquella complexa problemitica ortogrifica de
que parlava suara que dugué Fabra a desistir d'aqueix
projecte i a admetre les formes amb -o. Perb el problema subsisteix per a la llengua standard de les Balears, ja
que aquí la implantació com a fórmula Única de la desinencia -o fóra quelcom inviable i nociu, tant des d'un
punt de vista lingüístic com sociolingüístic.
Fa uns anys vaig tractar e l tema tot fent una proposta, referida especialment als verbs de I'apartat 3 que
mantenc íntegrament. Potser aquell article, perb, necessitava una ampliació i una revisió que em plau fer ara.

2. Els verbs que no presenten cap problema ortografic són els que tenen les terminacions següents al
radical:

cil, no ens apareix corn una cosa ivealitzuble. Es tracta d'aplicar al verb una operació que estem acostumats
a fer en el nom; el pas de penso a pens i s paral.le1 al de
grupo a grup." I afegeix: "¿No seria, doncs, enraonat

-P
-t
-C

-f
-S

-F
-ix

SOP
m'acot
toc
buf
pos, pas
abrac
deix

(I) La Uengua literiria medieval presenta la desinincia e si el radical acaba amb un grup consonintic de difícil pronunciació (entre,
contemple); altrament hi ha la desinincia zero (plor, estim). Posteriorment els dos grups s'unificaren adoptant la desinincia -i a
Catalunya-nord, -o a Catalunya-sud, e a Valincia i zero a les Balears.
(2) FABRA, Pompeu: Gramdtica catalana. (Barcelona, IEC, 1918).
(3) Vegeu les Converses filoldgiques ns. 163-174 (Barcelona 1954).
(4) FABRA, Pompeu: Converses..., op. cit., 111, p. 44.
(5) L 'ortografia de la primera persona del present d 'indicatiu, "Lluc" (octubre 1976).

despatx
fix
tremol
amoll
mir
tom
don
enfony
cops
escap$
salp
salt
bolc
sold
colg
escalf
expuls
calm
usurp
port
torc
torb
eixord
Porg
torC
confirm
torn
escamp
tomb
triomf
prems
intent
trenc
comand
m'enf ang
pens
Ilan~
rasp

-st
-SC

-xt

tast
tresc
pretext

Notem que totes aquestes terminacions les trobam
normalment dins el sector nominal; per aixb deim que
els verbs fins ara esmentats no presenten problema.

3. Un primer grup de verbs problemitics són aquells
que presenten el radical acabat en -b, d o -g, com trobar, saludar i pregar. La solució que s'ha seguit fins ara
normalment ha estat escriure la primera persona amb la
consonant sonora (trob, salud, re^).^ És la solució
més ficil, evidentment, per6 no és coherent amb e l sistema ortogrific catali, com ara veurem.
Per a I'ortografia de les oclusives finals no se seguí ni
un criteri fonetic ni un criteri fonolbgic, sinó un criteri
etimolbgic. Si s'hagués adoptat un criteri fonetic no escriuríem fred, tub o castig, sinó fret, tup i castic, que és
com realment es pronuncia. Si s'hagués adoptat un criter i fonolbgic no escriuríem dic, llop o cansat, sin6 d&,
llob i cansad, ja que els fonemes finals d'aquests mots
són realment /g/, /b/ i /dl.
El que escrivim, doncs, és la consonant etimolbgica,
prescindint de la pronúncia real i del valor fonolbgic. I aixi tenim cap (<CAPU), tub (CTUBU), estret
(<STRICTU), fred (<FRIGIDU), amic (<AMICU) i
prodig (<PRODIGUS). Les consonants interiors b, d,
g unes vegades alternen amb les finals p, t, c (lloba-llop,
cansada-cansat,amiga-amic) i altres vegades amb les mateixes b, d, g (cúbic-cub,fredor-fred, castigar-castigl.
La coherencia ortogrifica exigeix que les formes verbals de primera persona es grafii'n amb els mateixos criteris, ja que és incongruent aplicar uns criteris a un sector del I6xic i uns altres a un altre sector. Si ho feim
aixi escriurem jo trop, jo salut, jo convit, jo ~ U C jo
,
prec, i d'altra banda jo adob, jo refred, jo liquid, jo cast&, jo deleg. Potser algú objectari que aixb és de difí-

(6) Si bé la gramltica més emprada a les illes (MOLL: Gramdtica catalana, Mallorca 1968) no parla gaire del tema, aquesta grafia ha
estat impulsada pel nostre il.lustre filbleg i emprada a les publicacions de I'editorial Moll, i en particular al DCVB. Assenyalem
també una certa indefinició / incoher6ncia respecte a alguns verbs de la 2a i 3a conjugació: jo cap (o cab) (Moll, Gramdtica,
p. 109), jo cap (DCVB), jo reb (DCVB en descriure la forma balear), jo rep (DCVB en descriure la forma valenciana), ]o put
(DCVB). Per altra banda, I'ortografia proposada per J. BUSQUETS (Ortografia mallorquina, Mallorca 1931, 2a ed. 1968,
pp. 42 i SS.) és curiosa i un xic contradictoria. Per als verbs de la segona i tercera conjugació proposa la consonant sorda (rep,
cap, percep, put); per als de la primera conjugació acabats en -bar o -dar estableix la grafia -b o -d (trob, acab, crid, mud, qued);
en canvi per a aquells que acaben en -gar prescriu -coincidint amb la meva proposta- la grafia -c (prec, gemec, pac), i assenyala les
excepcions lligar, delegar, monologar i dialogar (Ilig, deleg, monolog, dialog). J. RUAIX (El catau en fitxes, 1, Barcelona 1976,
p. 75) recull les grafies trob, convid, reg, considerant-lescom a excepcions a la regla general de les oclusives finals.

cil aplicació per al gran públic que no té nocions d'etimologia, idea forca discutible, ja que el gran públic, una
vegada conegudes i assimilades les regles ortogrifiques,
no té problemes especials a I'hora d'escriure les oclusives finals dels noms i adjectius. Podríem establir dues
regles que ens serviran de guia eficac per a aquesta
qüestió:
a) Quan un verb d'aquest apartat est2

emparentat

prodig.
b) Els cultismes mantenen la consonant oclusiva
etimol6gica (només els cultismes). Doncs bé, els substantius acabats en - A C I ~ , que sbn cultismes, ens indicaran perfectament la consonant final dels respectius
verbs:

a

jo liquid (liquidació)
jo oxid (oxidació)
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo

jo tomb (tombar)
jo arrend (arrendar)
jo colg (colgar)

Per acabar vull dir que Pompeu Fabra, si bé no dong normes sobre aquest punt, en haver d'escriure alguna
formes
zero ho fa segon; els
exp6s i defens.7
criteris que

amb

,J

desinencia

4. Un altre grup problemitic és el dels verbs amb radical acabat en -u, com llevar, provar, cavar, amivar, renovar. travar o esauivar. Com se sac) en el nostre sistema
fonolbgic una intervocilica
es transforma en -u quan
esdevé final: nevar - neu; blava blau, seva - seu;nova formes c+
l .sq
iues
de la primera
personadels
nou.
no escapaven a aqueixa
regla
verbs
dtaquest

(jo lleu, jo prou, jo cau, jo amiu, jo renou, jo trau i jo
esquiu). I algunes d'elles encara són perfectament vi-

,t

Després de vocal tbnica escrivim normalment

p, t , c, tot i que hi ha una serie d'excepcions. En el cas
dels verbs les excepcions destacables que he trobat són:

-

jo acamp (acampar)
jo port (portar)
jo torc (torcar)

ves entre nosaltres. Per a les persones amb bon gust i
bon sentit de I'idioma, aquí no hi hauria d'haver vacillacions possibles: escriure jo lleu, jo prou, etc. és un
atemptat contra el nostre sistema fonetic i ortogrhfic,
que no admet -u en posició final. Val la pena, per tant,
adoptar en I'escriptura, i Bdhuc en la parla, les formes
clissiques i sistemitiques lleu, prou, amiu, etc.

conjug (conjugació)
deleg (delegació)
divag (divagació)
interrog (interrogació)
investig (investigació)
neg (negació)
oblig (obligació)

Per acabar podem dir que I'únic que caldria fer, si
actuissim d'aquesta manera, és seguir aquelles regles generals que duen les gramitiques escolars, que diuen:
a)

La majoria d'aquestes formes poden ésser perfectament conegudes i assimilades amb I'ajuda d'aquelles dues
regles exposades més amunt.
b) Després de vocal itona o consonant s'escriu
verb d'acord amb I'infinitiu:

si escrivim la salut, un convit, de grat, buit, també escriurem jo salut, jo convit, jo agrat, jo buit; aix í com escrivim fred, 0x12, valid, líquid, també escriurem jo reescrivim un
Ped, jo oxid, jo invalid, lo liquid; així
joc, un Prec, un frec, un plec, també haurem d'escriure
jo juc, jo prec, jo frec, jo plec/aplec/arre~lec;i de la mateixa manera que escrivim dihleg, homoleg, naufrag, prod& escriurem jo dialog, jo homolog, no naufrag, jo

rot (rotació)
mut (mutació) '
salut (salutació)
prec (imprecació)
frec (fricació)

Agreg, arrug, congreg, conjug, deleg, deneg,
derog, dialog, disgreg, divag, fustig, homolog,
instig, interrog, indag, Ileg, Ilig, monolog, neg,
naufrag, naveg, oblig, prodig, prolog i propag.

p, t , c o b, d , g d'acord amb els derivats; en el cas del

etimolbgicament amb un nom o adjectiu acabat en oclusiva, aquesta mateixa oclusiva seri la que hauri de dur e l
verb. Així si escrivim un adob també escriuremjo adob;

jo
jo
jo
jo
jo

-

Adob, rob.
Acomod, brod, dilucid, enviud, invalid, liquid,
oxid i refred.

5. Passem ara als verbs amb radical acabat en j, vagi o no precedida de t, com pujar, festejar, passejar, envejar, desitjar, trepitjar, estotjar, viatjar, pitjar. Aquí
tampoc no hi pot haver-hi vacil.lacions. Una j o tj intervodliques esdevenen -ig o g en posició final. Escriurem, per tant, puig, festeig, passeig, enveig, desig, trepig,
estoig, viaig i pig, igual que escrivim el festeig, un passeig,
un desig o un estoig. La mateixa alternanca que hi ha
entre mig i mitja existeix entre jo pig i ellpitja. Es realment lamentable veure en lletra impresa i amb no poca

(7) A la ~ramdticacatalana, Institut d9Estudis Catalans, Barcelona 1918, 7a ed. 1933, escriu jo rep (p. 7 6 ) , j o cap (p. 7 6 ) i jo put
(p. 92). A les Converses filoldgiques esmentades escriu espontiniament jo ajut i jo prec.

23

-

I

frequincia grafies tan aberrants com jo

viatj o jo pitj.

ge, menge, etc.) i així es facilitava la pronunciació del

6. Un darrer grup problemdtic ks el dels verbsque

grup consonintic, per6 aquesta vocal desaparegué a les

presenten un radical acabat en un grup consonintic
es-

Balears per analogia amb els altres verbs, que són la majoria. Actualment només tenim dues opcions: a) escriure l a primera persona igual que e l radical del verb (compr,
cobr, salv, forj, menj, torr), la qual cosa dóna lloc a unes

trany o inusual en posició final, com els següents:

I

-plar
-prar
-blar
-brar
-tlar
-tllar
-trar
-drar
-crar
-grar
-flar
-frar
-1var
-Izar
-rvar
-rjar
-dar
-rrar
-nvar
-niar
-nrar

acoplar
emprar, comprar
reblar
cobrar
vetlar
vetllar
entrar
esfondrar
massacrar
alegrar
inflar
encofrar
salvar
recolzar
servar, conservar, reservar
forjar
parlar
torrar
minvar
menjar, penjar
conrar

A la llengua clissica la primera persona d'aquests
verbs prenia una e de suport

(8) Pot assimilar-s'hicórrer.

(compre, cobre, salve, for-

formes totalment antieufbniques i antiestitiques, i amb
unes consonants finals inusitades en catali, problema
que no s'arregla canviant les sonores finals per sordes
(salf, forx, menx); i b) utilitzar com feien els clissics
una vocal de suport, i en aquest cas la -o del dialecte
demogrdficament més important em sembla més Ú t i l

i avantatjosa que la e medieval, avui exclusiva del valencib (salvo, forjo, menjo, penjo, towo). Reconec
que és aquest un punt molt delicat, perb no puc resistir la temptacid de sotmetre a la consideració dels lectors la possibilitat d'utilitzar aquesta segona fórmula,
excepte, és clar, en els escrits de to col.loquial.
Problemes residuals. Els verbs amb radical acabat
en 1.1, com vacil.lar no presenten problema: així com de
passar feim jo pas i no jo pass, escriurem jo vacil i no
jo vacil.1. Els verbs acabats en -tzar, com realitzar sembla que poden admetre una terminació -is (realis). Finalment el verb adequar ha de fer jo adequo; no hi ha
forma humana d'escriure'l d'altra manera.

"

LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA A LES BALEARS, AVUI
Isidor Marí

ne d'identitat. Per aixb són més cada dia els organismes

n parlar de normalització lingüística .a les nostres illes, podem fer-ho en la seguretat d'estar
tractant un dels temes de més vigencia, tant per
a la nostra comunitat com a escala mundial. I que no es
tengui aquesta afirmació per massa arriscada: si la lingüística és generalment considerada com a avan~adametodolbgica entre les ciencies humanes, la sociolingüístics es la seva branca més jove (neix a mitjan segle XX)
i la de més projecció futura.
En aixb hi trobam el resultat d'un llarg procés evolutiu en I'interes central de la lingüística: al segle XVIII,
el pensament lingüístic investigava els orígens remots de
la llengua i de la humanitat; al segle XIX, I'atenció se
centra en la comparació. la classificació i I'evolució histbrica dels idiomes, considerant-10s vinculats a les comunitats nacionals; el nostre segle romp amb la projecció
cap al passat i s'orienta al present i I'estudi del sistema
de les llengües en si: en arribar al 1950, comenca a sorgir la sociolingüística amb la voluntat (a) de tornar a
centrar I'estudi dels llenguatges en el seu context social,
oblidat en les abstraccions teoriques anteriors, i (b) de
regular I'evolució i la convivencia de les llengües de cara
a un futur en que les comunicacions s'estenen a nivell
mundial.
.
La humanitat és avui més conscient que mai de
I'enorme importencia de la llengua, com a vehicle de
coneixement,, com a instrument de relació i com a sig-

internacionals que presten atenció a les qüestions lingüístiques (enguany mateix el senador catali Alexandre Cirici ha de presentar al Consell dlEuropa un informe sobre
les llengües europees minoritiries). I per aixb també, els
estats plurilingües democritics s'esforcen a definir una
política lingüística equitativa. En' aquest punt, lamentablement, Espanya figura entre els paisos més endarrerits,
i no perque la seva realitat plurilingüe sigui especialment
complexa: pensem en I'lndia, amb 14 llengües oficials,
o en la Unió Sovietica, que en t é 70!
LA NORMALITZACI~,UN PROCÉS SOCIAL GENERALITZAT.

Per diverses raons he cregut convenient centrar
aquesta exposició en la normalització lingüística: en
primer lloc, perque és un concepte central i englobador
dins de la sociolingüística, i segurament permet millor
que cap altre oferir una perspectiva general de la situació; i en segon lloc, perque representa una aportació utilíssima de la sociolingüística dels Paiios Catalans a la
terminologia internacional. A diferencia d'altres termes
semblants -1anguage planning (planificació lingüística),
standardization (estandarització), language policy (política lingüística), etc.-, ei nostre concepte de normalització lingüística, sorgit de la peculiar experiencia de la co.
munitat catalanoparlant, inclou una idea de procés social
generalitzat, que compren des de les decisions més importants i complexes dels governants o els lingüistes fins
a les més simples activitats de cada particular.

(1) Aquest és, amb lleugeres modificacions, el text de la conferencia que vaig fer el 14 de novembre de 1980 a 1'Estudi General Lul.lia.

La normalització lingüística és el procés social amb
que una comunitat sencera avanqa cap a una situació d'equilibri lingüístic, és a dir, cap a I'ús generalitzat de la
llengua prbpia a tota la societat i en totes les funcions, i
cap a unes relacions igualitiries amb les altres comunitats vei'nades.
Es despren ben clarament d'aquesta definici6 que la
normalització no implica cap exclusivisme: normalitzar
I'ús de la llengua prbpia no significa proscriure les altres,
sinó, senzillament, atribuir a la prbpia I'ús general i preferent que li correspon dins el seu territori histbric, i
considerar els altres idiomes com a llengües de relació,
vinculades a uns usos concrets i limitats.
Mentre hi hagi sectors importants de la societat que
no coneixen la llengua del país, o mentre aquesta llengua
no es faci servir en tots els camps d'activitat de manera
preferent, la normalització no hauri acabat, i la raó és
ben clara: mai no es podri tenir per normal que dins e l
seu propi territori un idioma sigui usat de forma parcial
o subsidiiria.
ORIGEN DE LA SITUACI~ACTUAL:EL PUNT DE PARTIDA

En parlar de normalització lingüística, ho feim per
dues raons elementals: (a) perqub, bbviament, l a situació actual de la llengua catalana a les Balears no és normal; i (b) perque és evident que la voluntat activa de tots
pot tornar-nos a la normalitat.
Per altra banda, hi ha dues idees errbnies que és imprescindible rectificar, si volem normalitzar I'ús de la
nostra llengua:

A) La situació actual de la llengua catalana no ha estat fruit de la casualitat, ni de la mala sort, ni de la prbpia petitesa, ni de l a grandesa dels altres. No: és el resultat de prohibicions i persecucions reiterades per part
del centralisme uniformista d'un estat que representava
els interessos prepotents i retrbgrads. I aixb des de la
castellanització dels alts cirrecs civils i eclesiistics ja en
temps dels Austries, passant pels decrets de Nova Planta i arribant a una proscripció tan recent i llampant com
aquesta, de 1939:

" ~ ~1
~ avil quebsuscribehace
~
~ es
que
obligatorio el empleo del idioma castellano, con exclusión de cualquier otro idioma o dialecto en todos
10s rótulos, pasquines, anuncios y publicaciones de

todas clases que se coloquen en la via pública o hayan de repartirse a domicilio;y que se impone el uso
del mismo en hoteles, restaurantes y pensiones de
viajeros dada SIA índole turistica.
Asimismo debe emplearse exclusivamente el castellano en la relación de la vida escolar entre maestros
y alumnos, aun fuera de las horas oficiales de clase,
habida cuenta del caracter eminentemente nacional
que ha de imprimirse a la enseñanza. También se recomienda el empleo del castellano en las oficinas
particulares y establecimientos de todas clases en sus
obligadas relaciones con el publico.
Confia el Gobermdor en que ha de bastar esta advertencia y en que no tendra necesidad de imponer
ninguna sanción, que, por otra parte, no vacilara en
aplicar en el caso de cualquier denuncia que se
le foimule por olvido o desobediencia a esta disposición ".
En consequ8ncia, la normalització de la nostra Ilengua es vincula a la recuperació d'un autogovern efectiu,
de base popular i progressita. Creure que la normalització la impulsaran.els mateixos sectors que es beneficien
de la dependencia respecte al poder central és d'una
innocencia que no vull adjectivar d'angelical, per respect e a l a sagacitat dels ingels.
B) La normalització no és tampoc cap favor especia1 que higim d'implorar o suplicar: és un dret indiscutible i una necessitat ineludible del nostre poble; malgrat
els reiterats intents d'escissió exercits sobretot al Pals
Valencii, som una comunitat 'lingüística més implia
que Noruega, Dinamarca o Finlindia, per citar nomes
tres estats europeus ben coneguts. Tenim dret a ser tractats amb la dignitat de poble lliure. Ens assisteix tota
la forga de la raó. En canvi, els adversaris de la normalització del nostre idioma només compten amb la raó de
la forqa.
CAP A L'AUTONOMiA?

Encara hi ha una altra raó que justifica que es parli
de normalització lingüística: ens trobam immersos en
un
integra~ procés de
~ devolució
d de drets~a les comunitats
~
des en !'Estat espanyol.
Avanqam -per més que sigui bastant "tortugosamentv- cap a I'autonomia, i cal exigir a totes les opcions

.

. .

(2) Vegeu MASSOT: Cultura i vida a Mallorca entre la Guerra i la Postguerra. Publ. de 1'Abadia de Montserrat, 1978, p. 91. El Governador en qüestió era Fernando Vbquez Ramos. No 6s aquesta i'unica prohibició que ell mateix va dictar contra la nostra llengua
a les Balears.

polítiques una política lingüística clara i definida davant
I'etapa autonbmica, aixi com una practica concreta de
normalització des d'ara mateix en les esferes municipals,
pre-autonbmiqueso parlamentaries on son presents.
Pocs indexs seran més significatius que I'actitud
lingüística dels grups polítics, per detectar la seva respectiva credibilitat autonbmica: sense normalització lingüística i cultural, I'autonomia no seria més que una pantomima sarcistica.

Si recordam la definició de normalització lingüístics que hem fet més amunt, comprendrem que I'acció
normalitzadora es projecta en una multitud de fronts
complementaris, i s'orienta bisicament en dos sentits:
(a) la normalització a I'interior del propi territori lingüístic, i (b) I'equilibri lingüístic en les relacions amb
altres idiomes veins.
Naturalment, aquest segon aspecte, el de les relacions equilibrades amb I'exterior, no té sentitsi no s'avanca en e l primer, el de la normalització interna, que
sere per aquest motiu el que tractarem amb més detall.
Per altra banda -i aixb no deixa de ser significatiu-,
la presencia de la nostra llengua i la nostra cultura a I'estranger és molt més normal que no al territori castell6
d'Espanya. A pesar de I'insignificant interes que les
ambaixades espanyoles han dedicat a la difusió de la cultura catalana, aquesta és reconeguda com la més important de les cultures europees que no tenen el suport d'un
estat propi; hi ha pai'sos , com SuBcia, on el catali és
llengua familiar reconeguda i pot ser impartit oficialment a les escoles (cosa impossible encara al territori no
catali d'Espanya); només al Regne Unit hi ha més universitats on s'ensenya catali que a tot I'Estat espanyol,
etc. Paradoxalment, la projecció de la cultura catalana
troba més suport en altres estats que a I'espanyol i e l
franc&, que contenen la major part dels Pai'sos Catalans. Cal esperar que I'actitud d'aquests estats millori
molt.
De tota manera, la normalització bisicament essencial és la interna, la que afecta el territori lingüístic catal6. En aquest camp, la normalització linguística ha
d'avanqar en tres fronts principals:
a) Socialment, mitjanqant I'extensió creixent de
I'ús de la nostra llengua a tots els sectors de la societat
i a tots els usos o funcions en les activitats de tot ordre.

llengua a cadascuna de les funcions que ha d'acomplir,
dotant-la de la flexibilitat i la integració necessiries.
L'objectiu d'aquesta acció és fer del nostre idioma un
instrument eficient d'expressió, regulant la incorporació dels neologismes terminolbgics, reajustant l a cohesió entre la llengua comuna i els diversos dialectes, etc.
C) Psicolbgicament, a través de la superació dels prejudicis generats per la llarga etapa de bilingüisme diglbssic, que han produit un autimtic complex d'inferioritat
lingüística.

En aquestes pagines ens centrarem en I'anilisi de
la primera d'aquestes direccions normalitzadores, ja que
és precisament gracies al seu Ús efectiu que viuen els idiomes, i sense aquest aspecte social de la normalització, els
altres dos no tindrien sentit.
LA S I T U A C I ~LINGU~STICAEN ELS DIVERSOS SECTORS
DE LA P O B L A C I ~

Quan intentam precisar la distribució social del coneixement i I'ús de la llengua catalana a les Balears, la
primera observació que ens sorpren és aquesta absurda
contradicció: les dades oficials sobre la demografia de
les nostres illes no s'han interessat,mai per concretar quina extensió hi t é la llengua propia. Més clarament, no
hi ha hagut mai un cens que inclogués cap pregunta sobre l a llengua dels censats.
Aixb podia ser explicable en I'etapa franquista, en
que descobrir que la majoria de la població illenca parlava una llengua diferent del castelli hauria estat explosiu.
En els temps actuals, perb, tota política linguistica normalitzadora ha de comptar amb una informació fiable de
I'estat real de I'idioma que es vol normalitzar, a f i d'ectuar proporcionalment a les necessitats existents a cada
sector de l a població i no per simples aproximacions.
Per aquest motiu, ja fa alguns anys que la Comissió per
a I'Ensenyament i la Normalització del Catal6 a les Balears (que agrupava les entitats i persones més representatives en el camp de la nostra cultura) va sol.licitar del
Consell General Interinsular que es fessin les gestions necessaries perque el padró de 1981 inclogués alguna pregunta sobre la llengua dels habitants de les nostres illes.
D'aquí a poc temps se sabri si e l govern pre-autonbmic
actual vol coneixer la situació lingüística o prefereix continuar ignorant-la. De moment, només podem guiar-nos
per apreciacions molt generals, del tipus de les següents:
-Segons I'edat, el grau de coneixement i d'ús del
catali és més elevat en les generacions nascudes abans

b) Lingüísticament, mitjan~ant I'adequació de la
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de 1965 que en les posteriors, escolaritzades massivament en castelli i bombardejades per mitjans de comunicació tan efectius com la T V . ~

-segons els sectors dtactivitat, el món
els sectors de la cultura i el corner!: també coneixen i
usen més el
funcionarials.

que elssectors

o

-Segons I'origen, bbviament, és en l a població nascuda a les Balears on trobarem I'índex més elevat de coneixement i ús de la nostra llengua, i e l més baix entre
els sectors immigrats.
-Segons I'status econbmico-social, és probablement
en els extrems de I'espectre on el catali és menys conegut i usat: en especial entre els nous rics per una banda i
els immigrats de més baixa posidió per altra. La baixa
classe mitjana deu ser la més fidel a I'idioma propi, sobretot fora de les grans ciutats.
-Segons les creences i les ideologies, els sectors cristians progressistes i I'esquerra són en principi més favorables a I'ús del catali; la dreta, més adversa al seu coneixement i ús, igual que I'església conservadora. En el centre
hi deu predominar la gent que coneix .iusa el catali, perb la consciencia lingüística va molt per davall de I'ús, a
diferencia de I'esquerra, on probablement 1'6s va per davall de la consciencia.
D'aquestes observacions tan vagues i elementals se'n
podrien deduir dues conclusions: (a) que tota acció normalitzadora s'hauri d'adre~arprimordialment als sectors
de la societat on el coneixement i I'ús del catali es troben m8s endarrerits, i (b) que necessitam dades més concretes amb urgencia.
UNS QUANTS PUNTS CLAU:, LA IMMIGRACIO,LA
LIA, ELS HABITS DE RELACIO.

FAM^-

Encara que només sigui de passada, voldria remarcar
la importincia d'aquests tres aspectes per a la normalització lingüística:
-La immigració és un dels obstacles que normalment se sol adduir en parlar de normalització

Efectivament, és un tema que requereix una atenció especial, per6 que s'ha de plantejar serenament i sense demagbgies: el cas dels immigrats peninsulars a les nostres
illes només és diferent en quantitats -perb no en essencia-- del cas dels gallecs emigrats a Madrid, per exemple.
L'enfocament més raonable del tema seria partir de l a
base que els residents a les Balears no poden girar-se d'esquena a la cultura de la seva terra d'adopció: aixb equivaldria a una automarginació. Lbgicament, aleshores, cal
establir una clara política d'incorporació dels immigrats
a l a nostra societat (cosa que no impediria que mantenguessin l a cultura d'origen): la integració que alguns tenen tanta por d'anomenar no representa cap desintegració. Es tracta, senzillament, de reclamar una integració
igualitiria i global: a nivell laboral, en les oportunitats
de trobar una ocupació; socialment, amb uns serveis assistencials suficients en vivendes, sanitat, transports, etc.;
culturalment, amb una infrastructura que possibiliti I'acc6s ficil a la cultura ia la nostra cultura en concret (places escolars, biblioteques, activitats culturals...). Per altra banda, ¿com es podria justificar que nosaltres no
comptissim a la nostra prbpia terra amb un respecte
lingüístic que, en canvi, els immigrats haurien de veure
ates escrupolosament? Es miri per on es miri, I'únic
plantejament just 6s la reciprocitat: s i nosaltres aprenem el castelli com a element d'integració lingüística
de I'Estat, és Ibgic que els immigrats aprenguin el catali, per no desintegrar la cultura de la terra que els
acu Il.
-La llengua de la família és un altre element de gran
transcendencia en relació amb el futur del catali a les Balears. En aquest sentit, és altament preocupant que e l
nostre idioma sigui sistemiticament ignorat per la majoria de matrimonis mixtos (la convivencia de més d'una
llengua en família no t é per que ser negativa), i encara
més, naturalment, que hi hagi matrimonis entre catalanoparlants que abandonin la llengua prbpia per raons de
"finura".
En aquest punt com en molts altres massa
pares no tenen la formació adequada i, pensant-se pro-

(3) Es alarmant, per exemple, que a les ciutats es comenci a creure que la llengua dels nins és el castelli. iEsti pujant una generació de
gent lingüísticament desarrelada?

(4) Em referesc, naturalment, a la immigració definitiva. Aquesta sembla que s'ha estabilitzat i, si els mecanismes d'integració són efectius, pot anar perdent problematicitat. Es clar que una ansisi més minuciosa obligaria a parlar d'altres migracions més passatgeres.
Les nostres ilies són, en molts de sentits, un lloc de pas; i aixb no deixa de tenir implicacions lingüistiques, especialment si tenim en
compte que molts de residents es troben "al servei" dels transeünts turistes. Fixar un comportament lingüístic servicial, perb no
servil, en el camp del turisme, és també imprescindible.

1
bablement que fan un favor als seus fills, els converteixen en uns desarrelats i, sovint, en uns inadaptats

oficials espanyols els sembli el non plus ultra de la democricia en assumptes lingüístics i fins i tot un cúmul ex-

orgullosos d'ignorar la cultura de lloc on viuen!
-Finalment, un dels aspectes essencials de la normalització lingüística -i que, a diferencia dels altres,
sol passar desapercebut- és la necessitat de canviar els
hibits de relació que hem adquirit durant els segles de

cessiu de concessions per part de la comunitat castellanoparlant.
En canvi, els principis del dret lingüístic internacional ja fa temps que van ser clarament establerts, sobretot com a conseqÜ6ncia de la necessitat de salvaguar-

marginació i submissió. En concret, 6s imprescindible
que perdem el fals criteri de I'obligació de parlar caste-

dar les minories en la redistribució de territoris subsegüent a la Primera Guerra Mundial. Així, el Tribu-

I l i quan un dels presents hi parla. Naturalment, en una
conversa privada, si alguna persona no ens entén, és
d'educació procurar que ens entengui i adoptar la seva
llengua, si la sabem. En canvi, seria una mala educació
inadmissible que una persona que ens entén perfectament ens forcis a adoptar el seu idioma. Així mateix,
seria una pretensió'excessiva que en els actes públics
unes poques persones fessin adoptar una llengua que no
és la de la majoria ni la del país. La subordinació en que
continuaria situada la nostra llengua (i en el seu propi
territori!); si no abandonissim aquestes pautes de comportament, impediria de fet la seva
normal
i la condemnaria a la desaparició.

nal Permanent de Justícia Internacional, en emetre
una Opinió Consultiva sobre les escoles minoritiries
dlAlbinia, fixava uns drets essencials de tota minoria
lingüística:

LES PRINCIPALS FUNCIONS ~ I ~ B L I Q U E
DE
S LA LLENGUA
Tornem ara als aspectes macro-sociolingüístics, que
són en realitat els que condicionen els comportaments
individuals o micro-sociolingüístics. D6iem que normalització lingüística implica I'extensió de la llengua a tota
la societat (ho acabam de veure) i a totes les funcions.
Mirem quina és la situació a les més importants d'aquestes funcions públiques: A) Oficialitat i Ús administratiu;
B) Ensenyament; C) Mitjans de comunicació.

A) Oficiaiitat i ús administratiu
En el moment d'enfocar el tema de I'oficialitat lingÜ(Stica, 6s molt convenient fer-ho des d'una perspectiva general, tenint en compte el tractament d'aquesta
qüestió en els ordenaments jurídics d'estats amb una llarga tradició de respecte dels drets de les minories lingüístiques, i a la vista del dret lingüístic internacional.'
Deim aixb perqu6, com havíem anotat abans, Espanya és un estat sense tradició significativa en aquest
punt, i ['endarreriment en la sensibilitat oficial envers
els drets lingüístics és enorme. Aixb fa que la situació
actual, que a molts de llocs seria vista com a marginació atenuada dels idiomes minoritaris, a diversos sectors

-El dret a preservar el seu caricter diferencial, és
a dir, a no ser sotmesaa I,assimilisme.
-El dret a un tracte igualitari en relació amb els altres súbdits de I'estat, o sia, el dret a no ser objecte de
discriminació.
-El dret a comptar amb unes institucions prbpies
que assegurin la indispensable estructura cultural.
En relació amb el segon dels drets anteriors, és interessantíssima la precisió feta en e l Tractat de Minories
entre els aliats i Polbnia, I'any 1919: perqu6 la igualtat
de dret sigui igualtat de fet, cal que les minories rebin un
tracte de prefer6ncia. Es a dir, cal una política cultural
d'igualació, i no abandonar la minoria a la llei de més
fort.
Encara podríem esmentar altres textos jurídics internacionals que contenen aspectes fonamentals en I'apreciació dels drets lingüístics. El Tractat d'Estat amb
Austria (1955) considera genocidi cultural o etnocidi el
fet de privar una minoria del seu caricter específic. El
Protocol addicional a la Convenció Europea dels Drets
de I'Home (1961) remarca $1 dret a rebre ensenyament
en la prbpia llengua. Finalment, diverses sentencies del
Tribunal Europeu dels Drets Humans de I'any 1968 terideixen a establir la primacia dels drets lingüístics territorials per damunt dels personals.
Aquest darrer fet és especialment significatiu, ja que
posa en relleu el dret de cada territori a mantenir el seu
idioma propi, subordinant-hi els drets lingüístics personals de ciutadans procedents d'altres zones de llengua
diferent. Aquesta escala de valors, d'altra banda tan lbgica, no sempre és entesa a les nostres illes, on hi ha gent

(5) Vegeu, per exemple, OBIETA, J.A.: Las lenguas minoritarias y el derecho. Ed. Mensajero, Bilbao 1976.
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que, al contrari, creu justificable que tot I'arxipilag
s'ajusti a les conveniincies lingüístiques personals dels
usuaris del castelli.
Entrant un poc més a fons en I'anilisi de la situació
jurídica dels idiomes de I'Estat espanyol, podem afirmar
que es tracta d'un dels exemples més típics de plurilingüisme desigual o asimetric (els drets reconeguts a un
idioma no tenen la recíproca en el reconeixement dels
mateixos drets als altres). El castelli, en efecte, és beneficiari d'un triple p r i ~ i l e g i : ~
-Es I'únic idioma oficial en el territori castellanoparlant: compta amb una oficialitat territorial Única,
mentre que els altres idiomes només poden aspirar a una
oficialitat territorial compartida.
-Es I'únic idioma oficial fora del seu territori histbric: els drets personals dels castellanoparlants són vigents a tot el territori estatal; en canvi, cap dret personal és reconegut als qui tenen un altre idioma matern,
fora del seu propi territori.
-Es I'únic idioma oficial dels organismes estatals
conjunts, on els altres idiomes són rebutjats (recordem,
per exemple, la inadmissió fins i tot. de textos escrits
no castellans per part de les Cortes Generales).
Encara hi ha més exemples prictics del tractament
de favor que rep e l castelli: la seva promoció internacional (300 millones) enfront de la barrera que es posa a l a
difusió del catali, el basc o e l gallec a la resta de I'estat
( i aixb que la Constitució diu que seran objecte d'especia1 respecte i protecció!); la defensa constant de la unitat del castelli, enfront de la "tolerincia" davant els
barroers intents de fragmentar la comunitat catalanoparlant; etc.
L'únic recurs que tenim per establir un marc legal
que, ben aprofitat, pugui contribuir a la normalització,
6s fixar en el text de I'Estatut dfAutonomia una oficialitat territorial plena de la llengua propia: el catali. Obviament, la política lingüística autonbmica ha d'assegurar un respecte total als drets lingüístics personals
dels immigrats, cosa que ja garanteix la Constitució.
Malgrat tot, no voldria acabar aquest comentari
entorn de I'oficialitat sense fer una crida als polítics
illencs perqui, en coordinació amb els dels altres territoris no castellanoparlants de I'estat, promoguin a
les Corts una acció legislativa encaminada al reconeixement dels drets lingüístics personals dels no-caste-

llanoparlants fora dels seus respectius territoris. ¿O
és que nosaltres no podem tenir els mateixos drets
que els immigrats? Observem, per exemple, que un
catalanoparlant no t é dret a usar el seu idioma davant
dels tribunals (fora de Catalunya), amb una conseqüincia d'indefensió; aquest dret personal, en canvi, és reconegut a moltíssims pai'sos, entre els quals es troben
Suissa, Bilgica, lugoslivia i Finlindia. I q u i direm del
dret a usar el catali en adrecar-se als organismes estatals, s i no és reconegut ni tan sols als parlamentaris?
Certament, encara som ben lluny de la igualtat entre els idiomes dfEspanya.
Passem, perb, a veure quin és I'ús que es pot fer del
catali a les nostres illes per part de I'administració. I
per fer-ho d'una manera ordenada, distingirem entre I'administració pre-autonbmica, l'adhinistració local i
I'adrninistració estatal periferica.
Aquesta distinció no és ociosa, ja que representa en
realitat una gamma de possibilitats d'utilització de la
llengua catalana bastant gradual. A més, és d'acord
amb aquestes possibilitats que cal jutjar les realitzacions, i segons els condicionaments propis de cada tipus
d'administració.
L'administració pre-autonbmica és la que es troba
en més bones condicions per promoure la normalització:
-Representa les aspiracions d'autogovern de la nostra comunitat i la voluntat de restablir la primacia de la
cultura prbpia.
-Com a nova estructura administrativa, no es veu
tan condicionada com les altres administracions per una
tradició o rutina que comporti una inircia lingüística.
-No esti sotmesa a disposicions restrictives com les
Corporacions Locals, de les quals parlarem després.
Malgrat aixb, el Consell General lnterinsular encara
no ha definit una política lingüística concreta (només
s'ha referit a la normalització en termes imprecisos). Internament, encara hi ha Conselleries on és usat majoritiriament el castelli. No sabem que hagi fet cap pla de
normalització de I'ús lingüístic en els mitjans de comunicació (tot i reconiixer I'interis d'algunes actuacions
puntuals: curset als periodistes, Informatiu Balear).
Tampoc no planteja globalment l a normalització als municipis o a les empreses amb més incidincia social.
L'únic camp on s'avanqa (amb vacil.lacions que després
comentarem) és el de I'ensenyament. No voldria acabar

(6) La situació 6s equivalent a la de la I1 República, que R.L. Nin)toles comentava de manera semblant.

fomentant que, recíprocament, els parlants d'idiomes diinsistir en la necessitatque el
aquest
ferents del castelli no respectin ni assumeixin la llengua
CGI
una oficina
encarregada de la normalitzaci~
oficial de I'Estat !
lingüística, que coordini totes les actuacions en aquest
En una paraula: s'hauria de notar en les qüestions
camp. És una proposta que ja vam plantejar fa alguns
lingüístiques
que, en els sistemes democritics, no 6s el
anys i que elsexcel.lents resultats de la conselleriade
qui s'ha de posar a les ordres de I'AdministraciÓ,
li^^^^^^ ~
i
~
de M~~~~~~
~
~fan encara
í
~més i ciutadi
~
~
sinó
al
contrari,
I'AdministraciÓ al servei dels ciutadans.
recomanable.
I
els
qui
parlam
una llengua diferent dei castelli també
~~~~~~~~i~~~
~~~~l~
no compten amb gaire
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B) L'ensenyament
1111/79, de 10 de maig (BOE del 14), que estableix en
qu.ines condicions es pot usar la llengua "territorial". El
Tal com hem dit més amunt, és en el camp educatiu
punt clau d'aquest Decret és el seu article 3: Se redacon I'acció normalitzadora ha avanqat més, sense haver

taran en lengua castellana y potestativamente en la usual
en el territori0 d e la respectiva Colporacion... (a continuació ve una llarga llista de documents).
Si interpretam que aquest y potestativamente vol dir
que aquests documents poden fer-se en castelli o en catali, les possibilitats d'usar la nostra llengua són bastant
implies. Perb ens temem que la interpretació oficial és
que en tots aquests casos s'ha d'usar el castelli i, si es
vol, al costat seu, el catali. En aquest cas (que s'hauria
de confirmar per m i t j i de la consulta pertinent per part
dels ajuntaments), qualsevol Corp'oració Local que vulgui fer Ús de la nostra llengua es veuri obligada a fer molta més feina. I aixb que el mateix Decret reconeix que el
castelli no és la llengua usual de la nostra terra!
Ara bé: encara que e l Decret esmentat limiti i dificulti les coses, si els ajuntaments i Consells Insulars són
coherents amb les declaracions autonomistes dels qui els
regeixen, tenen molt de camp per normalitzar. Poden
fer cursos per als seus funcionaris (i contractar-ne de
nous que ja sapiguen catali), retolar en la nostra llengua
els edificis, carrers i carreteres, adoptar oficialment la
toponímia prbpia, dotar les biblioteques de llibres en
catali, etc.
El punt on seri m6s dificultosa la normalització és
en I'administració perifirica de I'estat, que encara respon
a la concepció monolingüe i no sempre és conscient que
estam avancant cap a I'autonomia. ~ l g u n sfuncionaris
que parlen catali I'usen oralment amb els administrats:
vet aquí tota la normalització lingüística que s'ha fet fins
ara. Seria massa demanar que IIEs.tat comencis a ensenyar catali als funcionaris que pensa traspassar al futur
Govern Autbnom? Així ja avancaríem feina, no trobau?
L'Administració estatal hauria de demostrar clarament que la nostra llengua és objecte d'especial respecte
i protecció, segons el precepte constitucional. Si no, est5
31

arribat, perb, a una situació normal, com veurem tot seguit. Abans, facem constar que és imprescindible que la
normalització progressi sincronitzadament en tots els altres camps; altrament, la contradicció entre una escola
mitjanament normal i una societat castellanitzada pot
crear problemes de frustració (la societat ha de fer Ú t i l
I'aprenentatge del catali).
Després de molts d'anys de reivindicacions, a finals
de 1979 es reconeixia legalment que e l sistema educatiu
havia d'incorporar I'estudi i I'ús de la llengua prbpia del
seu entorn. El Reial Decret 2193179, de 7 de setembre, i
I'Ordre Ministerial de 25 d'octubre que el complementa,
per més que publicats sospitosament tard perqui es poguessin aplicar correctament, obrien noves perspectives
i fixaven també alguns límits. Efectivament: per una
banda, tots els centres eren obligats a introduir el catal i (anomenat també "modalidades insulares del cataIán" i "lengua de las Baleares") com a assignatura; per
I'altra, I'ensenyament en catal4 era obstaculitzat per una
infinitat de trimits.
Malgrat tot, aquest marc legal permetria avancar
molt, si s'actuis amb més decisió i no es confiis tant en
la improvisació.
En aquestes altures, la Comissió Mixta encarregada
d'aplicar el Decret citat no ha determinat quins objectius
pensa acgnseguir (ha de ser sempre el catali una simple
assignatura com un idioma estranger?, hem de tendir a
un ensenyament mig en catala mig en castelli?, hem d'avancar cap a un ensenyament bisicament catali?), ni en
quin temps o amb quines fases escalonades, ni per m i t j i
de quina tipologia de centres (experimentant els result a t s de diverses alternatives).
L'opció tebrica que tenen els pares entre educar els
seus fills en castelii o en catala no s'ha fet real i efectiva. En canvi, no costaria gaire triar uns centres grans

repartits per tot el territori insular, a cadascun dels
quals, a partir dels nivells més baixos, un grup d'alumnes
seguís I'ensenyament (del tot o en part) en catals. En
aquestes escoles es podria concentrar el professorat
necessari i fer un seguiment dels resultats de cada experiencia.
Encara no s'ha creat, per altra banda, I'especialitat
en catali a I'Escola Normal. Aixb porta al contrasentit
que els mateixos mestres que haurien pogut especialitzar-se en catali mentre feien la carrera, hagin de ser reciclats en acabar!
A la Facultat de Lletres, on fa anys que es cursen

10 assignatures en la subespecialitat de catali, encara no
s'ha expedit el títol corresponent de Llicenciat en Filol0gia Catalana. Es d'esperar que aquesta titulació, un pla
d'estudis propi i noves dotacions de professorat arribaran abans de molt.
Un altre punt que ha tardat molt a fer-se efectiu és
la convocatbria d'oposicions per ocupar les places de Cateciritics i Agregats de BUP i FP. Afortunadament, sembla que la convocatbria es fari enguany i amb un programa acordat conjuntament pel Consell General Interinsular i la Generalitat.
A part aixb, és necessari difondre aviat les programacions de llengua (i literatura) per a cada nivell, a f i
que els nivells i el rigor amb qu8 s'ensenyin aquestes materies siguin hom6legs i dignes pertot.
Quant al material didictic, hem de confiar que les
diverses iniciatives empreses per editors, entitats culturals i organismes públics arribin a proveir els elements
necessaris, amb un tractament adequat de la realitat insular i de les nostres vinculacions als Pai'sos Catalans.
Un dels punts dels quals voldria parlar més clarament és dels cursos de reciclatge per a professors d'EGB,
en I'organització dels quals vaig participar molt directament des de 1976 a 1980. En la meva opinió, amb
aquests cursos s'ha com6s un error de conseqü6ncies
molt lamentables:
L'aparició del Decret i I'Ordre MinisterialLva crear
un extraordinari interBs pels reciclatges entre el professorat. El curset intensiu promogut pel Consell General
lnterinsula~el mes de setembre de 1979 i I'elevadíssim
nombre d'inscrits durant el mes d'octubre següent en
els cursos normals de reciclatge ho posaren de manifest.
Per6 quan haviem arribat a aquest punt d'euforia, les
coses comencaren a complicar-se. D'entrada, la demora
en I'aparició de I'Ordre i en la constitució de la Comissió
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Mixta; després, el retard en I'aprovació del pre~~upost
per part del Ministeri. El cas és que el curs es va iniciar
a finals de gener i va acabar en ple final de curs a les escoles, interferint-se ostensiblement amb la marxa de
les activitats academiques (cosa que torna a succeir
enguany).

Per6 sobretot, i crec que d'aixb n'ha de quedar constjncia pública, eis cursos de reciclatge no varen poder
funcionar bé perque no es va rebre la més mínima aportació econbmica ni de personal per part de la Universitat ni del Consell General lnterinsular ni del Ministeri
drEducaci6, fins molts de mesos després d'haver acabat
el curs, a finals de 1980. ¿No 6s un miracle -o una altra
cosa de nom més desagradable- que sense I'ajut més indispensable s'hagués fet un reciclatge que seguien Prop
de mil mestres, a Ciutadella, Maó, Eivissa, Manacor, Inca
i Palma de Mallorca? ¿No és normal que molta gent
s'hagi desanimat?
Moltes coses més podríem comentar, pero no ens
hem d'allargar massa. Deixau-me afegir, només, abans
de parlar de la situació de la llengua en els nivells superiors de I'ensenyament, que si la normalització avanca en
les escoles, els instituts, els col.legis i els centres de Formació Professional, sere sobretot gricies a la conscient
tenacitat de molts d'ensenyants, que saben obrir les portes de les seves aules de pinte en ample a la realitat cultural de les nostres illes, tant si ho ordena com si ho prohibeix l a legislació vigent. En ells podem confiar.
La Universitat que s'havia dit Balear i que ara es comenqa a dir de Palma de Mallorca ha estat també, probablement, una altra desil.lusi6 col.lectiva. Tots havíem
propugnat I'establiment d'una universitat autbnoma, arrelada a totes les illes i oberta a tot el món, com un element essencial en la normalització lingüística i cultural
-en el sentit més ampli- del nostre poble. I ho f6iem
conscients que per a algun sector I'objectiu era també
desvincular-nos del procés democratitzador i de conscienciament nacional que seguien les universitats catalanes. La veritat és, per6, que les iniciatives normalitzadores de la Facultat de Lletres o de I'Escola Normal, per
citar dos casos coneguts, en comptes de trobar e l suport
que necessitavan solien estrellar-se contra les instincies
superiors.
En e l moment que escric aquestes línies, pareix que
la nostra Universitat torna a emprendre camins un poc
més esperancadors: icomptari també amb I'esperit
univers~~ari
que altres vegades li ha fallat entre I'alumnat

i el professorat? ¿Serem capacos d'aixecar la universitat que necessita el nostre poble?

ple, on en canvi es veu I'informatiu Aitana, emes des de
Valencia.

C) Els mitjans de comunicació

És ben urgent elaborar un projecte televisiu per a
les nostres illes, i la millor manera de fer-ho és en collaboració amb Catalunya, ja que no és probable que arribem a tenir mitjans per produir les emissions integres
d'un canal sencer de televisió. L'acord, que podria fer-

La normalització lingülstica en els mitjans de comunicació és d'una enorme transcendencia. Només hem de
pensar en I'espectacular incidencia que tenen -sobretot
els audiovisuals- sobre la societat, i especialment sobre
les noves generacions ciutadanes. Per veure fins quin
punt ha augmentat la presencia de la nostra llengua en
aquests mitjans, distingirem entre els estatals i els privats,
per una banda, i entre els audiovisuals i els escrits per
I'altra. En general, podem avancar que e l camí recorregut cap a la normalitzaci6 és encara insignificant, si tenim en compte que la proporció d'espais en catali no es
correspon amb la proporció de catalanoparlants que hi
ha a les nostres illes, i aquesta correspondencia és el mínim a que podem aspirar.
Una possibilitat que s'entreveu darrerament -i que
haurem de veure com sabem aprofitar els illencs- és
I'aparició de mitjans de comunicació (concretament
emissores) institucionals, vinculats a ajuntaments, per
exemple. El paper normalitzador d'aquestes iniciatives
podria ser molt efectiu.
Entre els mitjans de comunicació estatals, la prioritat la té, bbviament, la televisió. Almanco, mentre no es
permeti I'establiment de canals privats, que, diguem-ho
de passada, segu¡.ament no contribuirien gaire a la normalització (ni a la democratització de la informacib).
La situació actual de la llengua catalana en els espais
televisius és rotundament insatisfactbria: malgrat I'interes de I'lnformatiu Balear i d'altres espais de la cadena
"catalano-balear", els programes en la nostra llengua pateixen unes limitacions extraordiniries:
-No els és permes de transmetre pel.lícules, dibuixos animats, telefilms, informació internacional, partits
de futbol o d'altres esports populars, etc.
-La limitació de mitians és escandalosa.
-Els horaris en que es transmeten són els d1audi6ncia més baixa, i generalment en competencia amb altres
espais estatals.

-Les
de programes(que
es
en
castelli) són molt freqüents i el nombre d'hores d'emissi6 resulta "inflat" amb exageració.
-Des d'algun lloc de les nostres illes no es pot seguir
(i les excuses tecniques no hi valen) tota la programació
en la nostra llengua. A Eivissa i Formentera, per exem-

se extensiu al País Valencii el dia que e l seu Govern
deix& de fer insen'sateses, consistiria (per exemple) a decidir quins programes havien de ser "territorials" (vistos
per separat a Catalunya o a les Balears: informatius propis, retransmissions en directe de fets d'interis especific, etc.) i quins havien de ser conjunts (informatiu general, programes estindard, pel.licules, telefilms, espais culturals, etc.). Aquests darrers es podrien fer conjuntament, establint unes condicions de respecte mutu en els
tipus de llengua o de continguts a tocar.
Dic tot aixb amb la clara consciencia que és imprescindible per a la normalització lingüística i cultural (i
per a la mateixa supervivencia del nostre poble) que
comptem amb un canal normal i sencer de televisió. I
no ens podem permetre e l luxe d'aguantar gaires anys
més una televisió castellanitzadori. Es mobilitzaran els
nostres polítics en favor d'aquest objectiu?
Passant als altres mitjans de comunicació controlats
(més o manco) per I'Estat, hem de dir que el futur del
diari "Baleares" no ens permet ser gaire optimistes respecte al seu paper normalitzador. Cert és que darrerament publica més articles en catali que altres diaris
illencs, perb si és adquirit en pública subasta pel grup
financer que s'ha suposat interessat a fer-ho, no és probable que prosperi en aquest sentit (ni en altres d'extralingüístics, tampoc). Quant a "Radio Juventud", I'atencio que dedica a la nostra realitat lingüística i cultural
és merament anecdbtica.
Si aquest és el panorama en els mitjans de comunicació de I'Estat, que no han de patir tant per la seva
"productivitat de beneficis", ja podem imaginar que en
e l sector privat la nostra llengua tampoc s'hi deixa veure
.
galre.
Entre les emissores de ridio, sense cap dubte són les
Ridios Populars les que més atenció dediquen a la nastra llengua,
i entre elles, sobretot la de ~

~
l perbl
el camí que els queda per davant és encara enorme: pensem que fan més hores de programació en llengües estrangeres que en catali!
Per altra banda, tots coneixem a través de la premsa

~

~

les traves constants amb q u i es troba el projecte de R i dio Mediterrinia per part de I'administració. Hi ha una
clara voluntat d'evitar que pugui arribar a funcionar una
emissora íntegrament en la nostra Ilengua. Aixb és molt
de lamentar, ja que els mitjans auditius o audiovisuals
són d'una efectivitat normalitzadora molt superior als
mitjans impresos, perque no exigeixen dels receptors la
capacitat lectora.
La necessitat de fer I'esforc de llegir és, tal vegada,
un dels motius que expliquen I'escassa presencia del catali a la premsa peribdica.
Entre els diaris insulars, per exemple, no n'hi ha
cap que sigui redactat majoritlriament en catall. Probablement és "Menorca" el que més espai dedica a la
nostra llengua, i el "Diario de Mallorca" el que més rarament publica textos en catali. I aixb no és gaire bo
d'entendre, ja que tots els diaris s'han declarat partidaris
de I'autonomia i de la normalització lingüística i cultural, perd salvant algun cas excepcional no es nota que
s'adaptin de forma gradual a un futur autbnom en que
la llengua catalana hagi d'arribar a la normalitat. Comprenem les limitacions del públic lector, fins un cert
punt, perb: quina excusa hi ha per no fer unes pigines
més i més extenses destinades als cent mil infants i allots que estan estudiant catali?
La veritat és que, a part de la revista "Lluc" i de
"Mallorca Socialista", que són íntegrament en catali,
només entre la premsa política ("Les nostres illes") i,
sobretot, entre la premsa forana ("El Gall", "Felanitx",
etc.) es nota un dinamisme normalitzador. Altres intents
de revistes setmanals on el catali tenia presencia s'han
vist frustrats. No seran capacos d'aglutinar-se els nostres ciutadans i periodistes en una nova i definitiva
empresa?
A la resta dels mitjans de comunicació, la presencia
de la nostra llengua és desigual, per6 insuficient en
general:
-En el llibre i e l disc és probablement on s'ha avancat més, pero no en la literatura de consum o en el disc
de "ballables".
-Els escenaris teatrals i els recitals de cancó funcionen en catal: en unes proporcions molt semblants a les
del castelli.
-El cinema es fa majorment en castelli, i fins i tot

es projecten més pel.lícules en idiomes estrangers (subti-

tulades) que en catala. La baixa producció en la nostra
llengua explica una mica l a situació; afortunadament,
són cada dia més les pel.lícules fetes o doblades al cata18, i tenen un Bxit de públic que permet augurar-los un
bon futur. En canvi, moltes vegades els distribuidors i
els empresaris cinematogrifics de les nostres illes presenten pel.lícules catalanes en la seva versió castellana o,
simplement, no les projecten. I la crítica cinematogrifica, que més aviat és una caixa de ressonincia publicitiria, no se'n queixa!

AUTONOMIA O ANOMIA?
Després de repassar la situació lingüística en aquests
camps, comprovam ficilment que, per més que la Ilengua catalana sigui encara majoritiria en els usos col.10quials, en totes les funcions especialitzades es manté el
predomini diglbssic del castelli. La castellanització continua avancant entre la societat, encara que el catali hagi guanyat algun petit espai que no tenia. El castelli
creix quantitativament i el catali qualitativament.
La fase diglbssica en que es troben les nostres illes
és molt avancada, i no es resoldri de manera favorable
a la nostra llengua si no es produeix una reacci6 decidida i organitzada per part de tota la població, comencant pels poders públics. El crit d'alerta que va llan~ar
la revista "Els Marges" en el seu núm. 15 continua ressonant sense resposta institucional clara a les ~alears.'
Aixb fa pensar en una rara contradicció entre els
objectius i els mitjans. Públicament es declara una vegada i una altra que I'objectiu en política cultural és la normalització, la recuperació de la normalitat lingüística i
cultural, I'autonomia del nostre poble.
En canvi, en el terreny dels mitjans no es nota que
s'adoptin els procediments adequats perque els objectius
-que no plouen mai del cel- arribin a fer-se realitat.
Aquest estat de coses recorda massa el concepte del
socibleg Robert K. Merton, segons el qual proposar a una
societat uns objectius sense donar-li els mitjans d'aconseguir-10s crea una situació d1Anomia, caracteritzada per
la gravetat de les tensions, conflictes i frustracions que
s'hi produeixen.
No s'assemblen massa, aquestes dues paraules dlAutonomia i Anomia?, seran capacos els poders públics de

(7) Era I'article-manifest Una nació sense estat, un poble sense llengua? Curiosament, sembla que els polítics no nacionalistes estan
propiciant que s'arribi a la conclusió que, sense estat propi, tot poble és expoliat lingüísticament.

,

1

permetre que es frustrin una vegada més les aspiracions
autonbmiques d'aquestes illes, secularment sotmeses a
la dependincia i la despersonalització?
Arribarem a I'autonomia o a I'anomia?

DE RE FICARIA: CAT. "BORDISSOTS" I "PARATJALS"
Joan Veny

om el pescador de grumeig només llan~ala canya quan ha aconseguit, amb I'esca adequada,
atreure els peixos a la seva pesquera, així I'etimologista no pot aventurar cales etimolbgiques precipitades sense haver preparat el seu terreny sobretot amb
I'arreplega de dades documentals i dialectolbgiques. Ara
bé, la informació documental relativa a forca vocables ha
estat, durant temps, preciria, insuficient o desaprofitada
i, a ['entretant, el cabal dialectal s'ha anat enriquint a
través d'atlas i monografies. No és estrany que I'etimbleg
que treballava dos o tres decennis enrera, amb migradesa
de fonts, deixis certs mots desatesos en I'aclariment del
seu origen i vicissituds i d'altres sense decidir-se entre
dues alternatives.
Voldria il.lustrar el que precedeix amb dues mostres
relatives als noms de dues esp6cies de figues, d'irea catalana continental i balear, les figues bordissot i les figues
paratjals. Comprovarem com la troballa de dades antigues i diatbpiques en el primer cas confirmen anteriors
interpretacions i en e l segon ens ajuden a fer noves
propostes.1

2. DESCRIPCIO
Se'n coneixen dues varietats, la negra i la blanca. La
negra "té la pell forta i un poc clivellada, de color completament negre amb un polsim blavenc, i t é un gust exquisit per a menjar verda (és a dir, sense secar). La bordissot blanca t é la pell verda i en esser seca molt blanca;
6s fina de molsa i molt dolca de gust; és la reina de les
figues seques" (DCVB, s.v.).

3. PROBLEMA ETIMOL~GIC
Sobre I'origen del mot, afirma el DCVB (s.v.1: "és
possible que vingui de Burjassot, nom d'un poble valenci8 (Wartburg F E W ) ~perb
,
no és segur, i de totes maneres és evident la influ6ncia de bordís". Aquest mot, a la
mateixa obra, és definit d'aquesta manera per a les Brees
que s'assenyalen: "/I1 Arbre bord, especialment I'olivera (Gandesa, Tortosa); 112 Bordall, brot que neix en la
soca o rabassa d'un arbre (Tortosa, Morella, Llucena)".

(1) Les abreviatures de les obres més usades són: DCVB (= ALCOVER - MOLL: Diccionari catat%-valencid-balear,Palma de MaUorca, 1930 - 1962). DCEC (= J. COROMINES: Diccionario critico etitnológico de la lengua castellana, Madrid 1954). Dicc. Aguiló
(=Diccionari Aguiló, materials lexicografics aplegats per Marian Aguil6 i Fuster, revisats i publicats sota la cura de P. Fabra i de
M. de Montoliu, Barcelona 1918 - 1934). ALDC (=Atlas lingüistic del domini catald, en curs de preparació a la Universitat de
Barcelona). GEC (= Gran EnciclopPdia Catalana, Barcelona 1969 - 1980).

es
1. 637 a.
(2) W. von WARTBURG: Franzosisches E t ~ ~ m o l o ~ i s c hCl'brterbuck.
t i bourjassoto, etc. (cf. nota 12).

5.v.

Brrrjazot "dorl' I)ci Valencia". a proposit de I'occi-

4. VARIANTS DIALECTALS I LA SEVA DISTRIBU-

CIO GEOCRAFICA
Les dues variants que ens dóna a coniixer el DCVB,
amb llurs irees respectives, són: a) Figa de Burjassot
(occidental, valencii); b) bordissot (Empordi, Camp de
Tarragona, Balears) (s.v. figa i bordissot).
A través de I'Atlas Lingüístic del Domini Catala
(i de qualque informació ~ o m ~ l e m e n t i r i apodem
)~,
enriquir el nombre de variants i fer precisions geogrifiques:
a) Figa de Burtjassot
(Amposta [Montsii], Pego
[Dénia]), f. de Putjassot (Muro del Comtat [Alcoi]),
bortjassots (Borriana [Plana de Castelló]), burtjasot (UIIdecona * [Montsii]) .
b) Figa de Burtxassot (Mas de Barberans [Montsii],
Sant Jordi del Maestrat *), burtxassot (Adzeneta del
Maestrat, Casinos [Camp de Lllria], Mequinensa [Baix
me inca], Favara [Matarranya], Roquetes [Baix Ebre]),
burtxassots (Cabanes de I'Arc [Maestrat]), burtxassota
(Horta de Sant Joan [Terra Alta]).
c) Burdissot (Estagell [Rosselló], Santanyí, Llucmajor, Campos * [Mallorca], Ciutadella, Es Migjorn, Maó
enor orca])' , bordissot (Granyena de les Garrigues,
L'Ametlla de Mar [Baix Ebre], XBbia [Dénia]), fga de
burdisot (Alió [Alt Camp]), f. de bardissot (Sant Jaume
Sesoliveres [Anoia]), f. de bordigassot (Riba-roja dlEbre
[Ribera d'Ebre]). Deixo de costat probables formes congeneres de I'occiti, italii i portuguis (Cf. nota 12). Vegeu mapa núm. l .

La documentació, no tinguda en compte abans
-perqui no es coneixia 6- ens aclareix de manera clara
I'itim i I'evolució ulterior. Els documents que he trobat
són, per ordre cronolhgic, els següents:
1390: El rei Joan I, des de Saragossa, sol.licita de
Mallorca la tramesa de set "esqueixs de figuera de Bugicot per a plantar-10s"en lo verger de la ~ljaffaria".'

. 1496: "Venint lo temps de IesfiguesdeBujagot e
dels rayms".8
S. XV: "De empaltar figuera .de burjagot que sia
primarenqua, o tardana. Si vols empeltar figuera de burjagot que sia primarenqua, empelta-la en figuera albocor
local o cocorella blanqua, e hauris figues primarenques
de burjagot. E si vols que sia tardana, en figuera b ~ r d a " . ~

S. XV: Bartomeu Font, a la seva Historia de Llucmajor,' o esmenta, a més de les martinenques i albacor,
les bordissot com a figues documentades aquest mateix
segle a aquell poble mallorquí.

6. INTERPRETACI~DE LES VARIANTS.
A la llum de les citacions anteriors, és evident que el
nom del poble de I'Horta de Valincia, Burjassot, representa la base del nom de la figa
que s'hi produis i que
conegué una remarcable expansió a I'Edat Mitjana, com
ho proven la documentació i el fet d'haver traspassat el
nom d'origen les fronteres dels Pai'sos Catalans, amb les
naturals modificacions.'
Les figues de Valhncia aparei-

''

(3) Les localitats de les quals he rebut aquest tipus &informació van seguides d'asterisc,; he fet el mateix amb les dades complementiries relatives a les paratjals (3 9).
(4) Adopto aquest grafema -fj-per a indicar la palatal africada sonora i el grafema -tx- per al corresponent sord.
(5) Només esmento alguns punts de Mallorca i Menorca; de fet, perb, en el món rurd el nom d'aquestes figues és corrent a les dues
illes. En canvi, no l'he detectat a Eivissa, encara que així sembli desprendre's de la localitzaci6 donada pel DCVB (Balears).
(6) O perqui havia passat per malla, cf. doc. de 1496 citat a aquest mateix parigraf.
(7) José Ma. MADURELL MGRIMON: La Aljaferia Real de Zaragoza. Notas para su historia, "Hispania" (Madrid), XXI, 1961,543,
doc. 50; reprodui't per Miguel GUAL CAMARENA: Vocabulario del comercio medieval, Tarragona, 1968, p. 317.
(8) P. de BOFARULL: Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, XXVIII, 108, esmentat per
Dicc. Aguiló, s.v. i per GUAL CAMARENA, op. cit., p. 317.

(9) Rosa Ma RAICH I ESCURSELL: L 'agricultura a Catalunya a través d'un manuscrit del segle XK Tesi de Llicenciatura mecanografiada, Facultat de Geografia i Histbria de la Universitat de Barcelona, setembre 1978, p. 48.
(10) 11, Mallorca, 1974, p. 158.
(11) Com ja va fer notar Wartburg, cf. nota 2.
(12) Tot arribant a1 murcii bujarasol (DCEC, s.v.), occiti bourjassoto, portuguis boijagote, genovis brigessottu, italii bergiotto i variants
(FEW, ibidem); per a les variants occitanes, vegeu F. MISTRAL: Lou tresor don Felibrige. Aix - en - Provence - Avignon - Paris 1878

-

--

invariable al plural (figues burtiassot, mbgrden les
burtjassot) O bé com a variable (les burtiassots); fga de
putlassot Presenta una P que arranca de ItarticulaciÓ
oclusiva de la b, fins i tot intervocdlica -com en aquest

xen constantment -entre d'altres- els segles medie1 3 i $dhuc a l'kpoca romana es troba una ficus sacuntina 'figa de Sagunt' al.ludida a diverses fonts (Cató,
Plaute, d li ni).'
Es freqüent que a una casta de figa es doni e l nom
del lloc o comarca on aquesta es produeix en condicions

Cas, per fonosintaxi-, que t é lloc sovint en valencid i
r
a vegades dóna lloc a substitucions de b per p ( ~ eexemple, pepe negre 'pebre negre', mans palpes 'mans balbes'.
barca de capotatge, 'barca de cabotatge', etc."), tot
ajudant-hi probablement la desconnexió semdntica dels

favorables. Les dues estructures més freqüents d'aquest
tipus de denominació són:

+ (top&nim): figa de Fraga,f. de
d;llger, f. d'Esmirna, f. d'Acra o f. d'Acara,'

a) ~i~~ +de

perdi,

parlants amb el nom del poble i potser algun creuament
amb putjar 'pujar'. No cal dir que les variants del tipus

etc.

burtxassot, amb

b)
+(odiectiu gentilici): figa alacantina (= d'Alacant), f. maelhna (= de Maella), f: napolitana, napoletana o poletana (= de Nipols), f. segavera o segatrenca
(= de la Segarra), ant. f. morcienca (= de Múrcia), etc.
Aquest tipirs de formació ja era freqüent en llatí (ficus
Alexandrina, f. Carica, f. Ebusia, f. Herculanea, etc.)

da de

apitxaperb dn conegudestambé fora del

valencid apitxat.l 9
En canvi a les irees més allunyades de I'Horta valenciana, és a dir, a l Nord, del Baix Camp fins al Rosse116, passant per I'Empordd, al Sud, a alguna localitat extrema meridional valenciana, i a I'Est, delld el mar, a
~
~
i M
l ~ el mot
l ~ primitiu,
~~ burtjassot,
~~
per
~ ~un ~ ~
desvinculament més gran amb el topbnim, ha pogut
notable
(bordissot), de tal
sofrir una
manera que s,ha dubtat de I,origen topon,-mic
del mot
(cf. 3). Vegem a continuaci~,es raons dfaquest can-

.'

Com 6s natural, les formes més acostades a la primitiva, al topbnim, s'estenen pel País Valencii, tot enfilant-se pel Montsid, Baix Ebre i Baix Cinca. Intentem
explicar les diverses variants: burfjasot deu la seva /z/
a una assimilació a la sonoritat de ['africada anterior
/$/; burtxassota és una feminització que t é com a punt
de partida e l pas figa de Burtxassot-

/i/,corresponen a I'articulació

lzl,l 8

vi ¡ alguna altra

figa burtxas-

Bordissot o burdissot arranca de Burjassot, amb
de la vocal pretbnica en i, visible ja en
el text de 1390 (Bugj~ot,cf. 5 5 ) , semblant a la degegmt en &ant, aljcecar-se en aljcicar-se, etc.; a partir

sot-(figa)
burtxassota, amb interpretació adjectival
de burtxassot que, per concordanca amb e l substantiu
precedent, rep la marca de femení, d'acord amb el model figa alacantina; com passa amb mots d'aquesta naturalesa, burtjassot (0 la Seva variant) pot Usar-Se Com

d'aquesta fase, per6 sense que sigui priviament necesdriaa tot arreu, i en lResmentat
clima de desvincula-

(13) Les figues de Val6ncia hi són esmentades sovint (cf. GUAL CAMARENA, op. cit., p. 316-317); concretament Burjassot, per& no
sembla distingir-se els temps moderns especialment per la seva producció ficaria (cf. Antonio Josef CAVANILLES: Observaciones
sobre la Historia Natural, Geografia, Agricultura, poblacion y fmtos del Reyno de Valencia, Madrid 1795, I , p. 147; P. MADOZ:
Dicciomrio geogra'fico-estadistico-histbricoy sus posesiones d e Ultramar, IV, Madrid 1846; Jo& MARTINEZ ALOy: Provincia
de Valencia, dins Geografia General del Reino d e Valencia dirigida por F. CARRERAS CANDI, Barcelona, s.a., pp. 932-946.
(14) Jacques ANDRE: Lexique des termes d e botanique en latin. Paris 1956, p. 138.
(15) La primera forma és recollida pel DCVB, també amb la variant figa Acre, al Camp de Tarragona, Priorat i Ribera $Ebre (s.v.fign);
la segona, per I'ALDC, a Tarragona i Vilalba dels Arcs.
(16) J. ANDRE: Op. cit., pp. 136-138.
(17) Vegeu Joaquim RAFEL FONTANALS: Fonologia diacrdnica catalana: aspectos metodoldgics, dins "Problemes de Llengua i Literatura Catalanes". Actes del I1 Col.loqui Internacional sobre el catala (Amsterdam 1970). Abadia de Montserrat, 1976, p. 63-64;
Joan VENY: El valencid meridional, ibidem, p. 171 i nota 65.
(18) Sobre I'apitxat, vegeu M. SANCHIS GUARNER: Extensión y vitalidad del dialecto valenciano 'i2pitxat". Revista de Filologia Española, XXIII, 1936, pp. 4 5 6 2 ; ID: Apitxat, dins GEC, s.v.; Edelmira AMAT ALAPONT: El valenciano "apitxat". Tesi de Llicenciatura mecanografiada, Facultat de Filosofia i Lletres, setembre de 1974.
(19) Cf. mapa núm. 2.
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ció del topbnim, I'homonimització amb bordís -com
insinua el DCVB- o potser amb bord,20 car aquell
coneix una Brea restringida (cf. 3 31, va provooar el
canvi cap a bordissot (variant ja documentada a Ma5), sense, perb, que en la susdillorca el s. XV, cf.
ta homonimització intervingués el significat, per t a l
com les figues en qüestió no tenen res de bordes. Són

s

altres mod.ificacions: bordigassof, creuat amb bordegas o bordigas, i bardissot, homonimitzat amb bardissa o degut a una tendencia a afeblir en una neutra
la vocal de la síl.laba inicial (cf. pot6 > petó * gotimel1 >gatimell, etc.) .2

11. Les figues PARATIALS

El DCVB descriu aix( la figa paratjal: "És blanca o
groga, de vegades amb ratlles verdoses o fosques, grossa,
de pell prima i de molsa groguenca i aigualosa, en unes
regions molt bones, en altres no tant" (s.v. figa), "agostenca, de fruita grossa, aplanada, de color clar" (s.v.
naretial)
.r-- --a--,

8. MANCA DE PROPOSTA ETIMOL~GICA
Ningú, fins ara, s'ha ocupat, que jo sipiga, de donar
una explicació de I'oligen del nom d'aquesta classe de figues. Veurem com, amb I'ajut dels dialectes i el suport.
de la documentació, podrem fer una proposta molt
versemblant.

9. VARIANTS I LLUR WREA

GEOGRAFICA

Basant-me en les dades del DCVB (s.v. figa i paret-

jal) i de I'ALDC, vet aquí les variants que he Pogut recollir (si no especifico l a font, vol dir que la localització
es troba a les dues obres):

paratjal (Mallorca, Menorca); paretjal (Tortosa
[DCVB]. Algímia de la Baronia [ALDC]); pareja1 (Caste116 [DCVB], Sant Mateu del Maestrat [AtDCl, Sant

Jordi del Maestrat*); figa de parejal (Vinarbs [ALDC]);
paletjal (R ibera de Xúquer, Pego [DCVB]); peletjal (Caste116 de la Plana [ALDC]); paratjalina ( S'Alqueria Blanca [Mallorca] [DCVB]); paratja (Rossell [Maestrat]
[ALDC]). Crido I'atencio sobre aquesta darrera forma,
que no havia estat donada a coniixer, perqui ens ajudarB en la nostra recerca. (Per a la distribució de formes
detectades, vegeu mapa núm. 2).

10. UNA POSSIBILITAT ETIMOL~GICA A REBUTJAR
La manca de dades medievals obstaculitzava el camí
a una correcta interpretació etimolbgica. Hom podia haver pensat en un derivat de pera, al.ludint a la seva eventual estructura piriforme; no resultava difícil trobar casos semblants, com, per exemple, el de Costitx (Mallorca) on hi ha una casta de figa que es diu de la pera
(DCVB, S.V. figa), perd és una idea que cal descartar per
dues raons: a) l a paratjal no té en absolut forma de pera
(així com, en canvi, podria admetre's aquesta semblanca
per a la coll de dama, per ex.); b) I'hipotetic derivat hauria estat en -al (i no en ejal), com d'infem s'ha format
figuera infernal, de carabassa, pera cdrabassal, de formiga, pera formiga1 (per la seva petitesa), de verd, figa ver-

dal, etc.
11.

IMPORTANCIADE LA DOCUMENTACI~

El primer diccionari histbric que esmenta el mot és
el Diccionari Aguil3: "Paratjal (Mallorca). Una de les
especies de figues; s'aplica també a la dona baixa i grassa". No he localitzat el mot a reculls IexicogrBfics insulars tan importants com el de Figuera
i~ m e n ~ u a l . ~
Ens hem de considerar afortunats d'haver trobat a l
Ductat d'Agrcultura abans esmentat (cf. nota 9)el següent passatge que ens obre un camí fBcil:
"Qui vol que figueres de peratge axí com julies e
d'altres, que n.i ha de diverses natures, retenguen les figues, el dia de Sant Johan culla de les cabrafigues e sien
enfilades en fils lonchs e poseu-ne per moltes branques

(20) Uso homonimització amb el sentit d'acostament formal d'un mot a un altre, afavorit o no pel significat (cf. J. VENY: Estudis de
Geolingüística catalana, Barcelona 1978, pp. 107-130).
(21) Penso tenir ocasió qualque dia d'ocupar-me extensament d'aquest canvi fon6tic.
(22) Pere A. FIGUERA: Diccionari mallorquí-castelld, Palma 1840.
(23) Juan Jo& AMENGUAL: Nuevo Diccionario mollorquin-castellano-latin, Palma, 1858-1878.

d'aquella figuera que no atura figues e sens dupte reten-

milació de laterals (com peletjal, on s'ha juntat I'assimila-

dri-les" (p. 37).24
Recordem que e l manuscrit estudiat per Rosa Ma

cio vocilica), i parejal, articulada amb una palatal fricativa 1.21 propia d'algunes Brees del Maestrat (comfege, fet-

Raich pertany al s. XV i I'escriva es confessa natural de
Sant Mateu del Maestrat; les característiques lingüístiques del text confirmen aquesta adscripció occidental:
efectivament, es distingeixen amb f o r ~ aregularitat les
vocals itones a i e, apareix algun subjuntiu present en
-o rasso, faci') així com certs vocables occidentals, entre els quals I'esmentat (figueres de) paratge viu encara
actualmente, sota la variant paratja, a Rossell (cf. 5 9),
poble també del ~ a e s t r a t . ~ ' Aquestes formes -Ifantiga i la dialectal- ens donen la clau de I'origen del nom
més freqüent d'aquestes figues, paratials, que, en bona
l6gica, ha d'ésser una derivat de paratge. Tractaré, des
d'ara, d'explicar les modificacions formals, segons les
comarques, i després m'ocuparé de I'aspecte semintic,
6s a dir, tractaré d'esbrinar quin dels dos significats de
paratge és la base del derivat.

ge, mege, metge, etc.).

12. CAUSES DE LES VARIANTS FORMALS
L'actual variant de Rossell, paratja -bell exemple
d'estabilitat 18xica- pot deure la seva a, en lloc de la -e
primitiva, al fet de partir de la denominació sintagmitica
una f&a de paratge-+ una (figa de) paratgeuna paratja, per atracció del genere de figa (semblantment afiga de burtjassot ----,(figa burtjassot-+ burtjassota
(cf. 3 4b i 6).
La pronúncia balear paratjal no presenta variants degut a I'articulació neutra de les vocals Btones; sí, en canvi, la del catali de Valencia, on trobem paretjal, resultat
d'una dissmilació vocBlica, paletjal, producte d'una assi-

13. CAIRE LEXICO~EMANTIC
Es evident que paratjal (i els seus afins) és un derivat
de paratge, per6 aquest mot té dos significats, millor dir,
es tracta de dos mots homonims, d'origen diferent: paratgel vol dir 'indret, lloc (poc concretat)';paratge2 significava "noblesa de caricter rural" (GEC, s.v.1. ¿De
quin dels dos és tributari paratjal?

14. A) Paratgel este en relació amb el verb parar 'fer
permanencia, fer cap a algun Iloc'. Paratge hauria volgut
dir 'acció de parar-se', després 'Iloc on hom es para' i finalment 'lloc, indret'. Una figuera paratja1 hauria signifivat 'figuera brotada a un paratge, no plantada, silvestre,
borda'. Per6 hem de renunciar a aital explicació sobretot perque el text es refereix a especies de figueres que
normalment produeixen figues (observeu que també s'hi
esmenten les actuals julienques o les julies
per 13poca de la maturació), per6 que no'les retenen; aleshores,
per aconseguir-ho, hom aconsella de penjar-hi enfilalls de
cabrafigues (o figueres silvestres), partint d'una recomanació de ~al.ladi.~' El nom antic de la figuera salvatge
era cabrafiguera, cabrafiga; Cabrafic es manté en toponímia (Castellar del Valles, Campello [DCVB]), així com
Gzbrafeixet
CAPR lF ICETUM 'Iloc de cabrafigues'
~ apareix un tractament
(Rasquera [Ribera d ' ~ b r e ] ) ?on
mossaribic de la C'.
D'altra banda, paratge] no es documenta abans del

<

(24) He canviat la coma de l a frase "retenguen les figues el dia de Sant Johan, culla
d'acord amb I'actual pronúncia del mot a Eivissa.

..." per manca de sentit, i no he accentuat julies,

(25) Entre altres característiques occidentals remarquem giner 'gener', incoatius en -ix (i no en -eix) com rebblix 'rebleix' i poddrix
'podreix', certs mots com exobrir 'cavar al voltant d'un arbre', virbar 'birbar, eixarcolar', carrasqua 'alzina', bellotes 'aglans', avena
'civada', (pedres) codices 'pedres Uises de. riera', etc., 1'6s d'alguna mesura referida a Valencia i la inclusió d'algunes dites aragoneses relatives a la sembra i la collita. No manquen alguns trets orientals potser imputables a I'original o a una cbpiaanterior, (original aquí deu voler dir el més conservat).
(26) Vegeu nota 24.
(27) "Aliqui inter ficarias caprifici arbores serunt, ut non sit necesse per singulas arbores pro remedio eadem poma suspendi. Mense
Junio circa solstitium caprificandae sunt arbores fici, id est, suspendendi grossi ex caprifico lino velut serta pertusi" (Les agronomes latins [Caton, Varron, Columelle, ~alladius],M. NISARD, Paris, 1864, IV, 10, p. 588) (= "Alguns planten figueres salvatges
entre les figueres, per tal d'estalviar-se de penjar-ne aquells fruits com a remei. El mes de juny, cap al solstici, cal caprificar les figueres, és a dir, penjar-hi, com a garlandes, enfilalls de figues salvatges.
(28) J. COROMINES: Estudis de toponímia catalana, 11, Barcelona 1970, p. 154.

s. XVI; e l DCVB esmenta, com a més antic, un docu-

ment de 1535: entre aquest i els testimonis contemporanis adduits al DCVB, puc aportar aquestes atestacions
de fonts epistolars:

1790: "Observo desitja lo infórmia dels Blats del
Nort, sos preus, qualitats y paratges haont se cull, lo
qual trobari notat al peu de esta essent de bona qualitat,
pues no basta dir ser de tal indret per ser bo".29
1791 : "Ningún de esta (Mataró) té lo magatzem en
millor paratge que lo meu per vendrer per menor".30

'

Tot i que la documentació castellana de paraje és anterior (s. XV) i que d'allí hauria passat a I'italii i al francis (segons proposa Zaccaria i admet Coromines, DCEC,
s.v.1 i que manca de derivats tradiciona~s?~
emguardaré
prou de considerar e l mot d'influincia castellana, per tal
com I'evolució es pot donar perfectament a partir del parar catali comentat al principi d'aquest parigraf.
Així, doncs, valoro sobretot el primer argument en
contra de la derivació de paratjal <paratge.

15. B) El paratge2 resulta, al meu parer, molt més versemblant com a punt de partida per les següents raons:
-, sense

esser magnat, noble o cavaller, procedia de llinatge militar o aloer, i tenia una casa pairal (unadomus, torre, sala o quadra), gaudia d'un patrimoni suficient per no haver-se de dedicar a treballs manuals o mecinics i era apte
per ésser fet cavaller, disposava de cavall i armes si era
cridat pel sobiri, perb no era un professional de la milícia, com e l cavaller (...) Poden esser considerats com la
m6s petita noblesa de carhcter rural". El mot deriva de
par 'igual' pel fet d'haver estat apariats (Tomic) o parat-

(29) Ap. A.

MART^ 1 COLL:

cases de paratge haurien substituit els masos a partir
del comte Borrell, segons relata Tomic (ap. DCVB, s.v.).
b) La documentació és antiga i abundosa (R. Llull,
Muntaner, Turmeda, Tomic, Jaume Roig, Libre del romiatge del venturós pelegri (c.f. DCVB, s.~.);hi afegeixo
encara aquest document mallorquí medieval al.lusiu a
una qüestió entre els jurats de Ciutat:

1343: "10s hbmens generoses e de paratge e privilegiats de privilegi militar".34

1836: "Part, Iloch, estanciaV.j

a) "L'home de paratge -ens diu la GEC

juts (Turell) a cavallers tots aquells que podien armar-se
i sostenir un cavall (DCVB, s.v. paratge i paratjut). Les

Com a mostra de la tradicionalitat del mot, tenim a més, la formació de derivats com paratgiu 'noble'
(s. XIY), paratjar 'tenir paria, esser igual en dignitat'
(s. XVI), (ap. DCVB, s.v.), així com el desenvolupament
antroponímic del terme: Paratge (o la variant Paratges)
és un llinatge estis pel catali orientaL3'
C)

16. ¿Quin era el sentit primitiu de figues de paratge o figues paratjals? Puix que a certes comarques són considerades de gran qualitat i gaudeixen de bona fama, podem
deduir que eren les figues destinades a I'home de paratge, o, simplement, al paratge, 6s a dir, les figues grosses i
exquisides que el pagis oferia, en qualitat de censal o de
present, al senyor de les terres que aquell conreava.
Qualsevol altre producte de la terra, sotmis a unes condicions semblants, podia sofrir e l mateix canvi semintic:
així, el paratge recollit a Premii amb el significat de 'rov e l l ~ ' ~no deu esser més que una reducció de bolets de
(o rovellons de) paratge, és a dir, els bolets, els rovellons
destinats, reservats al senyor.
La meva interpretació ve abonada per un procés
semintic paral.lel que es registra en castelli, on (higo)
doñegal o doñigal (mudat en boñigal) 3 A designa una cas-

Cartes d'un mestre veler (1 770-1794), Mataró, 1967, p. 117.

(30) Ibidem, p. 116.
(31) P. LABBRNIA: Diccionari de la llengua catala&, Barcelona 1836, S.V.
(32) Només trobo paratgívol a Verdaguer, probable creació del poeta, i paratjal 'lloc, indret', esmentat per Griera (Tresor de la llengua
s.v.) que no sembla mereixer credibilitat per tal com no addueix cap font.
(33) L'article és signat per Armand de FLWIA.
(34) Ap. Ramon

ROSSELL^:

Histdria de Manacor. Segle XIV, Mallorca, 1978, p. 109.

(35) Cf. DCVB i F. de B. MOLL: Els llinatges catalans, Palma de Mallorca, 1959, p. 350.
(36) F. MASCLANS I GIRVEIS: Els noms vulgars de les plantes a les terres catalanes, Barcelona, 1954, i DCVB, S.V.
(37) Vegeu Maria MOLINER Diccionario de uso del espafiol, Madrid, 1973, S.V.
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c) La conveniencia d'excloure I'entrada 4 de parat-

ta de figa grossa i de color, e l nom de la qual prové de
DOMNICALE 'relatiu, destinat al senyor, propietat
del senyor'.38 Doñegal és esmentat ja e l 1601 per F. del

ge 'rovelló' (DCVB) per introduir-la simplement com
accepció de I'entrada 3 del mateix mot.

Rosal com a "specie de higo de Andaluzia, como dominical, que es señoril o higo de se~ores".~

paratjal, d'acord amb el substantiu paratge del qual

d) La forma ortografica que caldre admetre seri
deriva.

111. Conclusions i suggeriments
18. ALGUNES RECOMANACIONS

17. CONCLUSIONS
1) Pel que fa a bordissot, resta palesa I'actitud assenyada i correcta del DCVB: els documents medievals
donats a conhixer aqui reforcen e l topbnim Burjassot
com a punt de partida, amb algunes modificacions, una
d'elles, bordissot, resultat d'una homonimització, no
afavorida pel significat, amb bordis o bord; és a les extremitats del domini continental i a les Illes on, per desconnexió amb el topbnim, s'ha imposat aquesta variant
més allunyada de I'originiria; en canvi, fora dels límits
del catali, no manquen formes ben afins a la primitiva
(per exemple, occiti bourjassoto, cf. nota 12).
2) Quant a les figues paratjals, les noves dades dels
dialectes i la documentació del segle XV, parca per6
valuosa, revelada per primer cop aqui amb un objectiu
etimolbgic, mostren la seva evident derivació de parat-

g e ~ . En aquest respecte, de I'observació dels fets assenyalats a aquesta segona part del treball, és útil de remarcar els següents punts:
a) L'arrecerament d'arcaismes en llengües especialitzades, de les quals I'hortícola és una mostra.40
b) La concomitincia entre balear i valenci5, en
relacib amb la tendencia arcaitzant dels dos dialectes sobretot per llur condició d'irees posteriors, de
co~onització.~

El lexicbgraf mallorquí Pere Antoni Figuera (1772 1847), francisce exclaustrat, seguint una tradició rominica de segles enrera, que avui ens fa somriure, al seu
Diccionari esmentat (cf. nota 22) definia la figuera així:
"abre molt conegut a Mallorca". Abans que un nou
Figuera, a causa del creixent rebuig de les figues com a
producte d'engreix porcí i de la substitució de I'arbre
per d'altres conreus més productius, arribi a escriure:
"Figuera. Arbre poc (o gens) conegut a Mallorca", gosaria fer algunes recomanacions entorn el món linguístic de les figues:
a) Emprendre un estudi exhaustiu de la cultura
popular relativa a les figueres i llur cultiu, les figues, els
noms de les seves esptkies, els procediments d'assecament i conservació, les locucions i les cancons populars
que hi tenen relació, etc.42
b) Classificar els diversos noms segons les seves motivacions Iixico-semintiques (proced8ncia, color, forma,
bpoca de maturació, introductor de I'esphcie, etc.).
c) Per tal d'ajudar a la tasca anterior, completar, en
una perspectiva diacrbnica, la informació sincrbnica sobre els noms de les espbcies; alguns, com figa bergunya,

J: de coll de dama, f. cocorella, J: galgeliga, J: julienca,
J: de Pamis, f. sejola, f. xereca, resulten especialment
atractius.

Aportar documentació adient pot fer llum

(38) Semblantment, el donegal 'botifarra de carns bones que es fa del budell gros del porc' (Pla d'Urgell, Segarra, Solsona), procedent de
DOMINICALE, és atribui't hipoteticament -al costat d'una altra interpretació- pel DCVB al fet que "aquest (embotit) fos ofert
com a present al senyor feudd (dominus) ".
(39) Francisco del ROSAL: Origen y etimologrh- d e todos los vocablos or&inules d e la lengua castellana, ap. s. GIL1 GAYA: Tesoro lexicográfico, Madrid 1960, s . ~ .
(40) El vocabulari mariner és una altra redossa d'arcaisrnes com he pogut comprovar als meus treballs Problemas d e ictionimia catalana.
Actas del V Congreso lnternacional de Estudios Lingiiisticos del Mediterraneo, Madrid 1977, pp. 315-329, i De la bPLlua al tauró:
supervivents catalans del llatí "pistrix" "Randa", núm. 9 , Homenatge a Francesc de B. Moll ( I ) (Barcelona, 1979), pp. 51-62.
(41) Un cas més a afegir a J . VENY: Paralelismos léxicos en 10s dialectos catalanes. Revista de Filologia Española, XLII, 1958-59
/1960/, pp. 91-149, i XLIII, 1960, pp. 117-202.
(42) Voldria remarcar la gran densitat d'informacio que, en aquest respecte, contt el DCVB, S.V.figa.
Em plau regraciar el bon amic Dr. Joan Bastardas, professor de la Universitat de Barcelona, per les seves remarques i sugge~iments.

antiga).

sobre el seu origen, la seva antiguitat o un factor histbric.
d) Enfondir aquest darrer aspecte extern, en relació

e) Estudiar la proliferació sufixal en els mots arre-

amb I'antic ComerC medieval de figues, Per tal de confir-

plegats: verdal, agostenca, blanquella, b o t a d a , deiana,
gavatxona, hivernesca, morisca, porquenya, rogeta, segarrera, en forneixen una mostra variada que augura un

mar I1exist&nciad'aquest tipus de comerC anb certes
contrades o pai'sos, existhncia suggerida pel nom actual,
per6 no per la informació histbrica de q u i disposem
(per exemple, figa d'Acrrr o d'Acara, sense atestació

estudi atractívol.

~
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(segons ALDC, DCVB i informació complemendria)

Mapa núm. 2
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ESQUEMA DE D A M ~HUGUET
Josep Albertí

e u anys més tard veim I'acabament dels 60 i

D

I'inici dels 7 0 amb la perspectiva suficient, amb el
so d e l temps suficient, amb e l significant d e l
temps suficient, c o m per adonar-nos de la naixenqa, aleshores, d'algunes alternatives textuals, arreu dels Pai'sos
Catalans, amb una capacitat de renovació, revolta i compromfs envers el llenguatge, c o m poques vegades s'havien
donat (tan sols a nivells individuals) dins la llarga hegemonia d e l franquisme. L a crisi d e l realisme social, que
va tocar fons d u i a n t aquells anys, va qüestionar seriosament els models literaris vigents, i la poesia, c o m a
capdavantera en sensibilitat, t a l i c o m li pertoca sempre
al llarg d e la histbria, f é u aigua pels quatre costats.
L'aparició d e noves tendencies -des d e la clara bptica de
llibertat, sense consignes ni dogmes- havia de ser dificultosa, i Bdhuc contradictbria, dins la jove poesia catalana.' Tanmateix, pel que fa a les Illes, i especialment a
Mallorca, s'havia d e bastir u n edifici que avui podem
anomenar c o m a r i c en heterogenies de procediment,
madur en trajectbries determinades i positiu en I'estratggia de lluita contra els convencionalismes, el conformisme i d e vegades el menyspreu que envoltaven el t e x t
poetic.

La vida poetica a Mallorca -publicacions gairebé
subterrinies, revistes, accions, etc.- que desemboc3 en
la "nova poesia" dels 70 n o tenia precedents e n els decennis anteriors. Durant els 6 0 mancaren -tant per escassa imaginació c o m per censura- alternatives que Iligassin amb les activitats i guanys de la poesia europea
contemporinia, per anomenar t a n sols una proximitat.
Llibres aillats, poetes solitaris apareixien per esvair-se
poc temps després en un silenci p r o u ~ i m p t o m i t i c . ~
Per afegitó, la gola per u n genere literari més convencional (i més comercial) c o m la novel.la o la prosa creativa,
provoci, t a n t des d e pressupbsits ideolbgics (que possiblement amagaven la incapacitat per comprendre la pregonesa del t e x t en llibertat que és la poesia), c o m des d e
postures tendents a la "professionalització", el trensit
d e molts escriptors que havien comenqat llur treball
en poesia, a la prosa.3 Els primers anys dels 70, doncs,
Mallorca fou terra de ben pocs poetes actius. A causa
d'un b o n nombre d e qüestions q u e s'hauran d'estudiar
des d e camps n o estrictament literaris, ans també socioIbgics i polítics, aquesta situació f o u la que es trobaren
els primers poetes, nascuts els Últims anys 40 o primers
dels 50, disposats a demostrar que la poesia n o havia dit
encara el darrer mot.

(1) Són de consulta imprescindible les dues obres generals següents: Les darreres tend2ncies d e la poesia catalana de Vicenq Altaió i
Josep Maria Sala-Valldaura. Ed. Laia, Barcelona 1980. I La nova poeskr catalana de Joaquim Marco i Jaume Pont. Ed. 62, Barcelona 1980. Vegi's també el meu treball crític sobre aquestes dues obres Love me because nothing happens. Artilugi, núm. 12, amb
puntualitzacions referents a Damii Huguet.
(2) Ens referim a poetes com Bartomeu Fiol, Miquel Bauqh, Guiüem d'Efak, Miquel Angel Riera...

(3) Escriptors com Guüiem Frontera, llor en^ Capelli, Miquel Lbpez Crespi, Francesc de Paula Barcelo...

Un dels joves poetes que escometien la seva escriptura, amb la idea clara de reconstruir la paraula incorruptible, de bastir una estructura ampla i progressiva de fases on encabir-hi la seva prbpia visió del món que I'envoltava i de ['absurd que I'apassionava, aquests anys, fou
Damii Huguet. Tant aquesta introducció com I'aproximació que redactaré tot seguit, són tan sols un esquema de les circumstBncies en que s'ha desenvolupat una
obra a hores d'ara madura i amb possibilitats d'anilisi
a fons. Ell és un dels representants més il.lustratius de
tota aquesta nova "circumstincia poetica".

Damii Huguet i Roig va néixer a Campos (Mallorca)
dia 10 de juny de 1946. La seva família tenia una petita fabrica de material de construcció que ell ha continuat
treballant. Fill Únic, el seu pare va morir quan Damia
era molt jove. Un oncle seu, Miquel Roig i Adrover, ha
desenrotllat una tasca d'escriptor local sense allunyar-se
mai d'un to discret i anacrbnic? Sembla també que un
cosí del seu pare, amagat per por a les represilies feixistes durant i després de la guerra civil del 36, havia escrit,
perb els seus textos no han pogut esser recobrats. Damii
Huguet va estudiar el batxiller al seu poble. Un cop acabats els estudis, tanmateix, no emprengué cap carrera
universitiria, ni inici5 cap altre tipus d'estudis. Des de
Campos i el seu treball a la fibrica familiar, perb, s'obrí
a 'totes les disciplines artístiques, en principi com a espectador i aviat com a actor. D'una manera desordenada e l seu interes creixent per les arts plistiques, pel cinema sobretot, per la fotografia, per I'esport (fou jugador
de I'equip de futbol de Campos), per la pintura i part
damunt de tot per la literatura, féu d'ell un home molt
preparat pel que fa a la sensibilitat i a I'amplitud de coneixements necessaris per a una prictica artística en I'actualitat. El seu cas ens recorda per forga molts dels
exemples avantguardistes de la cultura catalana: el SalvatPapasseit inquiet davant totes les conquestes més
avan~ades,el Foix apassionat per I'esport i I'aviació ...
Tanmateix Huguet, amb aquests guanys, patia de la
manca d'un sistema i d'un metode que li creava llacunes,
mentre la seva gairebé vorac fam de sensacions creixia
tot cavalcant amb destresa les mequines que encara no

eren més que publicitat per als estudiants i protagonistes
de la nova poesia.
Cap a la segona meitat dels anys 60 Damia Huguet
comengari a escriure els seus poemes. El 1969 guanyar i el Premi Blanquerna de Poesia en la seva primera convocatbria, a Manacor, amb el recull Home de primera
ma. El 1966 s'havia sentit vertaderament identificat
amb l a problemitica de la seva terra, amb motiu del
ler. Cicle de Conferencies de Campos, on distints intellectuals parlarien de temes socials mallorquins. Fins
I'any 1972, tanmateix, no veuria publicats els seus primers poemes publicats en un llibre, i aquí comenga
de veres l a seva escriptura, de la qual ens hem d'ocupar
a continuació.

MODEL I PLURALITAT
Hem vist que Damii Huguet no és el típic poeta universitari, perb tampoc no pertany a la tropa semianalfabeta que publica els seus llibres de versos sense comprendre I'imprescindible compromís amb la pluralitat dels
llenguatges que I'artista contemporani no pot refusar.
Huguet no és dels escriptors que viuen als núvols, o, per
emprar un símil que agradava molt als del realisme social, no viu dins una torre d'ivori (com també sembla,
avui, que s'estableix dins partde la genera& poetica jove un cert descompromls estetitzant, no denunciat mai
per cert per la nova crítica). Ben cert és que e l poeta de
Campos no ens ha donat un cos textual destinat a analitzar el que representa dins la seva escala de valors I'escriptura d'avui, perb hem de tornar recordar que aixb, dins
la nova poesia catalana és més aviat el corrent. Tanmateix Huguet ha exercit amb una dedicaci6 d'intel.lectual
conscient i responsable amb els seus criteris la tasca periodlstica, la qual s'eixampla des de la senzilla crbnica
local de la seva vila al treball sobre la cinematografia contemporinia, passant per I'article creatiu sobre les obres
literiries que li han cridat I'atenció, el treball en prosa,
fregant la poesia, per a catilegs de pintors, o les col.laboracions de report als programes de festes populars de
Campos, fins arribar a I'acurada labor d'investigació que
ha fruitat amb e l llibre recent, Bibliografia dels escrip-

tors de Campos (1306-19 79).
Havent assenyalat la multiplicitat de prictiques artístiques que Huguet ha desenvolupat o estudiat, cal

(4) Vid, Els poete; insulars d e postguerra de Manuel Sanchis Guamer. Ed. Moll, Palma de Mallorca 1951. I Cultura i vida a ~ a i l o r c a
entre la guerra i la postguerra (1930-1950) de Josep Massot i Muntaner. Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, Barcelona 1978.

un exemple exacte. Peferencia a Pasolini i al seu film
d'aquest títol, Truffaut, Lazaga, Dylan Thomas, César
Vallejo bastien unes referincies culturals amples i allunyades dels tons lírics abstractes de molta poesia jove.
Aquesta primera edició de Teorema era emmarcada dins
un article del mateix Huguet sobre Blas de Otero. Naturalment, quan va apareixer e l grup de poemes Home
de primera ma, la complexitat de la seva poesia es va
posar immediatament de manifest. La duresa d'un Ilenguatge rural que estrenyia amb forca la m i d'uns símbols i arguments típicament urbans i fins i tot cosmo-

que arribem a la conclusió que el seu text, si no és reprimit per la prbpia voluntat del poeta, haura de ser absorbit per una pluralitat d'experiincies i referents. Sens
dubte ha estat així. Nogensmenys diríem que no és massa arriscat afirmar una presencia modelica dins la poesia
de Damii Huguet que durari -i alguna vegada la traspassari- fins el llibre que trenca en dues epoques la seva
escriptura -Ofici de sords-. Es tracta de Blai Bonet.
Un autor, per altra banda, que a Mallorca no ha influit
només Huguet, ans també alguns dels poetes de la seva generació, com Bernat Nadal, i fins i tot alguns de
formació anterior, com Miquel Angel Riera. Es a dir,

polites, ens demostraren que Huguet assumia una concepció del món des d'un microcosmos -la seva vilad'on extreia una parla rica (i que s'hauria d'anar fent
obsessivament rica amb la seva poesia posterior), mentre se sentia fascinat -i llancat a comprendre'l- pel
cosmos de I'art de mesura universal.
Es tractava, sens dubte, d'una recopilació poetica
on I'examen de les poesies independentment del seu conjunt, centrava I'esquema que I'autor s'havia proposat a
I'hora d'editar : Yo no he pretendido nunca escribir un
libro de poemas, deia Damii Huguet a Santiago Mir6 en
un interviu publicat a Ultima Hora de Palma el 21 d'abril
de 1972. A mi me gusta escribir poemas sueltos, es0 es
todo. Aixb delatava tant una despreocupació per publicar com I'atenció exclusiva pel nucli d'un poemari: e l
poema com unitat, com un text que s'autoabasteix i es
representa en la síntesi, tot i que els mots del poeta ens
puguin semblar ingenus. Per aixb, doncs, cal veure que
les paraules d'Huguet no són casuals. Si llegim amb
atenció aquest primer aplec, al seu interior hi clissarem
la resposta. L'autor redacta cada poema més enlli del
mateix concepte de poesia. Cada text és aixb: un cos
textual, prosaic, narratiu, &pic que determina un gir
profund. El poeta ha provat, doncs, de fer narracions,
i les ha estructurades amb versicles en comptes de fer-ne
proses poitiques. No ha volgut triar cap fórmula estrict a i ha pretes de bastir-ne una que respongués a les seves necessitats, sense, tanmateix, vanar-se d'inventar-ne
una dlin&dita. Aquesta és una característica que el disposa plenament per a la investigació futura. La cons-

si, com veurem, la poesia de Damii Huguet assoleix la
seva afirmació i el seu discurs a partir de la receptabilit a t d'un autentic bombardeig de mites contemporanis
que van des de la música pop al cinema de Truffaut o
de Godard, de la pintura surrealista a Tipies, un model
-el de I'escriptura de Blai Bonet-, amb els seus enginys estilístics i idhuc amb fórmules típiques del poeta
de Santanyí, marca definitivament la seva empremta
passant per damunt tot. Es tracta, sens dubte, d'un enlluernament per un autor propiciat, amb tota seguretat,
per factors que superen I'estrictament literari, i que durant un temps posaren en perill, al nostre entendre,
I'assoliment d'una veu prbpia per part de Damii Huguet.
Aquest, doncs, és un aspecte prou complex, com el
lector hauri sospitat, perque ens dediquem ara a analitzar-10. Caldri que els nostres estudiosos hi esmercin e l
seu temps; la qual cosa, d'altra banda, segurament ens
hauria de portar a conclusions relacionades amb I'obsessi6 dlHuguet d'arrelar-se cada cop més en el llenguatge
-tan ric- de la part forana de Mallorca en una doble
acci6 creadora i reivindicativa a nivell social.

ELS DOS SEGMENTS
A) Damii Huguet es va donar a coneixer com a poeta, ho hem assenyalat més amunt, amb I'atorgament del
Premi Blanquerna el 1969. Tot i que les seves tasques
periodlstiques de corresponsal de Campos a Diario de
Mallorca ja apareixien d'un temps enci, la seva labor
poetica era encara en procés de confecció, i no n'havia
donat cap mostra a la impremta. Home de primera &,
tanmateix, no va esser editat fins tres anys després dins
el recull unitari Poesia 72 de Josep Albertí, D.H., i Bernat Nadal. Un avanC d'aquest poemari, la PeCa titulada
Teorema, fou publicat a les pigines literiries de Diario
de Mallorca dia 29 d'abril de 1971. La mostra feia evident tot d'una els trets de la poesia huguetiana i n'era

trucció textual on el prosaisme no s'ha d'entendre com
una mancanca, sinó com una provatura, incorpora elements típicaments narratius, des de la base irbnica del segon poema, Rancors emparaulats, les enumeracions i sobretot els diilegs o la transcripció d'un text antic recreant-10al tercer poema. qui tendrem altre cop I'inventari de mites com a recurs-decidit de miralls, can-
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tants de moda, Tipies, Antonioni, Bergman, Delvaux,
Duffy; sistema que patentitza les influencies del Blai Bonet de L'evangeli segons un de tants. Vora aquests rastres que deixa Huguet al lector, tant per facilitar-li els
seus camps semintics com per anomenar i enregistrar
els seus miralls i recursos de sublimació, cal assenyalar
que e l poeta per damunt tot, i com va dir Enric Sulli
al seu treball del primer número dlEls Marges, "es pren
a si mate& com a tema". Es el seu ego que burxa per
mil estances on cal designar el nom de I'amor. L'amor
que és el terme per qualificar la forma de relació que e l
subjecte manté amb el seu objecte.

luminosidad". Josep Maria Llompart, en canvi, a
"Damia Huguet i la poesia", afirma que el segon llibre
del poeta "mereixia sens dubte un resso molt més vast
que el que va obtenir atran de la seva publicació ". I
afegeix que "s 'insinuen unes possibilitats de contenció ",

"Nomen Pedro, José, Francisco. Vénen d Espanya. "

amb la qual cosa no ens sentim massa d'acord.
Cinc minuts amb tu, en efecte, eixampla els terrenys
dels primers poemes en vida quotidiana, per6 I'excés hi
és pales i en condicion,a la seva estructura general. Aquí
el' prosaisme fa aparició, i gosaríem de dir que acompanya la parauleria. No creim que aquesta segona mostra
dfHuguet sigui representativa dins el conjunt de la seva
obra, tot i que aquest fou un risc que el poeta va córrer
voluntiriament a f i de trobar el seu Graal, el no-res del
mot contra la depressió i la magnitud de la teripia a través de I'anilisi del trauma o la frustració, del desig o la
mancanca.
Haurien de passar tres anys fins que Huguet donis
a les premses nous llibres, tanmateix el 1976 n'apareixien tres, dos dels quals tanquen el primer segment d'aquesta aproximació, mentre e l tercer obri una nova etapa o segment i inaugura una col.lecci6 poetica dirigida
pel mateix Huguet. Una doble crisii doncs, de la qual
I'autor en surt envigorit. En primer lloc, I'auto-crítica
que ha exercit amb el propi text, segonament la lucidesa davant e l fenomen social de manca d'editores poetiques amb visió prou ampla com per copsar la nova escriptura i ésser-ne difusores. Els llibres esmentats, per6,
tenen els següents títols: a r n de vas, Esquenadeganivet i Ofici de sords. Les elucubracions personals i la mateixa forma estilística presideixen els dos primers llibres,
amb una insistencia obsessiva de tots els mites, per6 alguns poemes ja auguraven un canvi de prlctica, com Terra de mata, dins Esquena de ganivet. Francesc Parcerisas va publicar un article molt aclaridor sobre un d'aquests dos aplecs intitulat La poesia recent de Damia
Huguet, del qual n'extreurem alguns fragments: "En

tot aprofitant un títol problemitic a la Mallorca dels
any s 60: Els forasters.
El segon titol que Huguet va publicar fou Cinc minuts amb tu, Premi Les Illes d'Or 1973, i aparegué dins
la col.leccM Balenguera de I'Editorial Moll, núm. 8. Les
opinions sobre aquest text -compost d'onze poemes
llargs- foren prou divergents. Jaume Melendres va publicar una crítica frontal on deia directament que "no
es un buen libro de poemas", tot i que la soledat i la
por dlHuguet "producen a veces imagenes de intensa

ordre invers al de llur publicació, Carn de vas esta datat
els anys 73 i 74, i Ofici de sords el 75. El primer, dividit en tres parts, comenca essent una clara continuació
de Cinc minuts amb tu, amb poemes llargs, voluntariament feixucs de dicció, abassegadors, d'una adjectivació
més brutal que no pas incisiva, on l'autor sembla decantar-se -com en el cas d'il.lustres predecessors com ara
Andrés Estellés- pel "vomit de la llengua", per la necessitat catarquica de dir tot el que duu dintre, de confessar-se al paper en blanc. Aquesta activitat té perills ben

"He intentat embastar un somni erotic.
Escarnir-me a mi mateix, mascle d 'amor,
amb frecs suaus d 'ombrívolsactes despullats..."
Els versos esmentats pertanyen a Una llunyana habitació emblanquinada, p. 69. Aquests i tants d'altres ja
ens diuen clarament que no som davant un poeta que
emprar6 sistemes estantissos per designar I'objecte.ni per
situar el subjecte. Duresa de mots i de mons, I'erotisme el distanciar2 definitivament del realisme social, i
fins i tot del realisme, encara que Huguet hagi estat definit com a realista. Potser el to prosaic i un cert imfasi que recorda de vegades e l clixé del realisme histbric
hagin fet possible aquest criteri. Perque la fil.lica vigor
que el poeta exhibeix en els seus versos, també confusibles amb un xic de masclisme si el lector no coneix I'entorn social i econbmic que envolta el poeta al seu poble,
determina més aviat una ira que prové de la visió dels
somnis enfrontada a la realitat. El mot, tanmateix, és
desprovei't, en la poesia primera dlHuguet (tasca que
continuari després) de tota ingenuitat, perque el poeta
vesteix de la violincia que demana la seva mirada damunt la vida, mentre la seva definició política no és gens
enigmitica:

coneguts: la repetició, la intranscendincia, la manca de
continguts lírics i morals, l'enfarfagament. . Perills, tots
ells, que Darnia Huguet no sempre ha sabut o volgut bescantar. I cal tenir present que, sovint, aquesta voluntat
d'anoveament poetic és, justament, el sentit m k i m de
la seva poesia: per aixb parlava jo de "necessitat catarquica': Parcer isas assenyala també "un canvi important
a la poesia de Damih Huguet", situat a la segona part
de arn de vas. A l l i on '?'amor substitueix la rabia del
poeta contra si mateix". Hem d'afegir que precisament

una ocasió que no volia que el públic veiés el món tal
com és mentre estigués dins el parc, volia que se sentissin
dins un altre món. La sobrerealitat dlHuguet, de signe
contrari, és la fusió de vida corrent en un medi treballador i tensió imaginativa. Visió, aleshores, del més enlli
del real. Una realitat del món que hi és dins Ofici de
sords, perb precisament per assumir la vida aclaparadora
de I'esperit. Més que mai veim el món en aquests telegrames que són els poemes d'Ofici de sords. Una importincia primerissima es fa evident, unida a la naixenca

aquest camí que insinua Parcerisas s'ha transformat en
un fet quan Huguet ja ens ha donat textos on I'amor
i tota la seva sexualitat han tengut en ell un dels millors
poetes erbtics de la nova poesia.

d'aquesta realitat: llenguatge clavat dins sectors populars es transforma, amb exactesa rara, en obra d'art, demostrant així que fins el mot d'argot troba a la poesia
una funció desmitificadora de tota forma culta que no
sigui dinimica i vertaderament vital.
Haurem de fixar-nos en la citació que obri el llibre.
Res de casual té que pertanyi a un filhsof -la poesia,
I"'acció" és pensament i passió per saber-. L'enriquiment de la llengua amb I'ús a qui fa referencia Rubert de
Ventós al parigraf que encapcala Ofici de sords és un lema bisic dlHuguet. Un lixic que ja coneixíem a d'altres
llibres ara se'ns dóna més seleccionat, amb intencions
arrelades d'una altra forma al cohtext: els poemes tenen en molts de casos una clara -i reeixida- proposició humorística, naturalment crítica i sarcistica, amb
una brevetat notbria. S'ha parlat, en motiu dels poemes curts, el seu to, etc., d'una influincia de Miquel Bauvi, per la semblanca de redaccions quasi epigramitiques.
Nosaltres voldríem afegir-hi un altre costat: la poesia
quotidiana de Joan Brossa, per ventura pel seu caire ritual, que a Huguet s'hi troba molt arrelat. Ara bé, hem
de tenir en compte que Bauci tracta generalment una temitica, una iconografia urbanes, mentre Huguet és gairebé rural. I finalment, per q u i no veure-hi també la
petjada dlEstellés? Tot aixb, clar, d'una manera molt
esquemitica. Ofici de sords -en els seus poemes curts,
sense títol, de vers lliure o emprant metres diversos com
octosíl.lab, heptasíl.lab i decasíl.lab- pot, fins i tot, tenir analogies amb alguna peca dfHomicidisde Joan Palou.
Les experiincies del poeta són múltiples, el reflex,
provablement pilid, és el llibre. ¿Quantes n'hi podem
ullar a Ofici de sords? Diríem que n'hi ha més que provenen d'altres arts i no fan més que arribar a la literatura perque Huguet creu, com Brossa, que els costats de
la pirimide artística són inconcebibles un sense I'altre.
En la plistica tenen el seu origen peces com les següents:

B) Vist el primer segment de la poesia de Damii
Huguet, les característiques del qual resumeixen prou
bé els mots esmentats de Francesc Parcerisas, hem d'endinsar-nos en el replanteig que I'autor de Campos va fer
de la seva prictica i veure en primer lloc la fita cabdal
que en seri la prova. Es tracta del volum Ofici de sords.
Aquest llibre -de títol suggerent i simbblic tant de la duresa que és prbpia a I'escriptura dlHuguet com d'un
superrealisme inclassificable en models urbans-, presenta diverses bases d'anilisi que, des d'aquest espai, és impossible examinar amb I'atenció que requereixen. Precisament, doncs, per aquesta amplitud de perspectives
que permet 0fici.de sords, triaré un sistema enumeratiu
i alhora formularé una invitació als nostres estudiosos
de la literatura a examinar de la manera més completa
possible els ressorts i les claus d'un poemari tan carregat de suggerencies. En primer lloc unes estructures que
divergeixen de la poesia anterior, i aquesta seri la seva
primera capacitat de sorprendre el lector i el propi
escriptor. Huguet, doncs, abandona aquí e l versicle
-més, potser, a la manera d'un Whitman que no a la
d'un Blai Bonet- que va emprar a tota la seva obra. I
aquestes influencies rítmiques, amb inspiracions també
de Dylan Thomas i César Vallejo, es transformen en la
present experiencia amb una manifestació de "poesia
feta per tots" al gust de Ducasse. Material popular, aleshores, com en altres ocasions, tanmateix, perb inserit
definitivament en un absurd dramitic, violat constantment per un pluja de models i referents artístics.
Per aclarir malentesos diguem que Huguet no pot esser qualificat d'una maner absoluta de realista. Creiem
que el que explicarem pot desfer dubtes. Walt Disney,
referint-se al seu engendre kitsch Disneylandia, digué en
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"1. A cada pam del solc sembrar-hi un llapis.

2. Amollar la comporta del safareig
i deixar que la terra s 'ameri
durant vuit dies consecutius.

Pero si hem de parlar del costat morda~del llibre,
I'humorisme a q u i hem fet referincia, se'ns descobrira
que Ofici de sords té una opinió acida i la seva expressió
política és radical. Vet aquí uns quants exemples.

3. Si es fa així, seguint aquest ordre establert,
al cap d 'unmes comencarana néixer les estrofes
que serviran per enllestir el sonet." ( p. 20)

"L 'Únic remei per combatre l'anarquia
consisteix en escriure anarquia en un paper
tenyint després el mot amb mercromina.

"A) S'embolica el monument de marbre
amb trossades de paper d 'estrassa.
B) S'hi donen diverses passades de fil de porc,
fermant de dreta a esquerra.

,

C) Qualque nin hi escriu burots amb un carbó

"Si aquest mes izo plou
s'eixugaran encara més les idees
del consistori municipal."

o un guix.
La pluja de paperins
caura devers les dotze. "
(P. 36)
"La instancia, degudament signada
pel secretari, dos misskrs,
i el conseller de cultura,
1'han aferrada a una paret emblanquinada
de la Plaga Major.
A la dreta:
una gabia de vidre amb tres puputs.
A I'esquerra:
una persiana tancada."

(P. 19)

"La madona de Son Serra escolxava conills cada
dimecres; estenia les pells en un filfrro i donava els
peus als cans de bou. Un dia de setembre de l'any
1939, dimarts, un veinat li va fer avinent que cinc
homes havien afusellat el seu fill en un coster del cementiri: Plovia. La madona de Son Serra es va aixecar del tabulet, es vestí amb la mudada més nova i
va calar foc a la casa. Ara diuen que sense fer
(P. 106)
testament. "

(P. 77)

La mediocritat i la por del franquisme hi són palesos
dins aquests tres poemes. Vora aixb, i finalment, el poeta hi encabir; la seva experimentaci6 i investigació del
significant, que I'ha menat a exercicis gens menyspreables; vegem quins són els seus signes. En un acostament

"Si de dia calau foc a la pinassa
les bufalagues formaran un triangle equilhter.
Per6 si és de nit
els estels es tenyiran de lluna
o tinta blanca,
potser. "
(P. 102)

més intens al sobrereal elegiríem les següents peces:

"Al fons de la mar
un llibre obert va cobrint-se d 'algues.

Concretament de I'art conceptual o de tendincies
estretament vinculades a aquest com I'art ecolbgic: e l
darrer poema citat és una meravellosa operació sobre el
terreny. En el cinema, en canvi, són inspirats poemes
que hom diria petits guions cinematogr8fics, retalls, escenes, thrillers:

Els peixos se '1 miren i fugen
perqd no saben llegir."
"Persortir a pasturar
els caragols cerquen la lluna
que els hi convengui.
A mitja nit
podeu trobar-10s
arran de qualsevol paret
llegint el diari
de la tarda. "

"Té els ulls negres
i va sovint despentinada.
Es lleva el guant de pell
de la mci esquerra
per mossegar-se.lesungles.
Mideix un metre setanta-quatre
i no duu les aixelles afaitades.

L 'hominatgeque surti a la darrera
seqütncia, abans d 'apareixer
el nom del director. "

N. de la R.: En cas de que no hi hagi mercromina
s 'afusella un home'innocent
que no tengui més de vint-i-cinc anys." ( p. 18)

P. 40)

pero s'ha de tenir present per damunt aixo el treball
que forma l a tercera i última part del llibre, intitulada Ootolari. Quatre poemes -més alguns fragments
(P. 101)

redactats igualment en planes anteriors-
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formen un

idioma inventat, en contacte amb les provatures avantguardistes europees, del dadaisme al surrealisme, més
a prop de Michaux que de Ball, perb amb clares intencions de treballar sobre exercicis fbnics. Entre nosaltres, a més d'algun text de Foix, i a Mallorca, potser
només tenguem un precursor -avantguardista dels
anys vint i trenta, en castelli-: Jacob Sureda amb algunes poesies del seu El prestidigitador de los cinco

sentidos. "
Aquesta ha estat -molt resumida- la lectura d'una
prictica que ja es fa valida en el seu moviment, en la seva prbpia crítica rigorosa i posant en qüestionament la
continuació textual. El desafiament que Huguet (es) va
fer amb Ofici de sords havia de tenir un futur ric i divers, complex a partir tan sols d'aquest experiincia. Els
recursos expressius que havia assolit s'integrarien dins el
discurs de la continuitat.
El 1977 apareixia un llibret editat a Inca i patrocinat pel col.legi "Beat Ramon Llull", on Huguet publicava unes mostres de la seva obra que posteriorment
adoptaria e l títol de Traus badats. Aleshores ho titulava
Bestialment amant, i seguia la línia del llibre examinat
a aquest segon segment. Un any després Huguet inaugurava dins les seves edicions de Campos els quaderns
camp, anaers amb e l tltol Com un peix dins el rostoll.
Resum d'experi&ncies, el retorn a una poesia complexa
de desenvolupament, sense la brevetat dels poemes
d'Ofici de sords, podia fer pensar en una certa regressió; tanmateix la transgressió del seu text continuava endavant. Una lectura atenta dels onze poemes que integren el llibre ens ho diu tot d'una. Car es tracta d'un
ample collage dins cada peqa, on s'entrunyellen les interrogacions, les imatges fixes i tot el paisatge rural i reflexiu que li és propi. Un quadern, doncs, molt dens, on
la dramitica tensió del poeta prepara una pulsió erbtica
que s'hauri d'estructurar, definitivament a Traus badats.
Dins la considerable materia textual d'aquest quadern no
podem oblidar el seu contrapunt: el treball visual en
marxa d'una altra mostra aue
el mateix 1978.
. aoareix
.
Ens referim a poemoteca, en
molt limitada i fora
de col.lecció, on Huguet ens va donar un
de confecció po&tica
a partir de la tria de mots dins textos de
la revista Lluc.
visual determina un dels Ilibres actuals més interessants de la poesia visual catalana.

Que ambdues practiques vagin paral.leles ens indica, sens
dubte, la voluntat del poeta de pouar regularment i ininterrompuda diversos camps expressius. Així, I'any següent, e l 1979, Huguet publicaria dos llibres més seguint
aquesta tbnica. El mes d'agost sortia a la llum Carcelles
d'allís i el mes de novembre Traus badats. El primer dins
una col.lecci6 creada, fins avui, només per a aquest text,
i Album (1980) i e l segon dins Guaret. Carcelles d'allis
és un escrit d'una sola pigina, repetit al llarg de tot e l volum, en la línia de l a darrera part dlOfici de sords. La
ironia hi és palesa: una citació de Guillem Colom encapcala el llibre. Tanmateix la repetició del motlo es fa excessiva, i la temptativa no es pot considerar plenament
reeixida. Tan sols és la prova constant de I'enorme inquietud que mou e l seu autor, malgrat I'enlluernament
que el llibre pot provocar i que no invalida I'anilisi que
alguns crítics n'han fet. Carcelles d'allis resulta, p.er
exemple, per Joan Mas i Vives, "... repetició d'una Única

pagina confegida amb significants de nova creació, malgrat el vernís d 'antigor, que no al.ludeixen a cap significat explícit. L 'obra, per tant, no és més que aiwd., l'expressió de la denúncia de l'esoterisme absolutament
arbitrari...". Per Jaume Pont es tracta d"'Una provocació que comenga en la mateixa factura material del llibre i acaba en la dissolució total del discurs a 15s':
(...) "Una clara dissolució del conjunt normatiu de valors nobles del llenguatge, de tot ullo que s 'entén com a
sinonim d'elegancia, claredat, correcció, etc., am'ba al
seu punt mcixim pel que fa al llenguatge escriptural a
Carcelles d'allís obra fora de tota ciassificació on el
poeta shbandom a la total mutació fonhtica del text...".
Tota una altra cosa és, en canvi, Traus badats. Aqui
tenim, amb tot rigor, la proposta erbtica d'Huguet: un
poemari sobre I'amor -reveladorament dedicat a André
Pieyre de Mandiargues-, amb poemes composts per un
quartet i un vers sol, amb rima consonant i emprant e l
decasil.lab. Un erotisme, perb, i diguem-ho aviat, arrelat a la terra del poeta, amb el seu taranni i amb tota
la riquesa linguistica que li calia, amb I'escatologia i I'argot que desfan amb un esclat bellíssim el puritanisme i
I'eufemisme que tan sovint adesen I'escriptura amorosa.'
que en cap
es fa prosaica,
Una realitat,
que combina amb I'humor de la dicció i la llibertat com
a lema:

(5) No ens podem sentir d'acord amb la darrera frase de I'article de Mas i Vives: "Tot i aixi em sembla que en alguns passatges, molt
poc nomb~ososdins el conjunt del llibre, Huguet no sap vdncer el perill d e la vulgaritat': Nosaltres pensam, amb Marx, i amb el
desenvolupament de Bataille, que "tant a la hist6ria com a la natura la podridura és el laboratori de la vida".
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"Més d'un pic has cagat dins la ferrada.
Més d 'unpic en lloc pla has ensopegat.
Més d 'unpic has badat, ben eixancada.
Més d'un pic sense talent has menjat.

Vora aquest compromís amb la modernitat resolt
amb una intel.ligincia decidida, en tenim un altre (que
cloure aquest assaig sobre Huguet) des de la perspectiva del contrapunt, ja habitual en Huguet. Ens referim

Has volgut i consentit esser una bleda escaldada."
(P. 39)

a I'ultima plaquette que ha donat a coniixer sense que
aquest verb es pugui emprar amb tota la seva extensió,
car el poeta n'ha fet una edició de cinquanta exemplars
ciclostilats. El seu títol és Album i es troba inserit dins
el camp visual, per6 més enlli de la poesia visual stricto
sinsu, perqui un examen a fons del cos, de I'objecte ens
remet a un subjecte endinsat en les provatures de I'art
molt més madura
conceptual. Sens dubte és una

Tenim, doncs, altre cop el treball de síntesi, de contenció que Huguet ens oferia a Ofici de sords, i que a
Com un peix dins el rostoll, de totes maneres, havia manejat de forma diferent. Ara, a més a més, Huguet
ens forneix la seva teoria sobre e l mirall dels nostres
clissics. Contririament al retoricisme d'alguns poetes
de la seva generaci6 (com ja va fer notar Mas i Vives a
I'assaig esmentat), Huguet ens comunica la dimensió
convulsiva que ens arriba, com un raig laser, del túnel
del temps on la veu de March, Martorell, Vicenq Garcia (tot i que pertanyi a la Decadincia), Roís de Corella... és absolutament clara. "Dels ckssics -diu Mas i
Vives-, hom pot aprofitar la t?cnica, la rotunditat

obis

que I'intent de Carcelles d'aki, i més avan~adaque
Poemoteca. No tan sols perquiAlbum eixampli el camp
visual i textual, sinó perqui la imatge correspon, encaixa amb un text al seu servei, hiperrealista, lluny del pur
decorativisme que en tantes ocasions ha cercat la nostra
societat literiria en el pintor. Vora aquesta estructura
tenim un resultat que produeix una qualitat matirica
sorprenent i reveladora, tot i que a nivell d'art internacional estiguem acostumats a veure'n de semblants: Album no és més que una sirie de fotografies -fetes en color perb reprodui'desaquí en el "color" de la fotocbpia-,

del decasz7.lab, perb aixb és secundari i fins i tot pot
resultar castrador si es renuncia a viure al segle XX i
a expressar-se en el llenguatge més viu que es tingui
a l'abast." Ja és obvi, doncs, que podem parlar d'un

"...on els consells de l'autor pel bon us de la camera
fotografica es troben totalment dissociats de les fotografies que els il.lustren", com diu Pont. El text, ales-

estil inconfusible, d'una parla prbpia dins I'escriptura del poeta; i dins Traus badats se'ns fa avinent amb
m6s decisió que mai e l lligam estret que I'autor ha volgut establir entre llenguatge popular i la veu culta que
assumeix les urgincies d'enregistrar tots els missatges.
Aquesta és, per descomptat, una resposta a les tendincies arnades del neopopularisme, i un compromís indiscutible envers el seu propi poble com pocs dels
"nous" poetes estableixen. L'angoixa i el plaer del sexe, la condició humana dins un cosmos minúscul, fa de
Traus badats un recull matemitic i aspre, dur com un
pilot de sang petrificada:

hores, és suport i la imatge -borrosaescriptura.

L'obra prolífica de Damii'Huguet ja és un document per estudiar des de molts angles. La lingüística,
la psicoanilisi, la histbria, la sociologia són disciplines
amb les quals es pot investigar a través d'aquesta escriptura apassionada i viva, calenta i paradoxal, que ha nascut dins una Mallorca enmig de la cruilla dels canvis socials, gairebe sense cap facilitat, instintiva i autodidacta.
Cal insistir, doncs, en aquesta invitació a I'anilisi fonda
que feia al principi. Una mar de sorpreses espera el lector de la poesia de Damii Huguet.

"Els llavis del desig la gola eixuguen,
escalfats amb fortors i mitges veus
Ho sé, consentiras fugir dels teus
per destorbar al10 que els altres puguen.
Als teus mugrons hi mamaran guineus.

es constitueix en

(p. 43)

Aclariment: Hem volgut reduir I'apartat de notes a fi que el lector trobi directament les citacions a la bibliografia recollida a
continuació.
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"ALGEBRA BIRLIOGRAFICA"
Maria C Bosch

m retreureu que aquest títol no és original. En
efecte, Julio Casares anomena així el capítol primer del llibre Qítica profma referint-sea I'obra
de Ramón del Valle-lnclán. El seu objecte erademostrar
que la producció de I'autor gallec no és tan extensa com
a primera vista sembla, que sovint es troben repetides les
mateixes narracions amb un nom diferent, per acabar
fent una anslisi detallada de títols per corroborar la tesi
que la fecunditat de Ramón de Valle-lnclán és ben
discutible.
Un argentí il.lustre, etern aspirant al premi Nobel,
Jorge Luis Borges, ha fet el mateix. En rigor, la seva
obra narrativa, si prescindim de refundicions, variants i
canvi de títols, es pot reduir a cinc peces fonamentals:
i podria esser que I'Academia sueca tengubs present
aquest fet a I'hora de negar-li el guardó.
Retreim aquí aquests tres autors per la relació que
hi trobam amb I'escriptor mallorquí Llorenc Villalonga, que, sens dubte, els coneix i, si bé en un principi
rebutja el seu procediment literari, acabare convertintse'n ell mateix, en un adepte fidel.

E

'

Sortosament, Llorenc Villalonga ha escrit tant que
podem seguir, pas a pas, les seves idees i opinions, tant
en el camp de la literatura, és e l que ens interessa, com
en molts d'altres. Concretament, el dia 12 d'abril de
1925, a vint-i-vuit anys, publica a les pagines d"'El
d ía"? un breu article titulat Divagaciones-Acerca de una
linda obra retórica, després d'haoer llegit La marquesa
Rosalinda de Ramón del Valle-lnclán. Diu textualment:

Ha caído en nuestras manos la última edicwn de 'Xa
marquesa Rosalinda ", "corregida y estropeada", según
frase de un amigo nuestro. La primera impresión ha sido de estupor. Queriamos tanto la edición vieja! No toleramos variación en 10 que queremos. El hombre tiende al dogma. Los autores que modifican 10s textos ya
publicados disgustan a sus devotos y no consiguen hacer
nuevos prosélitos. A veces en una obra amamos 10s
defectos...
El seu germi, Miquel Villalonga, al qual podríem
aplicar la definició virgiliana entre Eliss-Dido i Anna
"unanimam sororem", en aquest cas "unanimum fratrem" o, cosa que seria una vulgar traducció, germans de

(1) JULI0 CASARES: Critica profana. Madrid, 1 9 6 4 ~pp.
, 16-8.
(2) BERENGUER CARISOMO, A.: Literatura Argentina. Barcelona, 1970, p. 79. Ho redueix als següents títols: Historin universal d e lo infamia, Ficciones, El jardin d e 10s senderos que se bifurcan, EI Aleph, EI hacedor.

(3) Moltes vegades Llorenp Villalonga ha citat Valle-Inclh ai Uarg de la seva obra, creim idhuc que el seu personatge, Sor Cankncia,
que tmbam a les pigines de ia "Virreyna" o, la seva degeneració, Sor Clarenpa, que ens presenta a La Lulú, té forta influkncia
de la Sor Patrocinio de k Corte de 10s milagros. Respecte de Jorge Luis Borges no hem d'oblidar que, a vint anys, va visitar Mallorca i a la revista "Ultra" de Madrid, 30-X-1921, va publicar Casa Elena, hacia una estética del lupanar en Espatia, referint-se al
prostíbul d'aquelia famosa Helena Paiacios, la qual Llorenp Villalonga tracta amb la més cerimoniosa de les reverkncies.
(4) "El Dia" fou un peribdic en castelli que es publici a Palma des del 21 de maig de 1921 fins el 11 de juliol de 1939. Adquirit per
Falange s'anomeni "Baleares".

no hi ha pa partit, liteririament parlant, s'entén, com
més endavant veurem, coneix I'estudi de Julio Casares,
i aixb equival a dir que llor en^ Villalonga n'és partícip.
Així, doncs, per m i t j i de les mateixes pagines d"'El
Dia", de 9 d'abril de 1933, ens sorpren amb una postura
que anomenaríem "intermedis". Afirma a Lecturas-

Valle-Znchín:
Nadie como Valle-Inclan nos da la sensación de que
es un señor que tiene muy pocas cosas que decir. Pero
que las dice maravillosamente'bien.
- O maravillosamente mal. ¿No ha leido usted el
estudio de Julio Casares sobre el estilo de Valle-Znclan?
- Sí, Casares denuncia 10s ingredientes y descompone la mixtura de Valle-lnclán. Pero iQué importa! Siempre quedara el talento del baman ¿Le parece a usted
poco?

una vasta producció, una vegada primfilada, resta considerablement reduida.

NOVEL.LES I CONTES
Comencem per la primera obra, ia més polemica, dedicada a tots els qui no s'hi enfadin, preludi de tempesta,
i amb un títol inalterable: Mort de dama.
Mort de dama, signada per Dhey, apareix per primera vegada a Palma, editada por Grifiques Mallorca, I'any
1931. Consta dels capítols seg~ents:~
Prbleg de Gabriel Alomar. Escenari. Un retrat amb
. quatre

Han passat els anys. Ens trobam a 21 de desembre
de 1954. Lloren~Villalonga diu a "Baleares" en una
entrevista titulada El autor y su última obra: Hace poc0

Atlante ha impreso la versión castellana de mi "Fedra"
con carácter puramente privado. (Existen varias versiones: la única valiosa es la catalana de Salvador Espriu).
Con carácter publico, para ponerse a la venta inmediatamente, Ereso prepara la impresibn en castellano de
"Madame Dil1on"que viene a continuar "Mort de dama"
y que había sido ya impresa en edición íntima.
Después de esta breve enumeración, el lector comprenderá que yo no sepa culi1 libro citar como "último"
pues el concepto varia según me refiera al original, a las
ediciones públicas o a las privadas.
No cal fer-hi ni un comentari més. Passem simplement a analitzar la seva producció literiria, seguint els
mateixos criteris que Julio Casares aplici a Ramon del
Valle-l nclan.
Com és sabut, I'obra de llor en^ Villalonga es pot dividir en cinc g8neres: Novel.la, indiscutiblement el més
important, teatre, contes i narracions, assaigs i poesia,
aquesta darrera molt breu. El que seria en la totalidad

dades genealogiques. En que es parla del "Cometa" i es fa l'historia del vestit lili. Preparatius per a un
viatge. Es mumura a l'avantcambra. L 'indignació i
l'horror de ja (sic) senyora Gradoli La mesocracia de
donya Obdúlia i les notes de Miss Carlota Nell a baronessa es confessa. Les tristeses d Xina Cohen. Depravació de la colonia estrangera. Babia. Equilibris de
NXina Cohen. A 1IAteneo. Una biografu vista per dos
costats. Enterraments. "La meva neboda Mn Antonia..." ...i la neboda "Violeta de Palma". Fires i festes.
Guanya el dimoni. Apendix. Algunes poesies de NXina
Cohen.
A "Brisas"
apareix Muerte de dama des del mes

'

d'octubre de 1935 al maig de 1936. Consta de les parts
següents:
Prólogo de Werner Schulz. Escenario. Un retrato

con cuatro datos genealógicos. En el que se habla del cometa y se hace la historia del vestido lila. Preparatives
para un viaje. Se mumura en la antecamara. La indignación y el horror de la señora Gradoli. La mesocracia
de doña Obdulia y las notas de miss Carlota Nell. Las
tristezas de Aina Cohen. La baronesa se confies^.^ Depravación de la colonia extranjera. Babia. Equilibrios
de Aina Cohen. En el Ateneo. Una biografur vista por
dos lados. Entierros. Ensueños de doña Obdulia. Mi sobrina Maria Antonia. ...y la sobrina "Violeta de Palma".

( 5 ) Miquel Villalonga s'expressa exactament igual a "El Dia", 10 de gener 1936. a I'article VaNe-Inclán redactat amb motiu de la mort
de I'escriptor gallec.

(6) Especificam els capítols de Mort d e dama i Madame Dillon amb la idea de clarificar quelcom una mica fosc. La primera, per la
quantitat d'esmenes que I'autor hi prodigi, la segona, perquk difícilment el lector la trobari a I'abast. Aixb no obstant, no seguirem el mateix procediment amb les altres obres i ens limitarem a assenyalar les innovacions que Llorenq Villalonga volgué fer en
successives edicions.
(7) "Brisas" fou una revista mensual il.lustrada, dirigida liteririament per Lloren~Villalonga, que aparegue l'any 1934 i acabi el juliol
de 1936, truncada per la guerra.
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Ferias y fiestas. Vence el demonio. Apéndice: algunas
poeslhs de Aina Cohen.
Mort de dama, Barcelona, editorial Selecta 1954.~
Prbleg de Salvador Espriu. Un bum' venerable. Un
retrat amb quatre dades genealogiques. Denta anys enrera.'
En qud es parla del "Cometa" i es fa histbria del
vestit lila. Preparatius per a un viatge. Es murmura a
l'antecambra. La indignació i Z'horror de la senyora
Grandolí (sic). La mesocracia de Dona Obdulia i les notes de Miss Carlota Nell. Les tristeses d Xina Cohe~.La
baronessa es confessa. Depravacw de la colonia estrangera. Babia. Equilibris d Xina Cohen. A 1"'Ateneo ",
Una biografur vista per dos costats. Enterraments. Desvarieigs de Dona Obdulia. La meva neboda Manb Antbnia... I la neboda Violeta de Palma. Fires i Festes.
Guanya el dimoni. Apdndix. Algunes poesies d'Aina
Cohen.
La muerte de una dama,' folletón de "Papeles de
Son Arrnadarns", año II, Tomo I V , no 10, 11, 12, 13.
Gener-abril de 1957,traducció de Jaume Vidal Alcover.

''

Consta de:

I-Un barrio venerable. 2-Un retrato con cuatro datos genealógicos. 3-Losprimeros momentos. 4-Treintu años atrás. 5-En que se habla del cometa y se hace la
historia del vestit0 lila. 6-Preparativospara un viaje. 7Se
sigue murmurando en la antecamara. 8-La indignación
y el horror de la señora Gradolí. 9-La mesocracia de do-

'

ria Obdulia y las notas de Miss Carlota Nell. 10-Las tristezas de Aina Cohen. 11-Aquel veinte de enero. 12-La
baronesa se confiesu. 13-Depravación de la colonia extranjera. 14-Babia. 15-Equilibrios de Aina Cohen.
16-En el Ateneo. 17-Una biografia vista por dos lados.
18-Entierros. 19-Así se escribe la historia.'
20-Desvaríos de doña Obdulia. 21-Mi sobrina Maria Antonia
Bearn. 22-... Y la sobrina Violeta de Palma. 23-En la
calle del Carmen de Barcelona.
24-Ferias y fiestas.
25. Vence el demonio."
dita
Mort de dama, Barcelona, Club editor, 1965~,

'

'

definitiva; cornprén els següents capítols:
Prbleg de Joan Sales. Introducció. Capítol I. Un
retrat amb quatre dades genealbgzques. Capítol l l Els
primers moments. Capítol I I I. Trenta anys enrera.
Capítol I V. En qud es parla del "Cometa" i del vestit
lilri. Capítol V . Preparatius per a un viatge. Capítol VI.
Segueixen murmurant a l'antecambra. capítol V I I. La
indignació i I'horror de la senyora Gradoli. Capítol V I I I.
La mesocracia de Dona Obdulia i les notes de Miss CarIota Nell. Capítol IX. Les tristeses dXina Cohen. Capítol X. Aquell vint de gener. Capítol XI. La baronessa
es confessa. Capítol X I I. Depravació de la colbnia estrangera. Capítol XI I I . Babia. Capítol XIV. Equilibris
dXina Cohen. Capítol XV. A I'Ateneo. Capítol X V I .
Una biografia vista per dos costats. Capítol XV I I. Enterraments. Capítol X V I I I. Aina Cohen va a veure Dona ~bdúlia.s Capítol XI X . Així s 'escriu la histbria.

'

(8) Notau la methesi en la disposició d'aquests dos capítols comparant-10s amb I'edició de 1931.
(9)

Sorprenentment passam a la tercera edició. Jaume Vidal Alcover a Llorenc Villalonga i la seva obra, Barcelona, 1980, ens explica
que, en realitat, el 1931 es va fer una sola edició, per6 es va rnarcar la meitat dels exemplars amb la nota de segona edició. Cal dir
que, en aquesta esmentada obra, Jaume Vidal Alcover, entre altres coses, estudia les successives edicions villalonguianes. Nosaltres
pretenem completar i arrodonir aquest estudi.

(10) Capítol afegit, no hi era a I'edició de 1931 ni a la de "Brisas".
(11) Jaume Vidal Alcover afirma que les dues primeres edicions ¡I la primera castellana eren idbntiques, i que aquest capítol és una
innovació que apareix a la tercera edició. No 6s exactament ;)ixi, perqub veim que a I'edició de 1935 hi ha un capítol titulat Ensueños de doña Obdulia. Vegeu VIDAL ALCOVER, Jaume: Llorenc Villalonga i la seva obra. Op. cit., p. 74.
(12) Aquest fulletó es va editar a Mallorca, impremta de Mossén Alcover, I'any 1963, amb una introducció i vint-iquatre capítols.

(13) Nou capítol respecte a les edicions anteriors.
(14) Idem. A "La Estafeta Literaria" del setembre de 1969, núm. 426-7-8, pp. 49-50, Aquel veinte de enero apareix com a narració.
(15) Idem
(16) Idem
(17) Notau com falta l'apbndix amb les poesies d'Aina Cohen.
(18) Quan a I'estiu de 1965, Jaume Vidal Alcover escrivia el prbleg a les Obres Completes de Lloreng Villalonga que, per raons que no

vénen al cas, no arribi a publicar, afirmava que aquest capítol era nou a I'esmentada edició de les Obres Completes. Es devia titular Aina Cohen pren comiat de dona Obdúlia. Com veim, vr sortir abans I'edició de Club editor i el capítol es va titular d'una altra manera.
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Capítol XX. Desvarieigs de Dona Obdúlia. Capitol XXI.
"Sa meva neboda Maria Antonia". Capítol XXII. ...l l a
neboda Violeta de Palma. Capítol XXI II. Al carrer del
Carme de Barcelona. Capítol X X IV . Fires i festes. Capitol XXV. Guanya el dimoni. ApBndix. Algunes poe-

sies d Xina Cohen.
De la comparació de les cinc obres es pot deduir
que, a més de .vermicular, com tothom estl d'acord a
classificar-la, comencant per I'autor, és intermitent. El
que falta a una edició apareix a I'altra, el que s'amaga
una vegada pot sortir de nou. Hi ha, a més la particularitat d'una doble expressió lingüística, que aconsegueix
una unitat de conjunt fins a arribar a la, tan desitjada pel
lector, edició definitiva.'
lntimament relacionada amb Mort de dama trobam
I'obra teatral A l'ombra de la Seu amb cinc quadres i un
epileg. Es el mateix tema. Joaquim Molas afirma que és
el gui6 -elaborat- que serví per a la creació de Mort de
dama.20 Jaume Vidal Alcover ho desment categoricament,2' afirmant que és posterior a la primera i a la segona edició de la novel.la, per6 anterior a les posteriors.
De Madame Dillon, una obra primerenca, no podem
dir tan sols que sia "de títol inalterable". Comencada a
publicar a "Brisas" el juny de 1936, en castelli, el juliol
d'aquest mateix any va esser interrompuda malgrat el
seu esperancat continuara' que ara ens corglaca. L'any
1937, va publicar aquesta obra a la impremta Vich de
Mallorca amb la disposició següent:
Pauta. I- Espejos. 11- Son Oeus. 111-Chez Angéli-

ca. IV- Presagios. V- Asi transcwría el dialogo aquella
tarde... VI-El clan de Aina Cohen. VII-El Rendez-vous
IX- Nosode Clavdia. VIII- La madeleine trempée.'
tras, &s señoras mallorquinas. X- Mamon, Schoenbrum... XI- Entre tanto, en Son Creus... XII- hincesa
Nemús. XIII- El escándalo de anoche. XIV- Tempestad.
XV- "X puntos baja". XVI- De cómo una niña inocente

perdió su Angel de la Guarda. XVII- Semana socratica.
XVIII- Enhorabuena. XIX-Dafnis i Cloe. XX- Atracción
de la tierra. XXI- Trenca-pinyons. XXII- Sodoma y CSLmorra. XXIII- Locuras y supervivencias. XXI V-Soledad
de Alicia. XXV- Sonaba un sollozo. XXVI- Una carta
de Alicia.
L'any 1964, el Club editor de Barcelona publica

L 'hereva de donya Obdúlia. L'extensió de I'obra és considerable. Consta de:

1
1
I

I- El noi que fumava abdul.lahs. 11-Miralls. 111- Son
Creus. IV- Les habitacions d 'Angilica. V- Presagis.
VI-Així transcorria el dialeg aquella horabaixa. VII. Palau resta~rat.'~ VIII- El clan d Xina Cohen. IX- El rendez-vous de Clawdia. X- Darrera la roca.' s XI- La madeleine trempée. XII- La temptació.' XIII- Nosaltres,
les senyores mallorquines. XIV- Marmont, Schoenbrunn.
XV- Mentrestant, a Son Oeus... XVI- ~nvestigacions.~'
XVII- La princesa Nemús. XVIII- L 'escandol d 'ahir vespre. XIX- Tempestat. XX- "Baixa X punts''. XXI- De
com una nina perdé el seu angel de la guarda. XXII- Un
cor d 'infant.
XXIII- Interrogacions. 9. XXIV- Setmana socratica. XXV- ~mbival2ncies.~~
XXVI- Fins
se n 'han escrit ~ p e r e s'. ~XXVII- Enhorabona. XXVIIICondemnat a mort.
XXIX- Dafnis i Cloe. XXX- Diplomacies i suspicacies.
XXI- Atracció de la terra.
XXXII- Dencapinyons. XXXIII- Guanya la ra6.
XXXIV- Sodoma i Camorra. XXXV- Bogeries i supervivincies. XXXVI- Soledat d 'AlíciaDillon. XXXVII- Se
sentia plorar. XXXVIII- Una carta $Alícia Dillon.
Dins les Obres Completes, Barcelona, Edicions 62,
1966, aquesta obra esdevindrl Les Temptacions,pp. 131278. El capítol I es titula : un personatge insignificant,
i el XI I : La temptació. Anys després, concretament el

'

1970, el Club editor de Barcelona llanca una tercera edició sota el títol de L'hereva de dona Obdúlia o Les temptacions. El capítol I s'anomenari: Les motivacions in-

(19) Després de I'ediciÓ de 1965, n'han sortit d'altres, perb com que no 6s el nostre objecte elaborar en aquest moment una bibliografia
completa de Llorenq Villalonga, ens limitam a comentar les edicions que han sofert modificacions de fons, deixant a part les alteracions de forma i estil que farien aquest treball interminable.
(20) Vegeu VILLALONGA, Llorenq: Obres Completes, I. El mite de Bearn. Ed. 62, Barcelona 1966, p. 18. A l'ombra de la Seu ocupa les pigines 635-584 de les mateixes.
(21) VIDAL ALCOVER, Jaume: Llorenq Villalonga i la seva obra. Op. Cit., p. 187.

I

(22) El títol d'aquest capítol coincideix amb una skrie de quatre articles així anomenats, apareguts a "El Dia" des del 29 de juny al 10
d'agost de 1930.
(23) Cal dir que aquesta edició no es posi a la venda i I'autor es va limitar a regalar-la a les seves amistats.
(24-34) Innovacions respecte a la primera edició.

I
I

significants i e l XI I: Un murcia.
El mateix any, Jaume Pomar tradueix I'obra al castella, a Seix Barral, amb el títol de Las tentaciones. D'ac l endavant, segons les reedicions, apareixeri amb un o
altre tltol, que, en el fons, correspon a una sola obra.
Silvia Ocampo surt a les pigines de "Brisas" entre
maig i septembre del 1935. Escrita en castell8 i dividida en quatre quadres. Llorenc Villalonga, des d'un principi, t é la idea d'adaptar aquest tema a la novel.la i ho
participa als joves escriptors del seu entorn i complica
m6s les coses, ja que I'autor dóna com a primícia un títol Rosa i Gris,35 que no arribari a cristal.litzar, de manera que, potser involuntiriament, embulla més una troca de per s i prou embullada. Silvia Ocampo esdevindri,
doncs, el 1975, Un estiu a Mallorca, publicada a Barcelona pel Club editor.
La nove1.la de Palmira es publica a Palma de Mallorca, a Raixa, I'any 1952. Aquesta i la segona versió són
les que ofereixen més contactes amb altres peces curtes teatrals de Llorenc Villalonga. El capítol'll, titulat
Maria-Antonia, cosina de Palmira, és la transcripció,
en prosa de I'obra teatral Viatge a Lisboa en 1945. El
capltol IV, ¿Palmira a Paris? és una transposició molt
llunyana, a dir veritat, de la peca teatral Viatge a Paris

en 1947.
El Club editor de Barcelona publica I'any 1973 Les
ruiizes de Palmira,36 Respecte a la primera edició s'han
afegit els capítols II,Dubtes de Carles Echevarria, VI, La
Marquesa de Pax, IX, Devesa de Briones, molt relacionat
amb Bromes a la Manxa, de la seva producció teatral,
X, Cock-tai1 en un vell palau, que malgrat seguir I'esquema de la peca teatral del mateix títol, ofereix poques
analogies. Per cert a I'edició castellana de 1975, tradurda per Jaume Pomar a les edicions Júcar, de Madrid,
aquest capítol es transforma en: La marquesa de Pax, y

tal vez la Palmira, en una fiesta de carnaval.
El cas de Beam és, en certa manera, menys complicat. Publicada en castell8 per I'editorial Atlante, de Palma de Mallorca, e l 1956 3 7 amb e l títol de Beam o la sa-

la de las rnuñecas, amb prbleg de Camilo José Cela, port a com a lema uns versos de Cementiride Sinera, de Salvador Espriu, i un epíleg. Les dues aportacions desapareixeran a la primera edició catalana, 1961, i a la segona,
1964, de Barcelona, que publica el Club editor, amb el
títol rbnec de Beam. A les Obres Completes de 1966,
publicades a Barcelona, edicions 62, pp. 350-534, hi
trobam el títol de Beam o la sala de les nines. A més
de certs canvis d'estil, hi reapareixen el lema i I'epíleg,
desapareguts en edicions intermedies, com un retorn a
I'ahir.
Faust és la versió teatral de Beam. Fou publicada a
Palma de Mallorca, Raixa, 1956. Consta de tres actes. A
les Obres Completes, trobam A recer de la memoria, que
consta d'una primera part o Faust, en tres actes, i una segona, Filemó i Baucis, en tres quadres. Ocupa les pigines 781-819 de la citada antologia.
Desenlace en Montlleó es publica a Mallorca, Ed. Atlante, 1958. Més tard apareixeri en catali, a Barcelona,
Club editor, 1963, titulant-se desen lla^ a Montlled. Escola de neurosi 6s I'obra teatral íntimament relacionada
amb ella i publicada a la revista "Els Marges", no 17,
1979, pp. 53-80.
L'dngel rebel fou publicada a Palma de Mallorca, a
Raixa, I'any 1961. Anys més tard, e l 1974, el Club editor de Barcelona ens ofereix Flo la Vigne, que no és més
que l'ringel rebel engrossat amb els capítols IV-Madame

Domand, pitonissa. Les seves relacions amb els Pax de
Mallorca, e l VI I- De la hipocresia divuitesca. El saló dels
Pax. Felip. iMadame Dormand, viuda de marit viu?.
La marquesa de Pax. I per últim el capítol XLI I-Esmorzar a ca Mumme. ¿Qui havia invitat el baró Drink?.
Conferencies telefoniques. La marquesa menja una banana per tot esmorzar. Déu ens lliuri de les burgeses republicanes. Els capítols estan molt detallats enfront de
la primera edició que es limita sols a assenyalar-ne e l
número.
Uns fragments de "E1Misantrop, novel.la escrita originlriament en castelli i publicada en catal8 a Barcelona,

(35) A Falses memdries d e Salvador d'orlan. Club editor, Barcelona, 1967, p. 131, dóna aquest títol. En canvi a "Baleares", 21-XII1954, diu: Si hubiera d e referirme a 10 inédito, mis Últimos libros son "Rosa y negro" (sólo el titulo esta' plagiado d e Stendhal) y
"Bearn".
(36) Es tracta de la tercera edició, ja que la segona aparegué dins les Obres Completes, pp. 279-347 i segueix totalment la primera.
(37) Aquesta edició serveix per a donar testimoni de la seva anterioridad respecte a Zl Gattopardo de Ciuseppe Tomasi de Lampedusa,
composta entre el 1955-6 i publicada el 1958.

"El Balanci". Ed. 62, 1972,habian apareguts sis anys
abans a "Serra dlOr", any VIII, no 8, agost de 1966,
pp. 34-6.
L'any 1958 publica a Palma de Mallorca, Raixa, El
lledoner de la clastra. ComprBn els títols següents: Mitja hora tard, Charlus a Beam, Marcel Proust intenta vendre un de Dion-Bouton, La dama de l'harem, Pitjor que
un sopar de pa i aigua.
A les Obres Completes de I'any 1966,trobam els
contes i narracions dividits en dues parts: El lledoner de
la clastra, amb el mateixos títols que a I'obra hombnima,
i a més, De fora Mallorca que abarca: Memories d 'un
mirall, Odeon-Saint-Michel, Tsie-Fu, cuiner xinis, Un
capell de Paris, Sol al Mirador i Aquells avantguardismes.
De Memories d'un mirall, cal dir que ja es troba a
"Brisas", marc-abril de 1935,en castelli, amb e l títol de
Secreto de boudoir. A Mort de dama, de Barcelona,
1954~,
ocupa les pigines 213-222.
Un capell de Paris es publici al no 1 1 de "Serra
drOr", novembre de 1960, p. 31. A i x i mateix e l capítol I de La gran batuda, titulat Les dues germanes, Barcelona, 1968,pp. 11-6és un relat identic.
Anteriorment, Sol al Mirador, fou publicat a "Brisas", no 4, juliol de 1
934:'
en castelli. En catals, e l
trobam a Narracions, Barcelona, 1974,pp. 165-8.
Aquells avantguardismes apareixen a Raixa, miscelhinia de literatura catalana, 1953,pp. 25-27,firma Dhey.
L'any 1968 s'edita El llumi i altres narracions.
Ed. 62,Barcelona. Consta d'una primera part que compren els següents títols:

Memories d'un mirall, Chmlus a Bearn, Marcel
Proust intenta vendre un De-Dion Bouton, OdeonSaintMichel.
La segona part consta de: El llumi, La Xantipa,
L Encobridor.
El 1971, I'editorial Anagrama de Barcelona, publica
Dos "pastiches" proustianos. Marcel Proust intenta vender un DeDion-Bouton, Charlusen Beama La
és de José Forteza Delgado.
A La dama de l'harem publicada a Mallorca,
lans, 1974,trobam:

Dialegs socratics, Madame Tussin (memories d'un
criminal de nou anys), La dama de l'harem, Pitjor que
un sopar de pa i aigua. :
Dialogos socraticos: La Muerte, havia aparegut a les
pigines d"'El Dia" des del 27 de septembre al 22 de novembre de 1931.
La Venus y el niño, que trobam a les pigines de
"Brisas", no XVIII, I'octubre de 1935,és, al nostre entendre, el germen de Madame Tussin. Julieta Récamier
apareix a "El Dia", des del 26 de febrer al 6 de septembre de 1931. A IesNarracions ocupa les pigines 145-163
i ofereix algunes variants. Per altra part, els capítols
XVl l (La señora Recarnier) i XVI II (Devotos de Julieta)
de Chateaubriand el vizconde romintico de M iguel y Lorenzo Villalonga, Barcelona, Luis de Caralt editor, 1944,
pp. 10-115 presenten contextura idintica que les pigines
50-56 de Madame Tassin (memories d'un criminal de

nou anys).
Contes i narracions es troben entremesclats en nombrosos articles de Llorenc Villalonga. Així el Cuento de
Reyes (El secreto de un monarca) que oferí "Brisas"
no 9, desembre de 1934, ocupari les pigines 169-173
de Narracions, escrit en
A les mateixesNarracions, pp. 187-190,amb e l títol de Lladres de saló, apareixeri un relat que sortí a "Baleares", el 26 de gener de
1960,llavors titulat De frac y guante blanco.
El 18 de marc de 1962,publicava a "Baleares" Los
caballeros (cuento del domingo). Al mateix per ibdic,
22 d'abril de 1965, es torna a publicar Los caballeros
(un cuento inédito). Llorenc Villalonga confiava indubtablement amb la poca membria dels lectors. A IesNarraccions apareix en catali i ocupa les pigines 191-4.40
Del progresismo a 10s hippies de la Tebaida, publicat a "El Correo Catalán", 19 de gener de 1972,esdevind r i Aquella perduda Arcadia del llibre Narracions,
PP. 219-221.
Un relat titulat El cuarto del hotel, s'inicia el 16 de
maig de 1926 a "El Dia", dividit en set siries, la darrera
anomenada La catastrofe del hotel. Aquest mateix nom,
tendri el conte aparegut a Narracions, considerablement
reduit respecte a la primera publicació en castelli, car

(38) En el llibre Narracions (1924-1973) de Llorenq Villaonga, Barcelona 1974, p. 168, s'afirma que aquest relat aparegué a "El Dia"
I'any 1934. Es tracta d'un error.
(39) A Narracions, op. cit., p. 173, s ' a f i a que aquest relat es troba a les pigines d"'El Dia" de I'any 1934, quan hauria de dir a "Bris a ~ "d'aquest mateix any.
(40) No és el mateix el cas de I'article Retorno aparegut el 23 d'abril de 1930 i el 25 del mateix mes i any a "El Dia". Devia tractar-se
d'un error editorial, perb no va sortir cap nota aclaridora.
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ocupa només quatre apartats. Es troba a les pagines 115-125.
Un altre aspecte és la relació del petit relat amb un
capítol d'una obra. Ho hem vist amb Un capell de Paris
i La gran batuda, per6 no és un cas aillat. A "Baleares",
14 de gener 1962, trobam la narració titulada Perdida

Arcadia, que no té res a veure amb Aquella perduda
Arcadia de les Narracions, abans esmentada, per6 s í amb
el capítol IV de Les Fures, titulat En Joanet i el turisme,
publicat a Barcelona, I'any 1967,pp. 117-124.~'
A "La Estafeta literaria" de 29 de gener de 1966,
no 336,trobam Carta anticipada de Mallorca 1990, relacionat una mica amb el capítol I d1Andrea Victrix i totalment amb e l capítol ll, pp. 20-26de I'edicio publicada a Barcelona, I'any 1974.4~
Anteriorment hem fet al.lusi6 a la relació de Julieta
Récamier amb els capítols XVll i X V l l l de Chateaubriand, el vizconde r o m á n t i ~ o . ~
Al correr de la vida publicada a "El Correo Catalán",
24 de marc de 1972,formara part del capítol lll titulat
Esteve IX de Lulri regina, Barcelona, 1972, pp. 33-45.
En e l llibre de les Narrgcions ocupara les pagines 223-5i
es titulari L 'ovella.
Unes vegades, I'article és anterior al capítol; recordem els referits al Doctor Asuero: El doctordesaparecido, Durante la espera, La esfinge sin secreto, apareguts a
"El Dia", el 5, 8, i 13 de juny de 1929 respectivament,
que retrobam, anys després, a Yo también senti curiosidad poa 10 del trigémino, "Baleares", 13 d'agost de
1954, íntimament relacionats amb les Falses rnemories, publicades a Barcelona, 1967. Els episodis refernts
als Bernanos, que trobam a "Baleares" el 14 i 21 de
febrer de 1957:~ estan relacionats amb les pigines
153-5 de les esmentades Memories, que, ens atrevirCem a afirmar, es recolzen en conjunt en articles anteriors, molt especialment el capítol X i I'epíleg. Per6
també es dóna el cas invers: L'article forjat damunt
I'obra literiria. Així, La destrucción de Troya, una s i rie de tres apartats apareguts a "Diario de Mallorca" el

18 i 27 d'octubre i el 4 de novembre de 1967,presenten, espigolades, idintiques paraules textuals que les que
pronuncia Odisseu a I'obra teatral Aquil.les O l'impossible, publicat per Raixa, Palma de Mallorca, 1964,
pp. 21-24.
Si ens fixam amb detenció en la labor de llor en^
Villalonga com a articulista, veurem que la seva tictica
abra~atots els aspectes possibles. Es a dir, unes vegades
repeteix el títol sense que e l tema sia e l mateix. Per
exemple, el 7 d'agost de 1936 "El Dia" publica Mi manifiesto que no t é res a veure amb Mi "rnanifiesto"aparegut a "El Correo Cataián" e l 14 d'abril de 1972. També el 3 de maig de 1969 trobam a "Destino" un article
titulat El pez que se rnuerde h cola i el 19 de maig de
1971 a "El Correo Catalán" La pescadilla se muerde la
cola. El 16 de juny de 1971 publica a "El Correo CataIán" Perros y gatos que no guarda similitud amb Gatos
y perros que Dhey signi a "Baleares" e l 3 de maig de
1951. En e l cas de Deporte y Espectáculo, "Baleares",
15 de gener de 1953 i Deporte y espectáculo del mateix
peribdic, 25 de febrer de 1955, una anicdota és I'únic
que hi trobam en comú.
Més freqüent, per6, és la insistincia temitica malgrat el pas dels anys, unes vegades, repetint textualment
paraules i conceptes com a Un comentari0 psicológico al
margen de Pequefieces, "El Dia", 21 de marC de 1926 i
En defensa de Cum'ta Albornoz que publici a "El Correo Catalán", 2 d'octubre de 1971,altres, la relació és
més laxa, com és e l cas de Un poeta olvidado: Ramón
de Gzmpoamor, que trobam a "El Dia", 31 de gener de
1926 per tornar-lo a veure a "Baleares", el 22 de gener
de 1959,Ante la rehabilitación de Campoamor. Valguin
aquests dos exemples il.lustratius car la llista esdevindria
inacabable.
TEATRE
El teatre no constitueix un món a part. Fedra, publicada per Gráficas Mallorca, sense data, en castelli,
no es posi a la venda. Es cert que e l 12 de juny de 1932,

(41) Josep Antoni Grimalt que en aquests moments classifica í'obra vilialonguiana ha tengut la gentilesa de comunicar-me que ha trobat una novel.la incompleta -aproximadament una tercera part- relacionable amb Les Fures. Es titula La bruixa i l'infant orat.
Així mateix hi ha entre aquests papers inedits una pega teatral completa, Morta de pipida, equivalent a la segona part de Les Fures.
(42) El germen dilndrea Victrix, el trobam a Gestos de mujeres. Dama resurrecta, "El Dia", 4 d'octubre de 1925, i a Vaticinios acerca del aiio 2000, "Baleares", 15 d'abril de 1952.
(43) També, Dhey, el 1 de novembre de 1930, escriu a "El Dia" un article titulat Chateaubriand.
(44) A Testimonisde laguerra, "Lluc", any LIII, no 628, juliol-agost de 1973, pp. 21-1, Lloren~Villalonga recorda aquest episodi.

apareix a les pigines d"'El Dia" el prbleg d'aguesta trag6dia, la qual tenia 11 1 pigines, amb al.lusions freqüents
a Racine, poesies intercalades de personatges que no hi
feien gens de falta (senyoreta hist6rica i senyoreta romantica), uns personatges que en número de vint-i-cinc celebraven un ball de Carnaval, que havia comencat a les
10 de vespre. Amb encert I'autor va desautoritzar
aquesta edició carregada d'incorreccions.
L'any 1954, apareix a Palma de Mallorca, Raixa,
juntament amb Antkona de Salvador Espriu, Fedra de
c he^.^' Es tracta de la primera obra depurada pel Ilenguatge perfeccionista de Salvador Espriu, conservant
el món villalonguii. Quasi a I'hora, Llorenc Villalonga
publica Fedra a I'editorial Atlante de Mallorca, e l mateix
any 1954, i li aplica la regla de les tres unitats. L'acció
comenca a les 9 del vespre de la nit del 21 de juny i
acaba a la mateixa hora de 11endem8. La festa és a les
nou i se celebra el ball del Solstici. Escrita en castelli
i molt semblant a la versió catalana de Salvador Espriu, excepte els versos inicials, alexandrins, que segueixen la pautade la versiboferida per GráficasMallorca.
Encara tendrem una nova versió de Fedra. En efecte, dins les Obres completes de 1966, ocupa les pigines
745-779. Hi ha influ6ncies de totes les anteriors, per6
es pot dir que en general domina la versió espriuana.
El 1955, Dhey presenta Cocktail a un vell palau.
Edita I'obra la impremta Atlante de Mallorca.
El 1956, juntament amb Faust, abans estudiada,
apareix Viatge a París de Minos i Amaranta el 1947,
a Palma de Mallorca, Raixa.
El 1964, tamb-6 a Raixa, de Palma de Mallorca, publica Aquil.les o l'imposible i Alta i benemirita senyora.
El 1965, I'editorial mallorquina Daedalus presenta
Desbarats. Consta de dues parts. La primera compr6n:

Sa marquesa se disposa a anar a nts teatro. Sa venguda de s'lnfanta. Economia en 1940. Viatge a Lisboa
en 1945. Viatge a Paris en 1947. Bromes a La Manxa.
A través de La Manxa. Hi feren ben aprop. ' Cock-tai1
a un vei palau.
La segona part consta de: L 'esfinx,La Tuta i la Ramoneta, Festa M a j ~ r ,Alta
~ i benemerita Senyora.
La Marquesa de Pax i altres disbarats, fou publicada
a Barcelona, I'any 1975, pel Club editor. Consta d'una
primera part que comprhn:

La Marquesa de Pax.
Acte I.La Marquesa es disposa a anar al teatre.
Acte II.Na Barbara Titana i el general.
Acte III.La vinguda de la Infanta.
Acte I V. Economia el 1940.
Acte V .Bromes a La Manxa.
Acte V I.4 través de La Manxa el 1945.
Acte V 1 I.Cock-tai1en un vell palau.
Acte VI II. Cock-tai1en un nou palau.48
Acte IX. S'hi van trobar ben a prop.

'

segonapart: ~l~~~~disbarats: L 'esfinx, T~~~i l a ~ a maneta, fiatge a ~
i el 1945.
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POESIA
En el pla de la poesia, llor en^ Villalonga ha aplicat
les mateixes coordenades. Dafnis i Cloe, que curiosament fou publicat a "Brisas", en catali, al no XX, desembre de 1935, es troba al no 30, marc de 1971 de "Bajari", pp. 12-14. Així mateix ho trobam dins Poesia, mil
noucents cinquanta nou, publicada a Mallorca, Atlante,
pp. 11 1-2.
Al no 3 de "Brisas", juny de 1934, hi trobam El
poema de la dicha, una de les parts titulada El héroe

(45) Vegeu VIDAL ALCOVER, Jaume: Lloreng Villalonga i la seva obra. Op. cit., pp. 92-9 i 122-33. Cf. BOSCH JUAN,Ma Carme:
Un tema cldssic en el teatre d e Lloreng Villalonga. Mayurqa, núm. 17, enerodiciembre 1977-8, pp. 223-7.
(46) Aquest títol coincideix amb el d'un conte de Miquel Villalonga publicat a "Fantasia", no 36, Madrid, 1946, pp. 1-6, on trobam
el personatge de Sílvia Ocampo, com si temes i personatges fossin alhora dels dos germans Villalonga. De fet a Chateaubriand, el
vizconde romántico, escrit per Miquel, Llorenq redacta els capítols referents a Julieta Récamier. A El tonto indiscret0 de Miquel
Villalonga, Llorenq escriu una poesia al prbleg. Dhey des de 1925 té a "El Dia" una columna titulada Divagaciones i, sorprenentment, el 2 d'abril d e 1936, trobam a "EI Dia" aquest mateix espai signat per Miquel Villalonga. Comentant aquest fet amb Damii FerrP-Ponq, que va compartir Uarg temps l'amistat de Villalonga i al qual aquest admirava molt com a crític, ho afirma reiteradament en els seus articles, em va corroborar la idea i em va participar una anicdota prou eloquent: Als darrers anys de la seva vida, Miquel Villalonga, assidu col.laborador d'"El Dia" i agarrotat per la malaltia, ideava uns esquemes que Llorenq cuidava de desenvolupar. Des d'aquestes pigines vull agrair a Damii Ferri-Ponq la seva amable i desinteressada col.laboraciÓ.
(47) Innovació respecte als Desbarats. Ed. Daedalus, Palma de Mallorca 1965.
(48) Idem.

consulta Madame Dormand, que no és més que e l poema de Madame Dormand de La gran batuda, Barcelona,

1

Club editor, 1968, p. 58.
Caldria preguntar-nos per qu6 tot aixb? Julio Casares és ben dur amb Ramón del Valle Inclan. Ve a dir
que, o bé I'autor gallec ha arribat al summum del narcisisme, considerant-se I'alfa i I'omega de tota cosa escrita
o és que la seva inspiració no dóna per a més, per consegüent, no té altre remei que repetir-se. Evidentment,
creim que no es poden aplicar criteris idintics a llor en^
Villalonga. Més bé es tractaria d'una actitud lúdica amb
el fet literari. Tots sabem que no tenia problemes econbmics que e l poguessin dur a adoptar aquesta postura per
a fins crematístics, tenia una carrera, que, per cert, ell
~ ~mamateix confessa que exerceix sens e n t u ~ i a s m eun
trimoni benestant, a Mallorca s'afegeix sempre "sense
infants" per corroborar la frase anterior, etc. De fet,
sembla no donar-li, a aquest fet, excessiva importincia
i que una vegada creat un personatge o una situació, ja
no I'abandonari mai. Per aixb es repeteixen els mateixos

temes dels seus articles tractats amb molts anys de diferincia, i com e l moix juga amb la rata, un personatge seu
passa d'esser vell a jove d'una obra a I'altra, i una baronessa de Bearn esdevindri Dona Maria Antbnia de Bearn,
i FIO la Vigne seri e l rei Flo, i l a L i l i acabarB essent les
Lulús, fins a arribar a La gran batuda, aquella mena de
f i de festa fellinii, que romp, a l nostre entendre, I'encant
anterior ja que, I'autor, dbna la solució final a uns personatges que entrellucivem d'una altra manera i en la
boira dels temps literari cadascú donava una solució
diversa. El moix ha mort la rata. L'autor, llor en^ ViIlalonga, ha trencat I'encis, al cap i la f i tenia tot el dret
de fer-ho, tot era ben seu, el catal6 i el castelli, la ginesi i la destrucció, el puzzle literari. Només és que I'investigador dedicat a I'obra villalonguiana, tot admiran-lo
no pot sinó respirar profundament, quan contempla els
darrers anys de I'escriptor en qu6 la seva decadencia f i sica no li permet fer més esmenes. L'edició resta dolorosament d e f i n i t i ~ a . ' ~

(49) Violin d e Ingres. "Diario de Mallorca", 21 d'octubre 1970.
(50) A l'hora de corregir aquestes galerades ha sortit un nou volum de relats, Julieta Rkcamier, "El Garbell", Ed. 62, Barcelona 1980.
Consta de: Noces d e primavera, Sol al mirador, Biografia fantdstica, Julieta Récamier, La Xautipa, L 'adres de saló, EI pollastre rostit, Mitja hora tard, Didlegs socrdtics, Aquells avantguardismes, Conte d e reis, Aquella perduda Arcddia, L 'illa engolida, Contes sint8tics. Les fonts principals, en aquest cas, són les Narracions de Llorenl Villalonga. Els altres títols ja els hem commentat en
aquest treball. De seguir així, abrigam el temor que I'obra villalonguiana esdevengui inacabable.

EL TEATRE DE JOSEP ROCA I ROCA
APORTACIO DOCUMENTAL COETANIA
Joana Escobedo

1

~

la mort de Joan Almirall i Forasté la Biblioteca de Catalunya adquirí la seva col.lecci6
d'obres teatrals, que fou registrada e1.1931. El
gruix de la col.lecci6 -que responia a un criteri més
exhaustiu pel que fa als títols que a les edicions- es
composava de 4.404 títols de peces teatrals en catali, la
major part de les quals eren edicions originals, i 74 manuscrits, cbpies per a representacions (ms. 1045-1l18).'
2.
una capsa solta,slhi conservaven papers di-

crítica de les obres de Josep Roca i Roca: Mal pare!,
Lo bordet i Lo plet d'en Baldomero. Els textos, part
dels quals són epistolars, i part dels quals són esborranys
de critiques, van foliats en llapis, i podrien inventariarse així:

I.-

Text de Josep Coroleu a Josep Roca i Roca sobre Mal pare!, sense datar, fols. 1-5.

11.-

Carta de Celestí Barallat a Josep Roca i Roca

I

versos, impresos o rnanuscrit~.~Entre els manuscrits,
m'ha cridat l'atenció els que formaven el conjunt més
compacte i es referien a una sola unitat temitica: uns
textos, de mans diferents, relacionats amb I'estrena i la

sobre Mal pare!, de 19 de Febrer del 1886,
fol. 6.
Ili.-

Carta dlArtur Vinardell a Josep Roca i Roca sobre Mal pare!, de 1 9 de Febrer del 1886, fol. 7.

(1) Biblioteca Central de la Di~utaciÓnde Barcelona, Cincuenta años de la antigua Biblioteca de Cataluña, (Barcelona, 1968), p. 98.
(2) Reprodulm el títol de la resta de documents. Entre els manuscrits:
- Fragment d e varies croniques catalanes, inscripcions, etc.
- Canso popular mallorquina.
- Balaguer Lib. IX cap. XZX Historia de Catalunya...
- Pere Serafí: Apuntacions.
- Cartes de Joan Almirali i Forasté a Artur Masriera (1 1 abril 1923 i 10 desembre 1926).
- Cartes d'Artur Masriera a Joan Almirall i Forasté (1 1 desembre 1926 i 9 gener 1927).
1 Nota a Almirall de Jordi Rubió (1 1 novembre 1927) i contesta (15 febrer 1927) al verso del mateix full.
Entre els impresos:
- Crítiques impreses a diaris de "Els vitralls de Santa Rita" i altres obres de Lluís Masriera.
- Reculls de diaris amb articles sobre estrenes a Madrid d'obres catalanes.
- Una carta al Senyor D. Joseph Roca y Roca (poema). Signada: Pep Sistachs. (Barcelona, s.a.). (Un altre exemplar d'aquesta
carta pot consultar-se a la p. 17 del volum A XXVII, Biblioteca de Catalunya).
- Estado demostrativa de 10s derechos de propiedad cobrados de las obras...
- T a t r o de Cataluña.. Dia 22 de diciembre de 1886. Funcion de noche. Programa Lo Bordet ... Beneficio dc Roca y Roca. Signat: Juan Costa.
- Grdfics dels "Tapigosde Maria Gistina". Obra estrenada a 1'Estudi Masriera la diada de Sant Esteve de I'any M.CM.XXII1.
- Lo Teatro Regional. Album d'Autors &talans (13 limines).

IV.-

Carta de Tomis i Salvany a Josep Roca i Roca sobre Mal pare!, de 17 d'Abril del 1886,
fols. 9-10.

LTsquella, i que duu el numero 15 de la foliaci^.^
Ambdós documents toquen el tema marginalment.

V.-

Carta de Miquel i Badia a Josep Roca i Roca sobre Mal pare! i Lo bordet, de 30 de Novembre
de 1886, fols. 11-12.

VI.-

Carta d'Eusebi Güell a Josep Roca i Roca sobre Lo bordet, de 8 de Desembre del 1886,
fols. 13-14.

La interpretaei&,sense datar, fols. 23-29.

niixer aquest material de primera ma per tal com permet
d'establir vincles de parentiu intel.lectual o purament
social. Aixi, doncs, he transcrit els textos, que reprodueixo tal com apareixen a I'original i I'autoria dels quals
en els casos en que la signatura no era prou clara he comprovat mitjancant la comparació amb altres signatures
O textos autbgrafs dels mateixos autors. A la descripció
gairebe codicolbgica, afegeixo només els noms complets
dels signants i les dates de naixenca i mort, vilides solament per a la seva identificació.

Completen el conjunt un telegrama, sense nom de
destinatari, enviat des de Ripoll i signat "Molla", que
duu el número 8 de la foliaci^,^ i una targeta, sense datar, de Modesto Busquets Torroja dirigida al director de

4. Val a dir que els documents reproduits, fonts bibliogrifiques, no són representatius de les opinions de
I'allau de textos que generava cada nova peca de Roca i
Roca. Home polifacetic i significat, Josep Roca i Roca
(Terrassa 1848 - Barcelona 1924) destacd i ocupi un

VII.-

Carta de Valentí Almirall a IPeditorLÓpez sobre

VIII.-

Lo bordet, sense datar, fols. 16-22.
de Josep Yxart: L. plet dlEnBaldomero.

3. L'objectiu del treball no es altre que donar a co-

(3) El telegrama, que va ser enviat un dia 21 a la 1,45 t., diu textualment: "Felicite cordialmente desde estas alturas al aplaudido padre
del Mal pare, i signa "Molia". Es tracta tal volta del baríton Eduardo Molli?
(4) La targeta, a nom de Modesto Busquets Torroja, Redactor de el diario 'El Monitor': San Pedro Mártir, 10, 30 2a, Gracia, duu com
a text: "Sr. Director de L Esquello // Estimado compañero: me ha llamado la atención que al ocuparse en la opinion de la premsa
respecto i Lo plet de 'n Baldomero se haga caso omiso del suelto de El Monitor, lo cual hace aparecer al periódico como una nota
diswrdante //. Si la ornision es voluntatia nada tengo que decir; si es olvido, como debo suponer, no estaria de mis subsanarlo, i
cuyo efecto le remito el suelto de referencia.// Soy con este motivo su mis a P y s.s.Q.S.M.B."
1 afegeix també a mi: "Redacción,
Cortes, 289-291 imprenta. S/casaW.
$

Efectivament, EI Monitor, amb data 22 de m a q del 1883, s'havia fet resd de la representació de Lo plet d'en Baldomero (vegeu
5.3.3.) de la mateixa manera que el 26 i el 30 de Novembre de 1886 s'havia referit a LO bordet. Cal adveritr el fet que algunes
obres de referkncia donen el 1880 com a data de la mort de Modest Busquets.
(5) Textos orientadors de la seva biografia, llevat, evidentment, d'histbries de la literatura, diccionaris de literatura, diccionaris biogrigics i altres obres de referincia, són:

- Dombec Palet i Barba: En Josep Roca i Roca (1848-1924). Literat. Publicista. Polític. Text llegit el dia 2 de Juliol de 1934,
amb motiu de la col.locaciÓ del retrat d'en Josep Roca y Roca, per acord de I'Excm. i Molt Iltre. Ajuntament, en la Galeria de Terrassencs il.lustres, obra de I'artista terrassenc M. Pujadas, (Terrassa, s.a.); Paulina Pi de la Serra i Joly: L 'ambient ctcltural a Terrassa 1877-1 977, (Terrassa, Caixa d'Estalvis, 1978), p. 42-44; J. Pin y Soler: Comentaris sobre llibres y autors... (Tarragona, 1947),
p. 148,204-5;
Sobre aspectes ben concrets, i també entre d'altres,

...

- Marinn Aguiló i la 2 e n a i w e n p " a través d'un epistolari d e 266 cartes a Tomis Forteza (1867-1897). Presentació ver Josen A
Comis, (Barcelona, (1966)). (Publicat a Analecta Sacra Tarraconensia vols. 38 i 39) nums. 40,42, 70-2, 102, 182); Roser Matheu:
Vida i obra de Francesc Matheu, (Barcelona, 1971), p. 21-23, 146; Joaquim Molas, Prbleg a Poesia catalana de la Restauració, (Barcelona, 1966), Antologia Catalana, 19, p. 6, 8 i 105'; Narcís Oller, Memdries literdries. Histdria dels meus llibres, (Barcelona, 1962)
Biblioteca biogrifica catalana, 31, p. 2,318,333,340-'1,375-9; Josep Pla: Un senyor d e Barcelona (Barcelona 1966), p. 120-122;
Margalida Tomis: "Ramon Picó i Campamar (1848-1916)", a Randa, 9 (1979), Homenatge a Francesc de B. Moll I, p. 159-170;
PlLid Vidal: L'assaig d e la vida, (Barcelona,l934), p. 173, 197, 207; Joan Sardi: Obras escogidas. Serie castellana -I (Barcelona 1914), p. 191-194; Joan Sardi: Obres escullides. Serie catalana, (Barcelona,l914), p. 132-143; J. Yxart: EI año pasado, ( ~ a r celona,1887), p. 100-105; i J. Yxart: EI afio pasado (Barcelona,l889), p. 143-144: J. Yxart: Obres catalanes, (~arcelona,l896),
p. 179-183.
Caldria afegir un etcitera ben llarg a I'aspecte de la seva personalitat com a periodista, i que abasta des de la major part dc la bibliografia de premsa catalana -cal no oblidar el Torrent-Tasis, Histdria de la premsa catalana, (Barcelona, 1966)- fins a les mateixes
publicacions en quk col.labori o que dirigí.

I

-

-

lloc controvertit en les tasques en qu6 -com a periodisO com a home de lletres- intervingué, i assolí, en vida, una enorme popularitat, la qual cosa condicioni probablement els judicis que promogueren les seves actituds
ta

entre els seus contemporanis i la valoració que de la seva
obra féu la crítica, una crítica redactada per la ploma
ben heterogenia de crítics,' escriptors, polítics o publicistes, ja sigui a la vista de la representació o del text
i[npr&s, i que, motivada per ressorts i objectius diversos,
esdevé crítica literiria, crítica d'espectacles, notes de
societat o crltica personal.
Roca i Roca es preocupi ell mateix de recollir les
crítiques -0, millor, les ressenves- que publicaven els
diaris, algunes de les quals -com veurem- eren promogudes per ell. En un llibre de caixa que duu e l títol geniric drOpinGn de la prensa 8 enganxava per ordre tronolbgic els retalls de diari que tractaren, a partir de la
data del 18 de Febrer del 1886, de les tres peces teatrals
a qu8 ens referim, alhora que empri I'esmentat llibre
com a control dels estats de comptes i dels ingressos
que Mal pare! i Lo bordet li forniren. Tanmateix, aquest
volum -que ens ha estat molt Ú t i l a I'hora de determinar si els nostres documents havien estat publicats o eren
inidits- no abasta les crítiques en la seva totalitat. Alguns números de publicacions peribdiques que anomenen Roca romanen plegats a I'inici.

5. L1exist6nciad'aquest recull de premsa, a I'abast
de qualsevol estudiós del tema, em permet de dedicarme solament al comentari dels documents aportats, que
tenen com a temitica:
docs. I - V : Mal pare!
docs. V - VI I: t o bordet
docs. VI II:
Lo plet d'en Baldomero

5.1. Mal pare!
5.1.1. jMalpare! (Barcelona, Llibreria Espanyola de
~ ó p e z ) ,"drama
~
en quatre actes y en prosa", fou estrenada per
drAutors Catalans al Teatre Novetats, la nitdel 17 de Febrerde 1886,amb el repartiment:

Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlota de Mena
Adela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adelina Sala
Da Tula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agneta Monner
Julieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nena Pecho
Enric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anton Tutau
D. Cecílio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josep Nieto
Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enric Borris
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joan Oliva
sistacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaume
M
~ . . ~. . . .( . . .~. . . .~. . . . . . . . J~~~~ capdevila
Un inspector de policia .
.. .
Lluís Llibre
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Un camilic
Francisco Monner
Pauet . . . . . . . . . . . . N .N./Nen TutauIRicardo Esteve

(6) Cal pensar en les conteses d e la premsa i en el fet que I'evolució política -dins les files del republicanisme- de Roca i Roca s'expresses a través de les publicacions que dirigí i, especialment, de les satirico-polítiques. Vegeu, a més dels estudis i altres histories
de la premsa de I'kpoca, la de Joan Torrent i Rafael Tasis, ja esmentada.
(7)

"...

[no] encontramos ningen critico profesional ni ninguno que haya ejercido la crítica como Única ocupacidn intelectual a excepció,, de dos figuras: jo& Yxart Juan Sard? (Manuel de Montoliu, Josk Yxart, elgran critico del renacimiento literari0 catakán,
(Tarragona, 19561, p. 14).

(8) Aquest volum, signatura A XXVII, de la Biblioteca de Catalunya, conté els retalls de diari enganxats al recto dels fulls, d'acord amb
I'ordenació seguent:

- iMalpare!: f. 2-17, Opinwn de la prensa; f. 18-19, en blanc;f. 20, I'estat de comptes; f. 21, en blanc; p. 22, ingressos; p. 23-381
i v i 3 9 4 3 , Excursión artística. Opinión de la prensa de Cataluiia; f. 4 4 4 5 , en blanc.
- Lo bordet: f. 46, estat de comptes, amb documentació solta del Teatro de Catalunya; f. 47, ingressos; f. 48-68, Juicio de la
prensa; f. 69-72, en blanc.
- Lo plet d'en Baldomero: f. 73-80, crítiques; f. 81-200, en blanc, llevat del f. 189v en quk hi ha notes manuscrites sobre comptes
amortitzables.
A rinici del volum hi ha diaris, o fragments, que no han estat retallats, i, al mig, impresos del Teatro de Catalufia, amb comptes de
Lo bordet, com s'ha dit més amunt.
Quan en ocasions posteriors es faci referhncia a aquest volum, no se'n citari la pigina, ja que segueix I'ordrc cronolbgic. Poso un asterisc davant del títol d'aquelles publicacions, I'original de les quals no he vist.

(9) Segons Palau, n'hi ha una edició anterior: Barcelona, La Renaixenqa, cap a 1880, en 4O i amb 19 p.
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Antonet, majordom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomis, criat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joan, criat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un sereno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guirdies d'ordre públic

N.N.
N.N.
N.N.
N .N.

L'obra anava dedicada a Da Rosalia Bitz de Gonzalbo, i, a la dedicatbria, en forma de carta, s'hi deia:

"Una obra del teatro francés, Le Chatiment de Gustave Rivet, me sugeri l'idea d'escriure '1 present drama, adoptant de aquell 10 pensament general, que
he procurat desarrollar y vestir á la catalana, ab l'intent, tal vegada massa atrevit, de dotar al nostre repertori de un género nou aquí; pero al que paga
avuy tribut preferent l'escena moderna".
5.1.2. Les critiques sobre Mal Pare! (docs. I - V )
s'estenen a tres punts: la facilitat en el dilleg,' O I'anllisi dels personatges -amb referincies especials a Pep Sistacs i la representació que en féu I'actor Jaume Martii I'opinió, clara o ambigua, sobre la inspiració del drama
en el teatre francis, inspiració que, si més no, confessava
I'autor a la dedicatbria de I'obra impresa.
5.1.3. Com hom dedueix del que diu Barallat
(doc. II), era un retret -generalitzat.
--.I si, aixb es corrobora.
Si J. Cabañero, des de les plgines d'El Barcelo-

I

nis de 19 de Febrer, edició del matí (p. 21,s'hi refereix
elogiosament

'%r esto aplaudimos la revolución que se opera en
el teatro catalrin, embozadament emprendida por algunos autores, cuyo estandarte acaba de levantar
con atrevimiento y audacia (...) i Mal pare! es un drama realista de corte frencés y estilo Sardou; cuyo argumento es una continua escabrosidad, una serie de
escollos salvados con suma delicadeza y gran conocimiento de la escena(...)
iMal pare! por qui no hemos de manifestar10 es, en
nuestro concepto, la mejor obra que nos ha dado
a conocer la 'Yssociació d 'autors catalans (...)"

''

'

i molt
-com faria també la premsa de comarques
especialment la de ~errassa,' d'altres l 4 li ho rebatran
en un to despectiu:

"Pertenece el drama resueltamente al género francés, que segtin vemos se va introduciendo en el teatro catala'n, 10 cua1 redundará en nuestro sentir en
perjuicio del caracter, de la verdad y del colorido de
las producciones que se escriben en nuestro idioma
materno. En sus dos primeros actos, jMal pare! recuerda las obras de Sardou y de Dumas (...)"' s
to que assoliri el grau més acusat en la controvirsia que
a través de la "Sección Libre" mantingueren El entrome-

(10) Aquesta facilitat li era reconeguda. Roca era defensor de "el catali que ara es parla".
(11) '$..)d'exist&ncia efímera fou fundada, l'any 1885, i el seu objectiu, com van manifestar públicament els seus dirigents, era el d'eixamplar I'horitzó de l'escena catalana. En formaven part els autors Angel Guimeri, Joaquim Riera i Bertran, Ferran Agulló, Francesc übach i Vinyeta, Pere Anton Torres, Teodor Baró, Josep Roca i Roca, Eduard Vidal i Valenciano, Ramon Picó i Campamar,
Albert Llanas, Conrad Colomer, Rossend ArÚs, el poeta Francesc Matheu i altres simpatitzants. La nova entitat va obtenir la collaboració de l'actor Antoni Tutau, que va dirigir la companyia que es formi per a la interpretació de les obres en projecte, i,en realitat, es constituí empresari (...) Els fou ofert el Novetats (...)" (Francesc Curet, Histdria del Teatre Catau, (Barcelona,l967),
p. 211 i 212).

I

(12) Vegeu a partir de la p. 23 i fins a la 43 d'A XXVII.

I

(13) Llegim a la *Revista Tarrasense de 1'11 de Julioi'del 1886:
"Al reseñar en nuestra edición del pasado domingo la representación del drama ¡Mal pare! de nuestro digno compatricio el Sr. Roca
y Roca, nos p a d inadvertidamente el dar cuenta del obsequio que el Ayuntamiento de esta ciudad hizo á nuestro amigo presentándole una corona con la inscripción siguiente: "El M. Iltre. Ayuntamiento a su esclarecido patricio autor del drama ¡Mal pare!'!
I continua, la del dia 16: "Hoy celebra Tarrisa uno de aquellos acontecimientos teatrales que a la par que recreatives ofrecen un
espíritu purarnente ben6fico; tal es, la representación de1 aplaudido drama "iMal pare!"debido a' la bien cortada pluma de nuestro
esclarecido compatricio D. José Roca y Roca, quien movido á impulsos del acendrado cariiio que siente por su ciudad natal, ha
acordado ceder á beneficio del Hospital CasaldeCaridad San Lázaro el producto liquido de dicha función (...)"

I

I

(14) *El Federalista de 6 de Mar$ de 1886, L Y ~ de
C Sant
~ Martí, de 28 de febrer de 1886, p. 191...

I

I

(15) D h r o de Barcelona, del 18 de Febrer de 1886, edició de tarda, p. 2082.

I

arreglo ab coneixement de causa, ab acert, ab bon
exit; perd ha fet un arreglo ". (p. 382).

tido- Lluís Carreras, segons apunta El Fusilis de 26 de
Febrer, (p. 2) ' 6 - i Roca i Roca a les planes d'E1Diluvio
de 20 i 23 de Febrer i 19 de Marq del 1886, edició de
matl (p. 1472 - 1473, 1550 - 1551 i 2266 - 2267,
respectivament).
Joan Sard; retorn; la poldmica als seus limits, tot
establint el paral.lel de I'escena X de I'acte I11 de les
dues obres comparades, en un article que, sota el títol "La Associació d'Autors Dramátichs Catalans", publici La Ilustració Catalana, de 30 de Setembre de 1886,

També lxart se'n féu resso, ja de manera severa,

"Si algun defecte essencial té 1'obra, a 1 'altura de sa
meteixa calitat (puix no sent aixis no'n parlariem),
és defecte d 'herencia. Treta d'un melodrama pances, per un cantó, als sentiments y situacions, 10s
hi falten mitjestintes; per altre, an alguns caracters
no'ls hi escau la nostra roba (...I Ab 10 que, sense
retoriques, volem dir-li que no arregli més y que faci original, ja que pot. No desitjem per la nostra literatura 10 fi de totes les literatures dels pobles
morts: 10 viure d'imitacions (...) iqut?'~pot dir d'un
poble que, en pes, abdica de sa propia existencia per
a copiar un altre?.

(p. 378-383).

"¿Es ¡Mal pare! un drama inspirat en 10 francés?
¿Es una traducció? ¿Es un arreglo?

''

El Diluvio, que es la nata pera armar bronquinas
d'aquest género, quan l'estreno de ¡Mal pare! la
emprengué contra en Roca i Roca acusant10 de mala
fe y de desllealtat literaria en atribuhirse la paternitat d'una obra que, contat y rebatut, no venia a ser
més que una traducció lliure, -y segons ell mal feta.- de Le chltiment de Gustave Rivet, estrenat a
Pmis l'any 79.

o més bendvola
"( ...) y bien seu adaptación ó arreglo en que [en]
mayor ó menor grado haya intervenido el ingeni0
del autor, la asistencia del publico se aumentó en
razón directa del aumento de temperatura y energia dramáticas, melodramáticas en algunos pasajes
(...) cierta corriente calurosa y simpatica que vivifica el arreglo, bastaron, a trueque del caracter melodramatico del conjunta, para promover el aplauso

En Roca, que no havia resat en 10s cartells, si no recordo mal, una paraula sobre la filiació extrangera,
contesta defensantse, sostenint que la mqor pmt, en
la obra catalana, era propia i no francesa, y sincerantse del carrech ab la protesta de que sempre havia pensat fer constar dita filiació en los exemplars
impresos (...)" (p. 381).

(...)I#

Malgrat les crítiques adverses derivades de la seva filiació, a Mal pare! hi ha, per a Yxart, I'esbós del que hauria de ser el teatre catali modern:

I afegeix:

"Un tip0 de nuestro pueblo, muy interesante y simpatico figura en el drama, un obrero; una escena
hay, muy aplaudida; la en que presenta su protegido a su propio padre. Una y otro entran de lleno
dentro del teatro moderno, esbozo reducido de 10
que éste debiera ser".

"Lo que es propiament, ni més ni menos, es un arreglo, com seh diu en lo tecnicisme teatral; una adaptació lliure del drama francés a la nostra escena (...I
No es solzament 10 pensament general de la obra
d 'en Rivet lo que hi ha en i Mal pare! ;hi ha 7 desenrotllament escénich, hi ha la caracterisació genérica
dels tipos, hi ha las situacions culminants, hi ha '1
moviment passional, hi ha las ratllas generals de distribució de cada escena, hi ha fins, al menos en gérmen visible, 10s detalls més felissos (...) ha fet un

'

"Si un nuevo genio dramatico parece entre nosotros para comunicar el ardor y la vida a 10s argumentos que ofrece nuestra constitución social, no
se dude que este género triunfara al cabo, sobre

(16) Torrent-Tasis, op. cit., no esmenta Lluís Carreras com a redactor d'EI Diluvio. ( C f . I , p. 121-122). Hi escrivia, perb. (Cf. Joan Sar.
dh,: Obres escullides (Barcelona, 1914; p. 133).
(17) Obres catalanes, (Barcelona,l896), p. 165-167. Aquest article havia estat publicat a Art i Literatura de Febrer del 1886, p. 107-108
(18) El año pasado,. (Barcelona,1887), p. 100.
(19) fbidem, p. 100-101.
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todo si aparece armado con aquella virilidad, despojado de las preocupaciones algo pueriles que han
informado la literatura mediocre catalanista".

Dr. Pau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vicens Daroki
Tomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel Buxeda
Un agutzil . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Monner

"~Dóndenuestro obrero, como no seu en esbozo
en la escena de Mal pare!?
"El teatro perece en todas partes como institución
pueril; d l o una reforma de esta naturaleza puede
reanimmle aqui y en todas partes, pero mucho mas
aqui en que la puerilidad de la inventiva dramatica,
sahumada por cierto lirismo floral ista, 10 conduce
al ridícula. Mientras el teatro seu, repito, un mundo aparte en nada pmecido al que dejamos á la puertu, y esté por debajo, muy por debajo de la misma
realidad en potencia conmovedora y experiencia, su
muerte es segura y la ausencia de él es ya su primer
sínt~ma".~

L'obra anava dedicada al eminent fdantropo Excm.

'

"Designo el campo de la observación del dramaturgo: la sociedad que le rodeu, el caso concreto del
que surge el drama (...) Tómese el original tal cua1
se ofiece, y la copia no resultara marchitada por el
hálito de la razón abstracta enemiga de 10 bell^".^

Sr. D. Evaristo Arnus, president de la Junta de la Casa
Maternitat i Expbsits.
5.2.2. La crítica de Valentí Almirall (doc. VII) sobre Lo bordet ens interessa per la teoria del teatre que
se1n.despr6n i les recomanacions que conté per a en Roca i Roca. Cal que tracti temes catalans i transcendentals
alhora i que no escrigui en prosa,

"Lo teatre catalá pera poder viure y creixer, ha de
respirar una atmosfera especialissima. En 10 fondo,
es un teatre de protesta, com totas las manifestacions del nostre renaixement. Los assumptos,
donchs, ha (sic) de ser genuinament de la terra y de
son conjunt se n 'ha de despendre alguna cosa que sigui trascendental. Per semblants motius 10s autors
no han de abandonar 10 vers".
opinió que, pel que fa als temes, fóra bo de contrastar
amb la de Joan sardl,ZS per a qui Lo bordet evidenciava
"( ...) una trassa de mestre en muntar l'obra, en construhirla, subordinantho tot al efecte sobre l'espectador L..) No hi ha res en Lo Bordet que repugni
d'una manera extremada com impossible, com rebuscat, y, no obstant, tot ell ho es (...) En Sardou
s'hi ha fet una reputació de mestre y un nom
europeu".

5.2. Lo bordet
5.2.1. Lo bordet (Barcelona, Llibreria Espanyola
de ~Ópez),' "drama en tres actes y en prosa", fou estrenada per I'AssociaciÓ d'Autors Catalans al Teatre Catalunya, la nit del 24 de Novembre de 1886, amb el
repartiment:
Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da Carlota de Mena
Elvira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concepció Ferrer
D. Llu i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anton Tutau
Pere Blay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaume Martí
Martl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joan Oliva
Manquet . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . Jaume Capdevila
D. Jacinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josep Nieto
Arcalde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enric Borrls
Duran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lluís Llibre

Pel que fa a la prosa, contrastem els criteris d'Almirall amb els de Sardl, encara que el text que esmentem
hagués estat produit fent referencia a Lo plet d'en

Baldomero.

...) mencionaria siquiera Lo plet d'en Baldomero (...) por las excepcionales cualidades de la prosa

"(

en que esta escrito, una prosa verdaderamente de
teatro, natural sin vulgaridades, chistosa sin chocarrerías, y abundante en esas frases precisas, expre-

(24) La primera i segona edició, sense data, perb del 1886, són idhtiques.

(25) "Joseph Roca y Roca" a Obres escullides (Barcelona,l914), p. 141-142. Aquest article ja havia cstat publicat i1 La Ilustració Cota&na del 15 de gener del 1887.

sivas (...) Cito estas cualidades como un mérito excepcional, porque tengo para m i que una de las cosas mas dificiles en el teatro es hacer hablar en prosa a 10s personajes. jEl ritmo y la rima hacen pasar
inndvertido cada gazapo! Testigos nuestras obras
catalanas; testigos muchas obras no catalana^".^^
5.2.3. La critica de la premsa, aquesta vegada, tampoc no fou uninime. Deia El Diluvio de 25 de novembre
de 1886, edicid de la tarda, p. 9458:

"Felicitamos al autor de Lo Bordet por la victoria
a lo Pirro, obtenida sobre su contrincante el entrometido. En efecto, si en su dia no pudo demostrar
aquel que Mal Pare fitese en el fondo obra suya, en
cambio en Lo Bordet estrenado anoche con aplausos de benevolencia en el Teatro de Cataluña, ha patentizado tener numen suficiente para componer un
drama cuya originulidad y exclusiva invencion, nadie
que seu medianamente entendido en el arte teatrico,
podra disputarselas. Por ah i el entromet ido vá de
vencida; y sin embargo, no pierde el pleito. ¿CÓmo
es eso? Sencillarnente: Lo Bordet es un drama enteramente nuevo, cierto, pero al propio tiempo ma10. Malo por 10 pueril t inverosímil en 10s contrastes, 10 Mnguido en la exposicion, nu10 en el enredo,
fonado en las situaciones y nada palpitante en las
peripecias ( ...)
I llan~avaEl Chmlatán, del 3 de Desembre del mateix any:

"En Lo bordet, como es original, el Sr. Roca-bis no
ha rayado á tanta altura como en el Mal pare (...I"
LIEspañoleto hi troba implicacions foranes,
"Lo Bordet, es un drama trazado y escrit0 a la francesa y mús recuerda a Bourgeois y a Dennety que a
ningún dramaturga español moderno. El idioma en
que esta escrito es circunstancia meramente accidental; en castellano 6 en francés ó en alemán valdria
lo mismo y signifit.aría 10 propio".2

'

com imitacions ElMonitor, per a qui Manquet,
"( ...)
(...)

nos recuerda el Coixet de "Cura de moro"
El Coixet es cojo; el otro es manco; aquel cita a cada paso versos de conocidos dramas, especialmente de "Don Juan Tenorio"; el Manquet
hace 10 mismo con 10s cantos de Clavé (...I"
D'altres, senzillament, el troben fluix,

"La mcis absoluta imparcialidad ha presidido siempre nuestros juicios, la ruda franqueza fui en todas
ocasiones nuestra norma, y si al estrenarse el i Mal
pare! tributamos al autor entusiastas elogios que pudieron parecer interesados, siendo 10s primeros en
felicitar sinceramente a Roca y Roca (...) , hoy debemos decirle (...) que en la segunda obra dramLitica
(...) halMndose basada en convencionalismos é inverosimilitudes, exceden 10s defectos a las bellezas (...)" 2 9
d'acolliment incert,

"Se ha estrenado una obra del señor Roca y Roca titulada (sic) Lo Bordet, que fui muy aplaudida,gracia~a 10s muchos amigos que habia en el teatro".30
fet més acusat en la segona representació:
"(.. .) en el de Cataluña habia poc0 menos de media
entrada, notandose la falta de muchos aficionades y
de escritores catalanistas ( ...) "

Al costat d'aquestes, moltes d'afa~a~adores,~
que
resumim amb I'expressada per "El Tribuno de 8 de Desembre del 1886:

"Respetando todas las opiniones de 10s periódicos
barceloneses, haremos constar sincerisimamente:
que el drama nos gust6 muchísimo (...)"
5.3. Lo plet d 'en Baldomero
5.3.1. Lo plet dé Baldomero (Barcelona, Llibreria
Espanyola de López), comgdia de costums barcelonines,

(26) "La literatura catalana en 1888", a Obras escogidas. Serie castellana I , (Barcelona,l914), p. 194.
(27) La Dinastia de 26 de Novembre del 1886, edició del mati, p. 5 6 .
(28) *El Monitor, de 26 de Novembre del 1886.
(29) El Barcelonés, de 28 de Novembre del 1886, núm. 1424, [p. 21. Signat: J. Cabanero.
(30) Ellntermedio, de 28 de Novembre del 1886, p. 2.
(31) *El Monitor, de 30 de Novembre del 1886.
(32) Especialment de la premsa no barcelonina.

en tres actes i en prosa, fou estrenada al Teatre Ca-

mas completo y artistico que se v e por aca

(...)"34

tali (Romea), la nit del 20 de Marc de 1888, amb e l
repartiment:
Carmeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caterina Fontova
Sra. Madrona . . . . . . . . . . . . . . . Concepció Pallardó
Teresina . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concepció Llorente
Sr. Jaumet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lleó Fontona
Baldomero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joan lsern
Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frederic Fuentes
Bertran . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermenegild0 Goula
Sidro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iscle Soler
Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modest Arenyas
Cap de cola . . . . . . . . . . . . . . .; . . . Mateu Marques
L'obra anava dedicada á D. I. Lopez Bernugossi,
I'editor.

5.3.2. El text de Josep Yxart (doc. VIII), com diu
el tCtol, se centra bisicament en la interpretació i e l bon
diileg que configura amb precisió els tipus. Aquesta
aproximació a I'obra ve completada amb d'altres aspectes comentats que es publicaren en el recull El aiio pasado (1889) sobre el diileg, el caricter dels personatges
i, novament, sobre la interpretació del Sr. Jaume per
part de Fontova. Després d'al.ludir al seu Bxit extraordinari diu:

"Sobresale la comedia por su dialogo claro, enérgico, jugoso, realmente dramático, y por la vida vigorosa y excepcwnal de algunos tipos, 10 Sr. Jaume, y
el joven protagonista: 10s demas, ó son insipifcantes, ó acaricaturados: el de Santiago y el del payés,
éste sobre todo: concesión sin duda a cierta parte
del público del Romea".
,

Després fa un elogi de la interpretació'de Fontova,
que ja havia comparat a Coquelin:
"( ...) Fontova es un artista inmejorable en sus papeles propios como 10s del Sr. Jaume: cuando un
autor acierta a crearlos, como Roca esta vez, la representación de las mejores escenas, resulta de 10

(33) El año pasudo, (Barcelona,l889), p. 143-144.
(34) fbidern, p. 144.

(35) El Diluvio, de 21'de Marq del 1888, edició de tarda, p. 2459.
(36) *El Monitor, de 22 de Marq del 1888.
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5.3.3. La premsa es mostri més unanime. En conjunt, I'obra fou acceptada com a comedia de costums
barcelonins que, malgrat tenir alguns lunares, resultava
entretenida. Deia el Diario de Barcelona de 21 de Marc
del 1888, edició de tarda, (p. 3731).

"La comedia Lo plet dfEn Baldomero, que ayer se
estrenó en el Teatro Romea, se separa del repertono que priva actualmente en este teatro. En ella no
se trata de planear ni resolver cuestiones sociales, ni
se buscan efectos escénicos con recursos forzados.
Una accwn sencilla y pocos personajes, dos muy
bien dibujados, débiles otros dos y uno de ellos algo falso, constituyen 10s elementos que entran en la
nueva comedia del señor Roca y Roca, que el público recibió con mucho aplauso(...)"
mentre que els detractors habituals de Roca i Roca, en
aquesta ocasió, convenien:
"( ...) Ingenw teatrico revela poco la nueva obra, pero a lo menos no adolece de enrevesamiento en las
situaciones, ni de carnbios en 10s caracteres, defectos que por 10 comun son muy generales en las obras
del teatro catalan. Digamos que la nueva produccion del señor Roca y Roca, sin ser del todo recomendable por 10 que tienen de vulgar sus chistes y
de trillado su argumento, produce, en suma, un efecto grato, merced al claro y sóbrio lenguaje en que esta escrita, y a ofrecer un caracter el del "seiíó Jaus
met'', bastante bien s~stenido".~

"Lo plet de'n Baldomero, entretiene agradablemente, pero no interesa a causa de preverse de antemano
el desenlace, que no sorprende por 10 mismo que se
halla perfectamente ajustado a 20 natural y lógico, y
languidece un tanto en ocasiones a causa de escenas
sobradarnente largas.
Es, en suma, una obra discreta (...IH3

6. DOCUMENTS REPRODUZTS
I

A n'en Joseph Roca y Roca
Per més que digan las malas llenguas, jo t'asseguro,
amich meu, que sempre serás original. O s h o iqué més
originalitat que demanarme á mi la crítica del teu drama? A bona banda vas. Jo som poble, so vulgo, so espectador de bona fe, y m'en alegro de serho, y cregas
que no'm cambiaria per cap dels savis que analisan las
obras literarias com qui disseca una granota. M'agrada
anar al teatro com hi va'l poble, que al cap y la f i es qui
més disfruta, y no com hi van 10s homens instruits, que
per tot arreu buscan las manyas del escriptor, la ma oculta del tramoyista y la llum Drumont 3 7 que falsifica la
lluna. Vaig al teatro á riure, á plorar y á entussiasmarme
com quant era noy y si'm volen esplicar la trampa, m'enfado y no ho vull saber.
Per consegüent, tot m'agrada ... quant es bo. No rigues, que no es perogrullada. N'hi ha que no aceptan la
tragedia perque'ls fa son, ni'l melodrama, 6'1 drama fort,
perque'l troban inverossínlil. A mi m'agradan las trage-

dias d'en Guimerá y mlagrad,a'l teu drama. Lo que no
m'agrada es 10 que no es res. Lo que no fa ilusió, perque
no te vida, ni inspiració de la realitat. La vida real n'está
plena d'aixó que'n diuhen drczmons. La dificultat no está en trobarlos, sino en saberlos portar á las taulas. Jo
planyo sincerament á aqueixos homens que pateixen
plétora de correcció y enfit de convencionalisme; que, en
un mon tant gran, s'acontentan ab tant poca cosa. Las
tempestats 10s espantan, 10s crits 10s aixordan, I'espatech
de las passions 10s ataca'ls nervis. ¡Quins tips de badallá's deuhen fer! En materia tl'obras literarias, quant son
d'aquellas que saben trobar 10 camí del cor, tinch 10 mateix gust que'l postillon de la Rioja: m'agradan de toos
tamafios.
Per aquí diuhen que has nascut autor dramáti~h.~
Ja'ls pots creurer. Quant en Martí -que entre paréntessis es un actor del botavan, al) més cor que un lleó- feya
aquella relació d'en Sistachs, tant admirable de veritat y
de sentiment, vaig sentir que"1s ulls m'espurnejavan y, girant 10 cap per la cobardía de no voler que ho coneguessen, vaig veure que un noveli~sta- juri del ofici!- assen-

(37) Thomas Drummond (1797-1840), enyinyer militar escoces que ideh la llum que porta el seu nom.
(38) Davant aquesta afirmació, aportem la valoració contraposada de dos contemporanis: Joan Sardh i !losep Pin i Soler.
Joan Sardh, al seu article "Joseph Roca y Roca", en haver parlat de Roca com a home seriós i formal, poc festiu -com podria fer
pensar la popularitat que obtingué com a P.K. des de les phgines de La Campana-, afegeix:
"( ...) sense potser haver nat autor dramdtich, d'aquells de vocació instintiva y absorbent, conz la d'en Soler, per exemple, de la
nit al denurti s'ha fet autor dramdtich y s'ha posat al nivell y més amunt que més de quatre cansats de foradar pantalons per
les cadires dels escenaris.
Donchs, si: en Roca s'ha fet un escriptor festiu y un escriptor que? públic compren y celebra C..)" (Obres escullides, p. 134).
"Y es qu'en Roca necessita fer, necessita escriure; ho du en la massa de les sanchs (...) Ha déscriure per viure perque? cervell
,li treballa sempre, perque no sab tenir10 inactiu, perque es home de combat, home d'accid irztelectual. Estich segur de qu'es
,dels qui'ls agrada més escriure que llegir, produhir que saborejar les produccions dels altres (...) La forsa creadora propia no's
satisfd ab les cracions agenes. Los qui poden engendrar no adopten, engendren" (Ibidem, p. 139).
1 referint-se a Lo Bordet, afegirh:
"Hi porta, ademés, en Roca, al teatre un idioma eminentment dramdtich (...) Lo didlech es viu, pintoresch, fdcil, corrent, y ab
tot axd sobri y d'una sobrietat viril". (Ibidem, p. 142-143).
Pin i Soler, a la seva obra pbstuma, Comentaris sobre llibres y autors.. . (Tarragona,l947), p. 204-205, diu, en canvi:
" (...) Un colossal mata-feyna.
Ha gastat més porrons de tinta ell sol que gotes tots 10s demés escriptors catalans plegats, y, naturalment, de tant escriure, no ha pogut llegir, 10 qual baix cert punt de vista, dona major mtirit a la seva producció, que no es
alimentada per la ciencia de cap cosa. Tot 10 qu 'escriu s'ho treu del cap, tot es such de cervell, un cervell de mena poc distingida. Llcistima que hagi comensat a escriure quan encara no sabia res y llústinza gran que la seva facilitat pasmosa l'hagi lligat al
diarisme, essent l'tinic escriptor catald qu'ha viscut y viu exclusivament de la ploma. Ab la seva gran potencia de producció si
hagués pogut enlayrar lo seu esprit, haurli2 ajudat en gran manera a l'enlayrament de la nostra gent popolana, per la qui principalment ha escrit. Fa més de trent'anys que batalla ab la ploma y es ben segur que deixará polch rastre: ni un llibre, ni una página, ni una frase dignes de recordonsa (...)"
Pel que fa al seu teatre, conclou:
" (...) ha compost obres teatrals, originals o inspirades, com ells diuhen (ells son 10s pseudoautors, émuls d'en Roca), en tal o
qual obra, sempre francesa; perd tot molt mitjú, sense cap relleu."

tat al costat meu, feya una pila de ganyotas pera empassarse'l plor, y després, en un palco, un editor - ija ho
veus!-, que s'aixugava'ls ulls. No vull dir que era en
Lopez, perque pot ser s'enfadaria.
Home, tu ets com aquells poetas del temps de Godoy que s'entretenian á fer sonetos ab peu forsat. ¿Qui
diable? fa anar á buscar assumptos exótichs que't donan tanta feyna de suprimir escenas, treure personatges,
cambiar situacions, vestir nuditats, esborrar absurdos
y crear carácters, perque despres vinga qualsevol amich
á dir: - jhé!al cap de vall es un arreglo? 3 9 Creume,
un'altra vegada fesho tot y no tindrás tants mals de
caps. Per supuesto, que si fas sortir un pare y un fill á
las taulas, poden dir que ho has tret del sacrifici d'Isaach
y si fas dir á un actor: -Bona nit tingan, ningú'ls priva d'afmar que Schiller ja ho havia fet dir á un dels
seus personatges; pero, noy, si haguessem d'escoltar á
tothom no fariam may res. Y tu, convé que fassis, perque ho fas be. Tens imaginació, tens sentiment y aquell
calor comunicatiu que l'autor encomana al púb'lich,
quant posseheix la vocació artística. Observa y t'omplirás 10 cervell de fotografias. Després pensa, combina
y cap al teatro falta gent. ¿Qui ho diu que'l cas está en
trobar arguments? Sens sortir de Barcelona, 10s metjes y'ls advocats poden donarte'n á cabassos. ¡Que més
drama que la vida real! iAhont hi ha tragedias comparables ab las que'ns conta la Historia? I en fi, deixemnos
de cavorias, 10 més huma sempre es y será 10 més interessant. Es la ventatja que porta Valmiki á Homero: Tothom coneix l'Infern del Dant; mes tractantse del Cel,
tothom s'estima més creure, que anarho á veure. A l'home Shi agrada sentir simpatias per 10s seus semblants,
posarse al puesto del protagonista y gosar y sufrir ab ell.
;

Vetaqui perque'l teu Sistachs va ferse popular
desde'l primer dia: perque es 'un teixidor tant teixidor
y tant recatalá ,mal viatge? mbn dolent! Ja's veu que es
fet teu. Lo banquer petardista y la Adela, encara fan fam del mal barnis del original. iTbrnahi á fer arreglos! 3 9 La vella es deliciosa. Lo pintor pot ser abusa
una mica del argot de talier.

Y digas: jno seria posible refundir 10 primer y'l
segon acte y ferne tot un? A mí'm sembiá la exposici6 un poch lenta.
(39) Pel que fa a aquest tema, vegeu 5.1.3.
(40) L'actor Jaume Martí.

Ja ho veus: t'has empenyat en que't fes un judici
critich y ha sortit un grapat de trivialitats. Tu'n tens la
culpa: prentne la bona voluntat y fins al próxim aplauso. Sobre tot, ires d'arreglos! 3 9
Te felicita y t'abrassa, ton amich
J . Coroleu
Josep Coroleu i lnglada (Barcelona, 1839-1895).
Cinc fulls solts, en paper, 151 x 216 mm., ratllat
horitzontalment en gris al recto amb marge a la dreta en
vermell de 33 mm.; el verso en blanc; escriptura a línia
tirada, només al recto del full, en tinta negra; foliaci6
moderna, en xifres aríibigues, al recto, en llapis, del 1 al
5; taques d'humitat i d'bxid.
Aquesta critica, amb alguns canvis ortogrifics, va
ser publicada a LEsquella de la Torratxa de 27 de Febrer de 1886, (p. 58-59),sota el títol "Duas cartas" i precedida de la introducci6 que reprodui'm:

"Volent coneixe 10 Sr. Roca y Roca la ilustrada opinio del distingit publicista D. Joseph Coroleu, que l'estima en molt, se decidia demanarli una critica del afortunat drama i Mal pare!
Lo Sr. Coroleu que, a sos grans mérits literaris, reuneix una sinceritat digne de ser agrahida, respongué ab la
següent carta, que pels hermosos conceptes que conte
expressats en una forma per demes amena, galana y agradable, trasMém als lectors de LA ESQUELLA, avuy que
la opini6 unánime de la prempsa local sanciona l'éxit
inmens alcansat pi1 drama estrenat a Novedats, lo
que'ns relleva de ofendre la delicadesa de nostre estirnut
director.
Diu uixis la carta del ilustrat publicista:"
Acabada la carta, rera una modesta vinyeta, s'inicia
la carta de celestí ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ .

II

Sr. D. Jose Roca y Roca
Mi apdo. amigo: felicito á V. por el drama, y especialmente por el personage de Pep Sistachs. En este
ultimo punto la opinion es unánime: por mi cuenta añado que me gust6 mucho el a r t i s t ~ . ~

Aun cuando es dificil en una sola audicion formar
conceptos cabales, y aun cuando, por otra parte, la crítica dramática no es mi fuerte ni mucho menos, puedo
decir á V. que mi juicio es en general mas optimista que
el de 10s periódicos que he leido, y eso que hacen elogios
merecidos de la obra. Yo no estoy conforme en que 10s
caracteres sean falsos como se ha dicho:' podrán ser algunos mas 6 menos adecuados á la escena catalana; podran ser quizás vagos 6 poc0 desarrollados, pero falsos
á mi modo de ver no 10 son, y tienen rasgos fundarnentales que 10s individualizan suficientemente para interesar al espectador.

jou dirigida expontaneamenit al autor del drama ¡Mal

Quisiera mi criteri0 el final de la obra mas rápido,
con 10 cual el abogado apareceria mas humano con su
amigo que es la víctima.

"Encare qu' en una sola audicib es un tant difícil
formar conceptes cabals, y encare que, per altra part, la
crítica dramática no es 10 m8u fort, ni molt menos, puch
dirli que mon judici es en general m8s optimista que'l
del periódichs qu' he llegit, y aixó que fan elogis merescuts de l'obra. No estich conforme jo en que 'Is carácters sigan falsos, com s'ha dit: alguns podran ser tal vegada vagos 6 poch desarrollats; pero falsos, á mon modo
de veure, no ho son, y tenen rasgos fundamentals que 'Is
individualisan 10 suficient per interessar al espectador.

Mis elogios incondicionales al robusto sentido moral
que vibra en todas las escenas. Es necesario imalviatja
al mon dolent! que la moral se manifieste en esta forma
y no por medio de mogigaterías. Creo que 10s peligros
de la escuela de Sardou y las crudezas de Zola quedan a
salvo en el drama de V. y en cambio se presenta de relieve el merito del lenguaje naturalista que especiaimente en algunas escenas ha llamado la atencion con mucha
justicia."

'

Puedo asegurar a V. que el inolvidable maestro del
sentido comun -D. Fco. Javier Llorens- 4 2 fendria sumo gusto en tratarse con Sistachs.
Repitiendo la felicitacion queda suyo afmo.
C. Barallat y Falguera
19 feb0 1886
Celestl Barallat i Falguera (Barcelona, ? - 1905).
Dos fulls, en paper, 154 x 108 mm.; escriptura a línia tirada; en tinta negra; foliació moderna, en xifres
aribigues, en llapis, al recto del primer full, núm. 6; taques d'hxid.
Aquesta carta fou tradui'da al catali i publicada
a LEsquella de la Torratxa del 27 de febrer del 1886,
(p. 59), rera la de Josep Coroleu, i precedida també
d'una nota:
'XL'aa carta que 'ns creyem autorisats a publicar,

(41) Vegeu 5.1.3.

(42) El filbsof Llorens i Barba.

Pare! l'endema passat del estreno, per l'ilustrat escriptor y eminent filosoph, un dels deixebles predilectes del
inolvidable Dr. Llorens, D. Celesti Barallat y Falguera.
Diu akis, literalment trmluhida al catala":
A continuació, hi ha, donlcs, la traducció catalana.
"Sr. D. Joseph Roca y Roca:
"Mon apreciat amich: ILO felicito p81 drama y en
especial pel personatje de Pep Sistachs. Tocant á aquest
últim punt, la opinib es unán~ime,y jo per compte m8u
afegeixo que va agradarme malt l'artista.

"Voldria mon criteri que '1 final de la obra fds m8s
rdpit, ab 10 qual l'advocat apareixeria m8s humá ab son
amich qu 'es la víctima.
"Mos elogis inc~ndicion~ats
al robust sentit moral
que vibra en totas las escenas. Es necessari ¡mal viatje '1
mon dolent! que 's manifesti la moral en aqueixa forma,
y no per medi de moixigaterias. Crech que 'Is perills de
la escola de Sardou y las cruí:sas de Zola, quedan salvadas en 10 drama de vosté, y en cambi surt de relleu 10
mérit del llenguatje naturalista que, especiaiment en algunas escenas ha cridat l'atencib ab molta justicia.
"Puch assegurarli que l'inolvidable mestre del sentit comú -D. Francisco Xavier Uorens- tindria moltissim gust en tractarse ab en Sistachs.
"Repetintli la felicitacib, queda s8u afectíssim
111

19 de febrero de 1886

Sr. D. José Roca y Roca
Barcelona

Mi estimado amigo: Acabo de leer en 10s periódicos
de esa Capital la ruidosa y merecida ovacion que te has
conquistado con el éxito de tu escelente drama realista
jMal pare!
Sin tiempo para mis, y sientiendo unicamente que
mis ocupaciones no me permitan en estos momentos ir
á Barcelona para ver y oir de cerca tu obra? me apresuro á felicitarte, cordialmente por tu triunfo, esperando
que este no sea mis que el preludio de otros mis lisonjeros que te aguardan si sigues con empeño y bríos el camino que has emprendido .
Sabes te aprecia y te admira tu afmo. amo y correl@.
A. Vinardell Roig
Artur Vinardell i Roig (La Bisbal d'Empord8, 1852 Girona, 1937).
Ün full plegat; en paper 210 x 265 mm.; logotip:
"El Demócrata. Periódico politico, literari0 y de
noticias. Gerona. Direcci6nU,en un to vermellenci escriptura a dues columnes; kn tinta negra; foliació moderna, en xifres aribigues, al recto, en llapis, núm. 7; taques
d'huminat i d'bxid.

zv
Madrid 17 de abril de 1886.
Mi querido Roca: 'Me alegraré de que vos y las mil
pesetas hayais llegado felizmente á esa ciudad y tenido
ayer, en compaiiía de vuestra simpática esposa, un dichoso viernes de Dolores.
El correspondiente ejemplar de ¡Mal pare! obra en
poder de Joaquín Arimón á quien yo mimo se 10 llevé
ayer tarde.
Por mi parte, 10 he leído detenidarnente y con el
mayor gusto cumplo la promesa de comunicaros mis impresiones. La primera y principal que me produjo fué la
de un vivo y creciente interés desde la primera escena
hasta la Última, de cuyo interes se desprende que el drama es real, natural, bien desenvuelto y de consiguiente

bueno. El discreto lector no 10 suelta de la mano hasta
llegar al desenlace. La prosa me gusta por su naturalidad, elegancia y senciilez sin rebuscarnientos ni chabacanerías. Los caractéres todos son mis 6 menos reales, el
de Da Tula, quizás un tanto artificioso y no del todo
nuevo, pero ameniza la acción, contrasta con 10s demás,
y váyase 10 uno por 10 otro; el del protagonista, siendo
muy humano, antes inspira compasión que odio y es en
su consecuencia el alma de la obra; D. Cecilio un petardista de primera de 10s que no faltan en el mundo; Adela una tia, según decimos por acá, de la cual conozco algunos ejemplares, 10 mismo que de Maria, el reverso de
la medalla; Carlos un tip0 simpático, el mis idealista
de la obra sin liegar á 10 inverosímil; Pep Sistachs es delicioso y además tan verdadero que me parecía estar
oyendo á un tejedor de nuestra fábrica; otro tanto digo
de Simón, aquel artista en ciernes lleno de proyectos cuya ejecución se reduce á un mal croquis de una casucha.
Tal vez alguno de estos tipos, si no huelga del todo, en
rigor pudiera suprimirse; pero todos dan vida, animación
al cuadro, y por 10 tanto bien están en 61. La acción, desanollada á la moderna sin artificiosos golpes de efecto,
debe á su naturalidad su creciente interés; acaso en el
Último acto resulta un poc0 convencional, pero es verosímil, y su sobriedad impresiona y agrada. Para juzgar
de todo con mis acierto habría que ver el drama en escena como espero verlo.
Este por ahora es mi juício franco, según os 10 ofrecí. ~n suma, el drama me gusta mucho, y ya con conocirniento de causa, comprendiendo su merecidísimo Bxito,
os felicito cordialmente. Bofill ha de tropezar con no
pocas dificultades al verter la obra, para 10 cua1 necesita
ser buen literato, hombre de mundo y conocedor de ciertas clases sociales. Aliá veremos. Teneis razon: el drama no es para estas Novedades, sino para la Princesa, la
Comedia 6 el Espaiiol, y Mata el actor mis indicado para
inthrpretar l'Enrich. Ojalá 10 veamos pronto en escena,
bien traducido y mejor d e ~ e m ~ e ñ a d o . ~
Escribo al vapor:'

antes de ayer 10 verifiqué al ami-

(43) D'acord amb la capcalera és a Girona.
(44) Com hem vist, I'obra, a Barcelona, havia estat estrenada el 17 de Febrer al Teatre Novetats. Es refereix a una representació posterior, a Madrid, en castelli?
(45) Al.lusiÓ a la seva prbpia obra que, amb títol: Un drama al vapor, va ser publicada posteriorment a Madrid, per E. Gutiérrez y
Cia, 1888.

S/c 30 de nove.

go Apeles, á quien como á vuestra Dolores, saludo
afectuosamente.

Francesc Miquel i Badia (Barcc!lona, 1840-1899).

Disponed con entera libertad de mi en esta corte y
recibid un fuerte abrazo de vuestro invariable

Dos fulls, en paper, 212 ): 133 mm.; escriptura a linia tirada, només al recto del primer full, la resta en
blanc; en tinta negra; esquincat el 20n. full, a I'angle inferior dret; foliació moderna, en xifres arabigues, en llapis al recto, núms. 11-12; taques d'bxid.

s i se os ofrece ocasi6n de recomendarme al@n
editor, no la desperdicieis contando con mi gratitud.
Adeu siau.

VI

Sr. D. Joseph Roca y Roca

Joan Tornes i Salvany (Valls, Alt Camp 1844 - Madrid 191l).

Molt Sr. meu y de tota nrla consideració: Per conducte del Sr. Picb 4 7 vaig rebre'l palco que tingue á b t
oferirme per assistir á la representacio de son drama
"Lo Bordet"; y encara que vaig encarregar a dit Sr. que
dis á V. las gracias en nom me:u per la deferencia que li
vaig mereixer, avuy, despres de haver vist 10 drama, tinch
una verdadera satisfacció en reiterarlashi.

Dos fulls, en paper, 204 x 132 mm.; escriptura
a línia tirada; en tinta negra, el vers del 20n. full en
blanc; foliació moderna, en xifres aribigues i en llapis,
núm. 9-10, al recto; taques d'humitat i d'bxid.

V
Sr. D. J o d Roca y Roca.

Me fuCmuy grata la lectura de
Estirado
carta de ayer y por el Diario 4 6 de hoy habrá V. visto
que he utilizado sus indicaciones. En medio de la tarea
ingrata del critico, cartas escritas con la elevaci6n de miras de la de V. son un verdadero consuelo. El juicio que
hice de su drama fu6 sincero en todo y ahora solo he de
aadirle que no abandone V. el camino de la obse~aci6n
y de la verdad que con tanto acierto ha emprendido y
con el cual escribirá, de fijo, obras todavía mis valiosas
que Mal pare y Lo bordet, cuyos meritos el publico ha
sabido apreciar muy bien.
De nuevo se le ofrece para cuanto guste mandarle este su afmo. amigo y s.s.q.b .sm.
FC0 .Miquel y Badia

De segur que tot quant jo pogues dir en elogi del 61tim drama de V. hauria de satisfer10 p c h per tractarse
d'una persona no literata; aix6 no obstant siam permes
manifestarli que "Lo Bordet" es un dels dramas que
mes m'han satisfet del renaixement actual, en 10 nostre
teatre.
No dubtant que i'esperantza de novas produccions
lue son darrer drama fa concelxe se veuran prest realisaJas, te'l major gust en felicitar10 per 10 triunfo que acaba d'alcansar y s'ofereix de V. ;ab tota consideraci6 atent
s.s.q.b.s.m.
Eusebi Güell
S/casa 8 Dbre. 186
Eusebi Güell i Bacigalupi (Barcr!lona, 1846-1918).

(46) F a referencia al Diario de Barcelona de data 30 de Novembre de 1886, edició del mati, (p. 13708). en que es diu que Roca i Roca
"( ) ha introducido alguna modificación en el acto tercero" -parla de Lo bordet-, "con lo cual evita el mal efecto que producia
la entrega del revólver á D. Luis por el marino Pedro Blay (...) Ha aligerado también el señor Roc,%y Roca el desenlace, que marcha con mayor rapidez (...)" i ve a ser la continuació de I'article publicat al mateix diari el 25 de Novembre, edició de tarda,
(p. 13530-13531). També La Renahenp de 30 de Novembre, edició de mati, (p. 7661), comenti el fet: "Molt acertadament ha
seguit 10 senyor Roca y Roca 10s consells d'una gran part de la prempsa, modificant lo desenllis de son aplaudidissim drama Lo
Bordet (...)". *El Charlatán de 3 de Desembre comentava: "( ) Conoce el teatro y sus dramas (.,.) Esrerdad que 81 mismo se
10s alaba en La Esquelh y en La Gzmpana.// A propósito de estos semanarios: jno han estado censurando siempre 6 Pitarra
porque arreglaba, después de representados, 10s dramas 6 gusto de la critica?
Lo mismo hace D. José;
y nadie puede decir
de esta agua no beberé".

...

...

(47) Ramon Picó i Campamar.

81

Dos fulls, en paper, amb filigrana, 210 x 135 mm.;
que d'ells no pot tenirne ni la mes remota idea. Aixi
com 10 cego 6 '1 mot no veuhen negre ni senten silenci, com s'afgura 10 qui no ha meditat prou, sino que
veuhen 6 senten com nosaltres sentim 6 veyem pels colzers, de la meteixa manera lo bordet no professa odi ni
despit, sino que senzillament 10 seu orgue del sentiment
de familia esta perfectament vuit y s'atrofia. Per aixo,
al estudiar als bordets, se vos apareixen sempre com
entregats i una classe de melancolia indef1111'ble. Per
aixo, quan no son un temporal desfet, la qualitat dominant en llur carácter es una indiferencia de la qual vol
ferlos moltas vegadas responsables la societat, injustament, puig que ningú mes que ella n'es 10 responsable.

Y aqui tens, amich Lopez, 10 que l mos ulls constituheix 10 principal merit del drama del nostre amich, y
10 que li dona carta patent de poeta. L'indefinit caracter d'en Martinet, es veritablement 10 d'un bordet que
ha tingut la sort de trobar una bona dida. Es fill, no
d'una passió tempestuosa, com aquellas que van donar al mon grans revolucionaris, sino que en son engendrament tal vegada ni passió va inte~enirhi.L'encongiment que conserva i pesar d'haver seguit una carrera; la
indiferencia, que l despit del carinyo que professa i sa
mare artificial se mostra en tots sos actes son iminentment caracteristichs. Res hi fa que en Roca vulgui ab
10 cap defensar la preeminencia de la familia artificial
sobre la natural, puig que son cor de poeta l'obliga á
que, la unica vegada que la naturalesa mutilada del pobre abandonat te un esclat d'entussiasme y un moment
sublim de passió, es quan veu no á son didot ni i sa dida en trifulgas, sino quan veurl desditxat y l punt de
ferne una 5 son pare natural. Lo crit de jes 10 meu pare! ics lo naufrech! de la penultima escena es lo cop
culminant del drama. Es la naturalesa que's revolta contra tots 10s convencionalismes d'una organisacio social
que fa possibles 10s bordets.
La intuició poetica del caracter del bordet es la que
dona peu al nostre amich Roca pera las escenas mes ben
travalladas y originals en la forma. Lo bordet, indiferent, encongit y dominat per la melancolia, no's presta-

va Q un dialech d'amor davant del publich y per aixo fou
que l'autor, instintivament va evitarho. D'aqui'n resultá la escena del festeig en veu baixa, baix la vigilancia
del Manquet, que aplica á la situació cants d'en Ciavé, que es sens dupte la m&ssimpatica y original del
drama."
Per 10 demés, amich Lopez, aquest, al meu entendre, suposa un bon adelanto desde'l Mal Pare. Aquest,
com tu saps no va satisferme, tant que jo, que no se fingir, vaig evitarme entrar Q las taulas quan va estrenarse.
Y adverteix que llavorars, jo que visch completament
allunyat del teatre, res sabia de la quetió (sic) que va promoures luego sobre la originalitat de la prod~cció.~
O Pera mi, lo que no anava era'l genero y no podia aplaudir
aquellas escenas descarnadas y al meu entendre poch verdaderas, ni certs cops d'efecte bersats en circunstancias
purament locals de nostra ciutat. En 10 Mal Pare hi vaig
y vaig
trobar sols facilitat en 10 maneig del diálech,
sentir que la empleés tan malament com jo creya. En 10
Bordet la facilitat es la mateixa, pero com s'aplica A miescriptura a llnia tirada, en tinta negra, el verso del segon
full en blanc; foliaci6 moderna, en xifres aribigues, en
llapis al recto, núm. 13-14; taques de tinta, d'humitat i
d'bxid.

'

Lo Bordet
Per Joseph Roca y Roca
Al Editor de la Esquella de h Torratxa.

Me demanas, amich Lopez, que't digui 10 que'm
sembli de la nova producció dramatica del que ho es antich dels dos, en Roca y Roca. Lluny de trobarhi cap
inconvenient, la cosa'm ve de gust, no sóls per tractarse
d'un amich, y per ser la producció del Teatre catalá, sinó
també per serme altament simpátich l'assumpto que indica la sola paraula que serveix de títol a la obra. No en va
vaig estar mich any al davant de la Casa de Caritat y tractant ab bordets, y't confesso que si no'ls hagues posat

(48) Mot per mut (Cf. dues ratlles més amunt).
(49) Vegeu-ne la contraposició al text d'EI Monitor que reproduiin a 5.2.3.
(50) Vegeu 5.1.3.
(51) Vegeu 5.1.2.

carinyo'm tindria per home sens cor, y m'avergonyiria
de mi mateix.
Lo bordet es un dels tipos mes interessant que produheix la mal girbada organisació social en que viu 10
mon. Lo malahit forat que pot observar en una casa vella qualsevol que passi pel carrer de las Ramelleras, es
verdaderament un padr6 d'ignominia pera las nostras societats. Me fa'l mateix efecte que'm faria un estrep en lo
vestit blanch d'una dama aristocratica, quan se posa de
gala pera anar á mirar y á ser vista ab la excusa de que
canta en Gayarre 6 en Massini.
L'home te avuy per base la familia, y aquell forat no
m6s
que un medi vergonyant pera deixar á un ser ignoes
rant sens famiiia, 6 sigui pera condempnarlo no j l 1mort
civil, sin6 á mort social, que es molt pitjór encara.
Per aixo es que'l bordet no logra casi jamay esborrar
10s efectes de la injusticia original de que es victima. Pocas vegadas se reduheix l ser un home regular; un número en 10 conjunt. S'enfii molt amunt, 6 cau molt avall,
y en aquest darrer cas ni la mateixa societat te dret perfecte á exigirli comptes, puig que d'ella, més que d'ell, es
la culpa. Siylbordet s'enfii molt amunt, sa vida tampoc
se tanca en 10s limits ordinaris. Fill las mes de las vegadas d'una passió tempestuosa, tots sos actes son un continuat temporal. Sol al mon; sense familia, sense parents, se troba lliure com l'aire, y agitat com aquest quan
la atmosfera esta carregada d'electricitat. Res deu l nin@, com no sigui 10 cambi dels agravis que ha rebut de la
societat, y obra en conseqüencia. Tots 10s bastarts de
que parla la historia, han fet tronar y ploure.
Los afectes que pot arrivar A sentir 10 bordet son
sempre artificials, excepci6 feta dels que ell mateix se
crea. L . amor A la mare, si te molta sort, ha de suplir10
per l'agrahiment á la dida, que fins la llet no li ha pogut
donar A dojo, puig que en la major part dels casos, ha
tingut de compartirla ab altras criaturas. L'amor al pare
ni per reflex0 pot coneixerlo, puig que'l didot no es jamay res mes que'l marit de la dida. Lo bordet se troba
en cas molt semblant al del cego 6 mut de naixensa. No
sóls no pot discernir 10s matisos y colors del afecte sino

ilor assumpto, lluheix molt més, al menos als meus ulls.
En duas cosas hem de procurar influhir en l'animo
d'en Roca y Roca. En que emplei las facultats teatrals
de que disposa en assumptos catalans y trascendentals al
meteix temps, y en que no s'imposi la tirania de escriure
sempre en prosa. Lo teatre catalá pera poder viure y
creixer, ha de respirar una atmosfera especialissima. En
10 fondo, es un teatre de protesta, com totas las manifestacions del nostre renaixemellt. Los assumptos, donchs,
ha (sic) de ser genuinament de la terra y de son conjunt
se n'ha de despendre alguna cosa que sigui trascendental.
Per semblants motius 10s autors no han de abandonar 10
vers. La llengua catalana disposa d'una gran varietat de
metros y combinacions que adunyan tot perill de monotonia, y un drama 6 comedia, que á mes de interessar,
afalhagui l'oido y tingui la major forsa possible pera
moure'l sentiment, te aquestas ventatjas de mes A mes sobre las demes que constituh~aixenson fondo. Disputin
tant com vulguin 10s partidaris d'en Wagner y d'en Bellini, si 10s primers van de bolla fe, no podrin deixar de
convenir que si son idol, ad~emésde sas combinacions
orquestrals y vocals, hagues pogut trobar ritmes com la
"Casta Diva" o '1 del final de Norma, hauria fet una obra
molt mes completa que la que avuy 10s ha deixat.

Y prou ja, amich Lopez, y estigas ben segur de que,
si ab las condicions que ha mostrat 10 nostre amich, logra donar trascendencia catallana als arguments condensant en un tip0 una costum cle la terra, 6 una generaci6,
com va fer en Pitarra entre altres dramas, en las "Joyas
de la Roser", al fer un nou est reno, no sols haura aumentat ab una producció aplaudida mes 10 repertori del Teatre Catalá, sino que hauri coiltribuhit A fer donar un pas
mes al nostre Renaixement. Avuy aquest, no s'acontenta ab l'art per l'art sino que ien l'art hi veu un dels mes
poderosos medis para alcanipar 10s fins trascendentals
que's proposa.

(52) Anys més tard, Roca i Roca escriuria la biografia de Valentí Almirall: Valentín Almirall. Apuntes biográficos leídos en la sesión
solemne del reparto de premios á 10s alumnos de las Escuelas Municipales celebrada en el Palacio o'e Bellas Artes el dia 1 de Octubre d e 1904, con motivo de la inuuguración de la Galeria de Retratos de Bienhechores de la Ensc,iianza, (Barcelona, 1905). A la
p. 6 palesa la seva amistat.
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Al dors:
Sr. Moragas:
Este articulo debe publicarse en el próximo número
de Le Esquella.
Envíeme Vd. las pruebas.
suyo
Roca
Valentl Almirall i Llozer (Barcelona, 1841-1904).
Set fulls numerats de 1'1 al 7, en paper quadriculat,
que sembla arrencat d'un quadern, 268 x 207 mm.; escriptura a línia tirada, només al recto, en tinta negra; esborrany amb ratllades i esmenes; foliació moderna, en
xifres arlbigues, en llapis i al recto del 16 al 22; anotacions manuscritesen llapis, de 1'6poca. Al verso del darrer
full en llapis, I'anotació de Josep Roca i Roca que hem
transcrit a continuació del text. Taques d'bxid, d'humitat i de tinta.
Aquest text fou publicat a L Esquella de la Tomtxa
de 1'11 de Desembre del 1886, amb variants ortogrifiques i de puntuació, en algun cas.

vzzz
Lo Plet dYEnBaldomero
- La interpretacib -

Passa la oportunitat de analisar detingudament la última y encara avuy aplaudida obra d'En Roca y Roca,
ab tot l'elogi merescut, y tambe ab las observacions que
la m8s estricta imparcialitat nos obligaria A fer, ab més
motiu que may.
Per fortuna, la obra quedara impresa y tindrem ocasid de parlarne novament. Lo que no quedara furat ab
tan viva permanencia com la de las lletras de motllo, sera
10 recort de la interpretacib que obtC. AnCm l ocuparnos, donchs, de aquesta, avuy que esta fresca en nostra
memoria, com qui treu per a son us particular una impresib instantanea.

~

TB la obra pera '1 treball escenich dos grans condicions de primera forsa que facilitan als actors una representacib acabada: la vida veritable y vigorosa d'alguns
carácters, y un diálech tallat i posta per a esser dit en las
taulas.
Es en vl demanar al actor que caracterisi A la perfec-

cib un tipo, si l'actor dramltich no l'ha sabut concebir
avans de carn y ossos. La vaguedat del dibuix, la inconsecuencia, la falta de vigor, la vacilacio, la ambigüetat
imposibilitan del tot que l'actor se dongui compte del
personatge que representa, y per consegüent que hi enmotlli la accib; impedeixen que l'encarni en algun tip0
real y conegut que li serveixi de modelo. L'autor, en
aquest lamentable cas, s'ho ha de fer tot ell, ha de crear
al personatge de pura pensa, y vacilant, duptant, 6 las
palpentas, acaba per a agravar 10 defecte del maniqui,
penjanthi A demunt un trajo de figurin. Aixi, 10 que hauria d'esser en las taulas un home, se converteix en un
ninot de sastreria vestit ab roba 2 preu fet.
En la comedia d'En Roca, tot 10 contrari. Basta llegirla pera concebir clarament y ab ratllas precisas alguns
dels tipos. Y aixb, que l primera vista sembla esquifir
10 treball del intkrprete, tallantli las alas de son geni fiure y reduhintlo l encaixarse en aquell motllo ja fet y
perfeccionat, dona al actor, per 10 contrari, medis d'enlayrarse frns fer del tip0 una verdadera creaci6. Perque, tenint com tC una exacta idea del mateix, y essent
aquest vivent, 10 pot desarrollar sens temor d'equivocarse, 10 pot refer sens estreferlo. iT6 la silueta clara? donchs 16 sombrejarl sens desperfdarlo: ¿porta 10 caracter
quelcom de viu en si mateix?; donchs aquella vida, reanimada per 10 geni del actor, se ramificara, se reprohudir& gracias al seu talent, sens desencaixarse may.
Practicament pot reconeixe aquesta veritat I'espectador que segueixi ab penetracib bastant la interpretacib
d'en ont tova.' En Roca ha creat ab 10 Sr. Jaume, un
dels carácters m8s complerts de nostra comedia catalana:
10 jomder enriquit, que puja i esser senyor sens perdre
ni son bon seny ni son bon cor, pero ab las ridiculesas y
las ignorancias de son estament.
En Fontova, donada aquella pauta, n'ha fet una de
las creacions m&sperfectas de sa ja extensa galeria de
retratos vivents, treyent ab 10 gesto, ab 10s modals, ab
la entonacib, ab mil petits detalls, totas y cada una de las
consecuencias naturals d'aquell caracter. ¿Ha seguit, per
aixd, Onica y exclusivament y al peu de la lletra las indicacions del autor? No: ha fet mes: las ha ampliat, las
hi ha comunicat nou relleu, ha aprofitat totas las ocasions, inclbs las mCs imperceptibles, per a afegir 10s resul-

(53) Pel que fa al nom complet dels actors remetem al repartiment (5.1 .I.).
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tats de la intuicib y de la observacio propia a la intuicib
del autor. Es un dels cassos en que aquest veu tan ben
realisada corporalment la imatje concebuda sols en la
fantasia, que li sembla coneixeria de nou; del mateix
modo que coneixem de nou i una persona que habiam
vist fins allavors en una fotografia. En Fontova, en
aquesta part, no dona lloch i cap dubte de que sa comprensib arriba i penetrar fondament 10 caracter, y no
deixa un sol gesto, una sola paraula i la casualitat.

1

Lo mateix pot dirse d'alguns altres tipos: de Carmeta, r e t d de son pare, viva, modesta y naturalota com ell,
6 interpretat ab 10 candor y sensiilés volguts per la Sreta Fontova; d'En Santiago, l'advocadet ximple, fatuo,
beiiugadis y cridaner, que, a b tot y ressentirse de cert
tirat de caricatura, te moments verdaderament cbmichs
aprofitats ab molt acert i ab molta riquesa de detall per
10 Sr. Fuentes: d'En Baldomero, en mon concepte despres del Sr. Jaume 10 carActer mes verdader de la obra,
y i qui comunica tota la noblesa y tota la fogositat simpitica 10 Sr. Isern; aqueixa noblesa sens modals, aqueixa
fogositat propias de nostre menestral honrat, que es f i
perdonar la mateixa ordinariesa, que ja es molt. (No
obstant, y per via de parhntessis, l'actor, en mon concepte, olvida en algunas escenas 10 treures 10 sombrero.
Realment: Un menestral nostre en una casa de confiansa rara vegada es descubreix. Pero yo crec que, sempre
que 6s pugui, l'actor ha de fer que 10 teatro siga escola
de modos per a molts espectadors que no'ls aprenen en
altre lloch).
Dels altres tipos, la Sra. Madrona es bastant incidental, y per consegüent la Sra. Pdardb hi f i 10 que deu y
r6s mes; b dYEnBertrAn es fosch, dur, enterch en la
obra, ab duresa una serietat encarcarada lo representa lo Sr. ,-oula, tan mogut d'una xlispa
en altres papers de calavera, que pinxeijan sempre, pero
que diverteixen. Lo paper de Sidro es 10 mes acaricaturat, lo inadmisible de la comedia. ~ S e runa
i d'aquesias
que s'en dihuen concessions i cert pbblich? ¿No 's fixari may aquest en la classe de concessions que d li
fh?

Un Tofol, un Sidro, b un Toni com tants n'hi ha en
10 teatre catala, poden existir, pero no son 10 tip0 general de nostre pages, abrutat d'un altre manera, sorrut
d'un altre manera, desconfiat d'un altre manera, y ab
tot aixb, molt net de clatell la seba manera: de vegadas mes que '1 botigueret {que l'ha pr&s per pallasso.
Un pallasso: aixb es en 10 teatro catali cert tipo de pag&s: una especie d'arlequi del antich teatro itaiii, b
de criat del antich teatro castella: una convencib teatral.
Cuan la composicib de conjunt d'un drama ja no
es convencib sino realitat ferma com en la obra d'en
Roca, al encabirhi un caracter aixís, ressalta mes encara sa falsedat. En Soler se Limita a no recarregarlo, y
cumpleix com i bb.
Pero hem dit que la obra tenia altre condicib excelent: 10 dialech. En aquest punt, 10 total efecte no pot
esser m6s cabal. Hi ha que veurela avuy, en que 10s
actors tenen ja aquella seguredat en 10 dir que's confbn
ab l'hibit, pera delectarse, aquesta es la paraula, ab 10s
efectes d9una entonacib tan ajustada que no te ni una
exageracib, ni una vacilacib. En aixb, i'elogi mes complert i tots.,
Ho hem dit avans d'ara. En Roca posseheix: la
nota justa, justa, de la forma del dialech modern, qu'es
potser 10 tot de la moderna comedia.
J. Yxart

Josep Yxart i Moragas (Tarragona,1852-1895,.

Set fulls numerats de 1'1 al 7, en paper, 217 x 155
mm., escriptura a línia tirada, només al recto; en tinta
negra; foliació moderna, en xifres aribigues, en llapis
i al recto, del 23 al 29; esborrany amb nombroses ratllades i esmenes; taques de tinta, d'bxid i d'humitat.
Aquest text es va publicar a Obres catalanes de Joseph Yxart (Barcelona 189611, p. 179-183, sota el títol
"L0 plet de'n Baldomero", (amb variants ortogrifiques,
morfosintictiques i 18xiques.

CONVERSA AMB EN GUILLEM COLOM (11-12-1970)
Joan Miralles i Monserrat

INTRODUCCI~
a conversa següent, realitzada en 1970 i inidita
fins ara, és una contribució interessant a I'estudi
de Guillem Colom i la seva obra. En el llibre Entre el caliu i la cendra tracta molts d'aspectes de la seva
biografia d'una manera excessivament poitica. Sovint hi
ha dades confoses, perque no pretén fer una biografia
exacta i precisa. Colom té una altra intenció en les membries: la d'oferir-nos quina ha estat la relació, vital, entre ell i la seva terra. Per aquest motiu el treball de Miralles pot tenir una doble funció: la d'ajudar a clarificar alguns aspectes biogrifics (no sols cronolbgics); i la de
col.laborar a la interpretació global de la seva obra, tot
oferint-nos judicis i opinions de I'autor que ens especifiquin la seva positura ideolbgica. També, i de rebot,
pot ajudar a la comprensió d'una llarga etapa de l a nostra cultura en qu& Guillem Colom complí la funci6 d'un
dels principals protagonistes.
Amb la intenció d'ajudar al lector oferim un resum
cronolbgic, on es reuneixen informacions sovint disperses o poc sistematitzades. Moltes d'elles el lector les trobari més endavant explicades pel mateix Guillem Colom.
Quant a les confer6ncies i altra bibliografia no esmentada aquí, es pot trobar una informació molt exhaustiva
en la Biobibliografia de Guillem Colom i Ferra, de Miquel Arbona i Oliver (Sóller, lmp~emtaMarques, 1966).
Finalment vull subratllar que per a Colom I'escriptura naixia d'un únic propbsit: el d"'exa1car la nostra
terra i polir la seva llengua (...) amb tota la noblesa i

L

amb tota la servitud que aquesta dedicació comporta,

lluitant per redimir-la d 'una irzcúria de segles i pouant-la
a les fonts vives del llenguatgt: popular" (Entre el caliu
i la cendra. Ed. Pbrtic, Barctzlona 1972; p. 412). Crec
que davant aquesta noble tasca que es proposi hem
ideolbgiques i10 est&tid'oblidar les nostres difer&nc~~es
ques i donar-li el lloc que li correspon.

CRONOLOGIA
1890
24 de desembre: Neix a Sóller, al carrer d'lsabel II
(abans "Carrer Nou"), núm 39. El pare, Bartomeu Colom Morell, provenia d'una famíilia de terratinents i la
mare, Maria Ferri Colom, era d'orígens mariners. Els
Colom, segons el poeta, era unla família "tan antiga a Ma-

llorca com la terra on s'assentaren molts dels primers
pobladors poc després de la oonquesta" (op. cit., p. 38).
Els primers dels quals hom t é notícia són del segle XIV.

1895
Va a una escola rural, on hi regnava -com ens diu a
les membries- "un ambient de somni i de rondalla"
(op. cit., p. 83), presidit per la figura mítica de la mestra.

1897
Comen~a a estudiar a I'e!;cola nacional del carrer de
la Mar de Sóller, dirigida per Miquel Bernat. A l l i ha
d'aprendre "uns rudiments de ciencies i de lletres en un

castella de manlleu que, a mtznca d 'equivalt?ncies en la
llengua propia, ens eixalava les ales de la imaginació i, tot
negligint la historia i la tradicici del país, ens assecava el
sucielbrucde l'rinima" (op. cit., p. 101).

Uns anys més tard va al col.legi dfAntoni Ferrer Cabot, al "Carrer Nou", núm. 60, on s'inicia en el món de
les lletres, sobretot gricies a Mossen Andreu Bisbal i Oliver, el professor de llatí.

1904
lnicia els seus estudis al Seminari de Palma, on Llorent Riber era catedritic de Literatura i de Llatí clissic.
A q u i Colom demostra una predilecció total per les Iletres, enfront de les ciencies, i amplia el seu coneixement
de les llengües clissiques fent traduccions de Virgili, Ciceró, CBsar, Ticit, Lucreci, Prudenci i Horaci. Es també
en aquest
quan, a través de la revista "Migjorn"
coneix els poetes mallorquins de la Renaixenca, els mestres de I"'Escola Mallorquina", els modernistes i alguns
noucentistes catalans (Marian Aguiló, Mateu Obrador,
Costa, Maragall, Carner, Guerau de Liost ...1. Fruit
d'aquesta primera iniciació literiria és el premi que rep
a un certamen del Seminari pel poema titulat "Sant Ramon de Penyafort". Continuari al Seminari fins que sofreix una crisi i el metge l i prohibeix seguir en regim
d'internat.

1906
Comenca els estudis de batxillerat a I'lnstitut de Palma al carrer de Monti-Sion (actual col.legi dels jesuiies).
A q u i té professors com Pere Estelrich, Magí Verdaguer,
Joan Llopis i Joan Lluís Estelrich. Aquest darrer és qui,
baldament fos contrari a 1'6s del catali en la literatura,
I'impulsi a iniciar després la carrera de Filosofia i Lletres.

1912
lnicia els estudis de Filosofia i Lletres a Barcelona.
A q u i té contactes amb intel.lectuals del Principat com
Josep Ma Casacuberta, Octavi Saltor, Joan Oller, Josep
Carner, etc.

1917
13 de febrer:
passa I'examen de grau de Llicenciatura.
A l mes de marc mor el seu pare.

1918
Publica el primer llibre de poemes, Iuvenilia, a la
impremta de Joan Marques de Sóller. El llibre és dedicat
a Maria AntbniaSalvi i el tiratge, de dos-centsexemplars.
lnicia les col.laboracions al setmanari "Sóller".
Va a Madrid a fer els cursos del doctorat. Entre els
professors que té a l l i hi ha Menéndez Pidal, Pardo Bazán, José Mélida i Julio Cejador.

Publica dguiles, poema en VI1 cants, a la impremta
Guasp. El llibre, una raresa de biblibfil, s'exhaureix
prest. En I'escriptura hi va influir una excursió al Torrent de Parells amb el gebleg Bartomeu Darder. dguiles
és un intent romintic de Colom de fer una poesia Bpica que reflecteixi el seu sentiment d'amor a la terra i a
la llengua.

1921
Comenga a col.laborar a la revista anual "L'almanac
de les Lletres", de la qual és, endemés, "subscriptor
protector".

1923

I

I

Es casa i viatja a Itilia.

Publica L 'amor de les tres taronges i altres poemes
a "La Revista" de Barcelona.
Rep la Flor Natural en els Jocs Florals de Sóller pel
poema El comte Mal, que més tard ampliari en dotze
cants.
Es fa membre del Felibritge, associació d'escriptors
provengals creada en 1854.

1928
Publica la traducció de la novel.la Nerto, de F. Mistral, a I'Editorial Catalana de Barcelona.
Participa, des de la seva fundació, a "La Nostra Terra", revista literiria i científica, brgan de I"'Escola Mallorquina". Les col.laboracions es mantindran fins a la
desaparició de la revista en 1936. H i publicari estudis
com, per exemple, Lloreng Riber i Campins, notes

per a una biografia (1928) o Mistral i la seva obra
(1931).

1929
Publica De l'alba al migdia, llibre que recull poemes escrits entre 1918 i 1928, a "La Revista". L'aplec
duu un proleg de Josep Carner.

1930
Colom, en representació de Mallorca, va a la sessió
extraordinaria de I'Ateneu de Barcelona en commemoració del centenari de Mistral.
Publica la seva traducció de La mio~granoentreduberto (La magrana entreoberta), de Teodor Aubanei.
a la Llibreria Catalbnia de Barcelona.

!

1931
Publica la traducció de la primera part de Memori

com a model I'obra de Tirso de Molina La prudencia

e Raconte, de Mistral, a I'editorial Barcino.

en la mujer.

1932

22 de febrer: Estrena de Nit de Nadal per la Companyia Artis al Saló Mallorca. Es tracta d'una Bgloga
dramitica en vers, en un prbleg i dos actes, musicada
Porcel.
pel mestre

as

1933
Rep IUEnglantinad'Or" per cinc poemes presentats
amb el títol de Cancons de la Terra en el LXXV aniversari de la restauració dels Jocs Florals del Principat
i Centenari de I'oda A la Patria, de Bonaventura Carles
Aribau. Aquests poemes seran també desenrotllats anys
més tard constituint un llibre.

1934

21 de marc: Mort de la seva mare a Palma.
Publica la segona part de Memori e Raconre, de
Mistral.

1935

10 de febrer: Estrena de Marta al Saló Mallorca per
la Companyia Artis. Es tracta d'una peca teatral en tres
actes i cinc quadres, recreació del poema Maltro l'innoucento" de Jasmin.
Publica Antígona, poema dramBtic en tres actes i un
prbleg, a I'editorial Barcino.
1936

Sineu i a Sóller. Es tracta d'una peca teatral de tema
Bpic, basada en les lluites dels agermanats. Colom pren

-

Es mantenidor dels Jocs Florals de Barcelona.
Amb la Guerra Civil ha d'ingressar en I1ex8rcit, tot
servint a S6ller. Durant aquesta etapa de "militaritzaci6" tradueix Calendau, de Mistral. Quant a la seva
actitud enfront del conflicte b&l.lic, J. Massot i Muntaner (Cultura i vida a Mallorca entre la Guerra i la postguerra. Publ. de I'Abadia de Montserrat, Barcelona 1978)
assenyala que Colom rebutjava les persecucions religioses durant la República i, per tant, defensava com el regim de Franco el tradicionalisme catblic.

1937
Funda el col.legi de segona ensenyanca de Sóller,
patrocinat per I'Ajuntament, amb Damii Canals Pougin
i Guillem Colom Casasnovas, el famós gebleg.

1945
Estrena de I'obra Cecilia de Solanda a Sant Joan,

Massot i Muntaner (op. cit.) parla de les reunions
literiries que varen tenir lloc a can Colom des de 1945
fins a 1950. En elles hi intervingueren poetes i intellectuals del Principat com J. Ma López-Picó, Octavi Saltor, Ramon Aramon i Serra, Carles Riba, Clementina
Aideriu, Manuel Sanchis Guarner, etc., endemés de la
majoria dels illencs de preguerra i de postguerra.

1947
Publica Cancons de la Terra a I'editorial Moll.

1949
Rep un premi de I'Ajuntament de Palma, en commemoració del sise centenar] de la mort de Jaume III,
per la tragedia Jaume IV. Aquesta és publicada, per6
no arriba a representar-se.
Publica Ofrena mística a I'editorial Estel de Barcelona. El llibre recull en part els seus dolors de I'Bpoca de la guerra, com és el fet cle la mort del seu fill.

1950
Publica El Comte Mal, poema en dotze cants, a
I,editorial Moll. Se,n fa un tiratge de 500 exemplars
i 50 en paper de fil. Per a I'escriptura del poema es basa
en
Canc6 del
Mal, recollida prop de Galatzó, versió mallorquina de la ;del comte Arnau. Es refereix al noble mallorquí Ramon.Cafortesa, a qui els pagesos posaren el sobrenom de "Mal".
Rep el premi Joaquim F:olguera per El Comte Mal
en eisJocs
de Perpinyil.
Publica Terra endins a le:j edicions de "La Revista".

1951

7 de juny: Estrena dfAntlgona al teatre Romea de
Barcelona per la Companyia de Lluís Orduna. L'acte
fou presentat per J.M. Sagarria i G. Colom féu un discurs
final de gricies, els quals veren rebre una censura governativa per alterar I'ordre. Es va promoure una campanya
de protesta contra aquest acte de repressió.
1953

9 d'octubre: Antígona 16s representada a Mallorca
per Núria Espert.
Es anomenat director dei col.legi de batxillerat de
Sóller, CArrec que ocupari

fins

Ig6*-

1955
Publica Jaume ZV a Palma.

1956
Rep el premi Ciutat de Palma de poesia per La Terra

al cor.
Publica a Palma el llibre Pedrís al sol.

1957
Publica LU Terra al cor a la impremta Atlante de
Palma.
S'inicia I'edició de les traduccions de les Silves d'Estaci, fetes amb col.laboració amb Miquel Dolc, a la collecció de la Fundació Bernat Metge. Aquesta edició
comprendri tres toms que no es publicaran fins 1960.

1958
Publicació de les Obres Completes de F. Mistral, tradui'des conjuntament amb M.A. Salvi, a I'editorial
Selecta.
Edició dlEvangelina, d'Henry Wadsworth, feta amb
Miquel Forteza, a I'editorial Selecta.

1959
Rep la Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona.
Representa els escriptors mallorquins als actes del
centenari de I'aparició de Mireio, de Mistral, a Provenca.
Representa a Mallorca en I'acte commemoratiu del
centenari de la restauració del "Centre Excursionista de
Catalunya".

1962
31 d'octubre: Presenta la seva tesi doctoral sobre
Ramon Llull y fos orl;genes de la literatura catalana, que
és publicada a la revista "Estudios Lulianos" de la

,,Maioricensis Schola Lullisticat,,
Rep la "Copa d'ArgentW de la poesia balear per la
totalitat de la seva obra.

1963
Es proclamat Mestre en Gai Saber.
Publica la traducció de La muntanya dels Set Cera I~editoriai selecta.
cles, de -,-homas

1964
Viatja a Mainalle per commemorar el cinquentenar i de la mort de Mistral.
Publicació de la seva traducció, en col.laboraciÓ amb
Miauel
i ~ d ~ ~ .
. . d ~ ~~ l s ~ ~de camBes.

1966
Guanya els Jocs Florals de Perpinyi.

1972
Publica Entre el caliu i al cendra. Memories (1 8901970) a I'editorial Pbrtic.

1979
Mor dia 6 de juny
29 de juliol: Vetllada literiria a Sóller en homenatge a G.C., organitzada per I'agrupació de I'Obra Cultural
Balear.
Pere Rosselló Bover

CONVERSA

-

Lloc i data de naixenva?

- Vaig néixer a Sóller el 24 de desembre de 1890.
- El seus pares d'on procedien? Eren sollerics ja de
vell, tots dos?
- Es pares eren tots dos sollerics. Per part de pare
era una família de terratinents del lloc i per part de mare eren patrons de barca, i navegaren de pares a fills a
néts una drie de generacions.
- De quina classe social eren? Eren de família
benestant?
- Eren terratinents que vivien des productes de ses
terres que ells tenien i de ses que tenien arrendades, i es
meu avi patern era patró de barca, i tenia setzens, a diferentes embarcacions, 10 que deien es mariners, llavb, setzens, que no sé exactament en que consistien. Un setze
se veu que era una setzena part de sa g d c i a des n6lits.
- On va cursar estudis?
- Es primers estudis foren a Sóller. De primer, a
escoles nuals d'aqueiies que hi havia, baix des govern
d'una mestra, que solia ensenyar molt bé ses lletres i fins
i tot d'escriure, i aleshores en es 7 anys, després, sa solució,no hi havia altra solució, més que passar a ses escoles públiques. Ses escoles públiques de les quals en consen un record una mica a s f i i t . En canvi, dins ses escoles rurals hi havia una cosa de famih, una cura
maternal de sa mestra que cuidava d'aquelia nierada
d'infants ...
- A quines escoles va anar, de Sbller?
- Despr6s de ses escoles públiques vengué un collegi que es director era un hom0 molt expert que procedia de Santa Maria i nomia don Antoni Ferrer i Cabot.
Aquest senyor va venir amb un equip de mestres i un
equip de mobiliari escolar i munti un col.legi en es número 60 des carrer Nou, 6s dit,250 metres enfora de
ca-meva. I alld vaig completar s'ensenyanp escolar, s'escolarització primera, i vaig aprendre de llati amb sa direcció d'un mestre agregat que tenia don Toni Ferrer,
que nomia don Andreu Bisbal, que sabia molt bé llatí i
el sabia ensenyar, i sabia fins i tot bastant de grec. Amb
ell vaig fer s'aprenentatge des líatí. Aleshores, en es
dos anys d'haver estudiat llati, i considerant-me ja apte per a poder traduir i per poder passar també de sa
nostra llengo o de sa castellana una composició an es
llati, aleshores, com tots es d'aquell temps, en saber líatiera impepinable enviar-10s en es Seminari... i drem
anar en es seminari alguns d'aM, de Sóller, i hi vaig fer,
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ademés de s'ingrés, ses humanitats, dos anys d'humanitats, i hi vaig fer sa frlosofia. Aleshores vaig aprendre
es batxiller, que encara era a MontiSion, s'Institut, i
vaig aprendre es batxiller all;%en dos anys, i aleshores
vaig anar a Barcelona i vaig aprendre sa llicanciatura en
Filosofia i Lletres, que aleshores no estava tan diversificada com ara ni de molt, sintó que era filosofn ... i lletres, de tal manera que 10 que ara se diversifica en lletres modernes, contempodnies, ckissiques... aleshores
haiien de passar en quatre cursos un cúmul d'assignatures, massa excessiu, perqui8 havíem d'estudiar, ademés de dos cursos de llati, dos cursos de grec, un cop
feta sYampliaci6,que s'ampliatdó era comú an es que estudiaven d'abogat i an es que estudiaven filosofia i fretres, i un cop fets es dos anys d'ampliació, havíem
d'estudiar dos cursos de ll:ití, dos cursos de grec,
un d'hebreu i un d ' b b , ade!més de sa paleografia, de
sa bibliografn ... de ses histbries, universal i d'Espanya,
i aleshores vaig fer ses assignatures des doctorat a Madrid, que era a s'única banda on se podien cursar, i, per
afegitó, havien de saber un cws de s h c r i t , mos havíem
d'examinar de literatura adbiga espanyola, que em vaig
examinar amb un jueu authtic: Abraham Salomon
Jafuda, que era un hom0 que se va refugiar en temps de
sa primera guerra, l'any 14, a sa primera guerra mundial,
a Madrid, i li donaren aquesta dtedra, supds que amb to-.
tes ses protestes des qui no volien admetre un títol estranger. Sujds que es pretext degué ser que aquell homo, lluny des seu pafs a causa de sa guerra, era un cas
d'hospitatitat, admetre-10 a s'lJniversitat Central i donarli aquella dtedra. Ademés hi havia un curs de literatura
ardbigoespanyola, i llavd hi havia, a més de sanscrit, literatura espanyola contempodnia, que era voluntiria,
i per aixb hi havia pocs deixebles. S'únic deixeble que
hi havia, des meu temps, va ter una neboda des professor, i es professor era una senyora, que era sa gran representant des realisme d'en temps de Zola, a qui havia anat
a saludar a París, i que l ' h a ! ~conegut personalment:
sa comtessa Pardo Bazán, que era una senyora grassa que
li agradava molt contar ses selves anecdotes, que celebrava amb una gran rialla; i com jo vaig fer aqueixes assignatures domés comptava amb aquesta deixebla, que era
una neboda seva. Un des condeixebles que vaig tenir
va ser en Josep Maria Milldr; Vallicrosa, que ara morí
fa pocs mesos, i va ser realment un hebraista aprofitat,
de tal manera que tenia sa dt:edra d'hebreu de s'u~versitat de Barcelona. Un altre! condeixeble il.lustre que

vaig tenir va ser na Cristina de Arteaga, germana des capit% general i duc de l'Infantado, que tenguérem fins
ara, que jo amb una visita a aquest senyor li vaig demanar si aquesta Cristina de Arteaga seria parenta seva...
"I tan parenta ...! Es sa meva germana!" Aquesta se va
fer després jerbnima, i actualment és sa superiora general de ses jerbnimes i me digué, el duc de l'Intandado,
que tot 10 que li havia tocat de ca-seva, de s'Hasienda
familiar, ho dedicava a sa reconstrucció d'un convent,
molt en rufnes, per6 un convent que valia la pena de refer perque era un gbtic... floreixent, flamíger... i tot 10
que li tocava de ca-seva ho va dedicar a reconstruir es
convent. Ella va ser sa qui va venir aquí quan es bombardeig~,que ses monges jerbnimes else va esfondrar
sa sala capitular una bomba, i vengué, i quan va veure
que estaven en aquella pobresa else va dir: "No, vostes no poden estar així. Aquí no solament s'ha de reconstruir sa sala capitular, sinó que vastes han de tenir
quartos de bany, i han de tenir totes ses comoditats modernes indispensables... perque vostb estan en una pobresa tan extraordimiria que vostb casi no se poden
rentar, i es desig meu 6 que tenguin tot 10 que sigui
necessari..."i pareix que else va abocar d'alii on pogué, perque poguessin tenir tot lo indispensable avui
en dia.

- Mestres significatius que hagi tengut, a més des
que ha dit?

- Bé... després, a s'institut, un des mestres que me
varen acabar de decidir per estudiar fiosofn i lletres va
ser es qui aleshores era professor de literatura, que era
don Joan Lluís Estelrich. Don Joan Lluís Estelrich, que
tenia bastant de contacte, i tant íssima correspond&ncia,
amb Mendndez y Pelayo, que va fer aquella antologia tan
gruixada, aquell volum tan gruixat de sa poesia lírica italiana des des seus comenps fm an es nostros dies, amb
totes aquelles traduccions castellanes, unes fetes d'ell, altres fetes p'en Javier de Burgos, i tota sa gent d'aquella
&poca. I aleshores aquest senyor era professor de literatura a s'institut. Després vaig passar per tota aquella generació de don Bejamín del Riego, i estava per jubilar-se
don León Carnicer, que feia aquells epigrames de sa seva
&poca,i que es al.lots, com que era rigor& amb so llatí,
li deien don León Carnicer i Feroz ... I a s'universitat de
Barcelona vaig tenir un mestre insigne, que va ser don
Toni Rubió i Lluch. Tenia uns apunts calcats, molt calcats a damunt s'escola crítica d'en Menéndez y Pelayo.
Eren uns apunts molt complets, i estaven copiats amb

so procediment d'aquell temps, amb aquelles limines de
cera, aquelles multicopistes que hi havia llavb, amb una
lletra una mica irregular, perb que es donaven a entendre
i, sobretot, ell a sa &tecira era un homo d'aquells que se
deixaven escoltar... Vaig fer dos cursos amb ell. Hi havia un curs de literatura espanyola, un curs general, i
llavb hi havia un segons curs de literatura espanyola, perb, investigació. I altres professors eren el doctor Barjau,
professor d'hebreu i d'hab. Llavb hi havia, de bibliografia, un fil de don Toni Rubió, que era en Jordi Rubió i Balaguer, de manera que amb un espai petit de
temps, Barcelona va tenir aquests tres homes insignes:
don Joaquim Rubió i Ors, el Gayter del Llobregat, com
es firmava, don Toni Rubió i Lluch, es seu fill, i don
Jordi Rubi6 i Balaguer, s'actual investigador, que ha heretat s'herenci des dos primers i que és un hom0 indiscutible en mathria d'investigació. Son pare se va distingir molt amb s'investigació des catalans a Grecia. Aixb
va ser es sen fort, que va ser sa seva glbria, aixb ... A
Madrid Ilavb vaig fer dos cursos, un curs obligatori
que hi havia per poder-se presenta a arxius, que era
arqueologia, que vaig estudiar damunt es h i r e de text
d'en Pijoan, aquell tractat de Belles Artsen tres toms, arqueologia i numismhtica. De s'arqueologia era professor
don Josep Mélida, que havia fet excavacions pes seu
compte, havia estat a Egipte, havia fet moltes coses, i
de numismatica un mallorqui, que nomia Vives, i sa mare se veu que devia ser de fora: Escudero. I de literatura
aribigoespanyola hi havia don J a Riiera, que era un
hom0 que havia publicat una drie de hires i sabia molt
de literatura aribigoespanyola. Llavb, d'adjunt tenia el
doctor Asin, que tamb6 va ser un arabista insigne. El
doctor Asin me feia una drie de preguntes impertinents
fins que vaig estar a punt de naufragar, i don Juli3 me va
salvar diguent : "No, es curs 6s literatura dbigoespanyola, i aquest senyor no té s'obligaci6 de saber s ' h b
de quan se va examinar de sa llicenciatura..." Res, en
dem& una drie de coses de literatura ardbigoespanyola. Jo vaig respondre i me vaig salvar.

- Quan és que va comenqar a prendre contacte amb
sa nostra cultura?
- En temps des primers estudis,ja devers es quinze
anys, setze, ja vaig tenir es bon mestratge, primer, de
mosdn Lloren9 Riier , que ja l'havia conegut en es seminari on ell era mestre d'humanitats i mestre de literatura,
de 10 que deien llavi, retbrica i po2tica. Sí, ses seves classes no tenien res de retbrica, sh6 que eren classes vives.

Llegia i mos feia llegir coses de mestres consagrats i tenia més de prhctica que no de tebrica. Comenpva per
riure-se'n de tantes especificacions des retbrics antics, i
d'aixb mos feia aprendre 10 indispensable, sobre 10 que
era una metifora, etc. Perb, sa seva classe era més bé
viva, damunt documents sempre, de lectures de mestres: Verdaguer, Mistral... i amb sa classe de llatí, que
tenia tamb6, que venia a ser un tercer curs de llati,
d'estil, també mos fé traduir Horaci, ses bglogues de
V i , dos cants de s'Eneida, himnes de Prudenci, kglogues de Tibul, alguna cosa des poema De rerum natura
de Lucreci, amb una paraula, un fonament humanístic
molt hermós i molt variat. Després vengué es contacte
amb don Miquel Ferrh, que era un hom0 molt assequible pes joves, i era un hom0 molt preocupat per sa
formaci6 intel.lectual des joves i per s'urbanisme de
sa ciutat, que no podia veure en es seus temps ja es desbarats urbanístics que es feien, i va fer tota una campanya damunt "El Dia", i damunt el "Sóller", propugnant
es seny en ses urbanitzacions i en tot 10 que atenyia a
s'art, i va fer inclús un fullet que es titulava: Por el decoro artistico de Palma, a on propugnava que ses escales de sa Murada, que havia projectades s'arquitecte Mas6 de Girona, juntament amb don Miquel Forteza, que
hi ha enfront des portal des Mirador, davallassin de sa
Murada en comptes d'aqueíles escales que, tanmateix
eise feren tan aviat i.depressa i sense fonaments i que
ara cauen, i que era un projecte d'en Bedssar. S'ajuntament va tenir un interks especial en quk en B e d s sat, s'arquitecte de s'ajuntament, fes aquelles escales, i
les feren casi de dia i de nit amb una brigada extraordidria, perd es veu que no hi feren fonaments i s'enfonsen. I, en canvi, es projecte d'en Miquel Forteza i d'en
Mas6 va quedar sense fer, que era vertaderament magnífic, i era una doble escala amb un repli des d'on es podia
contemplar a gust es portal des Mirador, que ara no hi ha
lloc a bastament. No hi ha perspectiva a bastament per
abrigar-10 en conjunt ... Després d'en Miquel Ferd vengueren ses visites dominicals a ca don Joan Alcover, que
va ser un hom0 que se li anaren morint una &rie de gent
des antics: don Jeroni Rossell6, etc. I don Joan, en lloc
de tancar-se dins sa closca... No. Era un hom0 molt
obert. "No, no, que venguin es joves, que venguin es
joves aquí..."
- I on se reunien?
- I mos reuníem a ca-seva, en es carrer de Sant
Alonso, en aquesta casa que ara en Pau Alcover ha deixat
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a s'Obra Cultural Balear perque se perpetu'ies nom de
son pare. Mos reuníem a un salonet que ell tenia a posta, per aquestes tertúlies, de manera que jo a vegades li
deia an en Pau: 'Teniu sa caw a dos pisos perque voleu,
perque teniu lloc per tenir-la a un pis ... D'aquell salonet
feis-ne es menjador..." "Ah no! Allb és es saló sagrat
que jo no el vull dedicar a res més que 10 que fins ara
ha estat: es saló de ses textfilies famoses dominicals,
on mon pare pontificava, i don Miquel Costa... i tots
aquells.. ."
- Qui eren es qui hi anaven?
- Don Miquel Costa era assidu, don Gabriel Alomar, don Toni Maria Alcover, don Joan, que era es qui,
diríem, feia es honors de la casa, i tots aquells qui se
n'anaren com en Torrandell, que va escriure aquell drama: Els encarrilats, que se'n va anar a Arnbrica, llavb
també havia estat a sa tertúliír de don Joan Alcover. No
en parlem de don Jeroni Rocrselló, des primers, que llavb se va estrenar amb so 1ul.lisme i va deixar s'herkncia
a don Salvador Galmés, que la va continuar.,. Va fer
molta de feina. Primer, don Jeroni Rossell6, després don
Mateu Obrador, que tamb6 va formar part de sa tertúlia.
Després don Salvador Galmés...
- De qui va tractar es sellr doctorat?
- Vaig fer sa tesi sobre Ramon Llull, com a patriarca de la llengua catalana. Aiirb ho vaig fer a ses velleses.
Devia ser l'any 1963. Vaig haver de fer una confer&ncia
sobre Ramon Llull, damunt es mateix tema, una setmana
1 u l . b que férem amb un grím empenyo, des passat bisbe mallorquí, don Pep Miralles, que mos senyali un tema
a cada qual. I jo vaig desenrotllar aquest tema, i aleshores en Massuti, que ja és mort, que era es xef d'oceanofrafia, en certa ocasió em digué: "No sé aquesta tesi
com no l'amplies perque aixdt faria un gran efecte, amb
ses pigines necessauies, i sa biibliografia n e c e s M i s'investigació necesfi...
Va"ser un des primers que em va
animar... El pare Batllori me deia 10 mateix, i a la fi un
dia em vaig determinar i vaig dir: "No. A veure si redactam una tesi que tengui es; número de pigines que ha
de tenir..." I ho vaig fer. Ho vaig presentar, i no importava anar a Madrid, que va ser una de ses coses que
m'animaren, a jo, per no haver de tornar a Madrid, jo ...
haver de tornar a passar per tlota sa castellanoffia d'alli,
i tota aquesta cosa. No era una cosa que me fes molt de
goig, perb després llevaren aquest monopoli de que totes ses tesis s'haguessin de pn:sentar a Madrid pes doctorat, i aleshores hi havia en Iiolq, que era professor de

llatí de s'universitat de Valhncia, i dic: "I si la fes a
Valhcia, aquesta tesi", i diu: "I clar, i per qud no
l'hi has de presentar!" "Perqud tu me facilitaries un
poc sa tramitació des paperam i tot aixb!" Perque jo
havia de comenpr per trasladar es estudis de ~'Universitat de Madrid a Vdhncia. "Si, sí, si, jo te donaré uns
impresos i tu els omplirds. Me pareix que no serd gens
difícil ..." i així ho vaig fer. Em vaig presentar. Domés
mos hi presenthem dos, un #Alacant, que sa seva tesi
va ser sobre Gabriel Miró, don Vicente Ramos, que veig
que ha escrit una drie de lliires des de IIavb, i jo. Només virem esser aquests dos, i sa dificultat era constituir
un tniunal de cinc, perd entre s'universitat de Valdncia i sa veinada un dia varen arribar a un acord de crearse i constituir es tribunal i examinar-mos. S'examen
consistia en fer una perorata damunt sa tesi ... Vaig haver de fer sis exemplars... Me vaig trobar, per cert, amb
un professor de Barcelona que havia corregut es seu pelegrí durant sa guerra: en Balbuena Prat, que me va condixer de s'universitat de Barcelona, i després el destinaren
a s'universitat de Madrid. Llavb, hi havia en Sanchis
Guarner, que sempre ha estat un hom0 molt amable
per Mallorca. Va venir una vegada a donar una conferhncia aquí... i va voler esser es padrí. "Tenc ganes
de ser-ho, jo, per 10 que estim Mallorca". "Idb, ho
seris tu!". I vilrem esser molts, moltissims a s'investidura, vint-i-cinco trenta;..

-

Quan és que va comencar a escriure, voste?

per ordre del rei, i ell se ~ ' a n den es seu convent de Barcelona per donar exemple a la Cort que no estava conforme amb coses que no li agradaven, i el rei el tenia molt
gelós com a confessor seu i va donar ordre a tots es ports
que no el deixassin embarcar, i en es darrer port que va
provar d'embarcar-se, i tampoc el deixaren embarcar,
va ser a Sóller, i sa llegenda diu, i sa tradició, perque encara diuen, tota sa gent de Sóller, de pares a filis a néts,
s'ha transmesa, que es p o d damunt sa capa de dominic i' partí de cap a Barcelona, de manera que d'aixb
n'hi ha un romancet molt hermós de quan sa seva
canonització... Aquest romancet jo ei vaig glosar, i va
anar bé. Me donaren es premi, i des d'aleshores ja ses
coses que vaig fer varen tenir una cohesió... Vaig seguir
un tema i...

- Qui era que I'entusiasmava per seguir escrivint?
- Es primer entusiasta va ser don Lloreng Riber,
perque em va donar sa nota m&ma de literatura, que
no la donaven mai, en el seminari... I ell me va voler donar es meritissimus superior. I n'hi havia que no ho podien sofrir, perque aquesta nota no l'havien donada mai,
per6 ell me va voler estimular amb aquest esperó... I llavb era una edat de poques ganes d'estudi ar... i va ser ell
també que em va obligar a presentar en es certamen, i
vaig glosar aquest romang.

- I altres orientadors que tengué?
- Aleshores també solíem mostrar 10 que feiem

també a ses tertúlies literihies de ca don Joan Alcover...

-

Jo molt prest vaig comenpr a fer desbarats
d'aquells que tots en feim, més o menos, d'aquells
versos que podien costar... amb so seu número de
sfl.labes, perd en 10 que no costaven eren en ses idees.
Preníem per aüd on fos...
-

I en es Clrculo n'hi havia, de tertúlia?

- En es Circulo aleshores estava dormit, aixb. Altre temps hi havia hagut ... i fins i tot en música...

- I aixb des salonet Beethoven?
- Perd no radicava en es Circulo. Radicava a uns

- Quina edat tenia?
- Tretze o catorze anys...
- Que va comencar en mallorquí o en castelli?
- En mallorquí. I vaig fer qualque provatura cas-

baixos des Born. I l'havia fundat don Toni Noguera, que
també era un de sa tertúlia, que era un hom0 que tenia
un sentit crític musical extraordinari, i que don Joan Alcover li va fer un prbleg a aquell liiire que té sobre ses
danses i -pns
típiques de Mallorca. I per aquest salonet don Joan va escriure Beethoven, que primer ho va
escriure en castelb, i després ho va traduir en a t a .
Clar, sa traducció castellana té més forp, en es meu
veure, perque era en castem que ho va escriure. De totes maneres és una pega magistral, Beethoven. De ses
obres castellanes que té n'Alcover podem dir Beethoven, El ciprés de mi huerto, Contemplación, no 1 si
arriben a mitja dotzena.. .

tellana damunt es manuals de retbrica i podtica per
aprendre de comptar es versos, perd no, coses mallorquines, temes de circumstincies, imitacions d'un O d'altre
i coses d'aquestes.

- Qui I'orienti per escriure?
- Bé, 10 primer que vaig fer que tengués cohesió va
ser per un premi a quA vaig aspirar en es seminari, en
temps de don Lloreng Riber, que va ser glosar aquest romancet de Sant Ramon de Penyafort, que sa tradició diu
que s'embard a Sóller, no volguent-10 embarcar enlloc
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Quins autors han estat més decisius per a sa se-

va feina d'escriptor?

- Naturalmente tot

es renaixement catali, comenptnt pes nostres mestres, i des continent ... Aquí un des
qui realment influí més damunt sa meva generació...varen ser totes aquelles coses de don Marian Aguiló i de
don Tomis Aguiló, encara que fos molta part, en casteU , peri, també tC ses Poesies fantastiques, on hi ha coses
que estan molt bé per aquella kpoca. I llavi, no en parlem d'en Verdaguer, en Carner... En Carner va ser es pare de tota aquella generació, amb so seu noucentisme i
amb ses seves corrents, que va dur d'altres hemisferis.
Era un hom0 que coneixia molt bé sa literatura anglesa, per exemple, i amb aquest sentit va europeitzar sa
poesia catalana, i tots vhrem aprendre moltissim. En
Guerau de Liost, 10 mateix, en Jaume Bofill i Mates,
t s inf'luft
que era molt amic d'en Carner... ~ ~ " e s han
moltissim damunt sa generació meva, i no parlem
&en Mistral, més acostat a noltros, que cantava un
clima molt parescut an es nostro, uns conreus molt
parescuts an es nostros, i unes llegendes molt pirescudes a ses nostres. Hi ha que veure ses semblances que
amb ses nostres. Per
tenen ses Uegendes proven*
exemple, Lo trauc de 10 capo, és sa nostra Era d'Escorca. Es es mateix tema. I altres coses, de fullets i bruixots, que té en es seu cant sext de Mireio: La masco,
"sa bruixa ..." Hi ha una drie de llegendes, alli, de coses que tenen un gran contacte, una gran semblanp
i que fan s'efecte que tenen un tronc comú, com es contes i totes aqueixes rondalles nostres, que a 10 millor
vdnen de l'India, i travessen des de Phsia i prenen cap
an es nord d9Africa i mos arriien completament diversificades, peri, amb una semblanp indiscutible. Bé,
idi,, Provenp és una de ses regions que potser Mallorca en aquest sentit tC més que veure que moltes altres, i per aixd Mistral el virem assimilar més que un altre. Mistral, entre na Maria Antbnia i jo vhem fer sa
traducció...

- Qui el va introduir, aquC, en Mistral?

- En Mistral va ser introduft aquí de molt bona hora per tots aquells contactes que virem tenir amb Barcelona i a través de Víctor Balaguer, que sortí desterrat a
Franp i alli el varen acollir molt bé es feliires d'aU, i
va venir es contacte immediat, i a través deCatalunya
noltros a Mallorca el mos virem assimilar.

- Es poetes francesos des simbolisme les interes'
saren també?
- Sí, molt, molt, sobretot en Baudelaire i Leconte

de Lisle. Don Miquel Costa és un lecontdelesiii ben clar
i un d'aquests poemes se veu que influiien damunt don
Miquel i damunt don Llorenq Riber, i damunt tota s'escola que podríem dir mallorquina, 10 mateix que tots es
parnassians de llavi, i es simbolistes que vengueren.. .

- I aquests poetes que vengueren...
- Mallarmé, clar, va calar menos, perque és més
hermGtic, peri, Baudelaire no Baudelaire ja va calar. I
Valéry ja va ser, diríem, ja no va ser tan influent, per 10
d'hermktic, a pesar de 10 qual en Miquel Forteza el va
assimilar, fins an es punt de ftx aquella traducció perfecta que va fer juntamente aml3 en Gaziel, del Cementeri
marí...

-

I aquests poetes menors, com De Cardonnel,
n1AibertSamain. També les interessaven?

- Si, De Cardomei, té ~~quelles
Meditacions romanes, aquelles coses... aquell llibre famós seu sobre Toscana... En Moréas també, és un idblatra de sa forma
d'aquell temps, parnasii, i va calar molt ...
- Q u i els interessava, sobretot, es rigor formal de
sa Ilengo?
- Sí, peri,, es simbolisme també que entranyava
totes aquelles estances de Moréas... per cert ben traduides p'en Miquel Femi...

- A quins diaris ha col.laborat vosti, de Mallorca?
- Periodista no ho estat, perb, en el "Sóller" vaig
fer ses primeres armes. Llavi, hi publicava articles, a més
de versos. I llavb, es diaris d'aqui no m'hi he negat, tampoc, quan m'han demanat una cosa o altra. Per exemple,
em varen publicar durant una &rie d'anys a "La Veu de
Mallorca". Mos comprometíem en s'estiu a fer un número cada un perque fos menos feixuc, i va durar així mateix aquests anys. Era un setmanari. I llavi, hi va haver
sa "Gueta de Mailorca" on vaig coklaborar també de
tant en quant. Llavi, se va tlpansfomar... Llavi, també
a "La Almudaina". Llavi, se fongueren "La Almudaina"
i es "Correo de Mallorca" i i3 la fi va sortir "Diario de
Mallorca".

-

Quin tipus d'article solia fer?

Literaris. Crítica de ilibres, com ses Elegies de
guerra d'en Dol$... Me recorda que en vaig fer una de
llarga per "La Almudaina". Llavi, vengué "La Nostra
Terra", on també col.laborivem, i f2iem molta feina ...
Era una revista molt ambiciosa, per6 que va donar un
producte, perque era cient ífica i literiria.
-

- Com va sortir?
- Té una histbria com tie Uegenda, com una cosa

- I es editorials?

circumstancial, d'una cosa circumstancial va néixer podem d i una cosa definitiva... En Francesc Vidal i Bordils, germi des notari que va ser de sa Pobla, que mori
fa pocs anys, s'abogacia no li treia res, com a tots es
abogats, i amb en Joan Estelrich parlaven de que en Joan
diu: "Jo te tendria un lloc molt bo a Barcelona si tu demostraves esser un hom0 d'hTciativa, perqud en aquest
lloc hi ha que ser gent d'iniciativa ..." Diu: "Alli hi ha
10 que era La Canadiense..." que llavb en March va comprar ses accions... Pagava amb dblars, llavb, perqu6 era
realment una societat estrangera i no se deia oficialment
La Canadiense, sinó Riegos y Fuerza del Ebro, que hi
havia un gran cartell lluminós a sa plap de Catalunya,
i en Joan Esteirich hi tenia molta influbcia, i feia feina a sa Bernat Metge a ses ordes d'en Cambó, i tenia
ascendent damunt La Canadiense, perqud en March se
va arribar a fer-se I'amo de totes ses accions. Per cert,
que aixb va dur un gran plet i el va ventilar aquest abogat, en Dualde, professor de dret a s'universitat de Barcelona, molt llest. I li va dir: "Tu hi tendries un noc
a La Canadiense, d'organitzador,perb has de demostrar
esser-ho, i saps quina cosa demostraria que tu ets un organitzador..." perqud ho duia molt entre cella i cella,
tot 10 de cultura, en Joan Estelrich... Diu: "Si tenguessis pit de fundar una revista, una revista, perb, que fos
una revista, així demostraries que ets un hom0 organitzador, i tot d'una jo te proposaria a la casa, i estic segur
que series acceptat ..." i ell ja no va perdre cala, sinó que
mos va agafar a tots i diu: "Hem de fer una revista ...
perqu& m'interessa molt, i ja veureu per qud, i aixb no
pot Csser m 6 que un benefici molt gran per Mallorca,
que no té una revista ..." i *em fundar sa revista, i ell
va ser es director, per comenpr, i Uavb li donaren es
lloc, a la casa, a sa part de propaganda de la casa, amb
obligaci6 d'escriure uns fulletons cada any donant
compte de ses coses que s'havien fet a sa societat i de 10
que quedava per fer, i aixb representava una bona retri. buci6, i sa revista que& fundada. I un se'n cuidava de sa
crítica des lliires que se rebien, s'altre de sa critica musical des concerts que es donaven, es científics se'n cuidaven de fer sa seva part cientifica... Me recorda un article d'en Guillem Colom i Casanoves, es gebleg, sobre
es Myotragus, i coses d'aquestes ... En Joan Ignasi Valentí, que era també un hom0 d'iniciativa, en Massuti,
en Darder, tots aquests col.laboraren científicament a sa
revista, i llavb , amb coses liter6ries en Miquel Ferri, en
Joan Pons, en Salvador Galmés... i col.laboradors de
Barcelona.

,

De vegades era en Joan Pons... i en Pep Sureda.
També hi col.laborava en Pep Sureda, és un des homos
que tenim una mica oblidats, i que realment és un valor
positiu, tant científicament com liteririament. I llavb,
si venia un número extraordinari no planyíem ses despeses. Va venir es Centenari de la Renaixenp i es Centenari de sa Conquista.. .
-

- Quants de subscritors tenia?
- No gaies...
- Devers 300?
- Tot 10 més. No crec que arribassin. Amb en Valentí, precisament, era es qui duia es comptes, i se queixava a cada reunió que teníem. Se queixava molt. Si,
sí, en par1 a ses Membries, també, de "La Nostra Terra".

- I d'estudis d'histbria liter;ria?
- Sí, morí en Guimeri, per exemple, idb, qui ha de
donar una conferdncia sobre en Guimed? Idb venga, i ja
me tenien agafat ... i vaig fer una conferdncia a ~'Associació per la Cultura de Mallorca, que també va ser una cosa que va fer molta de feina, aquesta Associació, i va
editar obres, a més des bolletí que tenia, mensual. Conferdncies d'histbria de Mallorca en vaig.haver de donar
una drie, sobre Guimed, quan es centenari d'en Marii
Aguiló ...

-

Altres revistes on hagi col.laborat, a més de
"La Nostra Terra"?

- Llavb hi havia "Nostra Parla", que era una cosa que fundi en Casacuberta, que comprenia es catalans d'una i altra banda de Pirineus, i aixb va durar un
parell d'anys.. .
- Amb quins escriptors s'ha relacionat més? Per
exemple, en Gabriel Alomar ...

- En Gabriel Alomar el vaig condixer de prop. El
vaig tenir quasi per veinat, perqu6 estava en es carrer
des Deganat, i anava cada dia en es Mirador a prendre
s'aire, i noltros aleshores estdvem en es Mirador, en aqueiia casa que vol ser gbtica, des Mirador, i una vegada li
vaig traduir un article per almanac de les Lletres", que
va ser també una de ses meves col.laboracions, també.
Aquest "Almanac de les Lletres" va durar de I'any 21
fins a l'any 36 i agrupava tots es escriptors... Comen@
per "La Nostra Terra" i acaba per fer de pasta de paper.
Virem anar a veure com se trobava es número desprbs
de ses primeres alannes d'haver expulsat el capiti Bayo,
i tota aquella cosa... Virem voler anar i saber meiem
es darrer número, es número de juliol ... El varen haver
fet pasta de paper. No sé qui degué donar aquestes or96

des... Idb en Gabriel Alomar cada dia, invariablement,
cada capvespre sortia a prendre un poc s'aire en es Mirador. Una vegada li demanirem un article per ~'"Almanac de les Lletres", i va dir: "Escoltau, vos ne donaré
un, perb jo no tenc temps. Hauria de ser que el me traduisseu. Esta en castelli i és des viatges a Itdlia", i me va
tocar a mi traduir-li. Me'n va donar dos, un d'un any i
s'altre de s'altre. Es primer el va traduir en Miquel Femi,
es segon el vaig traduir jo, que era Florhncia. Per cert
que vaig anar a ca-seva a les 5 des capvespre o a les 4'30,
per veure si li agradava, i vhem estar tres hores fent estil.
Era un hom0 rigorosíssim en s'estil. No perdonava detall. Sé que en es f m l estava per tres t... En llur pit batega llur ciutat. "Veus aquí hi ha massa llursy'. "Ido en
podem treure un..." i vhem treure es segon. En llur pit
batega la ciutat ..." pe& ara hi ha tres t ! ,i me molesten:
pits, ciutats...!'?, i no sé com am'bhem a resoldre-ho,
aixb, sí, perb era un hom0 d'un rigorisme estilístic...
Basta veure es seu íüire: La columna de foc. De forma
ja no pot ésser més parnashi, és pulquhrrim, de foima...
escultural.. .
- N'Oliver, el va coneixer?
- Don Miquel dels Sants Oliver el vaig conhixer a
Barcelona, i va ser ell es qui me va donar es carnet ... Era
es szcretari de $Ateneu. Llavb va ser es president. Com
a secretari me va estendre un carnet de presentació perquh jo pogués anar a s'Ateneu es temps que jo fos a Barcelona a llegir i escriure, que aixb ho solia fer. Hi havia
una correspondhncia amb tots es P a h s Catalans, a
s'Ateneu ... i va ser ell es qui me va estendre es carnet.
Per cert, que se veu que va passar molt de gust de fer una
Uarga conversa... El me va presentar don Lloren9 Riier,
que iiavb era a Barcelona, i d e m tenir una conversa
de coses de Mallorca, especialment de Sóller i Valldemossa i tot allb... Diu: "Oh, i que he disfrutat jo correguent aquella costa i aquell país...!" i deia alguna cosa
com allb de "el perfum de Sóller", d'aquell viatge que
va fer a S6ller i des perfums de flor de taronger, que el
van allucinar ... Era una de ses coses caracteristiques,
com allb des patis senyorials... Ho sap evocar, ell, ses
coses. Es un hom0 que té es do de s'evocació. Idb, en
aqueixa ocasió el vaig conhixer... i va morir relativament
jove. Morí d'un atac de gota.
- Aquesta gent que col.laborava a "La Almudaina", com en Rafel Ballester... o en Bartomeu Amengual,
else va con&ixer?
- Aquests ja no ... Sé que es Amenguals varen reco9

Uir s'herhncia d'en Sants Olivler i que continuaren a "La
Almudaina". Qui he conegut, jo, va ser en Miguel Sarmiento, que llavb se'n va amlr també de Mallorca. Don
Miguel Sarmiento va ser un lies col.laboradors bons de
"La Almudaina", i don Jeroni, es director, que no solament dirigia "La Almudaina", sinó que va ser es que va
donar sa sempenta a sa primeira fase des teatre mallorquí
amb en Puigserver i en Tous i Maroto, i me feren també
escriure una cosa a mi: Nit cle Nadal, i Uavb jo me vaig
anar decantant d'aquest localilsme tan igual i tant de possessió, de sortir amb so panerekt... i vaig escenificar Marta,
una recreació d'un poema d'un occiti, d'en Jasmin "Maltro l'innoucento". I llavi, ja virem sortir des teatro mallorquí, i Uavb vaig fer encarib altres coses, perb de tipo
histbric, com per exemple Cecília de Solanda, i llavb
Jaume IV. Que Cecz7ia de S~llandase va representar a l l i
on menos esperivem, a Sant Joan, a Sineu, a Sóller...
- I com així li varen posar es nom de Solanda, que
6s una possessi6 de Sant Joan, no?
- Perquh & va tenir floc s'escena que descriu en
Quadrado en es seu Forenses y Ciudadanos, de que anaren alli en aquelles possessions d'aquesta senyora, que
nomia Cecilia, i es seu hom0 era Sala, perb ella no sabem
quh era de Uinatge. Era sa viuda d'en Sala, aixb sí, i varen anar a saquejar &,i hi ha una escena molt valenta,
on ella treu cara i pit i ja a un sermó que hi va haver a
Sant Miquel un dominic, que va fer es sermó a favor des
pagesos i que no havien de ser víctimes des senyors, va
remoure tots es des bindol contrari, i va fer un sermó
molt sonat, i es que tenien es censals se varen considerar
al.ludits, i hi va haver tot un procés a causa d'aquest sermó, i aquesta Cecília va anar alld a deposar com a testimoni. Se veu que era una da~navalenta, i era una es@cie de Maria de Molina de La prudencia en la mujer, de
Tirso... i vaig escriure jo aquer;t drama sense saber ben bé
on era Soianda ... perb sabia sa demarcació, sabia que
havia passat entre Sant Joan i Sineu. A i 6 ho sabia, i
aleshores quan vaig saber on era encara me va anar millor
perque vaig poder puntualitza~rcertes coses. Me recorda
que es dia de Sant Sebasta, que a Sant Joan feien una
festa que havia promesa s' Ajuntament, i li donaven un
doble aspecte, religiós es demati, amb un ofici i un sermó histbric, encomanat a en Vich o un d'aquests, i Uavb, es capvespre un aspecte c:ultural, amb alguna representació i una &rie de temes histbrics encomanats a un
d'aqui, en Joan Muntaner, pel exemple, o un tema científic, an en Massutí... i en Francesc Oliver des Calderers

...

va voler que jo llegís es drama a damunt s'era de Solanda, i va anar bé, perqub va fer bon dia ... perqut! per Sant
Sebastid de vegades fa neu, perd va fer un dia de sol esplbndid i ho llegírem &, i diu: "No, aixb ho hem de
representar... i ho hem de representar..." S'hi va empenyar, i va enviar a demanar des liceu s'indumentkia i ses
decoracions, un gasto tremendo, i ho va voler pagar ell...
I ho representhem, primer a Sant Joan, llavb a Sineu
i llavb a Sóller. Ara, aixb de Jaume IV, ho han volgut
fer a vegades i 10 que else falla sempre és 10 que ja
deia en Sants Oliver, sa part crematística... S'arma més
nacional de totes, deia n'oliver, és es teatre ... i alld on
hi ha envergadura econbmica, i on hi ha, ademés d'aficions, possibilitats de fer bones despeses, alld hi haurd
teatre, perd si no, no hi ham3 teatre ... i a Mallorca ho
veig difícil, ham3 de ser tot 10 més formar part, diríem,
des teatre, des gran teatre cataki... i que puguin anar ses
peces que facin aquí a Barcelona...

- A mossin Antoni Maria Alcover, el va coniixer?
- El vaig tenir de veinat en es Mirador, perqub ell
estava just veinat ...

- Com era?
- Era un hom0 de bona fe, don Toni Maria Alcover, i esta molt ben retratat en es liiire d'en Moll, Un home de combat ... i si no hagués estat perqub era un hom0
de combat no hauria fet 10 que va fer, perqub a sa seva
edat se posi3 a estudiar fiologia, perd de quina manera...!
i va anar a Alemhia i es va fer amb el doctor Schadel,
que el va fer venir a Mallorca en una ocasió, i amb una
parauia... Llavb, com a col.lector de coses populars, com
a folklorista, hi ha que veure 10 que va fer ...amb aquelles
rondalles i contarelles... de manera que era un hom0 de
bona fe. Lo que va ser una Mstima que a s'Institut li donassen més corda de sa que li havien de dar, i llavb se varen trobar que no s'entenien. Aixb va ser... perb don Toni Maria l'havien d'haver deixat fer amb sa calaixera i tota sa seva aportació lingüística, i Uavb ells ho havien de
triar... i li havien de deixar fer sa palla grossa a ell. I llavb, ells, &, s'Institut, triar-ho, amb tota cortesia, i amb
tota ... i no va ser així, sin6 que li donaren més corda de
10 que li havien de dar i toparen ...

- I

es de sa generació anterior: en Pere d'Alcintara Peña, en Bartomeu Ferri, en Jeroni Rosselló...

mdntic, pero que tenia coses de molt bon gust ... com
aüb de La rondalla dels ties hostes, i té coses a vegades
com Ciutat ha seixanta anys, té coses d'una gran importhcia com a document local. Té, també des gremi de
picapedrers unes notes molt interessants, des que quan
pujaven de manyefles fins a mestres, de sa capella que
tenien a Santa EuMlia, sa capella des quatre sants coronats, que era sa capella des seu gremi... amb una paraula. Era un hom0 molt interessant. Escrits a s'Arqueolhgica", coses de troballes arqueolbgiques... Era un homo interessantíssim, i que va unir dos segles, i s'herbncia
la varen recollir es fills: en Bartomeu i en Miquel. En
Bartomeu Ferri va ser mestres d'obres d'arquitectura,
que era es títol que llavb prenien es graduats, es mestres graduats, 10 que ara són es arquitectes, per 10 qual
havien de sofrir un examen. Havien de saber trapr
un ordre grec determinat, havien d'haver estudiat es
Vinyoli, es gbtic, es renaixement, etc. Eren uns mestres d'obres d'arquitectura millors, me pareix, que bastants d'arquitectes d'avui en dia que fan s'efecte que domés estudien sa distribució de ses forces. Hi ha arquitecte que me pareix que seria miiior enginyer... I don Miquel Forteza un dia em deia: "No, i noltros es enginyers encara ho feim millor..." me deia un dia...

- De polítics, n'ha conegut? Don Lluís Martí,
per exemple?
- No! De vista, sí. Per cert que n'hi ha unes an2cdotes molt cblebres. Era un tip0 molt pintoresc. Estava
sempre a Can Tomeu, i un dia hi va.anar un client de fora ... i li va demanar: "Vostb 4s de la casa?". Diu: "No!
Jo patesc la casa...!".

- Va coniixer es comte de Keyserling?
- Si, vaig anar a una conferhcia seva. Era un homo espectacular, i tenia un pupitre a davant on posava
sa seva conferhcia, i la llegia i ningú hauria dit que la
llegia. La llegia amb tal habilitat, girant-se sempre an
es públic, que ningú ho hauria dit, que la la llegís... Don
Joan Estelrich hi va tenir molta de part amb sa venguda
des comte de Kayserling. Virem fer sa setmana de sa
Sabiduria... aki, a Formentor, sí...

- En Bernanos, el va coniixer?
- Si. No solament el vaig con&ixer,sinó que en
circumstdncies memorables. En Bernanos va tenir es premi Goncourt per sa seva novel.1a Le journal d 'un curé de
campagne, i es amics aleshores hi havia un chnsol francbs molt simpdtic i molt obert, monsieur Flandrin, i mos
convidi a que li féssim un petit homenatge en es Medi-

- Don Bartomeu l'he conegut. Era un homo, bon
homo, com a arquebleg va valer molt, va ser es que va
fundar ~'Arqueolbgia,amb don Jaume Lluís Garau, i una
drie així, i era com a escriptor encara un escriptor ro98
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terrani, i vkem anar a dinar amb eU a propbsit
premi. Era un polemista formidable. Per cert, qb&no
estava conforme amb sa política de Fran~ani amb sa política d'Espanya ...i quan vdrem haver tengut es dinar i es
col.loqui, o es monbleg amb ell, monsieur Flandrin diu:
"Bé, ara s'han fet, les 5 , i podriem anar a casa i pendríem es te ..." i mos n'hi anirem. Estava a Son Alegre,
damunt sa badia. Era una casa tota sola, i mentres acabivem de pendre es te tocaren es teléfono, i es cbnsul
hi ani, i en tornar digué: "Em sap molt de greu haver
d'interrompre sa sessió, perqub ara m'envia a demanar
es marqubs de Zayas". Aixb era dia 18 de juliol, i aqui
hi havia una calma chicha... Res, ningB sabia res, tothom
se passejava tan tranquil. Era dissabte, i tothom se
n'anava en es camp i a k l on pogués, i noltros, per no
quedar amb sa senyora, que era molt fina, sa senyora,
era finlandesa... era una dona molt fina. I mos despedirem tots. Jo tenia un cotxet de quatre seients, un
"Fiat", i li vaig dir: "Si vol que l'acompanyi l'acompanyar&"' diu: "Si...", i el vaig acompanyar 'a can
Zayas, que liavd era en es carrer d'en Ribera, el vaig
deixar aM, i me'n vaig anar a casa en pau i tranquilitat. Londemi dematí vilrem haver d'anar a rebre, amb
don Francesc Sureda i Blanes, un 1ul.lista famós, que venia de Marsella, monsieur Probst, que venia a donar
una conferbncia sobre Ramon Llull i la Cavalleria. Venia amb so vapor. No hi havia avió, ílavb. Sa gent encara no se'n fm. Vaig haver de fer un viatge amb un. ..
i pareixien de cartó. Justament em feren, l'any 36,
es mantenedor des Jocs Fiords de Barcelona, es darrers que hi va haver, i me n'hi vaig haver d'anar, i hi
havia vaga de transports, i me'n vaig haver d'anar amb
un avi6 d'aquests. Va ser sa primera vegada, i monsieur Probst vengué m b barco, i l'adrem a rebre a
les 7 des demati, i per cert que no compareixia. P
la fi es darrer de tots desembard, i el conéguerem,
a la fi vérem un homonet magre, petit, i va ser ell.
El drem conduir a un hotel, a s'hotel que volgué,
tranquil, retirat. I aqu 'i va comenpr. Quan jo vaig
esser en es carrer des Bastaixos me varen fer recular
amb sos braps a l'aire, i vaig veure sang a un d'aquests
creuers que hi ha en es carrer de Jaume 11, i va ser
que havien mort es dos germans Barbars, per equivocació. Va ser un dia espantós. I Ilavb esthem en
es Mirador, i hi vaig anar, braps a I'aire, per cert, i
hi havia don Pep Costa en es balcó, i diu: "I on anam".
Diu: "Manos arriba, don Pep, ja se pot preparar, si davalla... manos arriba", pujava ses escales i vaig arniar a
I

sa c a s , i monsieur Probst dins es seu hotel, i en haver
diat mos vérem i estava tot preocupat, i diu: "I ara a
ca-meva no saben jo ni on slom, ni quines possibilitats
tenc de tornar-me'n, ni..." i el vaig acompanyar a veure
el bisbe Miralles, que era axnic seu, 10 mateix que en
Bernanos, i va haver d'esperru que passis un barco estranger per anar-se'n. I fins [les cap d'un any, vaig rebre
una postai d'ell, i me va dir que havia arribat en salvament, tan controlada estava sa correspondbnch... des cap
d'un any ... I llavb, en Bematos va tenir un f i seu que
se va fer falangista,i va anar a Manacor, i ell despotricant
contra es falangisme, i una vegada dins l'Alhambra va fer
un discurs des seus, i un de Sóller que entenia es francbs
ho va sentir i me diu: "Aquesit hom0 esti en un gran perill, perqub despotrica contra es feixisme i es totalitarisme... i l'agafaran", i bons amics li varen poder proporcionar un passatge cap an es primer vapor estranger que se
presenti, i se'n va anar. Era 10 millor que podia fer, perqub aquest h o m ~era un polennista irreductible. Quan ell
veia que una cosa no... ho deia i no le dolían prendas,
que diuen es castellans. I res, se va salvar, perb, arriiat a
Franp, poc temps després va escriure: Les grands cimetiires sous la lune, amb tots es morts que trobaren per
ses cunetes... i va ser un escimdol gros... a Espanya, i a
Mallorca no en parlem. I noltros dbiem: "I si arnien
a saber que noltros vdrem dhar amb aquest hom0 es dia
des Moviment...!" Llavb era molt perillós... I varen
anar a demanar explicacions ad bisbe Miralles, perqub era
amic seu.. . perd aquest tambCI era un d'aquests que no le
dolían prendas, i no sé qub else degué dir. Supbs que
else degué enviar a passejar. Per cert que quan va ser bisbe a Barcelona se va demostrar sa seva energia en front
de totes aquelles coses que hil va haver en es seu temps ...
I poc temps després es Moviment també agafi en Mascarb, que tC una dtedra a Ang~laterra,a Cambridge, i que
és un gran orientalista, i s'hi va trobar, per aqui, i jo una
vegada fent aquelles &dies que mos feien fer, de ponts
i d'aquelles coses estrat+iqu~es,el me veig venir per sa
carretera, que venia a peu de Ciutat i havia anat per Valldemossa i Des, i se n'anava tap a Sóller, i també va comenpr a parlar que no li parefkia possible que a Espanya
hi hagués una guerra civil com hi havia. Dic: "De tot
aixb teniu tota sa raó, perb ben alerta que no vos escapi
una paraula, perqub no vos ne tomareu a Inglaterra",
i en Moll li va proporcionar un passatge, i amb don Fausto Morell vdrem respondre pler ell, i també se'n va anar
amb un des primers barcos que passaren...

-

Quins records té de quan desembarcaren a
Manacor?
- Varen bombardejar Sóller, perb es tirs se n'anaven per dins es olivars i per sa falda de sa muntanya. Lo
que va provocar una mobilització, perb res, sense efecte.
Perb a Sóller no s'hi va matar gent ... supbs que perque
han sortit més, a Franqa i a Amhrica, i ja tenen una altra
idea...
- On ha residit, vostB?
- A Sóller tot es temps fins que me vaig casar. Tenia una trentena d'anys, i llavb he anat i vengut d'aquí
de Palma a Sóller i de Sóller a Palma. Hi tenim sa casa
pairal. I a Sóller he tengut es bons elements que han estat aglutinats entorn des setmanari: en Miquel Arbona,
en Miquel Marqub, es director, en Serra Pastor, hi ha
hagut sempre un nucli... Tots aquests eren de ~'Associació per la Cultura de Mallorca. Abans hi havia més iniciativa. Perb ara sa gent s'ha anat despolititzant molt i
s'ha anat desinteressant molt de sa cosa pública, i tot
aixb ha duit un retris a sa cultura.
- Quina ha estat sa seva feina professional?
- Abans de sa Guerra Civil vaig fer classes de literatura en es col.legi Cervantes, en es cap de la Rambla.
Llavb, en temps de sa Guerra Civil, vaig haver de donar
classes en es Pont d'lnca, a la Pureza, a ses Trinit&es, a
ses Teresianes, i llavi, vaig haver d'arribar a ser també es
director des col.legi de. Sóller, de manera que fins a sa
meva jubilació a Sóller, hi vaig estar vinculat. Llavb an
es altres col.legis vengueren líicenciats, i ja no hi vaig
fer falta.
Quines obres seves publicades creu que s6n ses
més importants?
- Oh, aixb, El comte Mal va ser un gran esforq. Ja
tenia es primers cants comenpts d'edat de vint anys...
Llavb va quedar com a dormit, perb aquests primers estaven revisats per don Joan Alcover, es primers, amb unes
observacions a llapis que hi ha, a s'original primitiu. I
llavb, vint anys o trenta anys després, don Miquel Forteza diu: "Aixb és que ho hauries de fer tu, ho hauries
d'acabar, hauries de tenir un poema liarg, d'una certa
consistencia on hi hagués s'histbria, sa tradició de Mallorca, 10 que no feren es de sa renaixenp ho hauries de
fer ..." Va ser un des qui m'obligaren, i ho vaig tomar a
gafar, i hi vaig fer un parell d'anys de feina... I es altres
llibres són col.leccions de coses líriques, com: De l'auba
al mipdia, Paradis al sol... i alguna cosa de carhcter &pic,
com La terra al cor, que són aquelles figures més re-

-

presentatives de Mallorca: Ramon Llull, Simó Tort
Ballester ...
- I en quant a política?
- Durant en Primo de Rivera teníem es Centre Regionalista, que se dividia en dues rames: es Centre Autonomista, que eren es qui donaven sa pauta i estaven en
relació amb en Cambó, i aquests eren es més radicals, i
aquests donaven sa pauta en es Centre Regionalista.
- Qui eren aquests des Centre Autonomista?
2 En Miquel Forteza, en Joan Pons mateix, jo, tots
es intel.leduals de sa mateixa edat de llavb. I es Centre
Regionalista eren es desperdicis, diríem, de s'antiga Joventut Maurista.
- El va conBixer, en Maura, vostB?
- El vaig coneixer com tots es mallorquins, quan
passava per aquí... Fins i tot vaig tenir un premi, I'any
deu que el donava ell, a un certamen, perb contactes personals no. Ara, a Sóller hi havia sa seva Joventut Maurista ... Es autonomistes eren uns homos que aspiraven a
s'autonomia des diferents pobles en qu&se divideix Espanya. Si aquesta qüestió l'haguessin volguda entendre
des d'un principi, i no haguessin llevat es furs a aquesta
gent de Vascbnia, ara no passaria 10 que passa, i varen
caure en 10 mateix que mos feren a noltros, en Felip V.
Varen caure en 10 mateix. Mai llevar es furs a un poble
constitui't com a tal...! Sa República va comenpr també per sa gran equivocació de fer una República unitiria,
furiosament unitiria, en lloc de fer una república federal
amb tots aquests pobles confederats...
- I aixb de s'estatut d'autonomia?
- Sí, Vilrem suar una partida de dies en es Teatre
Principal, en es mes de juliol, amb una calor ... I all$ presentaven esmenes, i n'hi havia que no sabien dir esmena
i deien esmena, i sa qüestió que tragueren s'estatut ...
- I qui és que el va redactar?
- En Joan Pons, en Miquel Forteza, una partida ...
i quan el varen tenir fet i presentat se perdé pes diputats,
que no varen tenir manya per fer-10 passar, i llavb vengué
es desastre...i bona nit!
- I Menorca?
- Bé, Menorca no ha anat mai bé amb noltos. Eivissa sí, perd Menorca no crec que se'ls hagi sabut captar i
sempre han anat més directament amb Barcelona... de
manera que aixb ha estat falta de comprensió, 10 mateix
que passa ara amb sos vascos. És una pena veure que hi
ha gent de bona fe, alli, i que hagi de ser confusa amb
extremistes que maten gent i aix6. És una pena.
\

-

- I vost8, a part de s'ideal autonomista, estava afiliat a qualque partit?
- No, es autonomistes eren més bé: centre. Votivem es més regionalistes, es més autonomistes, es més de
la terra. Es Centre Regionalista va c o m e n p fa molts
d'anys amb so nom de LEspuma. Li posaren L 'Espurna per aquella poesia de don Joan Alcover, i aquesta
Espurna presenti un concejal, que era en Toni Quintana i Garau. Ja és mort, fa molts d'anys. Era un hom0 de
bona fe, que hauria representat bé es partit, i aixb va
ser prbpiament es primer partit regionalista. I llavb donaven conferkncies don Gabriel Alomar, don Toni Maria
Alcover, don Llorenq Riber, i tots anaven a 10 mateix: a
un regionalisme que sense ser separatista volgués 10 seu,
i encenien focs en es puigs principals i mos responíem
amb Catalunya. Un dia clar se veia bé es foc de Montserrat o del Montseny amb so des Puig Major. I sa pena
que costava encendre aquests focs! A puigs on només hi
passa un aire que crema, tant d'hivern com d'estiu, i
que no hi ha un bri d'herba. Havíem de dur es feixos de
baix. Tot aixb eren esforps que ara, sa gent d'avui en
dia, no les sap ni les pot comprendre. Aixi és que quan
en Josep MeM va presentar Els mallorquins, que va voler suposar que noltros no havíem fet res, jo me vaig despenjar amb tot aixb, ja. Me vaig despenjar i li vaig explicar tot. Era a sa Casa Regional Catalana, si...
- Viatges, quinsha fet?
- Jo he estat més a Franp que a altra banda, perb
també he fet es meu viatge per Itdia. I &Espanya el sud
no el conec. Conec un poc es nord, es centre... Aixb
s6n es meus viatges. Viatges en motiu de compenetració
amb Provenp, si, n'he fet alguns, si. Vaig anar pes centenari de Mireio, vaig anar a Arles, a Nimes, a la Camarga, molt interessant. I llavb, una vegada d e m a Santo
Estello, que diuen ells, a s'aplec anyal que fan per cincogema, vhem anar a Avinyó. Esti molt bé, N'Octavi Saltor hi va venir.. .
- Com va comencar sa seva relació amb sos felibres
provencals?
- Va comenpr a través de monsieur Rouquette,
que és un nom que s'escriu en francb Pieme Rouquette,
i és Pere Roqueta, ben mirat, i és un hom0 que sempre
esta en relació amb Catalunya i dóna compte des llibres
que apareixen en es diaris de Marsella. Ell esti a Marsella, és un gran coagulador, aquest homo, i va ser es primer que me va dir: "Jo vos inscriuré soci des feliiritge",
i jo aleshores havia traduit Merton, i va ésser es qui va
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influir en madame Mistral, s;l viuda, per obtenir es permís, i de llavb varen venir ali res permissos. En Casacuberta va voler editar llavb ses membries d'en Mistral i
me va comanar a mi sa traducció, i virem demanar un
permís a madame Mistral per tot 10 demés de ses obres i
el mos va dar, i amb aquest permís vbem seguir traduint. Na Maria Antbnia va traduir Mireio, i llavb, de
ses Illes d'Or en va fer una selecció molt curta amb un
prbleg d'en Rujira, i després l'animirem a que els acabis,
a 'ses Illes d 'Or, que és un tom un poc voluminós. Hi ha
molts de versos, alli. I jo me vaig encarregar de tot 10
demés. Vaig fer es "Calenduu", que és un altre poema
en dotze cants, com Mireio. Vaig traduir es Poema del
Rodan, que és un altre poema en dotze cants hendecasil.labs lliures;i llavb, es darrer llibre que va escriure Mistral, es darrer recull que li oliu Sa collita de l'oliva, Lis
oulivado, com que dir es meu darrer recull, perqu2 sa darrera collita des camp és s'oliva. Per aixb, li va posar
Lis oulivado que per cert no té traducció, ben mirat ...
jo li vaig posar La collita d e l'oliva, i no és aixb...jo per
mi 10 miilor és continuar amb so nom que li doni...
perb, clar, aquí no vol dir 10 mateix que alli, i dificultats d'aquestes ... Aixi és (que vaig traduir set coses
llavb, de Mistral. Tot 10 que quedava després de Mireio
i Les Illes d'Or... i en Cruzet va tenir un bon patró, que
va ser en Roviralta, aquest gran industrial de Barcelona,
que es industrials de Barcelona tenen aix6. Amollen ...
Lo que no tenim aquí. I patrocint3 s'edició, aquell
senyor, que va bestreure es doblers. I en Cruzet va dur
endavant s% traducció de ses obres completes d'en Mistral l'any 1958.
- AixC, vós pertanyeu ari aix6 des felibres?
- Sí. Me varen fer mestre en gay saber pes seus estatus, i com aili a Perpinyi hi torna haver un nucli molt
important, que és "La Ginesta d'Or", una associació que
cada any fa es seu certamen, es seus focs, una espkcie de
Jocs Florals, una esp6cie de certamen de poesia, on presenten francesos i catalans. 1Jn any donen sa Flor Natural an es francesos i s'altre an es catalans. Hi ha un ambient de perfecta condrdia, alli. Si, hi ha una política
de comprensió a Perpinyi. I parlen molt es catab...
Aquesta gent que diu que s: perd, es catab... No, no
se perd. I molta de gent, ara, de Barcelona, clar, va a
comprar a Perpinyi. I ara si que el parlen, es catali...
- Quins idiomes domini vostt.?
- I jo es franc&, i s'angl6s vaig comenpr a espipellar-10, i ja hi era, i llavb ho vaig deixar córrer i no se

pot deixar córrer... es dia que se deixa córrer, bona nit!

- Italii?
-

Italii també. He hagut de traduir coses de s'italii.

- I es provencal?
- I es proven@ també.

- Bé,

ara passam a una segona part, quina és prb,
piament, sa seva visió de sa vida. Per exemple, voste,
en religió quines idees té?

per mor d'aixb.

- Ses postconciliars. No som retrbgrad. Lo que no
estic d'acord és amb aquesta gent que se fa un concili
pes seu ús particular, perqub n'hi ha que se fan un concili pes seu ús particdar... No, aixb no, perqub si no no
mos entendríem ...

Mistral, que és es Lou Tresor dóu felibrige.

- Com veu s'actuació de I'església davant un fet
com'sa Guerra Civil?

El m'he hagut d'empollar,

- Com el va aprendre?
- A f o r p de diccionari, des gran diccionari d'en

- I gramitiques, en va utilitzar?
- No, ben mirat no, no m'hi ha importat.

I Na Maria Antbnia Salvi tampoc. Es més bé un instint, s'instint de sa llengo, que és tan consemblant. Lo mateix
que es portugub. Vaig traduir Els lusiades, sense saber,
prbpiament, parlar es portuguks, sinó per s'instint de
ser llengos romdniques, tan consemblants...

- Quan va a veure es provencals, que parlen provencal o francis?
- Parlen en frands. e s una pena. Com es valencians, que parlen en casteui. e s lamentable. A U iglial.
L'aprenen per punt, es proven@, per pic, perd no el parlen mai... Sa nostra llengo és ben viva, i sa seva esta catalogada dins ses obres d'en Mistral... Ara, que hi ha exemples hermosos. Per exemple, aqueixes reines que fan ells,
des felibritge, procuren que siguin al.lotes que tenguin
interbs pes proven@, i que s'hagin molestades per parlar-lo. Hi ha aixó, sí, no 6s una gent morta. Té sa seva
vitalitat ... Llavb, que es francesos tenen una mania, que
tot 10 que no sigui frands del nord és patois. Jo m'hi
enfad cada vegada que hi vaig. Dic: "Escoltau, no digueu patois, an es roerguks, i no digueu patois a tantes
llengos rominiques que teniu voltros, perqub teniu una
partida de llengos romdniques que els heu deixades
fer ... que tot és patois, es proven@, s'occith ... perqub
hi ha tantes de regions distintes que parlen sa seva vaAixb, la Roergue, la Gascunya,
rietat de Uengo ...
Llenguadoc, tot aixb són llengos romhiques diversificades... i a tot aixb es francesos des nord li diuen
patois ...! An es proven@ mateix li diuen patois! Jo
else dic: "Perb no sigueu aixi, no else digueu patois,
digau-10s es nom de sa llengo que és...! Gs trist. Noltros teníem uns parents a Carcassona, que per exemple
hi parlaven un Uenguatge tolod, i se'n reien d'ells si
el parlaven a Franp. En deien patois ... No, es centralisme a Franp ha fet més mal que aqui. Justament sa
llengo francesa és una llengo tan rica, que clar, s'imposa, i si s'estat l'imposa, aixi, sí que s'impo sa... !

- Es ben clar, aixb, aqui sa gent de cara i d s ja no
hi ha ningú que dubti d'aixb, perque es qui se varen haver de, diríem, de sotmetre a s'estat de sa qüestió que es
presentd llavb: o blancs o negres, allb d'Espanya o... o
tot a una banda o tot a s7altra. Hi ha ednomos que encara en parlen, d'aixb. Don Pere Llabrés té una idea
ben clara, també ... voltros que el coneixeu, és, amb
una paraula ... Supbs que amb aquest concordat s'arribari a qualque cosa... S'ha d'aliiierar, I'església, de
s'estat. El bisbe Campins ja n'era partidari: separació
completa de l'església de s'estat. Com és que a Franp
hi ha uns catblics que vibren ...! I aqui n'hi ha cada un
qui dorm és so de ... Jo crec que aqui fins que arri'bem
an aixb...

- I aquest assumpte des nous capellans?
- N'hi ha que donen molt bon resultat, per exemple, aquests capellans obrers, per exemple. Ara en va venir un a Mallorca, que treballa dins unes fibriques, i que
fa es seu apostolat, i que veig que li dóna bon resultat.
Aquests altres aixi... en fi, que estan dins ses normes
conciliars, i van vestits de seglars i totes aqueixes coses
a mi me mereixen tots es respectes, també. Sa qüestió
que facin s'apostolat que han de fer i que no passin
més enIB. Me fa s'efecte que ara és com quan hi ha hagut un temporal que queda aquella mar vella, i ve un moment que llavb ve que ses ones, es mes de juny, es mes
de juliol, i la mar és com una bassa d'o li... Crec jo que
ha de venir un dia en quk tot aixb s'ha d'haver ajustat ...
i to&
a 10 que tots voldríem, una convivkncia...

- I en qüestions de política, avui per quin regim
es decantaria?
- En qüestions de política és que no podem opinar, perquk tots estam despolititzats, perd, jo, es meu
ideal seria aquest: que hi hagués una confederació des
pobles de ses Vascongades, amb Galícia, amb Portugal
mateix, una confederació Ibkrica, amb es centre, que ara
estam completament divorciats des centre. Bé, idb, di-

vorciats o no, el sud i es centre i es llevant que tot fes
una confederació, catalans, gallecs, bascos, una confederació ib6rica... Aixb crec que seria d'ideal. Una confederació de pobles ib6rics.
- I es vigim?
- I es rbim seria indiferent, en aquest cas. Perqu6
si hi hagués una monarquia a s'estil d'Inglaterra podria
ser una monarquia, o a s'estil de Su6cia podria ser una
monarquia. I si havia de ser una república tan ben entesa, que fos una república federal... Perb no... a Espanya
és una gent que no sé, o tot d'una banda o tot de s'altra... No saben conviure. No hi ha conviv6ncia. Que es
catalans fan feina, idb, ja n'hi ha que no poden veure
es catalans, que es bascos fan també feina i tenen un centre industrial com Bilbao, ja hi ha gent que no ho pot
sofrir... i clar, aixi no mos arribam a entendre mai; perqu6 Espanya se divideix en tres províncies, va dir aquell:
"El nord i es llevant que fan feina, el sud, on se diverteixen i es centre on dormen
Així no mos entendrem
mai... i aixb ho seguesc amb molt d'interes, perqu6 me
sap greu que sa gent de bona fe, que no ha tirat bombes,
que no han fet desbarats i que continuen amb s'idea
de sa Gran Va&nia lliure, és ver? Me sap molt de
greu ... An es altres else plany prpu, perqu6 aquests extremismes venen també quan hi ha una injustícia
ga ... Comenpnt per llevar-10s es furs... No els ho haunen d'haver llevat mai... I estan desesperats... se compren que estan desesperats, aquesta gent ... Jo supbs
que davant es caire internacional que pren sa cosa...
entre es alemanys per una banda ... i tots, tothom s'interessa per aquests assumptes. Jo crec que sa justícia
militar a p l i d sa ilei, per6 que vendrh s'indult, perqu2 sin6, sa justícia militar, si ara no actua, diríem,
aixi segons ses lleis actuals espanyoles se t i a terra damunt. Jo ho comprenc, perb que aquesta justícia estrida que tenim a Espanya,... aixb de que hi hagi encara
pena de mort, per exemple, i que s'esti discutint tant,
que és un absurd, i que ... s'hauria de suprimir per tot ...
Bé idb aixb, si s'executa segons ses lleis actuals, perd en
es costat d'aixb ve s'indult ... a lo milllor seri lo que
faran. Si fan aixb seran intel.ligents... si no ho fan,
aplicar penes de mort... fa s'efecte que sa solució a
sa qüesti6 més acertada seria s'indult.
- Com veu vost6 es canvis produits dins sa societat mallorquina durant aquests darrers anys?
- Es canvis produi'ts d n bastant lamentables, perqu6 sa societat mallorquina s'ha deixat anar sempre dar-

..."
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rere es qui els ha parlat. Hi h,a poca consci6ncia de poble. En aixb té raó en Me b...poca consci6ncia de
poble. Ara, ja hi ha gent que ;lixb de parlar en castelli ja
ho troba cursi, aixb sí. Ara ja hi ha gent, vaja, d'aqueixa
més de cara i ulls, qui aixb de fer parlar es castelli an es
infants ara ja ho troben cwsi, perb, fins ara hi ha hagut
una plaga ... No han tengut i~queilasang brava que tenien en es segle XV es ciutadans i pagesos, en es segle XVI, amb sos agermanats, aquella sang brava que va
derivar aixi com solen derivar aquestes revolucions... se
desprestigien llavi, per sa sang que han vessada, pero es
principis fonamentals d'ells, com és ara, es pagesos, en
es segle XV que tenien sa raó, de que es censals estaven
acaparats en mans d'una &rie que radicaven a sa ciutat,
i que no cuidaven sa seva terra, i ells havien d'arrastrar
tots es rigors de ses terres i llavien de pagar es censals
sense de vegades tenir amb qu6 pagar-10s. Es fons era
ben clar, es fons de justícia estricta, i es agermanats també varen comenpr amb un lfons de legalitat. Es ver.
Llavi, hi havia, diríem, sang, diríem, brava, i ara est$
aigualida. Clar, acabaren malament, aquelles coses, per
sa violkncia, perb es fons juridic seu era clar. Bé, idb,
no hi ha consci6ncia de poble, no n'hi ha, i si n'hi ha,
n'hi ha molt poca. Hi ha mollt poca gent que reaccioni
davant coses que mos van en contra, i que destrueixen
sa nostra manera de ser, sa nostra llengo i es nostros
hibits, ses nostres costums... Hi ha poca gent que
reaccioni davant aixb. En Mefi amb aquest sentit té
ra6, i aquests doblers que s'l~anfet ara, i tot aixb, si
estiguessin an es servici d'aquestes causes, com hi ha
a Barcelona gent que posa es seus doblers an es servici de sa causa. Si hi hagués aixó, si hi hagués una
mica més de nirvi, una mica més de braó, n'hi ha poc,
n'hi ha poc ...
- Quins autors l i agraden més a vost6? Noveliistes, per exemple?
- Novel.listes és 10 quc: llegesc menos. Perb,
m'agraden tots aquests grans mestres, es castellans bons.
No perqu6 siguin castellans else desprecii. Crec que tenen un valor ... Dins sa generació del 98, per exemple,
hi ha tota una drie de mestnes que hi ha per adminarlos, i des francesos hi ha una 3rie de gent, des que
d&iem,des parnassians an es darrers, an es postsimbolistes, que també ... un n'ha llegit i s'hi ha fundat i més
o menos inspirat ... Es italiar~s... Totes aqueixes nacions tenen, amb una paraula. sa seva cosa, i noltros 10
bo que tenim no ho coneixem, comenpnt per Ramon

Llull. La gent no coneix res d'en Ramon Llull... i llavi, vengueren aquells des segle XV, vengué n'Oleza, i
ningú sap qui són ... i llavi, es de sa Renaixenp ...
- I de sa Renaixenca cap an aquesta part ...?
- En Tomas Aguiló, per exemple, en Quadrado...
- I en quant a sa poesia actual, antiformalista...?
- N'hi ha que realment fan s'efecte que escriuen
automaticament, en escriptura automatica. Ara, n'hi ha
que saben qu6 diuen, i aquests que saben que diuen, encara que ho diuen en una forma informal...
- Per exemple, un poeta informal modern que l i
interessi?
- En Neruda, per exemple. Es un poeta informal.
Ara que diu coses...
- I des catalans?

- Hi ha molt que dir... Hi ha en Brossa, per exem\

ple, en té de tota casta... és espantós... no se pot acabar
de llegir...
- E n Gabriel Ferrater, el coneix?
- Poc. Perd em fa s'efecte que té més consistencia,
aquest ... I n7Espriu. Allb de La pell de brau esta bé,
m'agrada. El cementiri de Sinera ja és més abstracte, diríem, peri, La pell de Brau és un llibre que diu coses, i
les diu en una forma bastant formal... poesia més o menos'de protesta, perb amb una aura poetica, amb un fons
po&tic,perquh n'hi ha que fan poesia de protesta i ho
podrien dir en prosa. No importaria que gastassen tant
de paper ... sinó fer-ho a rengló seguit, i no fer un de curt
i un de llarg ... Es alib que deim en mallorquí: "No s'avé
ni s'enquantra ..." ja no dir-li poesia de denúncia, sinó
denúncia... ala!

APROXIMACIO A JOAN TORRENDELL (1869-193'7)
Damii'Pons i Pons

ins la historiografia literiria catalana la persona-

cover quasi monopolitzaven la literatura catalana de

litat de Joan Torrendell hi és del tot absent. El
seu nom sol esser ignorat gairebé sempre, només
excepcionalment és esmentat dins qualque relació implia

Mallorca entre el 1890 i e l 11910- i, d'aquesta manera,
es prescindia d'aquells escriptors que, malgrat esser litereriament menors, tenien urla representativitat histbri-

d'autors o en alguna nota marginal. Les informacions
més extenses sobre Torrendell es troben a les enciclop6dies de temitica general -la de la Casa Espasa-Calpe 6s l a
que ofereix l a fitxa més documentada- i als diccionaris
biogrifics literaris. Tampoc no hi ha en el mercat cap
aplec dels seus articles ni cap edició de les seves obres de
teatre social. ¿Tal vegada aquest desinteres pot esser interpretat com l a consequencia final d'una valoració
crítica que ha diagnosticat que Torrendell era un autor
mancat de tot valor intrínsec i de qualsevol mena de
significacio histbrica? Rotundament, no. All6 que es
desconeix no pot esser desqualificat. Cap historiador de
la literatura ha estudiat encara la seva producció i el seu
paper d'intel.lectual públic. Els motius que podrien
explicar aquest desinteres en I'estudi de Torrendell són
diversos.
Uns deriven de la mateixa naturalesa de
I'autor, d'altres són consequencia d'una determinada
manera d'entendre la histbria literiris i, finalment, serien
un efecte de les rutines imperants dins la societat cultural illenca. La dispersió en un espai amplíssim -Palma,
Montevideo, Madrid, Barcelona, Buenos Aires- de la
trajectbria vital i de la producció periodística de Torrendel1 dificulten considerablement I'acces als seus escrits.
Després, Una altra raó seria que fins molt recentment les
histories literiries eren concebudes com una successió
d'estudis dedicats als grans autors de cada període
-aixl, per exemple, Miquel Costa i Llobera i Joan Al-

ca enorme perque encarnaveri ben explícitament els corrents ideolbgics i els tbpics temitics de 1'8poca. També
seria un fet determinant de I'oblit de Torrendel1 e l caricter totalment atípic de l a seva actuació intel.lectual i
dels dos drames que marqueri e l punt més alt de la seva
obra d'escriptor. Són obres que tracten uns temes de
forta conflictivitat social des d'una posició ideolbgica
clarament esquerrana. La difusió d'idees anticaciquils
i obreristes convertia Torrendetl en una planta exbtica
dins una societat literiria dedicada obsessivament a forjar la imatge d'una Mallorca mítica i eterna deslliurada
de conflictes socials i de tensions ideolbgiques. Joan
Torrendell resulta un cas interessant quan concebem la
histbria de la literatura connectada amb les altres series culturals i amb els corrents ideolbgics i moviments
socials de I'Bpoca. Torrendell personifica admirablement el cas de I'intel.lectual que concep la seva obra com
una m i t j i útil per incidir sobre la realitat concreta i immediata amb I'objectiu de contribuir a la seva transformació en un sentit progressista i modernitzador.
A I'hora de redactar aquesta aproximació a Joan
Torrendel1 som conscient que tenc una
de llacunes
documentals: no he consullat els articles que publici
a la premsa de Barcelona i dlAmerica del Sud ni tampoc
he pogut llegir cap de les seves obres teatrals en castelli,
mai editades i, molt possiblement, avui desaparegudes.
Endemés, malauradament, tampoc no puc disposar de
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cap epistolari de I'autor ni d'estudis precedents que
m'assenyalin ja les coordenades bisiques i siguin una primera sistematització de materials. Esperem que en el futur podrem ampliar aquesta semblanca de Torrendell.

C A T ~ L I C I COL-LABORADOR
AL "SEMINARI0 CAT~LICO"(1888)

PROPAGANDISTA

Joan Torrendell i Escalas va néixer a Palma el 31
d'agost de 1869.' Estudii al Seminari de la ciutat, del
qual sortí quan havia iniciat ja el darrer curs de la carrera ec~esiistica.~L'any 1888 fou col.laborador habitual
del "Semanario Católico, Doctrinal, Científic0 y Literar i ~ "(1888-1890), revista bilingüe de propaganda catblica.3 A través d'aquesta publicació ens informam extensament de les activitats i de la ideologia de I'autor durant
aquell any. El 1888 Torrendell se'ns mostra com un
abrandat seminarista dedicat amb entusiasme a la defensa de la causa catblica. Els seus articles i poesies, plens
dels tbpics del moviment catblic integrista enfrontat als
mals del segle, tipifiquen ben nítidament la ideologia de
la institució eclesiistica en aquella hora histbrica. A les
pigines del "Semanario Católico" llegim diverses notícies que ens informen de la participació de Torrendell
en actes públics de caricter literirio-religiós. Així, e l
trobam recitant poesies de temitica religiosa i de to
apologbtic a la vetllada de la inauguració de I'Acad8mia de la Joventut Carblica, als actes commemoratius
de la canonització de Sant Alonso Rodríguez i en una
sessió organitzada per IfAcad8mia abans esmentada per

a celebrar el quinquagisi\m aniversari de I'ordenació sacerdotal del Papa Lleó XIII.
Durant el 1888, Torrendell doni a conhixer en el
"Semanario Católico" dotze composicions en vers, les
Úniques publicades al llarg de la seva vida. El seu interbs
és Únicament ideolbgic. vegem-les amb un cert detall
ja que ens podran servir per a delinear el pensament de
I'autor en un any concret de la seva biografia. A La existencia de Dios indica que les meravelles de la natura
nom.és poden explicar-se com una emanació del poder divi; acaba assenyalant que el destí de I'home és obeir la
llei divina i proclamar en tot moment la presbncia de
Déu. A Les nosses de Lleó XIII celebra gojosament les
noces d'or sacerdotals del Papa i lloa la seva acció com
a Papa-Rei; també aprofita per atacar els governs que
consenten que es debiliti el poder papal i per envestir
els catblics indiferents. L'apostol de Montesion i Mestre y deixeble tracten narrativament dels episodis més
exemplars de la vida de Sant Alonso Rodríguez. Als frares exclaustrats arremet contra el fet histbric de I'exclaustració. El sonet Sant Agustí es refereix a I'episo-

'
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di de l a conversió del sant. L'obrer catalci ' O és un cant
al treball concebut com un do que santifica i atorga la felicitat personal. A Alcúdia
evoca I'esdeveniment de la

''

ciutat assetjada pels agermanats: les seves simpaties es
decanten incondicionalment cap a la causa de la noblesa; a més a més, trasllada al seu propi temps el conflicte
d'interessos enfrontats que motivi aquella lluita de classes de principis del segle XVI:

'(Avuy també igualdat

(1) Hi ha divergbncies sobre la data de neixement de Torrendell. Així, Francesc Curet i el Diccionari Biogrdfic dd'Albertídiuen que
fou el 1877; Lluís Alemany i Vich, 1'Encliclopbdia Espasa, la Gran Enciclop2dia Catalana i el Diccionari de la Literatura Catahnu indiquen que fou el 1869; finalment, Eduardo Ferreira assenyala el 1866. Sense haver fet cap investigació personal, crec que
la data correcta és el 31 d'agost de 1869 proposada per I'Enciclop8dia Espasa. Si em decant per aquesta data és perqu8 crec que
la fitxa biogrifica de I'Espasa e s d redactada a partir d'informació oferida pel mateix Torrendell. Endemés, sabem que el 1889 estava cursant el damer any de la carrera eclesiistica i que quan arribi a Montevideo tenia vint anys.
(2) CAPELLA, Frances de P.: Cartas a un amigo. LA, 23 de juny de 1889.
(3) Aquest setmanari fou dirigit en un principi per Nicolau Dameto i Cotoner perb, ripidament, fou el prevere Josep Miralles i Sbert
-anys més endavant seria bisbe de Barcelona i de Mallorca- qui se'n féu ckrec. Publici col.laboracions, sobretot poitiques, de
nombrosos membres de la Renaixenca.
(4) SC, 12maig 1888.

(5) SC, 14 gener 1888.
(6) SC, 27 octubre 1888.
(7) SC, 27 octubre 1888.

(8) SC, 11 agost 1888.
(9) SC, 25 agost 1888.
(10) SC, 15 setembre 1888.

1

volen 10s pobles, / Per la maldat corcats y l a vileza ... /
Alsa doncs tú I'escut de ta noblesa". Torrendell mos-

e l seu poder absolut. ,Llegint els textos signats per Torrendell podem detectar el clima de crispació i de bel.licositat que existia dins I'Esglksia institucional en uns moments histbrics caracteritzat:; pel triomf del liberalisme
racionalista burgis i per la progressiva consolidació del
moviment obrer de signe socialista o anarquista. Els

trant-se partidari dels aristbcrates coincideix amb l a interpretació del fet dominant dins la historiografia mallorquina del segle passat. A ma patria l 2 tracta de la
revolució de 1868, qualificant-la d'antipatribtica; establint la identificació entre poble catblic i patriotisme
se'ns presenta com un avancat de I'autintic nacionalcatolicisme. La primavera
és la descripció dels can-

agressius articles del nostre autor -mancats d'originalit a t per6 ben representatius del sector integrista de I'Es-

''

glésia institucional que creia que la religió i la modernitat
eien irreconciliables- s'han (fe situar dins la contraofensiva que I'Església Catblica r~ealitzavacontra totes aquelles forces que manifestaven una voluntat de canvi i
d'evolució. Hem de dir que1a Mallorca aquestes forces
transformadores tenien una presencia ben mínima. Per

vis que experimenta la natura quan arriba aquesta estació. Amor de mare l 4 és una apologia de I'estimació
maternal. A Pensament S enumera els infinits mals del
món, el qual és valorat de manera molt negativa. D'aquestes dotze poesies només dues són en castelli. ¿Per
ventura aquest fet indica que Torrendell havia assumit
la idea de la Renaixenca, si més no al seu nivell de reivindicació del conreu literari del catali? D'altra banda,
no es pot oblidar que I'actitud de la clerecia mallorquina en general fou favorable al moviment de tecobrament de I'ús literari de la llengua autbctona.
Indubtablement I'únic interes que tenen aquestes

'

poesies és el de la seva significació ideolbgica. Són composicions concebudes com a mitjans de difusió i d'imposició d'una ideologia vehiculada ben explícitament.
Els elements especificament literaris -estrofisme, rima,
etc.- són totalment subsidiaris del missatge transmes.
Francesc de Paula Capella, un escriptor principatí que
col.laborava en el "Semanario Católico", qualifica TorCertament, aiesrendell de 'Yoven poeta católico
hores e l nostre autor era molt poc poeta perb, en canvi,
un abrandat i agressiu militant catblic.
Joan Torrendell també publici onze articles en el
"Semanario Católico", dels quals un tan sols no és un
escrit de propaganda catblica. Altra vegada ens trobam
amb una antologia de tots els tbpics que en aquell temps
emprava I'Església per atacar les ideologies i les forces
socials que qüestionaven els seus dogmes i disminui'en

",'

(1 1) SC, 4 febrer 1888.
(12) SC, 29 setembre 1888.
(13) SC, 14 juliol 1888.
(14) SC, 10 novembre 1888.
(15) SC, 20 octubre 1888.
(16) SC, 15 setembre 1888.
(17) SC, 7 gener 1888.
(18) SC; 21 de gener i 11 de febrer de 1888.
(19) SC, 18 febrer 1888.

tant, des del "Semanario Católico" tiraven contra un
blanc situat a I'altra banda de la mar. Comentem els arasticles més significatius. A IMovimiento católico
senyala la necessitat d'organitzar el moviment catblic
amb l a finalitat de defensar "la verdad eterna"dels atacs
del "devastador espíritu n;!oderno" que s'escam pava
arreu de la "desgraciadaEuropa". A El periodismo católico
defensa la necessitat d'aquest tipus de periodisme per a combatre la revolució i e l materialisme amb les
seves mateixes armes: "El izma principal de la revolu-

''

,
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ción es el periódico; la mano atrevida que todos 10s días
hiere a traición el pecho de Az Iglesia es el periódico; y el
perwdico es, en fin, el vaso seductor, en el cua1 la juventud inexperta encuentra las firzas venenosas bebidas tanto
pafa el cuerpo, como para el alma"; en e l mateix article
fa una caracterització totalment negativa del segle XIX:
ateu, materialista, sensual, rr!volucionari, racionalista, liberal, ... Torrendell considera que la premsa és la principal culpable d'aquesta situació i per aixb propugna que
"el soldado católico", emprant el mateix instrument de
lluita, dediqui "todas sus fuerzas a la destrucción y desaparición de las letras ateas y revolucionarias': A
I'article LeÓn XIII l 9 fa grans elogis de la tasca realit-

I

ses socials. No hi ha la,més mínima insinuació incontificat; repassa breument cada una de les seves encicliques promulgades -contra el socialisme, contra el divorci i el matrimoni civil, contra la masoneria, contra e l naturalisme ("resumen del racionelismo, del socielismo y
del 1iberalismo")-; seguidament, insisteix en la presentació dels desastres del segle XIX: "monarquías minadas

por la revolución y que d e un momento a otro amenazan derrumbarse; sólo contempla a hombres corrompidos por ideas y doctrinas las mas impius y erróneas; sólo
en firi, ante sus ojos, preñados d e lágrimas, se presentan
pueblos invadidos por la herejía, familias disgregadas
por el espiritu del siglo e instituciones cuyas bases son
la incredulidad y por ende la razón libre ': A Buen principio 2 0 fa una apologia de I'Espanya catblica, darrer
bastió de I'ortodbxia, en ocasió de la festivitat de I'apbstol Santiago, "patrón de nuestra creyente patria".
La c ~ n f e s i ó n , ~una sirie de cuatre articles, és una defensa apassionada d'aquest sagrament, I'orígen diví del
qual argumenta enfront del "virus racionalista" i dels
catblics indiferents; amb abundants cites extretes de les
Escriptures i de la Histbria Sagrada, preten demostrar
que la practica de la confessió era ja vigent entre els
primers cristians; acaba presentant la confessió com
un mitja de purificació social ja que protegeix I'home
dels vicis, el cor del qual "es un nido de pasiones corrom-

pidas, de nefandos deseos y de iniquidades sin nombre".
Finalment, Torrendell publici al "Semanario Católico" un conte d'intencib moralitzadora titulat Un bon
~ n t i c u r n ' . Es
~ ~la histbria exemplar de dos personatges
paradigmatics. Don Simplici és caritatiu, compleix e l
deure d'assistir a missa, no freqüenta "els teatros, cassinos y demés punts de divertiment" i, a més a més,
se dedica a col.leccionar objectes, escultures i pintures
d'assumpte o d'ús religiós. La protagonista femenina viu
dins la més absoluta misiria, e s t i malalta i sofreix un
fort dolor, pero només es lamenta d'haver perdut un
quadre de l a Verge que venerava molt. La devoció religiosa incondicional és la norma de conducta.de1 ric
i del pobre. La caritat és I'acció que solidaritza les clas-

formista davant la misiria.
L'any 1888 el seminarista Joan Torrendell i Escalas
se'ns presenta com un impetuós soldat de la croada que
I'Església Catblica protagonitzava contra els mals del segle. Tots els seus escrits són I'expressio de I'integrisme
catblic a I'ofensiva en un moment histhric que I'Església
institucional va radicalitzar la seva combativitat amb
I'afany de no perdre el seu poder ideolbgic i social dins
una Europa en transformació. Els pardgrafs dels articles
abans reproduits formen, tant a nivell ideolbgic com
d'expressió lingüística, una col.lecciÓ de perles inefables,
les quals, més enlli de la seva possible categoria caricaturesca actual, serveixen com a recordatori d'un pensament reaccionari ben dominant a l llarg del segle XIX.
La ideologia que Torrendell propagi a través dels
seus escrits no era altra que la mantinguda pels portaveus
oficials de la institució eclesiistica. AixZ, fa que haguem
de considerar les seves manifestacions ideolbgiques del
1888 com una dada biografica i, en cap cas, com la mostra d'un pensament personal lliurement decidit i elaborat. El nostre autor era aleshores un portaveu acrític
de la institució a la que, essent seminarista, estava adscrit. Tal vegada sigui I'abrandament i la passió amb que
exposava les idees I'únic tret que sobreviuri de la seva
etapa de propagandista catblic. Anys més tard, amb un
to igualmente abrandat i contundent envestiri contra el
centralisme i el caciquisme. Aleshores, per6 , Torrendel1 seia ja un lluitador conscient a favor de la modernitat.

ELS ANYS DE MONTEVIDEO (1 889-1894)
La darrera col.laboraciÓ de Torrendell al "Semanario Católico" data del 10 de novembre de 1888. Pel setembre de I'any següent publici a "La Almudaina" la seva primera crbnica enviada des de Montevideo. Eduardo Ferreira ens informa que "a punto de terminar la

carrera eclesiristica, a que se habia dedicado mas por
obligación que por devoción, -abandono a Palma, emBen possiblement,
barcundose para Montevideo ".2

(20) SC, 28 juliol 1888.
(21) SC, 6 i 13 d'octubre, 17 de novembre i 22 de desembre de 1888.
(22) SC, 16 i 30 de juny de 1888.
(23) Juan Torrendell. Sembiunza liternria, prbleg a El Picaflor. Cuadros montevideanos. L'afirmacio de Ferreira sobre el carhcter forcat de la carrera eciesihstica de Torrendell -segurament basada en una informació personal del mateix autor- es contradiu amb el
to abrandat deis articles apareguts cn el "Semanario Catolico". Gregori Mir a la Gran Enciclopidia Catalana diu que Torrendell
partí cap a I'Uruguai amb els seus pares.

1

'

amb l'allunyament físic de I'illa, volia marcar una voluntat de rompre amb la vida anterior i d'iniciar un
nou camí. Per aquells anys, milers de mallorquins emigraven també a America del Sud fugint de la miseria
que la crisi agriria havia provocat a I'illa.
Seguint Eduardo Ferreira es pot reconstruir I'activitat i la producció literiria de Torrendell al llarg dels
cinc anys que residí a Montevideo. Professionalment
es dedici a I'ensenyament del llatí i a I'exercici de la
crítica teatral a la premsa. Liteririament evolucioni
des d'un romanticisme de "sinfonias puramente imaginativa~"al realisme, assimilat llegint els novel.listes francesos, sobretot Daudet, que havia sentit anatematitzar reiteradament en el Seminari. "De ahien adelante, todo su

afán, toda su ambición, ha sido el esiudio de la realidad".
A l mateix temps, comen$& a interessar-se pel teatre

i e l mes d'abril de 1893 estreni el drama La ley y el

amor. Segons Ferreira, I'obra fou un Bxit malgrat rebés
algunes crítiques adverses publicades pels literats ressentits que abans havien vist com Torrendell valorava negativament les seves obres. El drama sembla que es caracteritzava per la seva veisemblan~arealista i per una
certa renovació tecnica: "la audacia de aquel joven que

no d l o se atrevia a llevar a la escena un hecho real, verdadero, sino que, sublevándose contra las añejas reglas
escénicas, rompia con todos 10s convencionalismos para
ceñirse puramente a .la verdad y a la ldgica, expuestas
artisticamente". A més, durant la seva estada a Montevideo, escriví dues altres obres de teatre: "Pasión, drama en cuatro actos, con atgumento de un libro de Belot, y Currita, una preciosa comedia que ha de proporcionarle nombre y provecho y cuyo asunto y personajes
pertenecen a la novela del P. Coloma, Pequeñeces". Curritu Albomoz =ria representada en el teatre Princesa de
Madrid e l novembre de 1897.
A Montevideo també escriví dues obres narratives:
El Picafior. Cuadros montevideanos ( 1894) i I'aplec de
novel.les breus Pimpollos. Novelitus montevideanas
(Barcelona 1895). Ambdues obres presenten una descripció dels costums socials de I'alta societat i de la classe literirio-artística uruguaienca. El Picaflor és la histbria de I'ascens i de la caiguda d'un arribista: el fill d'uns
immigrats italians aconsegueix introduir-se dins la high-

life de Montevideo rni\tjanqarit la prictica de I'adulació
als poderosos i a través del prestigi guanyat exercint de
crític literari i musical; obtingut el triomf, es dedicari a
la vida mundana i al dandisme de salo i sofriri un procés
gradual d'esterilitat intel.lecti~al. A la f i partiri derrotat
cap a Europa amb I'amiga de la infantesa, curant-se així,
en certa manera, 'Xa neurosis de la celebridad ". El Picaflor conté una critica de la classe intel.lectual i artística
uruguaienca: la poca solidesa i la vanitat dels seus components, la utilització de I'art i de les lletres com a mitjans per aconseguir el prestigi social, el xovinisme en la
valoració de les obres nacionals, ... Aquesta Única novella llarga de Torrendell, d'altra banda, t é una certa representativitat d'epoca per tal com tracta un dels temes
més característics del realismie hispano-americi: e l tema de I'ascens social d'un immigrat a f o r ~ ade pocs escrúpols i de moltes colzades.
Durant la seva estada a I'lJruguai, Torrendell ans publicant a "La Almudaina" de Palma amb el pseudbnim
Fernán-González la secció Cfi!rtas meri ica nas,^ crbniques sobre I'actualitat política, social i teatral de les repúbliques del con0 sur de I'Am6rica Llatina. L'estil
d'aquestes crbniques era emfitic i retbric, hereu de la inflada oratbria dels prohoms de la Restauració. Encara
que les Cartas Americanas fossin sobretot relacions de
notícies, a través d'alguns clels seus parigrafs podem
constatar que Torrendell no havia experimentat un canvi
ideolbgic substancial en relació als seus anys del seminari. Així, veim que s'identifica amb els objectius de I'Església catblica i fa elogis dels j e s u i t e ~ . ~I,~ en ocasió
d'informar de I'exist6ncia de tensions socials a I'Argentina, escriu la frase següent, tan il.lustrativa d'una ideologia encara retrbgrada: "Noi Veo razbn ni justicia para

desplegar en estos paises la roja bandera del socialismo y
conmover con propagandas tornconuptoras y tan siniestros propósitos 10s fuertes y plrofundos cimientos de una
sociedad que empieza a levanifarserica, robusta y vigorosa. Por esto mismo, 10s dialios mas sensatos piden al
poder publico la disolución de semejantes centros, aconsejándole medios coercitivos .y rigurosas penas; a fin de
ahogar en su misma cuna elgermen de un mal a todas luces gravisimo ".

(24) Entre el 25 de setembre de 1889 i el 29 de desembre de 1891 en publici un total de catorze.
(25) Cartas Americanas, LA, 26 febrer 1890.
(26) Cartas Americanas, La, 22 febrer 1890.

Pareix esser que Torrendell tangué una certa importincia dins la vida cultural d'aquella república que aleshores, en el camp de les arts i de les lletres, tot ho importava d ' ~ u r o ~ a . " Així, Eduardo Barrios li atribueix haver fundat amb Víctor Pérez Petit i Eduardo Ferreira

"la primera critica seria en 10s diarios untguayos. Aquella actuación iniciada el año 90, fue la precursora de la
famosa "Revista Nacional", que dió a conocer a José
Enrique
Igualmente, afirma que El Picaflor
fou una precursora de l a novel.la realista a aquell país.
Torrendell mai no pensi en un arrelament definitiu
a I'Uruguai. A les Cartas Americanas expressi reiteradament la seva enyoranqa per I'illa nadiua. Eduardo Ferreira ens confirma ben clarament la seva permanent voluntat de retorn: "Una idea dulce acaricia incesantemente:

la d e regresar a su patria y dedicarse a la escabrosa carrera d e las letras ".

'

DEL 1898 AL 1910: UNA ETAPA D'ACTIVISME
REGENERACIONISTA
El dia primer de desembre de 1894 Torrendell arribi
a Palma des de Montevideo acompanyat de la seva esposa, una neboda del poeta José Zorrilla de San Martín,
'
aleshores representant de I'Uruguai a ~ a d r i d . ~ Segons
"La Almudaina", després d'una estada curta a Palma, havia de partir cap a la península. Possiblement e l projecte
de Torrendell fos instal,lar-se a Barcelona o a Madrid i
convertir-se en un professional de les lletres a través del
conrec; del periodisme i del teatre, els dos generes que
hipoteticament millor li podien assegurar una professionalització. El 1895 publici a Barcelona Pimpollos, un

volum de novel.les breus ?'ambient uruguaienc, i I'estudi
crític titulat Clarin y su ensayo. El 1897 estrena a Madrid I'obra Cum'ta Albornoz, una adaptació al teatre de
la novel.la de P. ~ o l o m a . ~ '
El 1898 e l trobam ja plenament integrat dins la vida
periodlstica i cultural mallorquina: assisteix a les reunions del Saló Beethoven -en una sessió del mes de gener llegira I'article La juventud actual española de Miguel
de ~namuno-,32 és redactor de "La Ultima Hora",
col.labora a "La Roquetam, funda i dirigeix la revista
"Nova Palma" i estrena ~a familziz ~ o l d c i n . ~Endemés,
aquest mateix any, el seu nom apareix entre els signants
del Manifest fundacional llan~atper Circulo Weylerista,
una associació de persones d'ideiologies diferents -republicans com Garcia Orell i Jeroni Pou, membres dels
partits dinistics, el fundador de "La Ultima Hora" Josep
Tous- que s'agruparen a partir d'una comuna admiració
pel general Weyler i amb e l convenciment que ell podia
esser "el regenerador de la politica y del modo de ser d e
su patria ~ h i c a " .El
~ Manifest,
~
bisicament explicable a
partir de la necessitat de trobar sortides a la crisi produida pels fets del 98, és un text ambigu ja que, sense prescindir de la retbrica patriotera fabricada per la classe
polltica dirigent ("10s legitimos intereses de la Nación,

sus incuestionables derechos, su honra y 10s altos fines
que la Providencia en América nos confid.'Y), propugna una s6rie d'objectius clarament progressistes i renovadors: foment de la industrialització, anticaciquisme, moralitat administrativa i protecció de la classe obrera.
Certament, perb, un programa nascut sota els auspicis
de Weyler ha de ser sospitós d'aquell regeneracionisme

(27) A l'article Montevideo publicat per LA, el 17 de gener de 1890 Torrendell traqi la següent panorimica: "¿osrasgos caracteristicos
d e Montevideo son la politica y el comercio. Todo 10 demás está en embrión. Las letras y las artes en su immensa brbita de acción
apenas ni tienen el carácter tipico d e letras y artes nacionales. Si excepmamos el poeta Zorrila de San Martin presentando su Tabar6 (...)al pintor Blanes (...),al estadista Floro Corta (...). Por d e pronto todo se importa de Europa, y como no hay propiedad
artistica ni literaris, se trafica dolorosamente con las peregngnnasproducciones del genio, reimprimiéndose a millones pisimamente
y poco menos que gratie et amore".
(28) Mallorquines ilustres. Juan Torrendelí, ED, 5 abril 1923.
(29) Juan Torrendell. Semblonza liternria, prbleg a El Picaflor. Cuadors montevideanos.
(30) LA, 2 desembre 1894.
(31) A "La Región" de I'onzede novembre del 1897 reproduiien la ressenya critica de I'obraque haviaestat publicadaper "ElImparcial".
(32) LUH, 17 gener 1898.
(33) Es publicaren ressenyes de I'obra estrenada a "La Unión Conservadora" del 24 de desembre de 1898 i a "La Almudaina" del dia següent. L'autor d'aquesta darrera critica fou Gabriel Alomar. "La Ultima Hora" reproduí els diversos comentaris apareguts a la
premsa. Almenys'se'n feren dues representacions.
(34) Manifiesto weylerista. A 10s mallorquines. LUH, 12 juliol 1898.

poc sincer que aparenti assumir un sector de la classe
política governant. Després de la derrota del 98, el desacreditat sistema de la Restauració s'apropii de les paraules i de les frases més característiques del discurs regeneracionista, si bé buidant-ies del seu contingut profund i veritablement renovador. Aquesta maniobra t e nia un doble objectiu: d'una banda, desvirtuar i neutralitzar el potencial transformador del projecte regeneracionista i, en segon lloc, emprar-lo com a maquillatge
que els habilitis per a competir en un mercat electoral
que, encara que potser superficialment, havia assumit la
necessitat de reformes regeneradores. Dins I'Estat Espanyol I'assimilació pel sistema d'un regeneracionisme
desvirtuat s'ani produint de manera progressiva des de
principis de segle. Ara bé, els regeneracionistes democritics i partidaris d'una transformació profunda del sistema, ripidament es desentengueren d'aquesta farsa de
canvi i adoptaren actituds inequívoques d'oposició. La
presencia de Torrendell entre els signats del Manifest del
Círculo Weylerista crec que, en certa manera, és indicativa de la seva desorientació ideolbgica. Es simptomitic
que no hi hagi cap altre nom de la seva generació intellectual. Molt ripidament, perb, Torrendell es comprometria en una opció regeneracionista gens ni mica dubtosa: a través de "La Veu de Mallorca" (1900) actuaria
de propagandista . d'un regeneracionisme esquerri i
nacionalista.
Llavors Torrendell s'ha convertit ja en un membre
actiu de la nova generació d'intel.lectuals sorgida a I'illa
al llarg de la decada dels 90 entorn del diari "La Almudaina" i sota el guiatge de Miquel dels Sants Oliver.
L'objectiu generacional fou estimular e l despertar collectiu de la tancada i arcaica societat illenca. Pretengueren la modernització global del país i, conseqüents
amb aquest afany, formularen projectes de canvi concretats als diversos sectors de la vida col.lectiva: al centralisme i al caciquisme oposaren una voluntat de regeneraci6 i d'autonomia; e l turisme i un regim de concert econbmic havien de fer possible I'inici de la dinamització
econbmica; i, finalment, la incorporació creativa dels
darrers corrents intel.lectuals i estetics eruropeus havra
de permetre superar definitivament el cicle cultural de
la Renaixen~a.
Durant els seus anys mallorquins (1898-19061,Tor(35) LUH,6 agost 1898.
(36) "Nova Palma", núm. 1,10 octubre 1898.

rendell fou un exponeyt destacat del modernisme regeneracionista. Obstinat a contribuir com a intel.lectual al
canvi profund de la seva societat, crea publicacions, escriví articles i estreni obres teatrals d'un marcat contingut ideolbgic, sempre expressat amb un to contundent
i de significaci6 ben explícita. La seva literatura periodística i teatral acostuma esser una resposta a les tensions ideolbgiques i a les lluites socials del moment histbric i, per aixb, es caracteritza per I'apassionament i per
un cert conjunturalisme.
Torrendell, entre el 1898 i el 1905, fundi i dirigí
a Mallorca quatre publicacior~sde caricter regeneracionista i modernista: "Nova Palma" (1898). "Fígaro"
(18991, "La Veu de Mallorca" (1900) i "La Ciudad"
(1905). El fet de la seva poca durada -qualque vegada mínima: un sol número-- és indicatiu de la precarietat econbmica d'aquestes empreses. Gairebé sempre
foren un fruit del voluntarisme del propi Torrendell
qui, a la vegada que creava uns mitjans per escampar
les seves idees i les del seu grup, es dotava a ell mateix
de les plataformes que li havien de permetre exercir
de professional del periodisme. Ser5 amb la generació
modernista quan per primer;^ vegada alguns escriptors
mallorquins aspiraran a con\rertir el seu treball intellectual en una veritable professió. Certament, perb,
aixb resultava molt dificil dins la societat mallorquina de f i de segle. Així s'explica que Miquel S. Oliver
-una intel.lig6ncia sblida i profunda- hagués de compartir la seva dedicació a les lletres amb el treball a una
entitat banciria i, a la llarga, hagués de partir cap a Barcelona per a trobar definitiviiment una professionalització intel.lectual completa.
Torrendell aconseguí
esser un professional de les lletres -compartint periodisme i teatre- a forca de píirticipar a totes les publicacions peribdiques mallorquines de I'dpoca. Fou redactor (1898) i director interí (primer semestre de
1899) de "La Ultima Hora"; col.laborador de "La Roqueta" i director de I'etapa més nítidament modernista del setmanari (1902); redactor en cap de "La
Almudaina" (del 1904 al 1!306). A aquests diaris i
revistes ana publicant treballs de signe molt divers,
alguns d'interes ben efímer i d'altres ja més valuosos,
literariament o pel seu nivell de representativitat ideoIbgica. Signi comentaris d'estrenes teatrals, contes

en castelli -La vida
i Fiebre
: presenta dos protagonistes paradigmitics de les actituds vitalista i esteticista-decadentista, tan representatives del món literar i finisecular-, articles d'opinió sobre I'actualitat polítics illenca -critiques al caciquisme dels partits dinistics que amb complicitat es repartien els escons de diputats i als polítics que situaven els interessos particulars
per damunt els col.~ectius-.~' Les crbniques sobre el
cas Dreyfus que apareixen a "La Ultima Hora" van signades amb una T. Gairebé segur que era Torrendell qui
les redactava a partir de les notlcies d'agencia rebudes a
la redacció. Es simptomitica I'atenció que es dedici al
fet, una autentica campanada pel desvetllament de la
solidaritat de la classe intel.lectual d'arreu dlEuropa. A
"La Roqueta" publici fragments d'obres teatrals -Na
Cuanita
i EISencarrilats -; comentaris d'El jardí
abandonat 4 0 de Rusiíiol i de Sang Nova
de Vayreda

'

-la problemitica de la novel.la li serveix per establir les
diferencies que segons ell existien entre el regeneracionisme castelli i catali: qualifica al primer de su~erfi'cial
i oportunista i caracteritza el segon com a reflexiu i radical en els seus objectius de reforma; la visi6 de Torrendel1 identificant e l regeneracionisme castelli amb e l de
les classes dirigents de I'Estat és simplista i histbricament equivocada, si bé no podem oblidar la manca de
perspectiva temporal des de la que formuli el seu judici-; articles sobre pintors modernistes -presenta Rusiñolp2 Mir 4 3 i Gelabert 4 4 com a encarnacions de I'ar-

tista-heroi ideal que reun~ixuna serie de trets característics: fortalesa de carbcter, voluntat de lluita, rebel.lia,
menyspreu dels convencionalismes i de I'opinió de la
majoria, sinceritat, individualisme, afany de singularitzar-se, messianisme, voluntat d'avan~ar-se al seu propi temps amb el f i de fer avancar la humanitat, etc.-;
contes en catali no massa transcendents: Els reis 4 5 i
Una
ambdós expressen la idea que el comportament humb esti primordialment determinat per forces wbjectives gairebé pre-racionals; i finalment, articles sobre artistes europees de teatre que havien actuat
a Mallorca. A "La Almudaina" aparegueren articles de
Torrendell dedicats a temes polítics i literaris. Sense
cap dubte, fou durant la seva etapa mallorquina quan
Torrendell aconseguí una major projecció pública i
quan produi els textos literaris més valuosos i histbricament més significatius.
El darrer dia de 1899 llegí a I'ajuntament de Palma
e l discurs de proclamació de Joan Palou i Coll com a fill
il.lustre de la ciutat:47 com a preimbul a la semblanca
biogrifica de I'autor de La campana de La Almudaina,
féu una reivindicació de I'ús públic del catali, aleshores
qüestionat dins el consistori, i lligi la sort de I'idioma
a la de la nació catalana. El 1900 participi en un mlting 'de propaganda republicana celebrat a Llucmajor:
I'objectiu de la seva intervenció fou demostrar que no
hi havia incompatibilitats entre el republicanisme i el
regionalisme?8 El 1901 estreni i publici a Barcelona

(37) LUH, 3 maig 1899. Vegem-ne un parigraf especialment explícit: "En estos instantes un0 siente deseos vehementes d e que la bomba anarquista en su brutal aturdimiento no acierte a derrumbar para siempre tantas concupiscencias de la codicia, tantas satisfacciones del estómgo, tantas adoraciones ególatras. ¿Por qui han de ser nuestro respeto, nuestra consideración, nuestros entusicIsmos
para esos hombres, que son Principes del Comercio, de la Industria, de & Agricultura, de la Banca, si januis han realizado un sacrijicio por el bienestar común, cuando éste no les devolvía ciento por uno? Esto es inexplicable; y esto ha de encontrar termino en
una hora'!
(38) LR, 3a ipoca, any 78, nÚm 287,14 octubre 1899.
(39) LR, 3a bpoca, any 8b, nÚm 349,29 desembre 1900.
(40) El jardiabandonat. Impressions d'un lectd, LR, 3a ipoca, any 3er., num 326, 14 juliol 1900.
(41) LR, 3a bpoca, any 88, núm 315,28 abirl 1900.
(42) Santiago Rusifiol, LR, any ler, nurn 1,15 gener 1902.
(43) En Joaquim Mir, LR, any ler, núm. 5,15 marq 1902.
(44) N'Antoni Gelabert, LR, any ler, n6m 18,30 setembre 1902.
(45) LR, any ler, nÚm 1,15 gener 1902.
'

(46) LR, any ler, nÚm 3,15 febrer 1902.
(47) Palou y Coll, LA, 1 gener 1900.
(48) Mítings de propaganda. A Llucmajor, "La Veu de Mallorca", any ler, num 3, ed. popular, 21 febrer 1900.
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el drama Els encarrilats 4 9 amb un notable Bxit de públic i de critica. El mateix any apareixia la traducció
castellana de I'obra i era representada també a Valencia." El 1902 aparegué I'edició dlEls dos esperits, estrenada I'any següent a Barcelona sense massa ~ x i t . ~ '
Aquestes dues obres teatrals són la part més valuosa i
perdurable de la producció de Torrendell. S6n dues
mostres ben paradigmitiques del corrent regeneracionist a del teatre modernista catali. Tant una com I'altra,
tenen un contingut de forta crítica social i voregen plantejaments politics de signe revolucionari. En Els encarrihts -I'edici6 castellana del llibre esta significativament dedicada a I'aragonés Joaquin Costa-, es planteja
la lluita entre I1intel.lectual que pretén despertar el poble a través de la cultura i el cacic que el vol mantenir
en la seva situació d'ignorincia i d'endormiscament histbric.
L'enfrontament entre la voluntat de canvi i
I'immobilisme acabari violentament: I'assassinat del cacic per I'heroi seri el gest deseperat d'un personatge que,
constatant la seva impotencia per a transformar l a realitat, vol almenys realitzar una acció exemplificadora i,
a la vegada, esser fidel a la seva missió de desvetllador
col.lectiu. El tema d'Els dos esperits és la lluita de classes. El conflicte dramitic es planteja a partir de I'enfrontament entre un industrial intransigent i uns obrers
organitzats que acaben recorrent a la vaga per aconseguir
les seves reivindicacions. Els dos esperits 6s una mostra
de I'anomenat teatre social: un teatre que tracta una
problemitica relacionada amb el moviment obrer i ho fa
des de I'bptica dels interessos proletaris.
El 1903 Torrendell pronuncia una conferencia davant els adherits a la federació local de societats obreres
de Palma que agrupava republicans i socialistes. El text
de la conferencia es publici amb el tltol La lluita humana s 2 i constitueix un document important a I'hora de
fixar la ideologia de Torrendsll en el seu moment intellectual més ric i més singular. D'altra banda, tenint en
compte la tradició de conservadorisme ideolbgic i d'ortodbxia catblica que caracteritza els protagonistes de
la histbria literiria mallorquina al llarg del segle XIX, el
fet que un intel.lectua1 i escriptor nacionalista entriis

en contacte amb un sector
organitzat de la classe obre,
ra constitueix un succés veritablement excepcional.
Torrendell volgué oferir als obrers l a seva visió de la
realitat social i, a la vegada, comunicar-li's I'estratigia
que considerava més ardient per aconseguir el perfeccionament de la Humanitat. Després d'afirmar que la vida humana havia anat millorant al llarg de la histbria
i que, en consequincia, la lluita no havia estat inútil,
expressi I'opinió que la "societat corrompuda" existent era el resultat de la polarització en classes antagbniques, una de les quals oprimia i explotava les altres.
Seguidament, manifesti que seria mitjan~antun procés llarg i gradual d"'evo1ucions y revolucions de la civilisació" com s'arribaria a la societat ideal caracteritzada per la igualdat, la llibertat i la justícia. La conquesta
de I'ideal s'aconseguiria superant diverses etapes i a través dels diversos plantejaments tebrics i prictics produits
dins e l moviment socialista del segle XIX. Ben probablement, Torrendell assumia aquesta ideologia en el seu
sentit més ampli, prescindint de la diversificació de corrents i de grups. Així, incitava els seus oients a coneixer i a seguir els noms més il.lustres del pensament
socialista, utbpic o científic, vuitcentista: Saint Simon,
Fourier, Owen, Marx i Engels. La tesi de Torrendell era
que els diferents plantejamelnts filosbfics i estrategics
eren igualment Útils en el procés de lluita per a la realitzaci6 de I'ideal i que, en defilnitiva, e l que importava era
"Obrar, fer qualque cosa, caminar a poc a poc o depressa". Acabi la conferencia fent una crida a la lluita
i a I'acció. Per damunt el grau d'originalitat de les idees
exposades, interessa destacar la importincia del fet de la
realització de la conferencia. El contacte entre Torrendel1 i un sector organitzat de la classe obrera és exponent
d'un nou tipus dlintel.lectual i, al mateix temps, dmptoma de I'orientació socio-política progressista assumida pels membres més lúcids -Oliver, Alomar, Torrendell- de la generació modernista mallorquina.
El 1904 participi en el cicle de conferencies donat
per sis escriptors i intel.lectuals mallorquins -Joan Alcover, M .S. Oliver, Mateu Obri~dor,J. Torrendell, M. Cost a i LLobera, Gabriel Alomar- en els locals de ['Ateneu

(49) Emili Tintorer en publid una critica ben favorable a la revista "Joventut", any 20n., núm 6 4 , 2 maig 1901.
(50) Los encarrilados en Valencia, LA, 24 desembre 1901. Reprodueixen alguns parigrafs de les critiques publicades a la premsa valenciana.
(5 1) Com a mostra; vegeu la critica adversa dYEmiliTintorer apareguda a "Joventut", any 66, núrn 195, S novembre 1903.

(52) La conferencia fou publicada a "Catalunya", núm 12,30 juny 1903.
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de Barcelona. El títol de la seva dissertació fou La política catalanesca. El 1906 presenta al Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana la comunicació

Trascendtncia del periodisme per a la propaganda i consolidació del renaixement i restauració de la nostra
llengua. Durant aquell mateix any, pel mes d'agost,
Azorín visiti Mallorca i Torrendell I'acompanyi en alguns dels seus passeigs.'
El plantejament intel.lectual de Torrendell i del
grup modernista és a les antípodes de la concepció de
I'escriptor com un solitari que produeix una obra teixida amb riques referencies culturals només desxifrables
per una minoria dfintel.lig6ncies selectes. Ells pretengueren que els seus escrits servissin per a conformar
en un sentit concret la societat. Cercaren una incid6ncia immediata, tangible. Així s'explicaria I'acostament
de Torrendell al$ sectors econbmics més dinimics de
I'illa: fou secretari de la Cambra de Comer~de Palpresenti un informe a la Societat Econbma ( 1 9 0 5 ) ~i ~
mica dnAmics del País demanant-li que s'oposis a unes
determinades mesures de I'administració central que
retallaven les compet6ncies dels municipis (1905).''
D'altra banda, I'interes de Torrendell per les qüestions
polítiques i econbmiques queda ben demostrat amb e l
predomini d'aquests temes en els seus articles. L'objectiu de Torrendell fou aproximar-se als sectors socials
i econbmics més din6mics i comprometre'ls amb el seu
projecte regionalista i modernitzador.
Entre el 1907 i el 1910, Torrendell residi a Barcelona. Des d'alli ani enviant a "La Almudaina" les seves

col.laboracions, sobreto! referides a temes culturals:
ressenya de la conferencia Conducta poh'tica que s'imposa avui an els catdics dlAntoni Maria Alcover;
la
crbnica d'una festa literiria celebrada a Sant Cugat
del valles? I'homenatge a Gabriel Alomar organitzat
pels sectors esquerrans de la solidaritat? comentari
del Manual de Fonttica Catalana d'~chadel;~ notícia
de dues conferencies dlAlomar (al Centre Nacionalista
Republici sobre la situació del catalanisme i De poetitzacio a teneu neu),^' ...
Durant els anys barcelonins, e l nostre autor no produí cap altra obra de teatre i continui dedicant-se a
I'exercici professional del periodisme: fou redactor en
cap i editorialista de "La Veu de Catalunya" i fundi i
dirigí, juntament amb Bartomeu Amengual, la revista
"La ~ataluña".~' Aquesta sembla esser que era I'brgan oficiós de la Joventut Nacionalista de la Lliga i estava escrita en castelli perque pretenia difondre els objectius de la Solidaritat arreu de tot el territori peninsular i,
d'aquesta manera, oferir e l model d'una Catalunya regeneradora a una Espanya "decadente, postrada, sin vigor
ni voluntad, perdido todo ideal regener~dor".~Sembla
evident que dirigir "La Cataluña" i esser redactor en cap
i editorialista de "La Veu" implicava' necessiriament
tenir I'absoluta confianca dels dirigents de la Lliga Regionalista. En aquest cas, ¿seria Torrendell un altre exemple d'aquells intel.lectuals que es posaren al servei de la
Lliga encara que aixb els representis haver de renunciar
a conviccions ideolbgiques ben arrelades? ¿Renunci3
voluntiriament als seus plantejaments progressistes avan-
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(53) AZORIN: Verano en Mallorca. Panorama Balear, núm. 21.
(54) Vegeu la informació publicada pel setmanari "La Ciudad", any ler, nÚm 7, 18 novembre 1905. Aleshores el president de la Cambra de Comerq era Enric Alzamora.
(55) Vegeu "La Ciudad", any I, núm 4 , 2 8 octubre 1905 i "La Almudaina", 25 novembre 1905. Juntament amb Torrendell f i a r e n
I'informe Antoni Planas i Benet Pons. Antoni Maria Alcover defensi públicament el contingut del document a la sessió de la Societat Econbmica d'Amics del País celebrada el 23 de novembre de 1905.
(56) Ecos de Barcelona. Conferencia del Sr. Alcover, LA, 12 febrer 1907.
(57) Ecos de Barcelona. Sant Cugat del Vallés, LA, 12 setembre 1907. Ramon Pic6 i Campamar presidi la festa i Gabriel Alomar fou el
guanyador de la Flor Natural amb La vida.
(58) Ecos de Barcelona. Homenaje a Alomar, LA, 6 octubre 1908. Torrendell esmenta un sopar al Continental que havia arreplegat als
modernistes mallorquins residents a Barcelona: Oliver, Amengual, Escalas, Alomar i, evidentment, ell mateix.
(59) Ecos de a arc el ona. Fonética catalana, LA, 17 octubre 1908.
(60) Ecos de Barcelona. El verbo de Alomar, LA, 17 octubre 1908.
(61) TORRENS, Joan y TASIS, Rafael: Histdria de la premsa catalana ( 2 vols.), Ed. Bruguera,Barcelona 1966, p. 745 del primer volum.
(62) CASASSAS I YMBERT, Jordi: Jaume BofiU i Mates (1878-1933). Ed. Curial (Biblioteca de Cultura Catalana, 45), Barcelona,
pp. 1354.
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cats perqub, pesant e l pro i el contra, cregué que l a plataforma de poder construi'da per la burgesia era un m i t j i
eficac d'institucionalització nacional de Catalunya? Ara
com ara, la falta d'una major documentació no em permet anar més enlli d'aquests interrogants. Jordi Casassas
i Ymbert ens informa que Jaume Bofill i Mates "El dia
23 de maig de 1910 havia passat de col.laborador a redactor de "La Veu", i el 2 de juny d'aquell mateix any
s'encarregi de redactar e l seu primer article editorial.
Pocs mesos després substituí Joan Torrendell, que havia estat "enviat" (sic) a America del Sud, en el cirrec
de redactor en cap del diari".63 ¿Aquesta partida cap
a Montevideo a finals del 1910 vengué motivada per alguna fricció entre Torrendell i els qui controlaven e l
periklic? Aixi sembla indicar-ho Casassas i Ymbert,
encara que sigui molt poc explicit. També podria esser
que hagués estat enviat a America del Sud amb la missió
de difondre la política catalanista entre els catalans residents a aquell continent amb I'objectiu d'aconseguir
la seva adhesi6.

L'ARRELAMENT DEFINITW A AMERICA DEL SUD
(1910-1937)
A finals del 1910, Torrendell partí cap a America
del Sud, residint a Montevideo i posteriorment a Buenos
Aires, ciutat on moriria el primer de marc de 1937. Estant a Montevideo, dirigí "El Correo de Cataluña", un
setmanari concebut com un m i t j i de connexió entre
Catalunya i els catalans residents a America. Sembla
que la consecució d'aquest enllac fou I'objectiu prioritari que inicialment Torrendell pretengué. Confirmarien
aquest propbsit les seves gestions amb Jaume Bofill i
Mates per a promocionar -a través del setmanari- I'Hospital Clínic de Barcelona com a centre d'estudi dels fills
dels catalans de ~ u d a m e r i c a . ~
Perb,
~ sembla esser que
les institucions catalanes no valoraren excessivament
les possibilitats que es derivarien d'aquesta intensificació de relacions i Torrendell hagué d'abandonar e l
projecte.
Possiblement fou a finals del 1912 o a comeyament
del 1913 quan s'establí definitivament a Buenos Aires.
La capital argentina li oferia, sens dubte, un ventall més
ampli de possibilitats de treball en el camp periodístic

i editorial. Fou redactor
d""El Hogar" i "La Nación",
\
col.laborador de "Nosotros" i crític literari de la revista
"Atlantida" (1918-1923). El!; llibres que publici a I'Argentina no eren sinó aplecs de les seves col.laboracions a
la premsa, previament seleccionades i agrupades en blocs
temitics. Endemés, també es dedici a la tasca d'editor
comercial. En aquest camp cal esmentar els llibres Bé&
gica i Alfonso trece rey de Espaila, publicats cap e l 1915
o e l 1916, que arreplegaven col.laboracions de diversos
autors. El paper de Torrendell es reduis a coordinar i
a tenir cura de la preparació dels volums.
Al llarg dels seus anys argentins ani publicant una
quantitat considerable de llibres. Del 1918 és El m2b literari~. Oitica, un volum que pel seu títol sembla esser
un repis a la producció literiria de I'any. El 1925 edi-

Los concursos literarios y otros ensayos criticos i el
1928 La literatura catalana en su actual renacimiento.

ti

Durant els anys trenta aparegueren Las lenguas de Espafia. Ensayo politico-fiolbgic~~
( 1933); Critica menor.l
(1933); Critica menor.ll (1934); i, finalment, La Repú-

blica española en su primer ht~rvor. Diario de un periodista residente en Buenos Aires (1935). En el prhleg
d'aquest darrer llibre anunciava I'aparició del volum Cataluña ante la República, sembla que mai editat. Llegits
els títols de la producció bibliogrifica de Torrendell
veim que els seus centres d'in1:erds gairebé exclusius eren
la literatura i la política. També cal assenyalar la procedencia periodística dels materials.
De totes les obres abans i relacionades només he pogut llegir Critica menor.l i Liz república española en su
primer hervor. Critica menor
és la recopilació d'una
part dels comentaris de Ilibres d'autors hispano-americans publicats a "Atlántida". D'aquest volum sobretot
destacaria I'abundincia de relerhncies a escriptors i intel.lectuals catalans, els quels moltes vegades són emprats
com a termes de comparació. Pareix com si Torrendell
aprofitis qualsevol ocasió per a parlar del fet catali i
de la seva cultura. Aixi, a la ressenya de Nuestra América de Carlos O . Bunge insisteix en la necessitat d'entendre que Espanya és un conjunt de nacions amb psicologies, llengües i cultures específiques i li retreu a
I'autor que exemplifiqui I'essencia espanyola amb personalitats catalanes (Balmes i Llull). En el comentari de

(63) Id., p. 147.
(64) Id., pp. 6 4 i 65.
(65) L'exemplar conservat a la Biblioteca Provincial, procedent de la biblioteca privada de Joan Estelrich, du la següent dedicatbria:
"AJ. Estelrich. Homenatge fondament cordial. J. Torrendell".
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Rodó de Víctor Pérez Petit aprofita per "citar nombres
de ilustres escritores catalanes que ofrecen aire de fam& con el insigne Rodó". Esmenta Ixart, Ruyra, Casellas i, encara com a molt més afins, Joan Alcover,
M.S. Oliver i Gabriel Alomar ("Alomar es Rodó"). Extremant més les identitats, converteix RodÓ en una tanyada del Noucentisme catali crescuda a I'altra banda
de I'Atlintic: "El pensador uruguayo imprime en todos

sus ensayos una marca esencialmente catalana, el distintivo de todo el pensamiento nacional de aquel pueblo.
El equilibrio, la serenidad, no se halla exclusivamente en
su estilo, informa también la entraña de sus ideas. Y la
tolerancia, y el rastro de la tradición, y el criteri0 justo,
el término medio, la prudencia, la cordura, el seny, en
fin, catalanisimo, que hoy encuentra un eco en todos 10s
institutos del pensar europeo, aparece rezumando en su
obra". L'explicació d'aquesta afinitat entre I'escriptor
uruguaienc i els trets més específicament nacionals de
Catalunya es trobaria en el fet que el pare de Rodó ''pro-

cedia de Chtaluña, habia pasado años de su juventud en
tierra bañada por las aguas simbólicas del Mediterraneo,
el mar sagrado de la cultura helénica, el mare nostrum,
el estupendo mar sazonado con la sal redentora delAtica, del chisico logos, eternamente vivifcador". Aquesta
citació constitueix una mostra antol6gica de la mitologia intel.lectua1 del noucentisme de vocació mediterraneista i clissica. Podríem oferir altres mostres d'aquesta
tendincia de Torrendell a referir-se a autors catalans en
les seves ressenyes bibliogrifiques.
La República española en su primer hervor 6 6 és
un recull de comentaris periodístics "escritos a medida

que se desenvolvian 10s sucesos del periodo inicial de la
República española". Torrendell pensava que I'arribada
del nou regim significaria I'esfondrament del "viejo tinglado, carcomido y anucronico" i "la esperanza de un
cambio profundo, que nos asegura la desaparición de
10s enormes defectos de que adolecia el régimen aplastado, y que nosotros hemos venido combatiendo siempre
desde todas las trincheras periodisticas de nuestro largo
e infatigable pelear político." En definitiva, esperava de
la República la realització de tots els ideals de regeneració i de canvi pels quals havia lluitat amb I'arma de I'article periodístic. Ripidament, perb, comenci a manifestar el seu desencís davant la creixent intolerincia social

que feia augmentar els partidaris de les solucions absolu-

1

"Mientras escribo estas li- ,
neus recuerdo un pronóstico, acuso exagerado, del agu- I
do periodista José Pla, quien vislumbra para el año pro- 1
ximo (o sigui, pel 1936) una serie de luchas y sacudidas
violentas. Veremos discutir la existencia de Dios en todas las ciudades y aldeas del país. Estas luchas serán fatales para la convivencia y integración de 10s partidos, liberales y democraticos. Triunfara' un totalitarisme de
derecha o de izquierda". Un altre fet que li provoce una I
forta decepció fou constatar que "el nuevo régimen, como tantas otras cosas, no ha podido hacer cambiar las
inteligencias ni 10s sentimientos. Los hombres siguen
siendo 10s mismos bajo la república" i, com a consequentes, d'un signe o de I'altre:

I

cia, sobreviuen prejudicis hist6rics totalment irracionals,
com es ara, I'anticlericalisme incendiari i el patrioterisme que anatematitza amb I'acusació de separatisme
qualsevol aspiració d'autogovern que plantegin les nacions oprimides de I'Estat. Torrendell retreu als governants republicans la seva incapacitat de racionalitzar
la vida pública i d'evitar les arbitrarietats partidistes. La
seva posició és semblant a la d'aquells intel.lectuals afins
al republicanisme liberal, i en e l seu cas també al catalanisme, que, havent mantingut actituds d'oposició enfront de la monarquia, en el transcurs de la República
s'alarmaren davant la possibilitat d'una revolució que
anis molt més enlli d'on havia previst l a petita burgesia
i la seva classe intel.lectual.
El volum Oitica Menor.1 va encapcalat amb els escrits de tres autors, dos dels quals ens permeten detectar
la importincia concedida a Torrendell com a crític literari dins les lletres argentines. Així, Pedro Juan Vignale
escriu: "Hace un montón de años -ocho, doce, no mu-

chos para quien entonces tenia treinta, anchos para
nosotros que comenzábamos- 10s autores salian de las
imprentas con su libro bajo el brazo, aún tierno en tinta, y corrian a enderezarlo a don Juan Torrendell, a
esperas de cuyo juicio del jueves se estaban madrugando
en algtin café", i acaba afirmant que "Don Juan Torrendel1 ha logrado, dentro de esa critica por el mismo llamada menor, una autoridad indiscutida".
Lisardo Zia insisteix kn I'audiencia i la credibilitat
del seu treball com a crític: "El nombre de don Juan

Torrendell tiene un signifcado familiar en las letras ar-

(66) El volum que heconsultat -localitzable en el mateix lloc i de semblant procedencia que I'anterior- est; també dedicat "A Joan Estelrich, bon amic, amb alta consideració. Torrendell".

dernista pel sencillism(l i pels avantguardismes. La s i -

gentinas. Asociado desde hace muchisimos años a nuestras actividades literarias, integrante y participante de
ellas, fui un verdadero puntal de la critica, generalmente huérfana de cultivadores avezados, y mcis que avezados, equilibrados, justos. Por cinco años consecutivos don Juan Torrendell coment6 en las paginas semanales de una revista 10s libros de poetas que aparecian, para tentar la gloria y para no salir, en la realidad de muchos casos, del mas plomizo olvido. La pagina critica de
don Juan Torrendell era, en aquel tiempo, algo usi como el eje literari0 de la semana. A su alrededor giraba
siete dius el comentario". ¿Fins a quin punt aquestes

rie de cites acabades de reproduir ens revelen que, almenys entre certs grups, Tarrendell tengué un paper
notable dins la vida literiria argentina de I'Bpoca. Igualment pot esser indicatiu del pes de la seva presencia e l
fet que durant sis anys formis part del jurat dels concursos municipals de Buenos Aires.
Malgrat e l seu definitiu arrelament a Amirica del
Sud i la seva total integració dins la cultura hispanoamericana, Torrendell continui fitant amb interis i evocant
amb nostilgia la realitat present i passada de Mallorca
i de Catalunya. Només he pagut datar una Única estada

opinions tan favorables són representatives del conjunt del món cultural argentí de I'ipoca?.
En un article aparegut a "El ~ í a " , 6 ' reproduit
d'un perihdic sudamerici, Eduardo Barrios, després
de qualificar Torrendell d'una de "las mas altas menta-

de Torrendell a Barcelona al llarg de tots els seus anys
americans: sabem que pel d12sembrede 1915 assistí a
I'estrena de les Canpns epigradtiques deAmadeu Vives, a casa del compositor, juntament amb Pere Corominas i Miguel de ~ n a m u n o . Es
~ ~ben possible que en

lidades criticas que ofician en las letras hispanoamericanas", ens ofereix una caracterització del tipus de crí-

aquella ocasió també vengués a Mallorca on devia tenir
la major part de la família.
Abans he assenyalat ja que Torrendell volgué servir de pont entre Catalunya i els catalans residents a
Latino-amirica i, també, que aprofitava els seus articles per parlar del fet políticc i cultural catali. Igual-

tica literiria que practicava i, a la vegada de la base cultural que li servia de fonament: "Todos le aprecian.

Conoce a 10s antigues y a 10s noveles y, al juzgarlos, su
primer cuidado, bien visible, consiste en situarse en el
plano elegido por el autor. Su cualidad sobresaliente
es la liberación de toda intransigencia y de todo dogma
estético. Y no se crea por esto que no haya sumetgiao
mucho su espiritu en.cla'sicos y arcaicos. Conoce todos
10s sGplos y todas las escuelas, 10s nexos que les unen, 10s
movimientos que les dieron nacimiento y vida, las revoluciones por medio de las cuales fueron suplantados.
( ...) este hombre cuya sentimentalidad literaria debia
sentir sus raices muy aferradas a otros tiempos y mr
moderadora y hasta remisa frente a 10s avances atrevidos de 10s nuevos, es, por el contrario, adalid irreductible de la modemidad en el arte: las pocas veces que
grita 10 hace como protesta contra 10 anticuado. Odia
10 regresivo, 10 estacionario. Ante una literatura nueva,
pide y exige novedad". Pensem que Torrendell exercí la seva funció crítica durant els anys que dins les Iletres argentines es produia la substitució de I'estitica mo-

ment, són una bona prova de I'interb que continus mantenint cap e l seu país la publicació de La literatura catalana en su actual renacimit:nto (1928) i Las lenguas
de España. Ensayo politico-filológico ( 1933), aix l
com Cataluña ante la RepÚb,lica, un projecte de llibre
mai realitzat.
Així mateix hi ha notícia d'una relació epistolar
amb Joan Alcover a qui Torrelndell demani que intercedís davant Antoni Maura per~quili enviis una col.laboraci6 destinada al llibre Alfonso trece rey de E s p ~ ñ a . ~ ~
També sabem que I'any 1916 Joan Alcover li envii

Als mallorquins de 1;l~entitzaenviant-10s-hi la poesia
Agar."
El 1936 Antoni lgn~asiAlomar publici a "La
Nostra Terra" una ressenya de La república española
en su primer hervor, alguns parigrafs de la qual ens
poden servir per a saber la \risió que els sectors intel-

(67) Mallorquines ilustres. Juan Torrendell, "El Dia", 111-576,s abril 1923.
(68) COROMINES, Pere: La República i la guerra civil. Diaris i records de Pere Coromines.IZI. Ed. Curial "La mata de jonc". Barcelo
na 1975, pp. 109 i 110.
(69) ALCOVER, Joan: Obres Completes. Ed. Selecta (Biblioteca Perenne, 14), Barcelona 1951, pp. 732-3.
(70) Id., Nota bibliogrdfca de Joan Pons i Marquis, p. 782.

lectuals mallorquins d'aleshores tenien de Torrendell:
"El nostre paisi resident a les llunyanes riberes del
Plata, e l periodista Sr. Torrendell, ha recollit en un
volum les crbniques polítiques per ell publicades en els
primers temps de la República Espanyola. Són comentaris de I'actualitat espanyola, vista d'enfora estant per
qui, encara que emigrat materialment, es preocupa i
esti materialment ben a prop de les coses de la pitria
llunyana. I precisament aquest allunyament material
permet al cronista de veure els aconteixements (sic)
amb una certa perspectiva, que no podem tenir els qui
els contemplam de prop. Han passat moltes coses,
aquests primers anys de la República, i en Torrendell
les ha sabudes veure amb mirada fina i recensionar amb
ploma igil, tot sempre des del seu conegut punt de vista liberal i democritic. Més interis per a nosaltres t é
encara I'altre llibre del mateix autor que s'anuncia al final del prbleg, d'imminent aparició: Catalunya ante la
Repriblica, per tal com ha de servir per contribuir a donar a coniixer, més enlli de les nostres fronteres, la'real i t a t del fet cata~i".~' A la postguerra, el poeta Miquel
Ferri es referiria a Torrendeil considerant-lo una persona que havia estat "fidel fins a la mort als ideals nost r e ~ " . No
~ ~és arriscat suposar que Torrendell va mantenir relacions epistolars amb algun dels seus companys
de generació. Malauradament, perb, en el cas probable
que existeixin, desconeixem aquestes cartes.
Sens dubte, perb, fou a través de les col.laboracions
peribdiques publicades a "El Dia" (1921-1939) com

Torrendell estigué més clarement present dins la vida
cultural mallorquina dels anys 20. Hi publici una quant i t a t considerable d'articles referits bisicament a autors
~ ~Alomallorquins -M.S. l li ver,'^ Joan ~ l c o v e r ,G.
mar,75 M. Ferri 7 6 - i hispano-amiricans-Rubén Darío, E. González Martínez, Gabriela Mistral-. També
hi aparegué, com a fulletó del diari, la seva novel.la breu
en castelli La noche negra (1921),7 una mostra ben característica del tema més tbpic de la narrativa psicolbgica burgesa d'entreguerres: el conflicte matrimonial que
es planteja quan la dona descobreix la infidelitat del
marit.
\

Sense pretendre que Joan Torrendell sigui una figura de primer ordre dins la nostra literatura crec que
és una personalitat mereixedora d'una major atenció
que la que fins avui li ha estat concedida. Almenys hi
ha una sirie de trets de la seva personalitat i obra que
encara continuen plens de significació i d'interis: el seu
teatre social és una mostra singular i histbricament ben
representativa de la literatura teatral modernista, e l seu
paper de divulgador d'una ideologia de ruptura -regeneracionisme i nacionalisme- entorn del 1900 i, finalment, la seva tasca dfintel.lectual promotor d'iniciatives
culturals -fundador de quatre revistes- i, a la vegada,
interessat per convergir amb les forces més dinimiques
de la societat per fer un front comú a favor de la modernitat i d'un projecte social progressista.78

(71) Ressenya d e La República Española en su primer hervor de J. Torrendell, "La Nostra Terra", any IX, num 95, gener de 1936.
(72) Vegeu la pigina 28 del seu prbleg a les Obres Completes de Joan Alcover.
(73) Los poetas de Mallorca. Miguel Santos Oliver, ED, 28 febrer 1923.
(74) Nuestros coiaboradores. La humanización del arte, ED, 17 abril 1926.
(75) Los poetas de Mallorca. Gabriel Alomar, ED, 24 i 25 de marc de 1923. A "El Dia" del 23 de maig de I'any següent també signi
un comentari de La política idealista.
(76) Poetas mallorquines. A mig cami, ED, 13 maig 1928.
(77) Folletin de 'El Dia". La Noche Negra, ED, 2 2 , 2 6 , 2 7 , 28 i 29 de juliol del 1921.
(78) Sigles de les publicacions més citades en aquest article:
ED "EI Dia"
LA "LA Almudaina"
LE "La Roquets".
LUH6'La Ultima Hora".
SC "Semanario CatÓLico".

LA RELIGIO I L'OBRA DE MIQUEL

GEL RIERA

Pere Rosselló Bover

F

uita i martiri' de Sant Andreu Mihi (1973), Morir quan cal (1974), i l'endema de mai (19781,

les tres Úniques novel.les, fins ara, de Miquel
Angel Riera, formen un cicle que, com ha declarat
en diverses ocasions el mateix autor, encara no podem
considerar tancat. En les tres narracions es veu un mateix eix temitic central: El de les relacions interpersonals, el de la religió, que analitzaré en aquestes pigines.
En els llibres de poemes Riera presentava també
aquesta temitica. EIS preliminars de qualsevol assaig sobre la narrativa del nostre autor han d'estudiar la seva
poesia, puix que els seus aspectes ideolbgics s6n també
desenrotllats a la novel.llstica. Com deia Maria Aurilia Capmany, "resulta faci1 encontrar 10s propósitos y

las razones porque el poeta se adentra con su reflexwn
dándonos la chve de su mundo creacional, clave, que,
sin duda, el novelista no nos daria nunca. Los dos libros de poemas (es refereix a Biogma i a Paraboiu i
clam de la cosa humana) podrían servir de prdlogo a su
novelistica, en el supuesto de que las novelas necesitaran próiogo ".?

El punt central de la ideologia de Miquel Angel
Riera és el tema de I'home. []'ell I'interessa 'pns i tot /
h prodidura".3 L'ésser hurni és I'única matiria que I'art
pot tractar, perque és I'únic que suggestiona I'escriptor
i el lector. Es el centre de I'u~niversi de la "poitica" de
Miquel Angel Riera, qui, d'aquesta manera, s'oposa a tot a temptativa d'art "deshumanitzat", tot seguint la línia de la poesia com a comi~nicació,els origens de la
qual es troben a Vicente Aleixandre. Riera uneix
els principis de Bellesa i Humanitat ("la bellesa de
l'homeJJ: Relació de pertinrm~a), i d'aquesta manera
I'home es converteix en el principi, dinimic, sense el
qual la bellesa no existiria:

"LQ bellesa de l'home tb que crea bellesa':
"La bellesa és l'home que crea bellesa".
"La bellesa del món és la que hi posa l'home
La novel.llstica és, en certa manera, una "exemplificació" de la poesia. Poesia i narrativa responen a uns
mateixos estímuls, als quals I'autor dóna formes diferents. Potser per aquest motiu alguns critics han considerat "poitiques" les novel.les de Miqual Angel Riera.

.-

( 1 ) Miquel Angel Riera Nadal va néixer a Manacor el 1930. Ha escrit poesia (Poemes a Nai, en 1965; Biografm, en 1974; Pardbola
i clam de la cosa humana, en 1974; La bellesa de I'home, en 1979 i el Llibre de benaventurances, en 1980) i narrativa (Fuita i martiri de Sant Andreu Mild, en 1973;Morir quan cal, en 1974; L 'endemd de mai, en 1978 i La rara am!tomia dels centaures, en 1979).
Ha rebut els premis: "Joan Alcover" en 1972, "Premi de la Critica de Serra dbr" en 1975 i el "'Remi Nacional de la Critica de
Narrativa Catalana 1978".
Aquest article sintetitza alguns dels capítols de la meva tesi de llicenciatura.
( 2 ) CAPMANY, M.A.: ~ i ~ uAngel
e l Riera: el poeta novelista. "El Noticiero Universal", Barcelona, 27-8-74, p. 31.
( 3 ) Lu Bellesa d e lihome. Ed. MOU, Palma de Mallorca 1979, p. 13.
(4) fdem, p. 11.

constant de I'obra de Miguel Angel Riera. En les novel-

CONCEPTE DE RELIGIO

les també hi ha un aspecte crític, malgrat no sigui tan
clar com en la poesia. Emperb el tema religiós es quelcom molt més complex que una simple crítica social,
com veurem a continuació.

En relació íntima amb e l tema de I'home, interessa
especialment el concepte de religio de Riera. Per a
entendre quin sentit t é la paraula "religió" en e l nostre
cas cal recórrer a I'etimologia. En llatí, la paraula era
formada per dos lexemes: "re" més "lego" (llegir) o
"ligo" (fermar). La religió 4s aquesta capacitat ¡/o necessitat de I'home per a mantenir lligams amb els altres
homes, de la mateixa manera que la religió tradicional
(la cristiana o qualsevol altra) vol establir aquestes relacions entre I'home i Déu, entre I'ací i e l més enlli. La
"religió" de Riera s'oposa diametralment a la religió
"oficial".

FUITA 1 MARTIRI DE SANT ANDREU MILA

Fuita i martiri de Sant Andreu MiM és una novel.la
plena de sentit
en I
~ que hem
~ ,,istabans.
~
E,
títol mateix
hi ha una referencia deliberada a
aquest tema. El nom dIAndreu M ~ ~
apareix
;
precedit de
la
de usant". N
~el protagonist
~

El poeta es presenta com un home anticon-

vencional, que "no creu massa en aquestes coses /que en
diuen camins recomanables, / sobretot si es mostren asfaltats d'evid2ncies / i amb moltes senyes de transit per
a salvar la certes^";^ puix que se situa a I'altre costat
"dels bancs amb respatller de les esglésies /resenats Per
a uns homes esveltissims / que Déu mpos que estima

és un maleit, un marginat de l a societat. La seva vida
tampoc no és gens ni mica
usantau.
mor ajusti,iat per haver comes un delicte. L~~~~~~
elqualifica de
n
,t
com a antítesi
dels sants noficials-,
puixque
fons es tracta d'una víctima dels altres. Igualment, el
mot Hmartiriw
ens remet almateix
cap semintic.
Segons Jaume Santandreu la novel.la és una paribola, "un llenguatge de símbols", en la qual "els fets són

Enfront d'aixb, llan~aun manament evang6lic:

... "estimmas2'home singular
per damunt els déus
i els homes plurals".'

verídics, els personatges, reals; pero el que importa són
les signifcances, unes veritats que es mouen, transparents i agils, més enlla de les lletres':

Des d'aquest principi Miquel Angel Riera divinitza
tot el que pertany a I'home, tot el que es I'home, "creae l qual "'és substantivament / més adorador del món

ble que els déus".9
Aquesta religió 6s fonamentalment un lligam d'amor. D'aquf que ens parli de ''la divina / carn h u m n a,1~0 com també que lluiti contra "el secular anatema

'

contra la carn ".

La crítica de la religió tradicional, que tan sovint
apareix en la novel.lística insular de postguerra,1 és una

'

EL NARRADOR

La novel.la ens és contada gairebé tota pel protagonista. Aixb implica que el llenguatge emprat tengui unes
característiques molt especials. NO hem d'oblidar que
Andreu M i l i ha tingut una experiencia en la vida reliosa al convent, i que la seva parla este amarada de mots
referents a la religió. Ens diu que allí, al convent, es
passava tot e l temps que podia "amb un llibre amb les
mans"
i que recorda especialment la lectura dels tex-

'

'

(5) Poemes a Nat Ed. Olaiieta, Barcelona 1979, poema XIIl.
(6) Biografi. Ed. Moll, Palma de Mallorca 1974, p. 32.
(7) ídem, p. 87.
(8) La bellesa d e I'home, p. 13.
(9) Pardbola i clam d e la cosa humana. Ed. Mascaró Pasarius - LI. Turmeda, Palma de Mallorca 1974, p. 65.
(10) La bellesa d e l'home, p. 49.
(1 1) MIR, Gregori: Literatura i societat a la Mallorca de postguerra. Ed. Moll, Ciutat de Mallorca 1970.
(1 2) SANTANDREU, Jaume: Conversa amb el lector, tot prenent partit. Dins Fuita i martiri. .., p. 167.
(13) Fuita imartiri..., p. 132.
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tos bíblics. El coneixement de la Biblia es nota en alguns indrets de la narració. Endemés, mots com "salvaci6", "vida nova", "sagrament" ... sovintegen a les pigines de Fuita i martiri de Sant Andreu Mili.
També hem de recordar que Andreu M i l i ens conta
la seva histbria des d'una perspectiva molt especial: La
del fons del barranc, després de I'estimbada del cotxe en
en la fuita.. En realitat, el narrador es confessa amb nosaltres, lectors, narrant-nos la seva vida des de la infincia.
L'ORDRE

L'element essencial de la religió, que després apareix
en les altres novel.les, és I'ordre. Ell I'aprhn en la infincia amb la vinguda de la tia Andreua, Únic personatge
que també surt en les altres novel.les. Amb el funeral de
la mare, coneix e l món de I'esgl6sia, del ritus, on regna
un ordre perfecte i completament distint del desordre
del Pedregar. Aquesta primera iniciació religiosa t 6 molta d'importincia, puix que des d'aquest moment I'ordre
sempre aniri lligat a la religió.
La religi6 sedueix Andreu M i l i perqui li ofereix
I'ordre, I'equilibri que no troba en la vida. Perb, en canvi, s'avorreix amb la tradició cristiana quan no li parla
de I'amor, forma superior de I'ordre. Diu que no va de
"sants ni de purissimetes"
i, al convent, es desinteressa per tota qüestió metaflsica o teolbgica iel més enIli, Déu, el pecat...). El missatge d'amor dels uns amb
els altres és 18Únicdogma de qu6 fa cas.

'

"Que em parlassin de Déu o dels sants, a mi em
venia ample, i puc assegurar que no perqui tengués retrets a fer-10s. Pero hi havia, dins la religió, una cosa -ca
que no sabria descriure bé
i que m'atreia una cosa de no dir. A mi, que
em pescassin parlant-me d'aqueka calentor que
neix entre dos éssers humans que es miren als
ulls. I resultava que la r e l i ~ oen parlava, i deia
aquelles coses d'"estimau-vos els uns als altrese:
que a mi, de petit, no sé per que, ja em feien romandre astorat".

'

Per altra banda, M i l i sempre ha patit la soledat. El

(14) idem, p. 68.
(15) fdem, p. 101.
(16) Idem, p. 45.
(17) ídem, p. 59.
(18) ídem, p. 59.
(19) LLOMPART, J.M.: Prdleg a Fuita i martiri..., p. 13.

sexe se li presenta cop I'oportunitat d'acabar amb ella.
La sexualitat és relació amb1 I'altre i, per aquest motiu,
e l narrador-protagonista sacralitza aquesta relació amb
e l llenguatge. En la seva parla hi ha una constant sacralització de I'amor i del sexe. Així, per exemple, ens
parla del "sagrament de la carícia" i I'acte erbtic és el
"ritu elemental".'
En la novel.la tan sols alpareixen tres dones: La tia
Andreua, la garriguera i I'al.lota segrestada, silenciosa
companya de "martiri" al fons del barranc. No hem
d'oblidar tampoc que ell entra a I'església gricies a les
dones: Primer per la mort de la mare; després, per la
t i a Antreua; i, més tard, entra al convent fugint de la
garriguera amb qui el seu pare manté relacions. Per
aixb, església i sexe són relacionats pel protagonista, e l
qual els mitifica tot considerant-10s dos móns perfectes:
El primer per la seva puresa i ordre, i el segon per la
comunicació amb I'altre, qualitats que ell no troba en
la seva vida.
El sexe es lliga amb I'església perque és una possibilitat de fuita (del Pedregar). És associat al record de I'església i, per exemple, quan la tia Andreua va a rentar-se
al corral i es desembotona la bata, ell recorda "la lenta

mqestat amb qui es movia aquell escoli major dins el
temple"." Ella, que li ha descobert I'ordre i I'església,
li ensenyari també la realitat del sexe, ja que des del
moment en qu6 la veu nua, rentant-se al corral, apr6n

"l'ardenta, pura, convulsa btrllesa de l ' m r s ~ l i t a r i ' : ' ~

Perb tornem al principi. Tot deixant de banda les
qualitats descriptives i narratives que Miquel Angel Riera demostra quan ens conta I'estimbada del cotxe, "vertadera Ili~ó-com diu Llompart-, per ella sola, de l'art
de ben es~riure",'~pens que és aquí on ja la novel.la
comenca a emparentar-se amb el món dels mites i dels
símbols. La narració s'inicia amb la fuita de la ciutat,
de la "civilització" en un cotxe. Vull assenyalar aixb

.. .

perque hi ha un clar parel.lelisme amb certes novel.les
d'aventures que Roland Barthes 2 0 ha qualificat com a
de tema adamic. El crític frances centra el seu estudi en
L'fle mystérieuse, de Jules Verne, i compara aquesta
obra amb Robinson Crusoe, de Defoe. L'inici d'aquestes
dues novel.les, com el de tantes altres semblants, té uns
parescuts notables amb Fuita i martiri de Sant Andreu
Miki, malgrat totes les diferencies.
En primer lloc, aquestes narracions s'inicien amb la
fiira de la societat. Aquesta és possibilitada per un ve-

la, I'estimbada del cotxec l a fuita, ha estat escrit amb l a

hicle (globus, vaixell, cotxe), fruit de la tecnica de la mateixa civilització, que porta els protagonistes a un lloc
desert i desconegut (illa, barranc). Les primeres sequen-

principi fou el dolor".22 D'entrada, ja em sembla molt

cies de la novel.la serveixen, per tant, per a mostrar la
"caiguda" o el "despullament" dels personatges, els
quals s'enfronten amb una situació nova, que és el que
desencadena e l fil de la narració. La novel.la d'aventures 6s precisament la histbria de la lluita contra aquesta
"nuesa" i el seu canvi en "civilització". És el temaadimic que consisteix en fer tornar I'home als inicis de la
cultura per a reconstruir-la de bell nou. Aquestes
accions tenen un doble sentit: L'accional o argumental,
i el simbblic que "figura -com diu Barthes- eldespulla-

ment revolucionari, la muda de I'home social en home
original".
L'única i fonamental diferencia entre les novel.les
de Verne i de Defoe i' la de Riera es troba en el caricter de la lluita del protagonista. En aquells es tracta de
contar la conquesta de I'eina que fa possible la transformació del món natural per a I'home. En Riera, en canvi, el que cal transformar és I'home mateix. Es tracta
d'una modificació psicolbgica i e l protagonista ja té
I'eina des del primer moment: La seva consci2ncia.
No hem d'oblidar tampoc que el fet de caure t é
unes connotacions existencialistes molt remarcables.
L'home (Adam) ha estat gitat del paradís i ara es troba "llencat", com diria Heidegger, al món. D'aquí
neix la seva angoixa, és a dir, la seva consc2ncia. El
primer capítol de Fuita imartiri de Sant Andreu Mi-

maxima precisió perqui?és la caiguda de I'home sobre
la terra, el seu empresonament en aquesta "vall de Iligrimes", I'adquisició del dolor.

EL NAIXEMENT: EL DOLOR
En el tercer capítol Andreu Mili comenca a exercir
la seva tasca de narrador. A partir d'aquí podem localitzar.els elements característics de la seva parla religiosa.
Comenca amb una frase de clara arrel bíblica: "En el
important perque ella sola ocupa un parigraf complet.
Per a mi és aquí on comenca la novel.la. Els capítols u,
dos i vint-i-nou no són més que els preliminars i I'epíleg que completen la narració del protagonista, que ens
diuen el que ell no podia o era millor que no digués.
D'aquesta manera la histbria s'obre, prbpiament,
amb el dolor. La frase inicial té una gran semblanca
amb la que inicia I'Evangeliseqons Sant Joan: "Al comencament, existia la para~la".~ També s'obre de manera parescuda el llibre del Cinesi: "Al principi, Déu crea

el cel i la terra".24 Podem dir que I'autor ha escollit
aquesta frase amb tota intenció, puix que és adequada
al contingut següent del llibre: Es tracta d'una vida de
dolor, és més, de la histbria d'un dolor constant.
El dolor físic, símbol del dolor "moral" per la vida
duita, suposa la naixenca, e l sorgiment des del no-res
d'un nou ser que a poc a poc es va descobrint, alhora que
destria una a una les seves sensacions. Perb, no ho hem
d'oblidar, 6s amb el dolor amb qui apareix la vida i amb
qui ell troba la seva prbpia imatge, el seu "jo" vertader.
A poc a poc, recobra la sensibilitat, recobrament que
culmina amb un fet impressionant: "La ma dreta és viva".25 La vida del personatge és quelcom que Iogicament
el lector dóna per cert -si M i l i no fos viu, no ens podria
contar l a seva vida-: e l dolor i la consciencia del "jo"
semblen dur necessiriament implícita la vida. El seu sentit és el de la re-naixenca, el comencament d'una vida
nova. Aquesta nova vida, que transcorre al barranc,

(20) BARTHES, Roland: Per on cornencar? Dins El grau zero de I'escriptura. Ed. 62, Barcelona 19%
(21) Op. cit., p. 143.
(22) Fuita i martiri..., p. 33.
(23) SANT JOAN: "Evangeli", en La Biblia. Ed. Casal i Vall, Andorra 1970, p. 2.194.
(24) Cinesi, en La Biblia. Ed. cit., p. 19.
(25) Fuita i martiri..., p. 33.
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s'oposa a la vida passada, de la qual vol fugir o penedir-se, que ens és contada paral.lelament. Aquestes noves sensacions són la "ressurrecció" de Mili, que culmina
amb I'adquisició de la consciincia.
Emperb, el dolor f ísic, la immobilitat de les seves ca-

en la novel.la dlAndreu Mili. En un principi M i l i ens diu
que "Les imatges arriben derdibuixades al cervell" i que
I'Únic que Veu Són " v o ~ u ~ s "La
. ~Seva
~ visi0 6s insuficient puix que esta cegat per I'excés de "llum" que ara
té, acostumat a viure semprt?en la fosca. Aquesta llum

mes no 6s més que I'expressiÓ de la seva impotkncia anímica i de la impossibilitat de poder seguir fugint (recordem que té les cames engrunades pel cotxe).

t a t vital (de l a necessitat de "Salvar-Se"). La n0vel.la Pot
ser entesa com e l procés pel que passa a recobrar la llum

EL SIMBOL DE LA "LLUM"

Hem dit que el llenguatge emprat per a contar-nos la
histbria dlAndreu M i l i era el del registre religiós, i aixb
s'explicava per la procedencia i I'educació que e l personatge narrador ha rebut. En aquest context cal interpretar un símbol que apareix amb molta freqükncia en la
novel.la: La Ilum. Aquest mot és emprat en un doble
sentit: Per una part, conserva el significat "real", es refereix al fenomen flsic; per altra banda, t é un sentit de
carecter místic o religibs. La "llum" és un símbol molt
emprat en el llenguatge místic de la religió cristiana, amb
el significat d'allb que du al camí vertader, a Déu. En la
novel.la que nosaltres analitzam, com veurem, és utilitzat de manera semblant.
Tot e l capítol oscil.la entre aquests dos plans oposats. Des de la frase inicial ("En elprincipi fou eldolor,
tot seguit la Ilum'~2 6 I'acció té una bivalkncia significativa: El "dolor" i la "llurn" són el dolor fisic i la llurn
"material7'; perb també el dolor és dolor espiritual (o psicolbgic) i la Ilum,una nova orientació vital del protagonista. En aquest segon sentit cal interpretar la primera
frase que inicia el capítol. Per aquest motiu, el narrador
es veu obligat a reorientar el sentit dels mots emprats,
tot dirigint-10s cap al seu significat "real", quan diu:

'm el principi fou

tot se@it la llum.
un
em travessa les parpelles i em fer
vivament al centre de /'esferadel crani': 2 7
El símbol de la Ilum, que sempre necessiriament ha
d'aparkixer amb e l motiu de la visió, surt altres vegades
(26) fdem, p. 34.

--

(27) fdem, p. 34.
(28) fdem, p. 34.

(29) Lo bellesa de I'home, p. 13.
(30) fdem, p. 15.
(31) Pardbola iclam..., p. 65.

123

"espiritual" no és més que la conscikncia de la seva reali-

perduda o que mai no ha tingut. Fuita i martiri..., entesa
d'aquesta manera, acaba quan el protagonista troba la
salvació, aixb és, la llum total.
El "dolor" i la "llum", com deia abans, són símbols
que es manifesten al mateix temps. El primer desperta la
conscikncia i ofereix el camí, la Ilum, en quk trobar la
salvació.
Podríem trobar múltiples casos en quk així succeeix,
no sols en Fuita i martiri de Sant Andreu Miki sinó també en les altres dues novel.les, en quk I'oposició "llum" /
"fosca" juga un paper molt important.

ELS u

~

~ I ELS
~ "NOMS"
p ~ w

En la poesia de Miquel Angel Riera surt sovint el
tema de rllIhomo
com a fera,
lupusm:
com un ser que necessita fer mal als altres. Segons ell
I'ésser humi és:

..."trist animal trist':
..."una verinosa urpa peluda
que necessita fitorar, de tant en tant, carn viva
per assegurar-se la diaria dosi de malura
a la que deu la pervivc?ncia ".
..."l'home és un llop. I és f a l ~ :resulta
que l'home
és infinitament més llop que el llop".3'
Aquest tema també apareix en les novel.les, i es desenvolupa sobretot a L kndtpm2 de mai. En general, ies
animalitzacions de les persoles i de les seves accions són
freqüents a les obres de Riera, tant en poesia com en
prosa.
En Fuita i martiri... tarnbé els altres apareixen ani-

malitzats amb frequincia. Així, per exemple, la m i del
pare és "aquella urpa de pa crostaparat" que "no estava
gaire feta per a les deli ca de se^",^ i, quan el fill e l descobreix amb la garriguera, parla d'ell com "aquella bestia
altíssima i peluda".33 Els homes del "barri", els seus
companys, ens són descrits com a animals: "Els tres homes, com un únic animal de tres caps"...;34"aquells dos
que, malgrat ser dos llops"...;35 '%es feres romanien"...36 La concepció dels altres és absolutament negativa. Sols fra Anselm és I'excepció que confirma la
regla. El mateix Andreu M i l i es considera un "llop de

planura solitar@".
Potser la clarícia sobre Andreu Mil5 més evident i
simbblica és el seu nom. El llinatge "Mill" té sentits diversos que cal indicar. El diccionari Alcover 3 7 el registra com un llinatge existent a Catalunya i Val6ncia.
Perb, endemés, el mot "mili" es refereix a un ocell de
presa que es caracteritza per la seva rapacitat. El mateix diccionari dóna una altra accepció de la paraula:
"Persona de mal aspecte o que fa nosa", que és registrada a Menorca i a Mallorca.
Tot aixb em fa pensar que el nom del protagonista de Fuita i martiri... no és casual. Andreu M i l i és un
ésser solitari, rebutjat pels altres, I'aspecte del qual és
molest pels seus familiars (pare, tia Andreua a Morir

quan cal).
Endemés, el nom 6s quelcom de moltissima importincia per a Andreu Mili, puix que significa la relació
amb els altres. En la narració hi ha pocs personatges
dels quals aparegui el nom. Sols en tenen ell, la tia
Andreua i fra Anselm.
els companys de fuita, només en sabem el malnom: L'Angl6s i I'Eivissenc (també les inicials J.V. i G.M., respectivament, que apareixen
en els retalls de premsa del darrer capítol). Els altres
són anomenats per la seva funció, parentiu o cirrec
(el pare, la garriguera, e l prior...), la qual cosa és una manera de despersonalitzar-10s.
M i l i voldria anomenar i ser anomenat, el que té el
sentit de la seva necessitat de relació. Ni els pares ni els

companys no I'han cridat normalment pel seu nom.
L'únic que ho ha fet és fra Anselm i ell no I'ha sabut
comprendre.
SIMBOLISME DELS ESCENARIS

Els escenaris que surten a Fuita imartiri... són més
tost pocs. Es més, poden ser reduiis practicament a dos:
el Pedregar i e l barranc. L'església i el convent, e l "barri", la presó i e l lloc del crim són espais més accidentals,
de menor interés. En certa manera, el Pedregar i el barranc representen el mateix: Ambdós tenen e l sentit de
duresa, d'aspror, etc. Els dos estan d'acord amb I'estat
de desolació de Mili: Pedregar i barranc són el mateix
perqu6 són I'esperit del protagonista. Fugir del Pedregar
o del barranc és fugir de qui és ell, únic desig del protagonista. Els dos llocs es caracteritzen per la soledat. Mi18 lluita contra ells puix que lluita contra la solitud que
duu arrapada al seu ésser, i, per aixb, la fuita esdevé
impossible.
El Pedregar simbolitza, per al protagonista, la manca
d'amor dels pares, la pobresa material i espiritual de la
seva adolescincia i infincia, de qu6 prové. També el Pedregar es correspon amb el mateix plá que e l pare. Es
tracta dels seus orígens que sempre voldrB ocultar i dels
quals voldri fugir inútilment. Quan, després de la mort
del pare, hi torna, crema el matalis de pallús i, accidentalment, tota la casa. Després tira la clau dins el pou en
un assaig d'aconseguir lliurar-se del passat. Nogensmenys
no ho aconseguir8 perqu6 el Pedregar és dintre ell.
L'església, el convent, i e l barri representen tot e l
contrari: Un món en q u i és possible la relació amb I'altre, perb al qual el protagonista no sabri adequar-se.
L'església és lfantÍtesi del Pedregar, és a dir, la riquesa,
I'amor, la perfecció. Una esp6cie del cel cristii, als ulls
d'infant del solitari personatge. La decisió de fer-se frare esti motivada pels records del temple de quan era nin.
El món del convent és diametralment distint del de
ca seva. Sobretot en un fet: I'ordre. Es tracta d'un lloc
familiar (ell no ha tingut prbpiament família), al qual no

(32) Fuita i martiri..., p. 56.
(33) fdem, p. 80.
(34) ídem, p. 19.
(35) fdem, p. 20.
(36) ídem, p. 155. .
(37) ALCOVER, A.M.: Diccionari Oltald, Valencid, Balear. Tom V11. Ed. Moll, Palma de Mallorca 1979, p. 420.
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podri avesar-se pel seu desordre interior.
El barranc, "anomenat de Son Cifre'',38 és e l "purgatori" present des del qual ens conta la histbria. Aqui
es produeixen les mateixes situacions que al Pedregar (incomunicació, soledat, desig de I'altre, mort, etc.) Emperb hi ha una gran diferencia entre ambdós: Aqul el personatge pren consciencia de la seva condició d'home sol
(els companys moren), on renuncia a seguir fugint, i on
troba-la seva "salvació" salvant el record dels companys.
En el barranc s'adona de la possibilitat d'una mort definitiva, "total", de la qual no pot fugir. Té por de "morir-se del tot" i per a sempre, aixb és la condemnació
cristiana, I'infern. Per a lluitar contra la condemnació,
trobam en ell dues actituds de marcat simbolisme cristii: El desig de confessió (que es manifesta amb ganes
de ser trobat, de contar la seva histbria) i el desig de baptisme (que tant ve per la pluja que el refresca, com pel
I'anhel de fondre's amb la mar, amb I'ordre de la natura).
La fuita d'Andreu M i l i és una fuita del temps, de la
mort. Ell voldria refer la seva vida, comengar de nou, perb ni tan sols pot vencer el passat que porta dintre.
L'única solució, I'única "fu~ta" possible seri I'acceptació
de la seva realitat i la seva projecció cap als altres.
LA TEMPTACIO DEL DESERT: EL PODER

L'intent del poder, semblant a una de les temptacions de Jesucrist en el desert, s'expressa quan al barranc
M i l i vol denigrar I'AnglBs, ja mort, i dominar I'Eivissenc,
moribund. Culpa I'AnglBs, sent necessitat d'agredir-10,
perb sols ho pot fer verbalment. M i l i vol prendre-li el
poder i, aixi, convertir-se ell en el dominador. Perb
s'adona que la seva actitud sols el porta a una major soledad, puix que I'Eivissenc "s'allunya d'ell" perque li
fa por. Andreu no aconsegueix el que esperava (tenir
qualc0). El poder esdevé una temptativa falsa de salvació.

i amb Prometeu. Com ells, M i l i sofreix i mor pels altres,
troba la seva salvació entregant la seva vida en favor de la
redempcici dels seus amics.
Endemés, t é en comú amb ells la immobilitat del
martiri. Prometeu fou encadenat vora la mar. Jesucrist
clavat a la creu. M i l i t é les cames travades pel cotxe. Els
tres sofreixen un cistic: Prometeu per dur el foc als homes; Jesucrist per portar un nou missatge; Andreu M i l i
per cercar els altres.
Motius més concrets ens permeten afirmar amb més
seguretat aquests paral.lelismos. A Prometeu una iguila
li menja les entranyes. En e l cas de Mili, els corbs ronden I'escenari, es mengen les vísceres de I'AnglBs i, fins
i tot, ell en mata un.
Amb Jesucrist la semblanca més notable esta en la
seva solitud a I'hora de la mort. Jesucrist se sent tot sol
i exclama: "Déu meu, Déu meu, ¿per qui m'heu abandonat?".39 Ell empra gairebfi les mateixes paraules: "Si

els altres sdn vius i han fuit, ¿per qui m'han abandonat?".4 En Mili, com Jesucrist, sofreix martiri acompanyat de dos lladres: El bo ~[I'Eivissenc)que té esperanca, i el dolent (I'AnglBs). Com diu Jaume Santandreu:

"La composició de lloc, des d'on madura la conversió d 'aquesta anima esgammada,és massa consemblant a la del turd~de la creu, perqut puguem
prescindir d'establir-hi, tot seguit, una justa correspond2ncia.
Aqui, al barranc, com!alla al alvari, tres homes
amb aparenqa de malj%c'act.orsi nom de lladres, engrunats, increiblement adolorits, fracassats, agomlats per la prestncia d 'unadona inocent i callada,
guanyen definitivame,nt el combat a la mort i se
salven".

EL TEMA RELIGmS A LES ALTRES NOVEL.LES

SIMBOLISME DELS PERSONATGES

MORIR QUAN CAL

EI simbolisme religiós de Fuita i martiride Sant Andreu Miki no es troba tan sols al nivell de les accions, sin6 també, pens, al dels personatges. Crec que la figura
d'Andreu M i l i t é molts de paral.lelismes amb Jesucrist

Els continguts religiosos s6n menys evidents en Morir quan cal. Nogensmenys, també aquí e l protagonista
prové de I'església (o del col.legi religiós), on ha apres
el h'YP.KJtgeque empra., Dies del principi I'adolescent

(38) Fuita i martiri. .., p. 16 1.
(39) SANT MARC: Evangeli, p. 2125 i SANT MATEU: Evangeli, p. 2086. Ambdós en I'ed. cit.
(40) Fuita i martiri ..., p. 36.
(41) Santandreu, op. cit., p. 169.

Tomas puix que la seva progressiva aparició marca un
esta marcat per un element que obstaculitza la seva toprocés paral.lel a l de I'obtenció de la veritat per I'atal integració en la família: els llibres. Aquests contedolescent.
nen un tipus de saber distint del dels majors, basat en
La novel.la esta construida a base de monolegs (del
I'experiincia. Els pares, per altra part, saben que els Ilifill, del pare i de la mare). En realitat aquesta ticnica
bres són perillosos: L'única funció positiva que els atriserveix per a subratllar la solitud o incomunicació dels
bueixen és la de poder servir d'esbarjo i allunyar-lo del
personatges. La manca de diilegs n'és també un indifet de la guerra. El pare els rebutja perqui situen e l fill
ci.
Cap dels protagonistes aconsegueix comprendre
en el mateix paradigma que els seus enemics (el veí ToI'altre: Les accions del fill no poden ser enteses pels
mas, el fill de can CeliB; per I'associaciÓ d'idees ulleresllibres). Igualment, també e l relacionen amb Andreu
pares, com tampoc aquest no pot admetre les d'ells.
Mili.
La ruptura amb la mare prové de diversos fets: L'arriTambé aquí I'ordre apareix, com abans, lligat al
bada a I'adolescincia, la seva actitud en les narracions
personatge de la mare, Andreua. Ella impregna d'ordre
de I'oncle, la carta d1Andreu M i l i i la positura en I'asS'Almonia (de la mateixa manera com en la primera nosassinat del milicii.
vel.la e l portava al Pedregar). Es una característica de la
Encara t é més importincia la relació amb e l pare.
seva manera d'ésser que projecta al seu voltant. La guerEn un principi el fill el pren com a model (referincies
ra 6s I'única cosa capac de destruir-10. Perb, de totes
positives, fins i tot vol ser igual que ell). Perb entre
maneres, ella intenta implantar I'ordre en e l desordre (de
ambdós s'oposaran dues "religions" distintes: Mentre
la casa), malgrat sigui una tasca inútil. Religió i ordre
el pare vol un lligam amb ell basat en "el sagrament
s6n molt prbxims en ella. La seva és una religibsitat
de l ' ~ d i ' ' ,ell
~ ~no ho pot admetre i posa entre els
"tradicional", de devocions cegues, irreflexiva, com dedos I'abisme que hi ha entre la vida i la mort.
El protagonista es caracteritza per I'adolescincia:
mostra amb la seva beateria per la Marede-Déu-delPuig,
Ens diu repetides vegades que 'ya és un home". L'adoreligiositat absolutament oposada a la del fill. Per exemple, segons ella,el milicia mort "no és més q u e u n r ~ i g ' ~ ~lescincia va acompanyada, com en Andreu Mili, per
la solitud. El sexe, a diferencia de Fuita i martiri..., sols
i, endemés, "no és rist tia".^^ En canvi, el fill, aparentadquireix matisos religiosos quan apareix en accions
ment agnbstic, valora sobre totes les coses les relacions
col.lectives o grupals (grup dlal.lots del cafetet, episodi
amb els altres.
del
safareig), en q u i també és evident I'animalització.
L'adolescent de Morir quan cal viu en I'obscuritat,
El protagonista de Morir quan cal cerca la solitud: Mien el dubte (dels altres i d'ell mateix). Cerca la Ilum, la
li ho feia en el porxe, únic lloc on aconseguia tenir un
seva veritat, un ordre nou que li doni un equilibri perfecm6n propi. També e l fill de S'Almonia vol construir-se
te, que nota a faltar des que ha deixat de ser un infant,
un món separat del dels majors, i ho fa a tres llocs disun ordre gairebé incompatible amb la naturalesa humana. La seva histbria és també el procés de com aconsegueix veure-hi clar. Així s'explica que e l narrador-protagonista jugui diverses vegades amb elements relacionats
amb la Ilum: La lluna (que en la nit dóna conscikncia
d'aquella guerra que ocorre prop de la mar), la llum del
dia (que fa coniixer la guerra vertadera, aquella que els
homes sempre mantenen entre ells), I'oposició ulls
oberts / ulls tancats (que són provatures amb q u i cerca
la veritat), nit 1 claror, etc. El joc llum /fosca és molt
important en I'episodi en q u i e l pare mata I'amic milicii, i la lluna ho és quan descobreix I'assassinat del veí
(42) Morir quan cal. Ed. 62, Barcelona 1974, p. 162.
(43) idern, p. 164.

'

(44) ídem, pp. 33 i 160.
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tints: La cambra (on hi ha dos elements benefactors: la
finestra i el til.ler), les cases velles i el pinar. Aquest darrer presenta moltes semblances amb e l porxe de Fuita i
martiri... La clapa de fenas compleix una funció idintica
a la del matalis del pallús de la primera novel.la. El pinar desperta en e l protagonista e l desig de fondre's amb
la natura i el seu ordre perfecte, igualment com M i l i ho
desitjava en I'adolesckncia amb la nit i al barranc amb
la mar.
La guerra descrita a-Morir quan cal, la mateixa de
L'endemd de mai, t é moltes semblances amb la batalla

del Port de Manacor de 1936. Emperb s'ha d'entendre
en dos sentits: No sols com a lluita entre dos grups d'homes; sinó, sobretot, com a ['actitud humana de ruptura
de lligams amb els altres. Per tant, és quelcom "a-religiós". L'animalització és també aqui un recurs emprat.
El protagonista veu com les accions dels majors (oncle,
mare) esdevenen embrutides i despersonalitzades quan
actuen de manera egoista i sense sentiments.
La font de la guerra és la mar, que influeix molt sobre I'adolescent: D'ella ve la guerra (tirs en la nit), i,
amb aquesta, el soldat milicii i -conseqüentment- la
mort del fill de S'Almonia. Mar i mort, com en Fuita

i martiri..., també aqul estan relacionades.
Els noms, i sobretot la seva manca, segueixen essent
impostants. Ni 1'al.lot del safareix, ni el milicii, ni el
protagonista no en tenen. Aixb, per a nosaltres, és I'indici d'una clara relació entre ells: Tots tres són víctimes de la guerra dels homes contra els homes. Igualment entre ells i Andreu M i l i s'estableix un altre parallelisme, puix que madb Andreua ha volgut matar el seu
nom i la seva membria en la famllia. Per aquest'motiu,
el protagonista-narrador arriba a dir:

"..

"Ara ja sé que tal volta tu (es refereix a 1'al.lot
del safareig) i jo i el cosíAndreu som, entre tots,
una sola persona
L'ENDEMA DE MAI

.

.

Per a interpretar correctament L 'endema de mai cal
fugir de tota simplificació: No es tracta sols d'una crltica social, ni tampoc d'una novel.la sobre la Guerra Civil.
El que interessa no s6n aquests fets externs;sinó la tragMia vital del personatge central.
El punt de partida Bs, també, el dolor: El dolor produit en I'amo En Cosme per la mort del fill, que ocasiona un canvi radical en la seva manera de ser. Ara bé,
aquest dolor queda emmarcat en un altre més general:
El del poble que sofreix la guerra. Si bé per als amos de
S'Almonia és el límit mixim a q u i podien arribar, ja que
res més no els pot "augmentar la desgrh~ia".''~ Per a
Andreua la mort del fill és la pirdua de les ganes de
viure i, en conseqüincia, la ruptura de les relacions conjugals. Per a I'amo En Cosme és l'entrada en la desconfianca i en un egoisme que el porta a unes noves ganes de

(45) ídem, p. 125.

(46) L 'endemd de mai. Ed. 6 2 , Barcelona 1978, p. 23.
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viure i a la sobrevaloració del present.
La mort t é aquí un senti1 religiós, puix que en e l poble esdevé un lligam entre la gent (episodi de I'ofici de
morts). Estableix una relació que es basa en I'odi a I'enemic desconegut i en el dolor mutu. També I'església, en
altres ocasions, suposa un ordre perfecte distint del real,
del de fora, de misiria i guerra.
La mort del fill representa el trencament de I'ordre
familiar, que ja no pot ser recobrat. L'amo veu que la seva'dona volia imposar un orclre propi que ja no és el que
ell vol. Madona Andreua segueix representant aqui la
submissió total a la doctrina catblica, submissió que s'incrementa arrel de la mort del fill. Des d'aquest moment
decreta una austeritat absoluta, tot volent fruir el dolor.
L'amo, en canvi, pretén un contraordre. Al dolor
oposa I'acció, la rebel.lia. Es consuma la seva "a-religió"
(ruptura de relacions no egoistes amb els altres, els quals
suposen el fracis). La seva rebel.lia es dirigeix primer
contra la dona, qui no vol compartir amb ell el seu patiment. L'acció d'encegar I'aljub on el fill se suicidi és un
acte suprem d'inconformisme. Tampoc no admetri les
raons de la muller per a la separació. Les violincies es
multipliquen en tota la novel.la i són . el signe de la seva
actitud vital. L'ordre que cerca és absolutament antagbnic del dels altres.
Per altra part, I'amo En Cosme també cerca una nova relaci6 sexual. Primer arnb Na Copet Jove, relació
que fracassari totalment, i clesprés amb Na Biela de la
Vinya Nova. La relació amb aquesta darrera t é moltes
semblances amb la dlAndreu M i l l i la garriguera (adulteri, furtivitat, violincia). Anib ella cerca la "vida nova",
vincer el temps i lluitar contra la seva derrota amb els
altres. El paral.lelisme s'evidencia puix que també aquí,
a nivell de llenguatge, es donen les sacralitzacions del fet
erbtic.
Un altre camí per a aconseguir una "vida nova" 6s
la cerca del poder. Recordem que Andreu M i l i també
I'havia cercat. Cosme vol rt?stablir I'autoritat que creu
que ha perdut amb el suic~didel fill, i la cercar6 relacionant-se amb els homes de Jefatura. El poder desperta en ell el desig de fer mal i de fer-se'n. Altra vegada
I'autor torna al tema de t'holno homini lupus. Al final,
quan descobreix que e l culpable de la mort del fill és ell,

recobra el poder i el dirigeix contra la dona i contra ell
mateix, "amb ganes infinites de fer mal i fer-se 'n".47
Com les novel.les anteriors, L'endemh de mai pot ser
interpretada com un procés psicolbgic draprenentatge.
Emperb aquí I'ensenyament no esti en relació amb el
fet que ell sigui jove, com abans. Es tracta de dissoldre
el dubte de la mort del fill, coniixer e l seu perque.
L'amo En Cosme entén que la mort del fill ha estat
un acte de rebel.lia suprema contra ell, una trai'ció. Perb
més tard aquest principi deriva cap a un relativisme: El
fill ja no és tan absolutament culpable. I al final obtind r i la certesa total que ell ha estat e l seu assassí vertader.
El procés cognoscitiu de I'amo En Cosme culmina amb
un somni. Hi ha un clar paral.lelisme entre e l somni de
Morir quan cal i el de L 'endemi de mai: En ambdós es
fa mal a un innocent: L'al.lot blanc, e l fill del batlle.
Es llavors quan veu clar que el fet que ell tingués les ulleres del veí Tomis quan se sui'cidi era una clara acusació.
TambB aquí es donen els jocs barrocs de llum /fosca,
claror / nit. L'amo cerca la "nova vida" en la nit, la qual
cosa li seri oferida pels homes de Jefatura. Per a ell., en
canvi, el dia representa la immobilitat. El contrast claror /fosca juga un paper important en les relacions erbtiques: Biela representa la "claror en la nit" (la relació amb ella sempre es realitza al vespre, a la llum de
la lluna o d'un quinqué), mentre que Andreua és I'0bscuritat i la mort.
La novel.la vol ser una anilisi sobre la natura humana. Aix( s'interpreta perfectament la citació de Bernat
Metge que encapcala el llibre: "L'hom és estat creat en

lo
per
que fos pus bair que
lingeZse pus
que les b d s t i e ~ " .Per
~ ~ a aquesta "investigació" ens presenta el protagonista en una situació límit, de tal manera
que la seva condició aparegui com realment és. L'endemh de mai, a diferencia de les novel.les anteriors, ens
narra I'acci6 en tercera persona. El narrador és "omniscient". Potser I'explicació d'aixb este en la voluntat de
I'autor de distanciar narrador i protagonista per a oferirnos I'anilisi des &una perspectiva més objectiva.
La condició humana que se'ns mostra és la de la
guerra. Aquesta, més que una "lluita armada", és un estat natural de I'home, en que aquest perd els seus atributs superiors (la paraula i la membria) que són posats
al servei de la natura animal, de la tebrica part irracional
(47) ídem, p. 230.
(48) ídem, p. 7.
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del "centaure" humi. L'endemademai respon a una interpretació de I'ésser hum4 paral.lela a la dels poemes del
Llibre de benaventurances. La part física és I'única red:
El cos, i no I'inima, és el que constitueix e l nostre Bsser.
L'amo En Cosme, que viu d'esquena als altres, no
pot acceptar que aquests siguin l a salvació, com feia Andteu Mili. Ha d'acceptar la mort, el seu trigic destí de
convertir-se en terra. La mort, perb, és una alliberació:
El retorn a la insensibilitat, la victbria sobre el sofriment,
el temps i el fracis que han resultat ser els altres.

CONCLUSIONS
L'obra de Miquel Angel Riera mostra una concepció
de la religid en que aquesta s'identifica quasi totalment
amb la convivencia. Es tracta d'una positura absolutament oposada a la religió "catblica" (o, millor, a la religió "oficial"), tant per la relació d'aquesta amb el poder política-social, com pel de metafísic i abstracte que
conté. En canvi, la religió proposada es basa en I'amor,
en el Ili'gam dels uns amb els altres (missatge també evangelic i cristiil.
El dolor és el primer motor que desencadena I'acció
dels personatges. Aquests "neixen" quan apareix. Llavors cerquen una "vida nova", una "salvació". Les noveLles de Miquel Angel Riera poden ser enteses com les
per tant,es trachistbries de lacerca dfaquesta
ta de procesos psicolbgics.
L'ordre també és un element religiós. Els protagonistes anhelen un ordre perfecte, oposat al desgavell que
creuen portar dintre ells, i que identifiquen amb I'església
(per I'aspecte
extern) i amb lanatura.
El llenguatge de les novel.les de Riera presenta
La sacralitzaci6 i I,animalització.
La primera es refereix sobretot al sexe i a les coses més
quotidianes. La segona s'aplica quan apareix e l tema de
dos recursos distints:

l'homo homini lupus.
Les solucions que trobaran els protagonistes seran
distintes. Andreu M i l i creu que la salvació són els altres.
El fill de S'Almonia, la renúncia a seguir vivint amb els
botxins. L'amo En Cosme, en canvi, pensa que la salvació és I'anihilació, convertir-se en matPria. Perb en tots
els casos hi ha quelcom en comú: La mort, en qualsevol de les seves formes, és el punt d'arribada, el final de
la novel.la.

Carme Simó

E

I motiu principal d'aquest article és e l de donar
a coneixer una art poetica de les darreries del segle XVII, intitulada Arte de poesia castellana

en donde se dan reglas y preceptos para componer qualquier genero de verso castellano, original de Tomis Bar-

celó. Contrariament a aixb que el títol indica, aquesta
obra no pret6n esser exclusivamente castellana, sinó
que vol servir indistintament a la poesia castellana i catalana, tal com declara I'autor, de manera ben explicita, en el Preambulo del seu treball.'
Tomis Barceló era catedratic de Retbrica de la Universitat de Mallorca. Tenint en compte el costum, im-

perant a les universitats catalanes a partir del segle XVII,
d'acabar els cursos de Retbrica amb un breu tractat de
preceptiva poetica aplicat a les llengües vulgar^,^ podem
considerar que I'Arte de poca ia castellana tenia aquesta
funció, la qual cosa li dóna un caricter singular, car no
sabem que se'n conservi cap altra mostra contemporinia a all orca.^ Vet ací, doncs, que I'anilisi d'aquesta
obra podria constituir, d'una banda, una petita aportació a I'estudi de la significació que tingué la nostra Universitat en el període del Barroc; de I'altra, ens ofereix
un punt de referencia de fins a quin punt era propugnada I'assimilació a les formes de la poesia castellana. Ens

-.
(1) Vegeu la reproducció integra del text delPreámbulo a les ps. 7-8.
(2) Vid. ROSSICH, Albert: Una poPtica del Barroc '!El Parm's Chtald'!

Ed. Col.legi Universitari de Ginona, 1979, p. 29.

(3) Els tractats de ~ o 6 t i c ai retbrica que coneixem, contemporanis o un xic posteriors a I'Arte d e poesla castellana, són generalment en
llatí i, fins i tot quan són redactats en casteui, s'ocupen gairebé exclusivament de I'art de compondre versos en Ilati. Així i tot
valdria la pena de mirar una mica detingudament el conjunt de manuscrits de caricter retbric que es consenten a la Biblioteca Publica de Mallorca, car possiblement ens ajudarien a corroborar, o fins i tot a rectificar, la impre'ssio que apuntava suara.
Val la pena de fer referhcia concreta a un d'aquests textos, perqug conté exemples en catala. Es tracta del MS. 231 del fons al.ludit. Constitueix un volum en octau (caixa externa: 190 x 135 mm; caixa interna: 185 x 130 mm) dc 118 folis numerats irregularment i enquadernat en pergamí. Al llom Uegim: Prosod. Rhetorica e t poesi. 6s, efectivament, un tractat de prosbdia i retbrica, redactat la major part en llatí i la resta en catali. Els exemples de les figures són textos dels cli~ssicsllatins o d'autors castellans
(Garcilaso, Bosci, Lope de Vega, Jorge Manrique). En canvi el exemples catalans són anónims i, en molts de casos, traduccions dels
clissics llatins.
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trobam, en fi, davant una obra que es considerava perduda i que ens ha arribat a través de les copies manuscrites que n'havien fet els deixebles de Tomas Barceló,
un dels quals era Baltasar Calafat i Danús, poeta i autor
de teatre de la primera meitat del segle XVI 11
Aixb

.'

ens obre una nova perspectiva d'estudi: fins a quin punt
aquest escriptor es regia per la preceptiva literiria dictada pel seu mestre a I'hora d'escriure la seva obra de creació. En aquestes notes em limitaré, per raons de temps
i d'espai, a una breu descripció de I'Arte de poesia

castellana.

TOMAS BAR CEL^ I LA SEVA OBRA
Les escasses dades que coneixem sobre la biografia
de Tomis Barceló fan referincia a la seva professió de
dominici i a la tasca docent desenvolupada a I'Estudi
General de Mallorca com a lector de Teologia, Filosofia

i Llengua Hebrea i com a catedratic de Retorica. D'altra banda, era doctor en Dret canonic i va destacar en
els camps de I'astronomia, I'aritmetica, la poesia i la predicació. Políticament, va ser defensor abrandat de la
causa de I'Arxiduc Carles dfAustria durant la guerra de
successió. lgnoram el lloc i la data del seu naixement,
pero sabem que va morir al convent de Sant Domenec
de Palma, e l dia 28 de setembre de 1723.~
De la seva obra publicada coneixem un sermó panegir ic intitulat Real retrato /del austriaco monarca, y rey

legiti- / mo de las Españas D. Carlos el Tercero, que Dios
nos / guarde, propuesto al Balear cariño, que por la dila- / tada ausencia de tan amable monarca, suspiraba ...
"En la Enprentadel Real Convento de S. Domingo", sense data.' D'altra banda, tenim referinciesd'una altra obra,
intitulada Pindancas flores que a la Reina de ellas la Vir-

gen Santisima del Rosario, y a la flor del imperi0 Car10s III legitimo rey y monarca de las Españas consagra

-.
(4) Vid. ROSSICH, Alberto: Op. cit., p. 26. L'unica referincia que teníem fins ara a aquesta art poetica era a I'article que dedica
J.M. Bover al nostre autor a la Biblioteca de Escritores Baleares, 1. Imp. de P.J. Gelabert, Palma 1868, ps. 69-71. D'altra banda,
sembla que el propi Bover no en devia tenir un coneixemcnt directe, ja que després d'indicar-ne el títol es limita a consignar que
l'original era un volum en quart manuscrit i que es trobava a la Biblioteca de I'antic convent de Sant Dominec de la ciutat de MaUorca; en canvi no esmenta la cbpia que en féu Baltasar Calafat i Danus, tot i que coneixia la seva tasca com a recolpilador de I'obra
de Tornis Barceló (Vid. BOVER: Op. cit., ps. 71 i 138).
(5) Baltasar Calafat i Danús (Santa Margalida,? - Palma, 1735), sacerdot, es va doctorar en Dret i a Roma rebé el grau de doctor en Teologia. Va publicar diversos sermons en castelli i una obra de caricter religiós; és autor d'una obra sobre la histbria local de Santa
Margalida. De la seva obra literiria cal destacar una comedia en tres actes i en vers intitulada Santa Rosa del Pení (M.S. 932 de la
Biblioteca Pública de Mallorca). D'altra banda, tenim noticia d'un poema seu en llatí reproduit per Bover i d'una composició en
catali intitulada Descripció de Barialbufar i elogis de sos vins, feta als 13 de setembrede 1731, inclosa al vol. XIX, ps. 393-395 de
les Recreaciones Eruditas de Bartomeu Serra i Ferragut (MS. 593 de la B. Publica de Mallorca), segons aquest autor, l'original es
trobava a un Uivre de I'església parroquial de Banyalbufar. Se'n conserva una altra cbpia al volum VI de les Miscelrineas Historicas,
del P. Lluís de Villafranca, ps. 665467. Vegeu BOVER: Op. cit,., ps. 137-138 i MOLAS, Joaquim; MASSOT I MUNTANER. Josep: Diccionaride la Literatura Catalana. Ed. 62, Barcelona 1979, p. 117.

(6) Vid. BOVER: Op. cit., ps. 69-70 i I'article que li dedica la Gran EnciclopPdia Catalana. Vol. 111, Barcelona 1971, p. 191, sense
aportar cap noticia nova. Pel que fa referincia al lloc de naixement de T. Barceló, podem dir amb tota seguretat que era illenc, car
figura com a "Balear ingenio" en el títol de les Pindaricasflores... (vegeu supra, p. 2-3); d'altra banda, la grafia dels textos catalans
inclosos a 1'Arte d e poesia castellana, a qualsevol de les versions conservades, denota la seva procedencia d'un indret on la neutralització de /o/ i /u/ itones era sistemitica:
J o estic locu de alegria
Bartumeu com Déu ey nat
Puys se Madona Maria
ha parit dins la stablia
un fill per Déu adurat.
(MS. 478. p. 134).
En les transcripcions he seguit la l l i ~ ódel Ms. 478, sense indicar les variants del MS. 476, generalment de caracter estrictament grafic. He respectat la grafia del text, limitant-me a resoldre les abreviatures i a regular I'us de les majúscules i l a puntuació.
(7) A la Biblioteca Publica de Mallorca es conserven diversos exemplars d'aquest impres. Vegeu el títol complet a BOVER: Op. cit.,
p. 70.

un Balear ingenio, discuniendo sobre la feliz restitución
del reino de Mallorca al suave dominio de dicho católico monarca... "Mallorca, Imp. del RI. Convento de Santo Domingo'; sense data. Segons Joaquim Maria Bover,
aquest opuscle contenia "una colección de poesias latinas, mallorquinas y castellanas, en las que demuestra el autor mucha fluidez, poca energia y un entusiasmo sin limites en favor de su adorado archiduque".'
De les obres que Tomis Barceló va deixar manuscrites,
a part de les de caricter teolbgic o filosbfic, cal destacar en el camp de la histbria la^ seva correcció dels
errors dels cronistes balears i en el camp de la retbrica, a
part de I'art poitica que ens ocupa, el seu tractat de
retbrica r la tina.^

ELS MANUSCRITS
Segons J.M. Bover, el manuscrit original que contenia I'Arte de poesia castellana era un volum en quart i
es conservava a la llibreria del convent de Sant Dom&
nec de ~alma." Aquest manuscrit s'ha perdut, per6
ens han arribat tres volums miscel.lanis que contenen
bona part de I'obra de caricter retbric i filolbgic dei
nostre autor i que constitueixen els MS. 476, 477 i
478 de la Biblioteca Pública de Mallorca. D'aquests
tres manuscrits I'únic que va signat és el 478, en e l qual
figura el nom d'un deixeble de T. Barceló: Baltasar
Calafat i Danús. C d creure que els altres dos copistes
devien esser també deixebles del nostre autor. E l que
no podem assegurar, en canvi, és si es tracta dels apunts
que dictava el catedritic de Retbrica o si són cbpies
d'un original manuscrit que, com he apuntat més amunt,
Bover diu que existia. De totes maneres, s'ha d'assenyalar que els tres manuscrits no presenten diverghncies
considerables i que tenen una estructuració consemblant.

.

A) EL MANUSCRIT 476
Es un volum en quart (caixa externa: 210 x 160 mm;
caixa interna: 205 x 150 mm) de 140 folis, els cinc pri-

mers numerats a tinta i la resta, de cinc en cinc, a llapis
i per una m i més modernd; I'enquadernació és en pergamí. En el llom llegim: Rethorice institutiones. Té I'aspecte de ser un manuscrit escolar.'
Hi ha algunes p i -

'

gines en blanc entre traictat i tractat, algunes de les
quals contenen poemes en llatí o en castelli escrits d'una
altra m i . Els diversos apartats de q u i consta generalment no duen títol, ni hi figura el nom de I'autor, ni del
copista. Tampoc no hi ha cap índex de les matiries que
conté el volum.
D'atribució segura a Tomis Barceló hi trobam I'art
poitica, que ocupa els folis 67-111, e l tractat de retbrica llatina, ff. 1-55 i El aijiabeto griego, ff. 124-131. A
part d'aixb i de les poesies soltes a quh m'he referit més
amunt, cal esmentar una irabla de differentes Dioses, y
heroes, Jingidos por las fablulas poeticas, ff. 57-60 i una
Loa de 10s quatro elemenifos,ff. 119-122 que no consten a cap dels altres dos manuscrits.
B) EL MANUSCRIT 477

És un volum en quart [caixa externa: 210x 155 mm;
caixa interna: 205 x 150 mm) de 143 folis numerats a
tinta, tret dels dos darrers, numerats a llapis per una m i
més moderna; els folis prinier i darrer del volum no van
numerats; I'enquadernació és en pergamí. En el llom
llegim Retorica y otros tralfados i en el f. 5 r., Ad usum
Fr. Jacobi Reus Trinitari. Est2 mutilat, falten els folis 67-121; al final del llibre (ff. 140-141) hi ha un Zndex omnium quae in hoc libro continentur, segons el
qual, les ps. 73 a 121 b, que corresponen als folis 67-121,
contenien una Arte poeticlz i aquesta és precisament la
part que falta. Pel que fa a la resta del contingut, est2
articulat en quatre apartats:

I.

ZI.

Modus variandi oralionem seu copia verborum.
Institutiones Rhetoricae institute a R. P. Fr.
THO. Barceld Lectigre Theolog. et Chatedra, in
UniversitateMaioricensi.

-.
(8) Vid. BOVER: Op. cit., p. 70. No n'he poguf veure cap exemplar. Als fitxers de la Biblioteca Pública de Mallorca aquesta obra est i catalogada com a sermó o , en tot cas, inclosa dins un volum que recull exclusivament sermons impresos, peri, hi deu haver algun
error de catalogació, car a l'esmentat volum (Signatura núm. 12.457, Sala Jun. Serra, Est. 8) no hi figura cap imprks amb aquest
t itol.

(9) Vegeu BOVER: Op. cit., ps. 70-71.
(10) Vegeu BOVER: Op. cit., p. 70.
(11) A l'lnventario de Manuscritos de la B.P. d. M. de Jesús Garcia Pastor (mecanografiat) llegim: "rl'roc.: Libro escolar poseído por:
Barth. ~ u n t a n e r1749; Joannes Antonius Roig y Barthomeus Bordoy". Aquests noms figuren com a EX LlBRlS en els primers folis del MS.

III.

I

Documentos e instrucciones para inteligencia de
la lengua griega compuestos /.../ a 10s 28 de febrero 1695.
Breve tratado de la orthographia.

C) EL MANUSCRIT 478.

És un volum en quart (caixa externa: 215 x 165 mm;
caixa interna: 210 x 150 mm) de 146 folis, paginats a
tinta fins a la pigina 266 i, a llapis de la 257 fins a la 266;
els dos primers i els tres darrers folis són en blanc; I'enquadernació és en pergamí. Es tracta d'una recopilació
de les obres de Tomis Barceló feta per un deixeble seu
de la citedra de Retbrica de la Universitat de Mallorca,
anomenat Baltasar Calafat i Danús. Aquest manuscrit
data dels anys 1696-1697 i al final llegim "Di6se fin a esta obra dia de S. Juan Bautista á 10s veinte y quatro de
junio de el año de el Señor mil seiscientos noventa y siete" (p. 2651, la qual cosa fa pensar que les materies contingudes en aquest llibre fossin el programa explicat a la
citedra de Retbrica durant aquell curs.
A la primera pigina escrita llegim a manera de títol:

Amaenissimum pamassi culminus virdarium. Polyhymniae nemus, humaniorum literarum segetes variis a politiorum artium agricolis seminatae. Sanctissimo angelicoque iubari, D. Thomae Aquinati quinto eclesiae doctori,
divinaeque; mentis interpreti jidelissimo consecrata. A
Balthazare Calafat et danus rhetorices alumno, tanti moderatoris discipulo collecta. A continuació hi ha un escrit en llatí, signat per Baltasar Calafat, a manera d'invocació a Sant Tomis, un epigrama llatí del prevere Jaume Botellas dedicat als estudiosos de Retbrica, seguit
d'un altre poema laudatori I'obra. Finalment trobam un
advertiment Ad lectorem i tot seguit I'Ordo tractaturum

in hoc opere contentorum:
Brevis ac dilucidus R hetoricae tractatus, non solum humanis, sed etiam divinis regularum exemplis concinnatus . p. 1
II. Modus variandi orationes, et parandi
ad in copiam exponit . . . . . . . . . . . . . . 89
III. Ad eloquentiae verticem ascendendum
facillim, trames, tractat, de imitatione . . 99
IV. Diversorum genera progymnasmatum . . . 10 7
V. Eloquutionis optimae regulae . . . . . . . . 123

I.

1

I
-.

(12) MS. 478, p. 127.

VI.

Variorum genera poematum quomodo
deducenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
VI.. Arte de poesia castellana . . . . . . . . . . . 12 7
VIII. Alphabeto griego, norma para escrivir,
y leer la Iengua griega . . . . . . . . . . . . . 2 2 3
IX. Lengua santa, orden y estilo breve para ser instruida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
A les pigines 257-264 hi ha un Index totius huius
operis i a la p. 266 una altra dedicatbria en llatí signada
per Jacobo Botellas,.en data de 1698.

L'AR TE DE POESIA CASTELLANA
A I'apartat anterior hem vist que I'art poetica de
Tomis Barceló es conserva manuscrita en dues versions
(MS. 476 i 4781, cap de les quals no és autbgrafa. El
títol complet ens el dóna el MS. 478: Arte de /poesia /

castellana / en donde / se dan reglas y / preceptos para
compo- / ner qualquier género / de verso castellano. /
Dirigido por el M. / R.P.F. Thomas / Barceló del orden de
Praedicadores, Doctor en De- / recho Canonico, le- / tor
en Filosofia The- / ologia, y lengua / santa, y cathedratico
de Rhe- / tórica en la / Universidad Balearica. / Escrito
por Balthazar cala- /fat, y Danus su discipulo en / el atio
del Señor 1696.
Aquest tractat consta d'un Preámbulo y declaración
de la excelencia de esta arte i de trentaset capítols, en
els set primers dels quals trobam referencies directes a la
poesia catalana aixi com exemples en aquesta llengua,
que I'autor anomena mallorquina. En el Preambulo
I'autor manifesta obertament quin és I'objectiu de la seva obra, aixi com els límits del seu contingut. Com que
es tracta de poques línies, crec que val la pena de reproduir-lo íntegrament:

"Es la poesia una arte tan general que en todas lenguas ostenta sus primores, y de ella podemos dezir que linguis loguitur omnium y, assí,
para que uno seu perfecto y cabal poeta, ha de
saber componer no solamente en latin, sinó
también en vulgar, singularnente en aquellas
lenguas de que comunmente usa, quales son entre nosotros la castellanay la mallorquina.Atendiendo a 10 qual pondremos brevemente en este
tratado las reglas necesarias para componer todo género de poesia en dichas dos lengues".

'

I
I
I

I

I
I
I

I

Notem que amb aquestes paraules I'autor defensa
obertament I'opció del bilingüisme literari, bilingüisme
que, tanmateix, esdevindri diglbssic en el cos de I'obra,
ja que la llengua catalana hi rep un tractament de total
subordinació a la castellana. Tot i aixb, és important de
constatar que la llengua catalana no era totalment bandejada de I'ensenyament universitari en aquell període.
Més amunt m'he referit al dubte de si ens trobivem
davant els apunts que dictava T. Barceló a la seva citedra o si es tractava d'una cbpia d'un original manuscrit.
El fet que en alguns casos els dos manuscrits no coincideixin en els exemples. així com la presencia d'alguna
expressió de caricter col.loquial més prbpia del Ilenguatge oral que no d'un text escrit, ens decanta per la primera tesi.'
Pel que fa a la datació del text que ens ocupa, hem
de tenir en compte que la data de 1696 que figura a I'encapcalament de la versió de B. Calafat pot tractar-se simplement de la data en que aquest enllestí el seu treball i,
en aquest cas, I'original seria anterior.
El propbsit de donar "las reglas necesarias para componer todo genero de poesia en dichas dos lenguas" nom6s Iracompleix en part T. Barceló.
des d'un principi
sembla com si una mateixa regla hagués de servir indistintament per a les dues llengües, per6 evidentment totes són enfocades des d'una perspectiva castellana. D'altra banda, les referencies al catali són sempre en segon
terme i només per donar-ne exemples que confirmen la
regla previament aplicada a la llengua castellana. Hi ha
perb una excepció prou notable en aquest sentit i és
quan parla de la consonincia:

~a

"La 9 y última regla es que para ser dos dicciones consonantes, a mcis de 10 sobredicho, es
menester que tengan el mesmo sonido porque,
aunque tengan las mesmus letras, y el mesmo
accento, si hazen dgerente sonido, no son consonantes, como se ve en estas: Déu, deu, deu;
seu, seu, Seu; tort, tort; fort, fort''.

'

Notem que no fa referencia explícita a la,llengua catalana, perb els exemples adduits són enequívocs i, d'al-

tra banda, el problema de la correspond6ncia grafia-so,
en e l cas de les vocals, no es planteja en castelli. Es d'assenyalar que I'autor faci una distinció tan clara del timbre vocilic i que insisteixi en la repercussió d'aquesta
distinció en la poesia, perque en aquesta Bpoca era ben
generalitzada la tendkncia a la simple visualització de
rimes, per influencia castell,ana. Tot i aixb, cal reconeixer que és un tret excepcional, perque en els altres aspectes segueix la tbnica general d'assimilació a la mitrica, a I'estrofisme i a la versificació castellanes, tant en
I'aplicació de les IlicBncies metriques -quan parla de la
sinalefa, per exemple, o de la sineresi, ni tan sols veu la
necessitat d'incloure exemp~lescatalans-, com en e l recompte sil.libic o en I'oblit de formes estrbfiques genuinament catalanes. En aquest sentit seria interessant
resseguir les possibles influencies de I'Arte poética espafiola de Diego Garcla Rengifo, tan marcades a la preceptiva catalana del segle XVIIII, sobretot a ran de I'edició
feta per Josep Vicen~a Barc~elona,I'any 1703.'
Aquesta tendincia a as!;imilar la preceptiva catalana
a la castellana és tal, que a partir del capítol V l l l ja no
trobam cap altre exemple eln catali, amb la qual cosa el
programa exposat per I'autor en ei PREAMBULO roman
en simple projecte o, i aixb f6ra encara més lamentable,
cal creure que la manca d'exemples catalans inclou una
recomanació implícita de seguir mimeticament els models castellans.
Finalment, cal dir que tots els poemes o estrofes,
tant els catalans com el castellans, proposats com a
exemples són anbnims. Pel que fa als catalans, són de t e ma religi6s i de to molt popular, la qual cosa fa pensar en
la possibilitat que el catedr,itic de Retbrica se servís de
cobles que en aquells moments corrien de boca en boca.
Vegem-ne un exemple:
"A la iglésia catedral
la Verbnica han portada
i Déu del cel nos ha dada
una pluja general
que tant havem desitjada".'

(13) "Las dicciones dissonantes son aquellas que entre si no son consonantes, ni assonantes; como nab'osy coles, pero estas de ninguna
suerte importan para la poesia, porque esta solamente a menester la consonancia o la assonancia entre 10s versos, y faltando una
de estos dos, aunque cada verso tenga su consonancia, pero la copla no vale un clavo". (MS 478, p. 132).
(14) MS. 478, p. 131-132.
(15) Vegeu ROSSICH, A.: Op. cit., p. 27.
(16) MS. 478, p. 133.
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RONDALLES INI~DITES
Cosme Aguiló

INTRODUCCIO
n un article recent, aparegut a "Lluc" en el nú-

E

mero extraordinari dedicat a La nostra cultura
populm,' manifestava haver recollit algunes rondalles inhdites en el terme santanyiner, concretament
dins I'espai lateral i arcaitzant d'Es Llombards, a la vegada que publicava la primera d'elles sota el títol ES

porquer d 'Es Camp d 'en Torrella.
Avui insistiré en el tema donant a conhixer la segona
d'una shrie que, sorto'sament i amb sorpresa per part rneva, en el decurs del darrer semestre, s'ha vist incrementada amb noves aportacions, procedents de les mateixes
fonts.
La finalitat a quh apunta aquest treball és la transcripci6 d'una variant no publicada fins ara d'una rondalla
ben coneguda, juntament amb I'estudi dels caires que en
primer lloc consider més suggestius, deixant de'banda,
per ara, el seu indubtable interhs lingüístic. He de manifestar que, a Mallorca, ja foren recollides dues variants
del mateix conte per dos eminents folkloristes. La primera;que anomenaré A, la recopili Mn. Alcover i, localitzada a Manacor, figura al tom XII de l'edidió definitiva del seu monumental aplec. La B és fruit de les recerques de P. Rafel Ginard, troba el seu escenari dins les

(1)

"Lluc". Número extraordinari, Maig-juny 1980; p. 40.

(2)

Id., p. 24.

(3)

Bartomeu Burguera Vidal, h. "Cantó". 63 anys.

(4) Maria Vidal Salom, h "Traginer". 86 anys.

muntanyes dlArtB, i fou publicada a "Lluc" en el número abans men~ionant.~
La variant C. procedeix d'Es Llombards; aixb fa
que la dispersió dins I'imbií: geogrific s'allargui d'extrem a extrem per tot e l Illwant mallorquí. En serv
quatre versions, C1, CZ, C3, C4, aconseguides les dues
primeres d'un sol comunicarlt
i le; altres dues d'un
altre.4 Com que la versió C1 no fou registrada en cinta
magnetofbnica, abandonaré la idea de la seva transcripció.
Crec que la valoració d'aquesta variant ve condicionada precisament per la consecució de dues versions de
cada un dels informadors, cosa que possibilita la coneixenqa aproximada del grau dl'alteració que sofreix una
variant, no solament al passar d'un a altre comdnicant,
sin6 també per boca del mateix individu quan ha transcorregut un lapse prudencial de temps, que oscil.la, en
e l nostre cas, entre els sis i els nou mesos.
L'ESCENARI NATURAL

Es Rafal des Porcs és iln latifundi que eixampla
els seus dominis al sud-est del terme, quasi tocant el
petit nucli d'Es Llombards, ¡I seguint la vorera de mar
amb una llarga costa no profanada amb cap casta d'act i v i t a t humana, una costa aspra al mateix temps que
bella, amb pocs recers, j sovint amb espadats d'altura

atrevida. El paisatge mostra una terra prima amb I'agreujament de la sequedat, on Sa Bassa de sa Vinya enrevoltada de matotes de rondalla fa tot el que pot per a fer
les funcions d'un petit oasi. En alguns sementers el d l
és excepcionalment profund i no mostra la blancor calcinada tan característica de les tenasses de la marina. Una
antiga sínia, prop de les cases, exhala llastimosament
dins un clos els darrers efluvis del record de la dominació
musulmana, quan aquest lloc, que es deia Benigebidí, encara no s'havia anexionat la veinada alqueria Almunia.
L'espai inconreable, prop de la mar, I'ocupa una garriga
d'ullastres, i, terra endins, un pinar molt peculiar, de sotabosc esclarissat, amb pins alts i drets, de soques netes
de branques i curuculls horitzontals que confereixen al
conjunt la religiositat d'un pal.li monumental. Adjuntem a tot aixb una abundor de vestigis de vellissimes
ocupacions humanes, amb restes talaibtiques a betzep,
també les goles monstruoses d'avencs quasi dantescs,
i de coves gairebé inaccessibles pels humans, perb que
són cau d'una salvatgina mereixedora dels honors d'heroi per la seva resistencia a les pressions de cacadors
sense escrúpols. Tot aixb i la presencia d'una antiga
amb I'afetorre voltada de fantistiques bruixeries:
git6 de diverses llegendes que han germinat pel mateix indret, crec que ha estat la causa que ha fet que
la nostra rondalla trobb, de cara al seu arrelament,
un camp fbrtil i excel.lentment adobat.

ELS ELEMENTS UNITARIS DE LES TRES VARIANTS
Hi ha alguns trets que evidencien que aquestes narracions s6n simples variants formals d'una mateixa rondalla, ja que són elements comuns a totes les recopilacions.
Exposats breument són els següents:
-El personatge protagonista és sempre un esser
monstruós, per tant amb gran poder físic, superior en
potencia a tots els altres personatges que hi intervenen,
per6 les seves facultats per a destriar I'engany dels seus
enemics són esquifides i és capac de travelar un pic i un
altre amb e l mateix obstacle.
-Els altres personatges, animals generalment i persones excepcionalment, són en contrapartida debils f i sicament, perb vius com a centelles, i en les més difícils situacions se serveixen d'una estratagema per a burlar el poder del seu enemic.

(5)

-En les tres variants el monstre es topa amb bestiar
eguí i porcí.
-La mort del monstre mai no l a porta a terme un
animal, sinó I'element huma, que mostra així el poder
i la superioritat que t é sobre l a resta de la creació, i fa
ver aquell adagi que diu que val mes enginy que forca.

LES DIVERG~NCIESPRINCIPALS
-En la variant A el monstre protagonista és un gegant, en la B és un drac, i en la C és un lleó.
-Les topadisses del monstre amb el bestiar oví es
reparteixen de l a forma següent: en la variant A són
quatre xots, en la C1 - C2 una ovella amb el seu petit
i dos xots, en la Cj - C4 dos xots. Manca aquesta escena a la variant B on és substitui'da per una dona i el
seu petit.
-En les variants B i C i ha un monbleg final, on el
protagonista considera les prbpies desgracies i s'adona,
massa tard, de la poca astúcia del seu procediment. En
la variant A aquest monbleg és suplantat per una escena
amb un pastor.
-El protagonista de la variant A mor en mans d'un
pastor que I'engana i el lianca dins un 'pou. El de la variant B el mata un tallador de llenya anbnim, situat estratbgicament sobre un pi. La variant C és coincident
amb la B, perb es d6na e l cas que el tallador de llenya
és de nom conegut i sembla que era un individu que ha
existit en la realitat.
Analitzant les escenes comunes a totes les variants
veurem que el seu ordre d'intervenció mai no és el mateix i que fins i tot canvia en les diferents versions de la
mateixa variant, Bdhuc en les proporcionades pel mateix informador.

El caire onomistic d'aquesta rondalla ofereix, al
meu parer, molt d'interis, sobretot en la seva vessant
toponímica. Es summament curiós observar la microlocalització a q u i arriben algunes variants. e s I'exponent principal de I'apropiació de la rondalla per part
del poble, que la sent com a cosa tan propera a la seva
realitat, que fa desenvolupar el seu argument dins les
terres acostades al seu espai vital.
La variant A es localitza a S'Ermita i a Sa Caba-
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na (Manacor), la B a Es Racó (ArtB), i la C a Es Rafal
des Porcs (Santany i).
La primera és pobra toponímicament, ja que les diferents situacions del seu argument no troben localitzaci6. S I en canvi les altres dues. En la B apareixen els
topbnims Es Coll des Racó, Sa Font Soberana, Es Coll
Rubiol, i Sa Cova. És en les quatre versions de la C on
trobam la major riquesa: Es Sestadors, Ses Barreres de
s'iiostalet, Es Camp Roig, Sa Bassa de sa Vinya, Es
Pins de na Mira, Ses Rotes, Sa Torre de slAlmunia, i
sa Bassa Clota.
Les versions de la variant C permeten constatar que
I'informador situa els diferents esdeveniments de la rondalla quasi invariablement als mateixos llocs, al contar-la
de bell nou, per6 que aquests llocs, existents en la realitat, poden no esser els mateixos als indicats per un informador diferent:
És sorprenent la mort del protagonista de la variant
C en mans del sen Pere Forner, segons una versió, i'del
sen Torrer Vell segons una altra, i és una circumhincia
el fet que aquest personatge darrer hagi existit en la realitat, i és aixl si hem de creure una observacib del comunicant segons la qual era un home nadiu de Santanyí que
estava llogat en Es Rafal i havia per nom Miquel.

ES L L E D'ES
~
RAFAL
Variant C2. Recollida el 14 - XI

- 1980.

Aixd era i no era, bon viatge faga la cadernera, per
voltros que escoltau un aumut i per mi una barcella. Es
llevó d Es Rafal, pentura va esser es darrer llevó que hi
va haver, era un animal ja vei i atxacós, mort de fam, carregat de pruaga i muls de veiura, i un dia estava tan desanat que va envestir a una euveia a damunt Ses Rotes d'Es
Rafal, per menjar-si s'euveia. I li va dir s 'euveia: "Deixem-ho anar un aixo, perque tu vous que jo men aqueix
anyelló tan petit que tanmateix no hi hauria una mossegada per tu i jo l'he de pujar i aixo. Per qut no te menges un xot de llavor?': Vil dir: "Trob que has pensat
bé': va dir es llevó. I diu: "Ido vous. Alla hei ha
aquell". Bien. Es llevó hi va anar i li va dir: "Mira,
-diu-, m 'ha passat aixo amb aqueixa euveia i m 'aconseia que es panxó seria més gros i que m'aniria millor
si te menjava a tu': Es xot va dir: "Bien. Idoi si ho
trobes heu porem fer, perd ¿per que no feim una cosa?,
-diu-, ja vcirem discutir amb s 'altre llevó (vol dir xot),
un dia d'aquests, a voure qui corria més fort. Per qui
no mos provam a córrer?, i tu te menjaras, en tot cas, es
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qui perda de noltros, -diu- perque -diu- jo sostenc
que jo li guany i el sostén que ell me guanya a jo': Dit
i fet heu conten a s 'altrexot. Aquel també ho va trobar
malt raonable, molt bé, i decidiren provar-s6 a córrer
a partir d Es Sestadors d Es Rafal i que sa meta d h i bada seria a Ses Barreres de s'Hostalet. Es llevó via de
fer de batle i els havia de donar s'es-sus. Es dos xots
se'n varen anar a puesto i es' llevó, amb una veu molt
forta, molt poderosa, les va &!onurs'es-sus. Es dos xots
airanquen i ja són partits cap a s'Hostalet, i, amb so mateix amebar,-se coneix que, allo, devien estar pactats-,
els dos peguen mufada, tots dos a la par, un es llevo i
el varen tirar de grapes. Li varen fer molt de mal. Els
se varen fer enfora, i es lleltó heu va haver de deixar
anar un allo. Bien. Ja va esser partit cap a ses cases,
otra ves, i a dins Es Camp Roig hei pasturaven sa guarda de trutges. I varen anar a una trutja que menava una
ventrada de porcellets molt guapos i li diu es llevo a sa
trutja que hei anava per menjar-la-sé, perb sa trutja va
dir, diu: '70 diu- saps que a9m de veia i tirosa i no en
trauras agüier de jo. Per que no te menges es porcellets?,
que vous que el se men tan grassos i seran més bons
de rovegar que jo". Es llevó va dir: "Si, si, si, -diu-,
trob que has pensat bé". ':Pero hei ha una cosa", va
dir sa trutja. Diu: " a m que -diu- van bruts de grufar i fang i aixo, si anhssim a Sa Bassa de sa Vinya, que
és suqui, les faríem nets a dins s 'aigo i llavo les te pories
menjar". Heu pactaren aixi. Iran a Sa Bassa de sa Vinya,
i quan varen esser dins s'aigo, que havia plegut i n'hi
havia molta, sa trutja esverga grufada an es llevó. Ja tenim es llevó per davall s 'aigo,fent es mig badegot, i trutja i porcels cametes me valgucn, cap a ses cases, i es llevó
va quedar alla, brut i enxircar: i en fin. Bien. Aix& no
acaba aixi sinó que l'homo (aquí hi ha un fragment ininteligible) ses seves i 'fina, apro,pde per ulla també sa guarda d'egos. I va anar a una ego i li va dir, diu, diu: "Mira -diu-, he vengut aquí -diu- perqut -diu- no he
berenat, fa tres dies que no he menjat res, o quatre, i
he vengut per menjar-mt unu pollina, aqueixa pollina
que menes': S'ego va dir: "Mira, -diu-, heu trob
bé, si no has menjat fa tants de dies la te pots menjar
-diu-, pero m 'hauries de fer un favor -diu-. Som coixa d'una cama de darrera, no1 sé si em degué aficar una
espina, o no sé que punyetes4tenc -diu-, es cuento és
que la m 'hauries de treure". Diu: "Mem per que?", ell.
I s'ego va alcar sa pota, i com va tenir es llevó a tir li
esverga coqa, i ja tenim es llei& de grapes. S'ego i polli-

neta corren cap a ses cases, cames me valguen, i es llevo
va quedar alli mayerit i mig esturmeiat. S'animal despuis de tants de fracassos i tans de sofriments i tot ako,
(feia una calor tremenda), se'n va anar i s 'asseu a davall
un pi d Es Pins de Na Mira, que diven. Bien. Resultava
que es fomer d 'Es Llombards, que havia anat a taiar llenya, com va voure venir es llevó 'via pujat a damunt aquel
pi, per fugir des llevó. I es llevó alla davall va passar revista, va posar a llamentar-si de qui li havia succeit.
Diu: $s que ben mirat -diu- jo me'n meresc més
-va dir, diu- perqui com és ara -diu- ¿qui m 'ha fet
batle a jo per anar a dar en sus a dos xots de llavor?, ¿qui
m'ha fet bugadera a mi per anar a rentar porcels a Sa
Bassa de sa, Vinya?, ¿qui m 'hafet menescal a jo per anar
a treure espines a sa pota d'una ego?" Diu: ' g s que
també dec esser es més beneit que s'ha vist mai". Diu:
'Saps que valdria, amb lo vei que som i cabota que som,
put5 que caigués una destral del cel i me taias es coll':
O m es forner va sentir aixo, i estava damunt es pi amb
sa destralota, li tira sa destral, amb tota sa forpa, d fer
damunt es coll i va taiar es coll un es llevo. Aixo és 10
que va passar i aixi m 'ho contava mu mare.
ES LLEO D'ES RAFAL
Variant C3. Recollida 1'1 - l l l - 1980.

Es Rafal, hei 'via un llevó. I va estar malalt aquest
llevo, i va esser set o vuit dies sense porer sortir des ses
cau. I com va estar un paquet bé se n
' va anar per veure
si trobaria caga per menjar. I se% va anar a sa guarda de
ses egos, a una ego que menava una poltreta molt guapa,
i va dir: ' X i , egueta! Te menjaré, jo tenc molta de talent ". I ella va dir: 'Bé -s'ego-, pero primer em pories
treure una espina (inintel.ligible). Te menjarris sa poltretu que és més tenra; jo som veia". I el se posa: "Tenc
una espina en aquesta pota". Va dir: "Idoi si, la't puc
treure". I com va estar a punt li esverga copa, i el 'reveixina sa cova, i s 'ego i sa poltreta cap a sa boval. I com se
va aixicar ja no va voure ego, ni poltra, ni res. "Ja la
m 'han feta". Se'n va a una guarda que hi 'via.una trutja amb set o vuit porcellets. "Ai, trutgeta! Ja ballareu,jo
tenc molta fam". I sa trutja va dir: 'Yquests porcellets
van molt bruts per menjar-les-ti. Hem d 'anar a Sa Bassa
de sa Vinya i les rentarem, i llavo faran mengera". 'Bé,
idoi anem-hi". Sa qüestió: com sa trutja heu va voure
a punt, que renteven es porcellets, li esverga grufetjada i
ja el té alla avon hei 'via deu pams d 'aigo. I per avall, sa
trutja amb sos porcellets. I com va sortir ja no va
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voure res. Se 'n va - "bono, bono, ja la m 'han tornada
fer1'- a Sa Torre de s 'slmunia (darrera Sa Torre de
s'slmunia és un tancat), i hei va haver dos xots de llavor i va dir: "Ai! Un o s'altre ballareu,jo tenc de (inintel.ligible)". I el va dir: "Bé, idoi qual? Qual t 'has de
menjar? Saps que farem? Tu posa't as mig, i noltros,
un de cada banda, vendrem a tu, i es primer que vendra,
o es darrer, te menjaras': Sa qüestió: se varen avenir,
i un li pega de davant, i s 'altre li pega de darrera i ja el varen' tomar tenir de gorbeu. "Estic llest!, estic llest!" I
se'n va anar a un pi que hi 'via el sen Torrer Vei, que era
un taiador de llenya, i com va voure es llevó se va retgirar i se'n va anar a damunt un pi. I aquell llevó, tot cansat, mort de fam: "Vaia que ho som estat de beneit.
Com és ara: s'ego m 'ha tirat una copa, sa trutja m 'ha tirat dins s'aigo, es xots ... més valdria 'gués caguda una
destral del cel que em 'gués taiat es coll''. I aquel sen
Torrer estava damunt es pi, zzzzas! li dóna sa destral i
va quedar mort, i ara no hi ha hagut pus llevó en ES
Rafal.
ES LLEO D'ES RAFAL
Variant C4. Recollida el 9 - I X - 1980. .

En Es Rafal un temps hi havia un llevó i se menjava tot 10 que li agradava de sa possessió; era l'amo. I
va estar malalt. I va estar set o vuit dies sense porer sortir. I com va sortir estava mort de fam, i va dir: "Nooo!
JO hauré de fer es cap viu! Hauré de voure si trob caga".
I va 'sortir, i va trobar una trutja amb set o vuit porcellets. I va dir: "Ai, trutgeta! Ja faré panxa contenta!",
Diu: ' 7 que vol dir aixo?". Diu: "NO he menjat res
fa vuit dies, i aqueis porcellets ara seran bons de rovegar". I sa trutja va dir: "No vous que van de bruts?"
Perque era en s'estiu i s'havien bolcats per dins es llot
de Sa Bassa de sa Vinya. I va dir: "Hauríem d 'anar a
rentar-los, abans de menjar-les-ti". Diu: "Idoi anem".
Se 'n van a Sa Bassa de sa Vinya. I ja són partits a rentar
es porcellets. I sa trutja va dir: "Fe't endins que hi ha
més aigo ': I se fa endins. I sa trutja com (el)va voure
sa seva li pega grufetjada un es llevó i el tira a un lloc
que pentura hi 'via deu pams d 'aigo. I 'ranca de córrer
amb sos porcellets, i camétes me valguen. I sa qüestió
que com es llevó va sortir, ni va voure trutja, ni porcell,
res. "Ai Déu meu! Ja la m'han feta bona! Ja la m'han
feta bona!': Va sortir aixi com va porer, i llavl, se passetjava, i va voure una ego, una poltreta de tres O quatre
mesos, grassa que no poria més, una poltreta rotja. I va

dir: "Ai, egueta! No sé de quan no he menjat res, per
mi fa quinze dies. Ja ballaras!" I aquella ego va dir:
' X h llevó! I saps qui? Lo primer, tenc una pota que
em fa molt de mal. Hauries de voure si em treus un bastó, o espina que m'hi vaig ficm". Diu: 'Bé. Idoi vénga". I s'ego li dóna sa pota de darrera i com va oir que
ell culetjava, com va voure sa seva li esverga coca, i el me
tira set o vuit passes més enfora, i s'ego i sa pollina escapades cap a sa boval, cametes me valguen! I com es
llevó es mal de cor li va haver espassat, ni va voure ego,
ni va voure pollina, ni va voure res. ';li Déu meu! Quina mala sort! Ja la m'han tomada fer! Ja la m 'haa tornada fer!': Ja és partit cap a Sa Torre Amunia, que hi
ha un bon tancat, que hi 'via dos xots de llavor, sementals, alhi tots sols. ';li xotets! Ja ballareu! M'he de
menjar un o s'altre. Estic mort de fam!". "Si? I qui
ha estat?': ''He estat malalt (inintel.ligible) un més
que no he menjat res, i ara m 'he de menjar un des dos".
Varen dir: 'Bono, idoi com heu hem de fer?': '7 com
hev hem de fer?". I aquels xotets varen dir: ' 3 ~ ; sque
has de fer? Posci't a suqui as mig, i mida-mos ses passes,
i aquel que am3ard a tu 2s darrer, aquel te menjaras".

"Bé". I el mida coranta o cinquanta passes, un, i ell as
mig com una candela de dret, més alerta que un coni.
I, "es sus". Com les va dir "es sus " cametes me valguen
cap a ell. I els dos, es dos xots, l'apleguen, un de davant
i un de darrera, i ja el varen t'enir en terra, mort de mal
de cor. I cametes me valguen. I el com va porer, se
va aixicar i se'n va anar a Sa Bassa Clota, que hei havia
un piiii, molt groooos! I hei havia un taiador, que taiava llenya, que li deien el sen Torrer, de Santanyí. I va
dir: "Ai! ara ve es llevó. Errt menjara, no tenc cura!".
No sabia com se'n 'via de desfer. I puja a damunt es
pi, aquell homo, amb sa destral amb sa ma. I aquell
lleu6 s'ajeu tot acalorat a d~valles pi, mort de fam.
"Ai! Que ho som de desgraciat! Com és ara, sa trutja m'ha tirat dins sa bassa, s'ego m'ha tirat una coca,
es xots m 'han mort de sa suoda que m 'han pegada, de
davant i de darrera. No sé com hev hauria de fer, jo,
mort de fam! Més valdria que caigués una destral del
cel que em taiis es coll. " I e! sen Torrer estava damunt
amb sa destral: zzzzzas! Li enfloca sa destral, i es
cap va botir un tros i ... I ,nohei ha h p t pus llevó.
I ja esta acabat 10 que io sé.
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DONA I CANCONER
~ a t e r i i aValriu i Llinis

I present estudi 6s un intent de con6ixer el paper que desenvolupava la dona en les relacions
amb I'altre sexe dins la societat mallorquina tradicional. Ajustat a tres punts bisics -enamorament,
sexualitat i matrimoni- i basat en la font de coneixements que suposa el canqoner tradicional, vol arribar a
extreure de les gloses populars la saviesa i la particular
visió del món que posseeix el nostre poble i que reflecteix en totes les seves manifestacions i de manera especial a nivell de literatura popular. Dins el canqoner hi
trobam la vida de t o f u n poble en els més diversos aspectes i, evidentment, la dona hi té una importincia cabdal.
Aquests folis només volen esser una aproximació al
que pot esser una veritable anilisi que ens permeti con6ixer, mitjan~antel contingut del canqoner, el paper
que la dona desenvolupava, i desenvolupa encara avui,
dins la nostra societat. El treball que avui presentam
formaria part d'un estudi més ample que revisaria, sempre a la llum del canqoner, tots els aspectes de la vida de
la dona dins la societat mallorquina tradicional : treball,
religió, ideologia, costums, relacions socials i de classe, etc.
6 s doncs, una aproximació al m6n, sovint contradictori per6 sempre apassionant, de la dona.

ENAMORAMENT
L'amor és e l tema més tractat a totes les literatures,
tant cultes com populars, des que el món és món. No és
estrany, doncs, que I'amor siga un dels temes principals
dels nostre canqoner tradicional. El tema esti considerat
en totes les seves'varietats i analitzat des dels més diversos aspectes.
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Les relacions amoroses homedona abracen els múltiples aspectes de la sensibilit,at humana: la joia, la tristor, I'enyoranqa, el despit, el desig, la gelosia... donen
lloc a cents de canqons on trobam I'home i la dona enamorats, representats amb tot21la forqa i la senzillesa que
aquest sentiment comporta.
Quan anam a parlar de la1 dona no podem deslligarla mai del context social on aquesta neix i creix, ni dels
costums del poble del qual és filla. L'amor és, almenys
dinsia seva plenitud, un sentiment de dos, perb home
i dona no expressen aquest arnor de la mateixa manera,
les convencions socials imposen una diferenciació.
Les gloses amoroses són moltes, perb en trobarem
poques que parlin de I'amor com a sentiment pur; I'amor
abstracte, a I'estil dels poetes cultes, és ali6 al poble, que
canta la bellesa, la grhcia, I'enyoranqa, el despit... per6
amb formes ben concretes.
En parlar de dona i amar hem de tenir en compte
dos aspectes fonamentals: les gloses que ens deixen veure quin és e l paper de la dona dins les relacions amoroses
per una banda i les que per ellles mateixes constitueixen
I'expressi6 de la dona enamoralda.
Tradicionalment i a gairebé totes les cultures mediterrinies el paper de l a dona ens pot semblar passiu al
primer cop d'ull, per6 aixb no és més que el fruit d'una
observació superficial. La realitat, que podem observar
si ens hi fixam una mica més, és que aquesta imatge no
correspon a la realitat social i que I'opinió i I'actuació
de la dona, encara que no al'una manera explícita, t é
gran importincia; pensem en un detall revelador: és la
dona qui du la iniciativa a I'hora dels balls populars.

"S'estimat voldria veure
maldament fos pes camí,
i el me faria venir
com s áigo per una teula."
Pero el problema esti en el fet que la dona no pot
anar "obertament" a cercar I'enamorat; els costums, el
que diran i I'amor propi pesen molt per a prendre aquesta decisió. L'al.lota es queixa d'aquesta manca de Ilibertat que I'obliga a cercar canals molt més subtils per declarar el seu amor, com diu la canqó anterior, o bé es
queixa, com a aquesta altra:

"Amor si s'usanca fos
a cercar-vos aniria,
com un ensensat seria
per places i per cantons. "
EI desig és un sentiment
prou viu dins la dona, perb també prou mal vist, encara que les al.lotes expressen
ei seu desig amb cancons impetuoses
i apassionades
que
res no tenen a enveiar a les masculines:

"Des d'aquifins un el Grme
niria de genoions
per poder gonyar dos dons;
el cel i 10 teu cos, Jaume".
11561875

"Estava que m 'abrasava
per 1'amord k n jovenet,
quant més bevia més set,
s áigo no m 'assaciava".
11591934
altres vegades la can@ és delicada, o bé exaltada, exagerada:

"Jo voldria esser aucellet
tenir ales i volar,
me n 'aniriaa posar
davant ca s 'estimadet".
1/64/1019

"P'enJoan me tiraria
dins un forn de calc en&,
si trobau que aixo poc és
sang del meu cos li daria".
1/69/1104
El desig augmenta amb' la separació, i la separació
ve sovint imposada per causes alienes a la parella; és aquí
on la dona canta amb tristor i rebia l a separació de I'estimat. Per moltes raons, que tots coneixem, acostuma a
ser I'home qui parteix i la dona resta sola a la vila, amb

una espera impacient i nerviosa. El temps passa lentament i el cor de Ifal.lota no t é assossec:

"Hores me pareixen anys
i 10s quarts una mesada.
Si dius que m 'has enyorada
estant de mi departada
bona amor no crec que em guanys':
111O1120

"Si a mi me fos estat be
a veure't seria anada;
com una desbaratada,
ploraria pes carrer. "
11121160
Les causes principals de separacions i absencies que
trobam al canqoner són les que el poble patia aleshores,
i que encara es donen avui: raons de treball -estar Ilogats per missatger per criada, anar a fer feina a la muritanya, etc.-, fer el servei militar, anar a la guerra i també I'emigració, principalment a les Arneriques i a Franca.
Quasi sempre, com ja he dit abans, és la dona qui es plany més de Ifabs8ncia, per la seva immobilitat, perque
ella és la qui queda:

"En veure barca dins mar
es meus uis ja fan canal,
aixt, és que em dóna senyal
de quan te n
' vares anar. "
1/8/98

"Mal no pas aigo calenta
per sa casa de sa neu!
Lluny de vós, estimat meu,
no hi ha pena que no sen tu. "
11121160
Les consequ&nciesque les dones preveuen com a resultat del seu dolor, de la seva enyoranca, no difereixen
gaire de les que estam acostumats a trobar dins la literatura culta. El tbpic de "morir d'amor" és també ben
present a la cancó popular i emprat sovint pel sexe femení. Vegem uns exemples:

"Bartomeu a gota a gota
per tu escamparé la sang,
quan 1'hauré-escampadatota,
Tomeu per tu no la planc. "
I1391608

"En cadena m 'heu posada,
en cadena, bona amor!
¿A qual és mal major,
morir o estar enamorada?"

1I 411642

Amor i mort són dos conceptes que van estretament
lligats a dins moltes cultures. També a l a nostra la dona
que estima ens diu que mor d'amor, de gelosia, d'enyoranca... i tot aixb pren més forca quan l a mort deix8
d'esser un símbol o una paraula buida fdcil d'evocar per
convertir-se en una possibilitat amenacant, com en
aquesta cancó:

.

'2la guerra va mon bé
perqut ordre del rei ho mana
si li am'ba qualque bala
a mi em ferira primer. "
11391599

per6 aquesta mateixa al.lusiÓ pot canviar totalment de
sentit si li donam un to irbnic:

"Se pensava s 'estimat
que em moriria d 'amor
i jo qui amb so cor traidor
mai li deia veritat.
Ja pot estar descansat
que no aniré a cercar-10."
1146171 7

'

:

El canconer arriba a extrems meravellosos de sensibilitat, comparables als dels millors poetes, precisament
amb una cant$ d'amor i mort:

"Vós qui amb so mirar matau
matau-me sols que em mireu,
que m'estim més que em mateu
que viure si no em mirau."
11481763
La vida de la dona dins la ruralia mallorquina abans
del canvi social produit a la segona meitat del nostre
segle era molt senzilla. Una infincia acostada al camp,
a la natura, sovint envoltada de molts de germans, I'aprenentatge de les feines casolanes i camperoles prbpies de
la dona, una absencia quasi absoluta de I'escola ... L'adolesc6ncia potser és el periode més interessant, aquell en
que cal cercar un enamorat, festejar uns quants anys i
després casar-se i tenir fills. L'epoca del festeig és rica en
sensacions i sentiments, en esdeveniments nous per a
I'al.lota. Entorn al ritual del festeig, perqui al cap i a la
f i no és més que un ritual, i tot el que ell comporta -trobades, converses, infidelitats, gelosies, guerrers...-, e l
poble ha anat elaborant tot un conjunt de cancons que
ens permeten de reconstruir com era i quines passes es
seguien.
Per la relació que t é amb e l petit món de la dona ex-

plicaré un poc en q u i consistia tot aixo del festeig tradicional, encara que potser molts ho deveu conLiixer, perque
encara avui resten algunsd'aquests costums a molts d'indrets de la nostra illa. He de dir que mitjancant les gloses podem resseguir el procé!;, pero no establir unes regles fixes; en primer lloc perqui aquestes no existien i
en segon perqui la distincia entre les dates de composició d'una cancó a I'altre impedeix d'establir uns criteris temporals vilids.
Sembla que, almenys antigament, era la mare I'encarregada de trobar marit a la filla, és a dir que casar
les filles era tasca de les mares, vegeu aquestes cancons:

"Una rosa a un m e r
si no la cuien se passa.
També me passa~~é
jo
si mu mare no me casa."
1 1 1/392/2009

"Me fia pren-ho rzmb pacitnci
pren el món així com ve
jo faré sa diligenci
per casar-te l'any que ve."
11 11379l1767
per6 sembla que aquest costum es va anar relaxant i
I'opinió de la novia ani prenent importincia. A més si
els pares no consenten casar la filla amb I'home que ella
vol hi ha altres solucions, com per exemple el rapte, que
la jove esti ben disposta a acceptar.

''¿Per qui no em dau 10 que és just,
com donen el Bi.c:bei el Papa?
Ja no hi ha cosa més papa
que es casar-se mr es seu gust. "
1V/163/1864

"Si no ho volen ra majors
que em comanden fugiré;
estimat meu mel,nniré
a fer mort i vida amb vós."
1 1 1138512071
Per poder anar a la casa (3 festejar cal demanar "entrada" al sogre, ja que sense el consentiment del pare
no hi ha res a fer. Trobam uns dies establerts per al
festeig, dies esperats amb insia pels joves. Dimarts,
dijous i dissabte són dies de festejar, el jove va a la casa el vespre i conversa amb I1al.lota, sota la mirada vigilant de la sogra:

"Dimarts, dissabte i dijous
són dies de festejar,

i jo m 'he d áconortar
amb sos diumenges tot sols."
lVl163/2741

"En anar a festetjar,
¿saps que has de dir 10 primer?
Bon vespre, com va? Com ve?
¿qui em voleu deixar escaufar
i prendre foc per fumar
i seure alla on voidré?
I si la jove et vol bé,
un poc de lloc te fura. "
11165
Si hem de donar cr6dit al cantoner, la dona és molt
fidel, o almenys així se sent quan esti enamorada, i ho
diu ben clarament. Sembla que fer canviar d'opinió a
I'al.lota és molt difícil, i que les pressions socials no
aconsegueixen aturar ni el desig ni I'amor:

"Escolta! ¿Qui no t 'han dit
que per tu m 'han atupada?
¿No saps que fruita vedada
causa millor advertit?
I com més pnvuda estic
de tu, més enamorada! "
'

1112812278

"Japodeu penar mu mare
que no m 'espanta es bastó.
Un jove de tant d'honor
perqut és pobre no us agrada.
Ara vos tom dir mu mare
que no mut s'intenció. "
1113812288
Aquesta afirmació de fidelitat femenina que trobam
repetida a moltes cancons contrasta amb I'afirmació dels
homes que les dones són vaiveres i lleugeres a I'hora de
canviar d'amor:

"S'amor que tenen ses dones
la compm a un lluquet:
s'encén molt, fa molta cendra
pero en un moment es fred. '"
11128/2129

"Ses fadrnes en fan massa
no tenen condició:
en trobar un partit millor
S 'amor no les embaraga. "
També he de parlar dels "guerrers" i les "guerreres",
són aquells que pretenen la mateixa al.lota o aquelles

que s'enamoren del mateix fadrí. La gelosia es fa aquí
present amb tota la forva; la reacció més comuna de la
dona davant Ifexist6ncia d'una guerrera és la ridiculització de la rival o bé de I'enamorat, simulant menyspreu
per ell. Perb malgrat les aparences, sempre podem endevinar un cor ferit. Amagant els seus sentiments vertaders, la dona deixa e l seu "honor" a bon lloc. Perb altres vegades reconeix la superioritat -en riquesa, en bellesa- de la guerrera, i accepta la decisió de I'home. Les
gloses que reflecteixen aquest sentiment són les més sentides i profundes:

"Sa guerrera m 'he mirada
des cap fins un es talons,
i sa brutor des garrons
hi poden néixer ciurons
de catorze pams d 'alqada."
1 1122613977

"Sa meva guerrera du
calces es dies feners,
com no t 'had 'agradar més
jo es diumenges no en puc dur. "
Perb el temperament de la dona mallorquina és en
aquests aspectes extremista; estima i 'odia amb forca,
quasi amb rebia i la gelosia pot arribar a extrems com
el que demostra aquesta can@:

"Més m 'estimariaestar
dins un llit morta o malalta
que veure't rallar amb una altra
i jo que hagués de mirar. "
I123313937
Fruit també dels condicionaments socials i de I'educaci6 és la postura que hom pren davant la infidelitat, i
que és ben distinta quan la infidel és la dona. Quan I'alIota és fadrina I'home que la creu infidel pot deixar-la
sense cap tipus d'explicació, perb si ja és casada el minim que fa és atupar-la:

"Qualsevoldona casada
que s'entretén amb fadrí,
saps que li pot pervenir?
de s 'homo qualque tupada. "
11 1138511883
Quan I'amor mor la dona amaga els seus sentiments
ferits davall una capa d'indifer6ncia o burla, encara que
qualque vegada aquesta burla és vertadera:

"M'he fet un vestit de dol
enrevoltat d 'alegria,

'

.

i el m 'he posat cada dia
des que s'estimat no em vol. "
I126614550
Per6 aquesta burla arriba en algunes cancons a extrems vertaderament exagerats, on I'expressió de la dona
no té res a envejar a les més fortes paraules d'algunes
gloses masculines:

"An es meu estimadet
jo no li vui gens de mal:
Déu li do pigota i tinya,
ronya i mal de queixal. "
1 1 11124014049

MATRIMONI
El matrimoni és la culminació normal de les relacions de festeig abans esmentades. Sembla que és un
dels objectius prioritaris dins la vida de la dona, m'atreviria a dir que dins e l món rural és I'únic que dóna sentit
a la seva vida, allunyada com est5 sempre d'altres aspectes de la vida social. Casar-se i tenir fills, aquí s'acaben
els projectes de I'adolesc6ncia.
Entorn del matrimoni el canconer t é tota una filosofia: Casar-se és renunciar a un tipus de vida per assolir-ne un altre ben diferent, és una cirrega feixuga perb necesslria per a la formació completa de I'home i de
la dona. El canconer és aquí, com la vida mateixa, sovint contradictori; per una banda trobam cancons que
alaben la vida dels fadrins al mateix temps que aconsellen de casar-se; que exalten el sentit prictic a I'hora
d'elegir company per6 rebutgen el fet de casar-se per interks...Són, en definitiva, cares d'una mateixa moneda.
Algunes vegades, és trist, perb és cert: El matrimoni sembla reduir-se a un intercanvi de serveis. L'home
es casa perque ha de menester qualcú que li faci el menjar, que li renti la roba i li espassi les calors, i la dona
perque I'home la mantenga. Es a dir que en alguns casos es té un sentit del matrimoni completament utilitari.
El paper de la dona dins la vida matrimonial és, segons diuen les cancons, de sotmetiment i obediencia.
Trobam moltes gloses que ens parlen d'homes que atupen la dona, no ja per infidelitat, com hem dit abans,
sin6 per coses més petites -tan insignificants com rompre un plat- cosa que en dóna una idea de quina era la
situació de l a dona casada enfront del seu home. He de
dir que el canqoner sovint resta indiferent davant la violkncia física en contra de la dona, o bé la rebutja explí-

citament, perb gairebé mai no defensa aquest fet.

És

evident que trobam cancons en qu6 la dona es queixa
d'aquesta situació injusta, per6 no gaire, ja que és conscient que no trobari ressb dins la societat, ni homes ni
capellans -que també són hornes- no l a defensaran, i les
dones no gosaran tampoc, perqu6 normalment encara
tenen por.

"Trista de mi de:ditxada
poc m 'hadurat s 'alegria!
Anit passada novia
i avui ja m 'ha atupada. "
11 1140312204

"Encara no hem acabat
es pa de ses nostiresnoces,
i ja m 'ablaneix ei%ossos
amb un tronc mul esporgat. "
1 1 1139812106
D'altres vegades pero és I'home qui ho posa tot en
mans de la dona i deixa d'aaiumir les funcions que, pel
seu sexe, la societat li otorgai. 6 s a dir, deixa "comandar" la dona. Perb la societat fa befa d'aquests homes,

i':

aue volunt5riament, per la ritó que siga, deixen minvar
el seu poder:
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"Quasevolhom0 que es casa
i sa dona el corretgeix,

un bon cabresteli'mereix
per acabar de ser ase."
1 1 1138912140
Un tema en el qual incideix molt e l canconer és el
canvi que hi ha entre el matrimoni vist des de fora-fadrins i la realitat de la vida en comú: la joia de les noces
és ef imera.
El tema de les sogres és inevitable. Aquestes dones,
que al cap i la fi són com les altres, prenen als ulls del
gendre o de la nora una fisc~nomiacompletament distinta, quasi diria malkfica. El canconer les acusa d'esser
llestes -en el sentit de maliciones-, ambicioses, xerraines, murmuradores i avaricioses. Nores i sogres xoquen,
perqu6 sovint tenen interessos distins i s'insulten com
just ho saben fer les dones. 1a
. nora es venja de la sogra

directament, o bé pel camí de rebaixar el fill, perb la sogra mai no queda endarrera, en van i en vénen:

"Saps que has de dir a tu mare?
Que s'empatx des seu redol,
que si per nora no em vol,
jo encara no 1 'he pregada!
I estaria afrontada
. que es fii seu me fos mirada
tant per s 'ombra com pes sol."
111/3411/2348

Quan s'escudella es calenta
no la deixeu refredar."
pig. 138

"Quantes n'hi ha que de dia
per no res peguen un crit,
i per un fadri en sa nit
mig Mallorca trescarien."
També el plaer que proporciona I'acte sexual a
la dona, plaer no exent de por i dolor a l principi, el
trobam al cantoner:

"Sa nora no em té respecte,
tant és amb jo com amb tu.
A tothom troba defectes
i ell en té més que ningú."

"Sa fia d 'en Pilla-Cristos
quan li entraven s'espasi
sa mare la va sentir,
dins es llit amb uns bons giscos. "

1 1 1/41 112347

pig. 73

SEXUALITAT
Com dins altres camps de la vida, el paper de la dona dins el camp de la sexualitat és de submissió. Perb
altra vegada ens trobam amb un tbpic que no resisteix
una observació mínimament seriosa. Dona i home, cada un des del seu angle, viuen tot el ritu de les relacions
entre els sexes, malgrat repressions i prohibicions, eclesiistiques o socials.
La dona de la ruralia mallorquina no és, ni molt menys, una frígida, perb I'expressió del goig sexual no és en
ella tan usual com a I'home, sempre més alliberat -i "tolerat"- en aquest aspecte. Els reflexos de la sexualitat femenina els trobam tant a les cancons fetes per
I'home -molt donat a contar les seves aventures sexuals- com a les prbpies de la dona. És ella qui, amb paraules clares i senzilles, ens permet coneixer tots els aspectes del seu concepte de sexualitat.
El desig, que quasi mai s'expressa d'una manera pública, sinó al contrari, d'una forma ben explícita, és un
dels temes més cantats per la dona. Vegem unes cancons:

"Diras a sa meva amor
que vénga prest dema vespre,
perquh tenc sa meva nespla
que rebenta de picor."
pig. 136

"Una poma, dues pomes
tres pomes fan un ramell.
Quan ve se dematinada
sa poma cerca s 'aucell."
%u mare, casar, casar,
que es partits no vénen sempre.

'2Pollen~aes pollencins,
després que I'han ajaguda,
ella diu, tota dolwra:
Si me7 deixassis endins
ja me tendries segura. "
pig. 73
Dins l a sexualitat de la dona hi ha ,un punt fosc, una
cosa entre prohibida, migica i secreta: el cicle menstrual,
que va estretament lligat al poder migic de la lluna, a la
simbologia de la sang i al sentiment de pecat. La dona és
considerada impura durant els dies que formen la "mala
setmana" per emprar una expressió del poble. En aquest
període les relacions sexuals es consideren nocives i tampoc no es poden realitzar altres feines que sembla que no
tenen res a veure amb el sexe. Recordem la prohibició,
viva encara avui a alguns indrets de la nostra illa, d'obrar
el porc quan es t é la menstruació o de collir determinades
plantes, també la recomanació de no tocar aigua. Transcriuré algunes paraules d'en Janer Manila sobre aquest
tema que crec interessants:

"Les menstruacions són, efectivament, considerades com les consequincies de la caiguda. D'aqueste manera es fa caure sobre la dona la responsabilitat del pecat original, i uix6 justifica I'ancestral antifeminisme que ha caracteritzat gran part
de les cultures mediterranies. "
Janer Manila: Sexe i cultura a Mallorca: el canFoner. Pig. 48.

6 s a dir el poble du a terme una feminització de la
culpabilitat partint d'un fenomen físic que li és al mateix temps familiar i desconegut.

No abunda e l canconer en aquest tema, pel seu mateix caricter de tabú. Les poques gloses que trobam són
gairebé totes obres d'homes, ja que la dona sent una espicie de vergonya a I'hora de parlar d'una cosa que l a fa
impura als ulls de la resta de la comunitat.

'XLlota: que t 'hasferida
amb sa fauc un es genoi?
que veig taques pes rostoi,
o tens sa temperratina?"
plg. 133

"Cada cent anys i no més
hi ha un eclipse de lluna.
Sa meva dona en té una
que s'eclipsa cada més. "
plg. 133
La virginitat és un altre dels mites que enrevolta
el sexe de la dona. Dins la nostra cultura, podem dir
que fins avui, s'ha tributat un veritable culte a la verge.
Trobam gloses on s'aconsella a la dona conservar la virginitat fins després del matrimoni, com una garantia
d'honradesa i honestedat o bé, ja en un pla més apocaliptic, se les amenaca amb les penes i 4 s focs de I'infern
de no fer-ho aixl. Moltes vegades les al.lotes o les seves
mares presumeixen d'una virginitat que la comunitat ja
sap perduda, i aquí comencen les ironies, els dobles
sentits i les rialles:

"Ella jura i peGura
que fadri no 1'ha tocada,
i n 'esta més engronsada
que una figa flor madura. "
I124914254

"Sa mare la m 'alabava:
-No n'és tocada de mans.
Es impossible gennans
que una llebre amb tants de cans
no tengui cap estocada."
plg. 184
La virginitat és una qualitat irrecuperable, un cop
perduda no es torna a retrobar mai, i e l canconer ho recorda a les al.lotes:

'Safadrna és un mirai
com una peca de vidre
i com esta consentida
ja no toma a soldar mai. "
11115011364

"Sewau la virginitat,
sols que ningú v c al~ can^.
Morir fadri no é ~pecat,
:
per ventura serern sants!"
11136411503
Les cancons reflecteixen la manera d'esser i pensar
del glosador i, per extensió, de molts d'altres que formen
comunitat amb ell. Aixb és el que ens permet trobar
dins les cancons moltes i cliverses opinions sobre e l
naie
txi
tema, i més si aquest .tema fa al.lusi6 a les dones,
un camp on tothom hi vol dir la seva. Des de la cantó
més reaccioniria fins a la més liberal, des de la repressió
més clara fins a la invitació a l i 3 bauxa.
Si la repressió fa desbordar la imaginació i canvia el
sentit de les paraules, podem dir que el poble ha emprat
tots els recursos que li ofereix la llengua i ha reelaborat
tot un codi sexual, prenent les imatges de la vida quotidiana, del treball, de la natulva i fins i tot de I'església.
Potser e l sexe de la dona sia un dels elements més rics
en denominacions. Poc puc afegir en aquest sentit a
I'estudi realitzat per Janer Marlila entorn a aquest tema
i la seva classificació em sembla vilida. A I'illa és evident que l a denominació mtis freqüent quan hom es
vol referir al sexe de la dona é:i la de "poma", fruita símbol a totes les cultures mediterrinies. Cancons que ens
parlen del sexe de la dona, de la seva aparinca, mida,
utilitat, fets, etc. en trobam (a caramulls, prova evident

'

de la importincia que li dóna e l poble, malgrat, com ja
he dit abans, prohibicions i represions.

"Id 'una altra casta en sé
que les diuen del sospiro;
a un hom0 quan ja l'hi té
no li solen dar respiro. "
pig. 167

"Vós teniu una fi~nteta
enrevoltada de joncs;
ets aucellets que hi van a beure
hi beuen de genoions. "
pig. 172
"Es rameller de sers dones
n 'és bo i fa mala olor;
molts diuen que en tastar-10
tant si és pobre com senyor
n 'és de ses coses nzés bones."
'X1.lotes voltros teniu
ermig de s 'enforc~rdura

una figa flor madura
espipellada de niu. "
pig. 165
Un altre punt determinant de I'anatomia femenina
s6n els pits. També aquí empra e l canconer mil formes
diverses per designar una sola cosa. Entre els noms més
emprats podem trobar els de "taleques", "bultos", muntanyes, coques, panets i en general tot all6 que ens pugui recordar el concepte de protuberincia.

"Ella li va dir plorant:
-Toni, digués 10 que em falta?
I ell va respondre en veu alta:
- Ses taleques de davant. "
pig. 129

"Madona que estau de grassa,
no'vos temeu des mal temps,
si se rompen es sotens
hi haura mames per tot placa."
pig. 129
El mite de la dona frCgida per naturalesa no té lloc
dins l a cultura de que parlam, les gloses que fan al.lusiÓ
al plaer sexual de la dona són moltes, tant de forma
directa com soterrada, vegem-ne algunes:

"Per un pic que m 'ho va fer
se pensavp haver-me morta.
Jo tenc sa poma més forta
que s'encruia d 'unferrer. '"
"Sa dona em deia: pitja!
Jo li va& dir: No tenc pes!
Si vols sebre quina hora és
són devers les onze i mitja. "
pig. 121
Si parlam de dona i sexe hem de parlar també

d'aquelles dones que fan del sexe la seva professió. Les
denominacions són moltes, des de la usual de "puta" a
I'eufemisme de "dona torera", passant per bagassa, meuca, berganta, donota, etc. Tot per designar aquella
que exerceix e l que en diuen la més vella professió del
món. Per l a seva presencia al cangoner podem dividir-les
en dos grups: les dones del poble amb menys prejudicis, les que podríem anomenar dones ficils, que
potser no rebutgen I'ocasió d'un contacte sexual fortui't, per6 que es dediquen a una altra feina i aquelles
altres que fan del sexe e l seu treball diari. Les primeres són vistes amb ironia, malgrat que la seva escala de
valors sia un poc distinta, són un membre més de la comunitat. Les segones en canvi estan marginades de la
societat. Les dones les rebutgen totalment i els homes
encara que tractin amb elles les presenten a les cancons
sempre de forma grotesca, quasi esperpentica:

"S 'anellde dotze pessetes
que na Coloma traura,
ella el se va guanyar
d 'esquena dins ses mongetes. "
"Ses putes de Son Fonoi .
la tenen com un garbell,
passegen un foradell
que hi poden pasar un genoi. "
Es difícil treure unes conclusions d'aquesta breu
anilisi. Potser dir que e l canconer és un conjunt interessantíssim per a I'estudi dels costurns d'un poble, que desmitifica molts d'aspectes de I'esser femení creats tant per
la literatura com per la societat, que la dona que hi trobarn reflectida és la dona viva i quotidiana, que ens mostra molts d'aspectes que han reprimit les imposicions
socials i les repressions religioses i que... cada lector en
tregui les seves prbpies.

El material emprat per a la confecció del present treball prové de tres fonts distintes:
El Canpner popular de Mallorca. (Volums I, I1 i 111). Ed. Moll, Mallorca.
Quan la can@ l'he trobada a aquest recull ho indic així: volum/pagina/núm. de la canqó.

El Ebre de G. Janer Manila: Sexe i cultura a Mallorca: el Canpner.
Quan la can@ pertany a aquest recull indic només la pigina.
Gloses recollides personalment; són aquelles que no duen cap tipus d'indicació.

UN ROMANC SOBRE EL FET D'ARMES
A SOLLER DEL 1561
Miguel Pons

mayo de 1561 por 10s vecifilos de Sóller contra el ejército de moros que invadió esta villa.
Com deia, e l

"Diumengea XI del mes de Maig en l'alba clara..."'

'

A Pau "Cerol", en el seu proper
segon aniversari, i a tots els
amics de Sbller.

glosat, -un romanc- esta c?scrit en castelli, cosa ben
freqüent, encara que els glosadors solien emprar les
dues llengües. Si e l glosaclor és mallorquí acostuma

ntre els glosats Ppics mallorquins localitzats no
són freqüents els referits a farments anteriors al
segle XIX. Aixb no vol dir que no n'hi hagi d'aperduats. El Canpner Populmde Mallorca, del Pare Rafel Ginard i ~ a u ~ i ,aporta
'
alguna glosa acostada al
temps dels moros que denuncia la Situació lamentable
dels mallorquins fins arribat el segle XVI Il. Bernat Vidal i Tomis tamb6 ens proporciona una can~ósobre e l

E

glosar en la llengua prbpia, perb si el rimador, O versificador, més que poeta, 6s de f ~ r ano hi ha dubte que
utilitza el castelli malgrat el tema sia d'ací. El romanc
del fet histbric de Sóller 6s anbnim. L1indicatiude Es
propiedad fa poca llum. L.'autor, aixb sí, coneix en
detalls i menudencies ['atac moresc, els noms de lloc
i delspersonatges.
MossPn Josep Rullan i lMir a 1865 no havia publi-

mateix tema.3 Més nombrosos, sens fer llarg, s6n els
que mencionen reis, reines, polítics i Personatges subjectes de la Histbria. L'historiador Joan Binimelis, nadiu de ~anacor.4en la seva Nueva Historia de Mallorca y de OtrUS islas a ella ad~acentes,~inicialment escrita en catali i publicada en c a s t e ~ ~ inclou
i,~
Un gl0Sat 0 codolada sobre els agermanats,' que repeteix
Quadrado
i del qual en d6na notícia Antoni NO-

cat encara ,1 Historia de SÓiler en sus relaciones con &
general de Mallorca.'
Desconec la total bibliografia
de M
~ ~ ~~ ~l Ésl llautor
P~ ~
~dnuna
. Adoració de las
tres Reis ~ a g 1~2 isde la Literatura popular mallorquina,'3 introducció i estudi dels glosadors Pau Noguera

guera.g La lluita de les germanies a bilallorca compren des de I'any 1521 al 1523.
El combat que avui record esdevengué e l dia de
sant Ponc, a 11 de maig de 1561, i no fou d'agermanats
contra cavallers i homens d'honor sinó Una lluita més,
una altra lluita ferotge, en defensa de la llibertat i dignitat personal dels mallorquins contra e l poder de la
moreria, en plena Ppoca gris-daurada de I'imperialisme universal de Felip 11. El seu títol, en castelli, 6s:

Historia del b d a n t e hecho de a r n s ganado el 11 de
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"Cerol" -el 7 de setembre del 81 celebrarem e l segon
centenari de la seva naixenl;a-, N'Andreu Coll "Tamboru i en sebastiiMarques "de Sa Portellau. A Literatura popular mallorquina no fa menció del glosat referit a la gloriosa gesta sollerica de 1561.
Mossen Rullan i Mir escriu en les dues llengües. És
un defensor de l a cultura popular. Ataca la Casa dels
Borbons i les seves instGucions, la qual cosa "declari
que la IIengo oficial fos la castellana. Les actes d'aquestes corporacions qu'antes eren una joya de mallorquí
pur, clá y llampant, seescriguerenen foraster tant macarrbnich qu'haurien fet plorar de bon de veres a n'en
Cervantes". Per aquesta ma'teixa raó i, a la vegada, per

la defensa que fa de la llengua popular i pels coneixements que tenia de com era conservada al poble i com
es transmetia per via oral, sospit si Rullan i Mir podria
ser I'autor del romanc. A la plgina 4 diu: "D'aqui
treuen origen la multitud de codolades, gloses, rondayas,
contarelles, y potxes de genero satirich cualque vegada, que feien les delicies de tota la concurrencia a les
reunions. A.tot aixb, que no era pbch, s'hi agregava les
narracions de I'Historia Sagrada, vides de sants, batalles
de moros, preses d'esclaus, etc., contat amb gracia y forca que reclamava cada genero." Tot, em fa cavil.lar.
¿Era Mossen Rullan I'autor del glosat de la nova i cruel
embranzinada dels moros? Si no ho era, el que la a;
arromancar coneixia, fil per randa, la situació geogrlfica de S6ller. el seu paisatge privilegiat, I'esdeveniment
per mar i per terra i I'honorable comportament de Ses
Valentes Dones de Ca'n Tarnany, el comportament dels
petits herois locals com també els espais-escenari de les
lluites. El prevere Rullan, al capltol tercer de la seva histbria teixeix un elogi a S6ller, a la bellesa de les dones, ...
De tot, creu, en devia estar informat Occhiali pels esclaus sarrai'ns que retornaren a Alger.
¿És un disbarat pensar si I'autor podria ser Joaquim
Maria Bover, home de febrosa imaginació romintica, que
publici, a 1856, Historia de la expugnación de Sóller por

el ejército de Occhiali, Capitan-Pacha de Tunez, y victoganuda por 10s vecinos de aquella villa en mayo de

M

'

L'Ajuntament de Sóller va prendre I'acord, e l
1561?
21 d'octubre de 1855, d'anomenar Bover para su inme-

diata publicación, una detallada descripción del referido
hecho histórico.

'

A vegades Rullan i Mir segueix a Bover i altres I'esmena. Entre la publicació del treball de Bover i e l romanc hi ha nou anys de distincia i, sens dubte, s'hi contemplen moltes d'afinitats. No seria gens estrany que
Bover, experimentat en el tema, a partir d'una realitat
histbrica, elaboris un romanc a I'estil de I'ipoca i d'una
manera anbnima e l publicls a la impremta d'En Pere Josep Gelabert. En cas de no ser Bover I'autor, és evident
que e l seguia de molt a prop. Fins aquí ningú m'ha pogut informar de la coneixenca del glosat il.lustrat amb
un dibuix ingenuista i bel.lic, que comparteix vlries
escenes.'
L'estructura del glosat no difereix dels glosats del
XIX i com a molts d'ells esti dividit en dues parts. La
llengua emprada, com he dit, és el castelli. 6 s un romanc de versos de vuit síl.labes. Els 156 versos de la
"Primera parte" rimen a u i els 163 de la "Segunda parte" rimen eu. El recompte sil.libic és correcte i la rima
molt pobra, sovientejant els verbs i els substantius f l cils. L'autor sabia de les maneres dels glosadors i especialment la manera de cloure una part per a continuar-la
a la següent. Como se vera después / / e s esta parte

aqu i acaba.

,

HISTORIA del brillante hecho de armas ganado el dia 11 de mayo de 1561 por los vcci~iosdc S6llcr contra cl
ejército de moros que invadió esta villa.
PRIMERA PARTE

Era una noche de mayo,
Cuando las .azules aguas
Del mar de Sóller, galeotas
Salidas de Argel cortaban.
Lienas iban de corsarios
Formando muy fuerte escuadra
Que al mando de Ochovali
Quiso armar una emboscada
Y apoderarse de Sóller
Como cumplia á piratas.
Solo en las galectas iba
gente ruin y desalmada
Que en Argel y Berberia

''

'

Vivian vida viliana
Y que al oro se vendian
Sin tener conciencia ni alma.
De 10s floridos vergeles
Que á Sóller cubren y esmaltan,
De sus bosques encantados,
De sus po6ticas playas,
Los corsarios berberiscos
Conocian la alta fama,
Y siempre contar oyeron
De Mallorca y sus comarcas
Elogios mil que cautivan.
Y aquí emprendieron su marcha.

'

Liegan de noche ante el puerto
De Sóller y se preparan
Los desalmados corsarios
A abordar aquellas playas.
Procuran en el silencio
Acometer sus hazaiias
Mas viendo que hay un castillo
Que al puerto defiende y guarda.
En vez de entrar en el puerto
Hácia levante ellos marchan
Y se dirigen al sitio
Que punto de la Illa llaman.
Aili 10s viles corsarios
Su desembarque preparan
Y nada aun han sibido
De aquella costa 10s guardas.

Pero Dios que simpre vela
Para el bien de buenas causas
Quiso que fueran 10s moros
Descubiertos por 10s guardas
Del modo mas impensado
Y manera mas estraña.
En una de las galeras
Un esclavo allí remaba
Que era natural de Sóller,
Bartolomé Valls se llama.
Para que saber pudiesen
Los guardas 10 que pasaba
Un gran grito dió diciendo
Fondo,fondo,á la llegada,
Por 10 cual le castigaron
Con rigor 10s que mandaban
Las galeotas, porque vieron
Que su plan desbarataba,
Pues en seguida llegó
A noticia de 10s guardas.
Estos presurosos corren
Ni un solo instante descansan,
Y van á dar el aviso
Al pueblo de 10 que pasa.
Ya desembarcado habian
Los moros al rayar el alba,
Y se dirigen al campo
Donde 10s nuestros estaban,
Habiendo 10s capitanes
Sacado ya á la campaiia
Su muy reducido tercio
Para presentar batalla.
Los mil setecientos turcos
Que saltaron á la playa
Dos divisiones formaron
Y echado por sendas varias;
Mientras que al salir el sol.
La una el tercio avistaba
Cristiano , en la poblacion
La otra veloz entraba,
Saco daba al vecindario ,
Las doncellas cautivaba,
Y profanando la Iglesia

'

'
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Cometió maldades tantas
Que hasta hirió á 10s sacerdotes,
Que dentro la iglesia estaban.
Muy grande el conficto fu6
De 10s que en el campo aguardan
Para romper el combate
La hora ya señalada.
Detras de ellos ya se oian
Las voces desesperadas
Que sus padres y sus hijas
Pidiendo auxilio lanzaban;
Enfrente ven á mil turcos
Que con sus armas avanzan,
Disparando sin cesar .
¿Donde primer0 les llama
Su deber? idonde es mas justo
Que 10s cristianos vayan?
En tan terrible momento
A 10s mas sábios se llama
Para escuchar su opinion
Y al fií y al cabo se adapta
El plan de Antonio Soler,
Veterano de gran fama
Del ejtSrcito del Rey
Que Cárlos Quinto se llama,
Que era sargento de SolltSr
Muy valiente en las batallas.
El auxilio del Señor
Arrodillados reclaman .
Y con el mayor denuedo
A 10s infieles atacan.
A la voz tan conocida

'

De SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA.

Con valor luchan 10s nuestros,
Defienden su honor y casa,
Y riegan con sangre infiel

Aquellas bellas comarcas
Donde las flores se crian
Donde 10s pájaros cantan
Donde en vez de voz de muerte
Voces de vida se alzan.
Despues de duro combate
Vuelven 10s turcos la espalda,
Sin que la voz de su gefe
Pueda darles esperanza
Quien sostiene con muy pocos
El peso de fuerte carga,
Que aguerridos 10s cristianos
Contra Ochovali avanzan.
Por el puente de la Mar
Los fugitivos rodaban
Y alcanzados por el fuego
Y las cristianas espadas
Espiran muchos dispersos,
Pierden banderas y armas,
Y el gefe espira en el campo
Herido de una lanzada,
Y al ver10 huyen temblando
Los pocos que le quedaban,
Y á ocultar van su ignomínia,
Refugiándose en sus barcas.
Mientras que nuestros valientes
Mirando ya esterminada
La division de 10s turcos
Que allí de luchar acaba,
Acuden pronto á la villa
Por otros turcos saqueada,
Para librarla tambien
De una gente tan villana,
Como se ver6 despues
Pues esta parte aquí acaba.

SEGUNDA PARTE

Derrotados ya 10s turcos
En el campo, á Sóller vuelan
Los valientes cristianos
Donde 10s turcos se ceban
En horrorosos delitos
Y á todo el mundo atropellan.
El fiel Antonio Canals
El prirnero se presenta
Corriendo con su c'aballo
Y al instante á Sóller llega,

Mas no le es fácil entrar
Porque le hacen resistencia
En la calle de la Luna.
Tambien en la calle Nueva,,
Y se dirige con otros
Al punto La Creu de Pedra
Y de allí van hacia el Singla
Para impedir de que huyeran
Los turcos con su botin,
Mientras la villa saquean.

En el Singla están ocultos
Los nuestros, y allí acechan
A cuantos infieles pasan
Que van á embarcar sa presa
Y hacen horrible matanza
Donde esta alta eminencia.
En tanto en Sóller corria
Sangre cristiana y en ella
Iba en cada gota triste
La infamia atroz envuelta
Los cristianos eran pocos
Y no bastaban apenas
Para luchar en el campo
Y tarde á la villa llegan.
Los moros luego que saben
Que allí 10s cristianos vuelan
Toman opuesto camino 'O
Y á buscar van sus galeras
Mas encuentran una parte
De las cristianas fuerzas,
Y una batalla reñida
Tienen en la cual pelean
Con valor y con denuedo
El buen Juan Castañer Neva,
Juan Ripoll de Fornalutx,
Bartolomé Pons Barqueta
Pedro Ferrá el Petit,
Salvador Rullan de BLeda,
Y otros valientes cristianos
Que el botin del turco llevan,
SalvBndose pocos turcos
De tan horrible refriega.
En S6ller escenas tristes
Que valor grande revelan
Tuvieron lugar, debido
A hechos que solo prueban
Que en Sóiler saben ser h6roes
Aun las mugeres mas tiernas.
Digalo 10 que la historia
En sus capitulos cuenta.

A robar su casa vuelan.
Solo dos pobres mugeres
En esta casa se encuentran
'i ven que un turco ya sube
Por la ventana, le acechan,
Y no teniendo arma alguna
Ven la tranca de la puerta,
La cogen con valentia
Y un recio golpe con ella
Descargan en el infiel
Y le aplastan la cabeza.
Cogen ellas el cadáver
Y por la ventana 10 echan.
Y con el hieren al turco
Que á subir tambien empieza,
Y con la tranca tambien
Le matan con furia ciega
Habiendo tan grande hecho
Que Sóller vivo presenta,
Merecido que cada año
Bien solemnizado sea,
Y que á las Valentas donas
De Can Tamañy se recuerdan.
Ilustres nombres la fama
De hijos de Sóller presenta.
Que en este hecho glorioso,
Brillarán con gloria eterna.

'

El noble Juan Angelats
Capitan de Sóller era,
Y de heróico'valor
DiÓ incontrastables pruebas
Anirnando á 10s cristianos
Con entusiastas arengas,
Por esto hoy Sóller toda
Su nombre ilustre conserva,
Como guarda el de Soler,
Miquel Canals que no ceja
Nunca en la lid, Casasnovas,
Mayol, Torres que pelean
Con valor, y Castañer,
Arbona, Baró que ostentan
Sus hechos con noble orgullo
Los que hoy 10s representan.
Estos son 10s nobles triunfos
Que á sus hijos Sller cuenta
Cada año el once de mayo.
Y es justo que ello asi sea,
Porque así sus nobles hijos
Hechos brillantes, recuerdan

Digalo de can Tarnañy
Las renombradas proezas
Hecho que por ser glorioso
Refieren de esta manera:
Juan Casasnovas, que el dueño
De la casa Tamañy era,
En la calle de la Luna
Asistia á la pelea
Y en tanto dos viles turcos
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Que á ser valientes y buenos
Les aconseja y enseña.
Setecientos treinta y uno
Los infieles muertos eran,
Y veinte y siete cristianos
Tan solo muertos se cuentan.
Segun las crónicas dicen
Y esto nuestros triunfos prueba.
Ruda lecciori 10s infieles
Llevaron en la pelea
Y muy pocos á huir llegaron
Ocultos en sus galeras.
Esto nos dice que nada
Hay en el mundo que pueda
Vencer á un pueblo si tiene
llustre sangre en sus venas.
Y si el amor patrio siempre
En su corazon se alberga.
Feliz, Sóller, que ademas

De tener frondosas vegas
Y fuentes y flores ricas
Tienes historia tan bella
Donde hay un Juan Angelats

Y unas donas tan valentas
Como las de Can Tamafiy,
Y héroes que sus hojas llenan.
Por esto eres de Mallorca
La mas preciosa perla,
Siendo de 10s viajeros
El encanto y la riqueza
Que presurosos acuden
A contemplar tus bellezas,
Y á ver el once de mayo
Tu alegre y solemne fiesta
Que un hecho grande y glorioso
A nuestra isla recuerda.

NOTES
Guasp y Vicens Palma, 1876. El comencall del romanc "Era una noche de mayo / a~andolas azules aguas... " recorda e l Romance del prisionero. "Que por mayo era, por mayo... " Els historiadors Bover i Rullan coincideixen
amb frequencia en la descripció del paisatge de Sóller. Un i altre es mostren efusius clavant la primavera sollerica,
silenciosa i pacifica, torbada per I'estat de guerra. Al romanc no hi manquen descripcions eloqüents a la vegada
que informa que fou de nit la malifeta i més envant: "Ya desembarcado habian / 150s moros al rayar el alba. "
Era a les primeres clarors de la festa de sant Ponc: "Diumenge a XI del mes de Maig ICZDLXI en l'alba clara" Moss6n Rullan prefereix seguir a Mut, que concorda amb els llibres de Cort Reial de Sóller.
(1)

Dels llibres de Cort Reial de S6ller citat per Moss6n Rullan i Mir a Historia de SÓi!ler, p. 82. Impr. de Felipe
Guasp y Vicens Palma, 1876. El comencall del romanc...

(2)

Rafel Ginard BaucB: Cangoner Popular de Mallorca. Vol. lli. Ed. Moll, Palma de iVlallorca 1970. "Els treballs
i els dies".

(3)

Bernat Vidal i TomBs: Moros en la costa, "Semana Santa" 1964, inselta: Moros a la costa / moros a Cabrera,
de treballs una embosta / i poc pa a sa panera.

(4)

Vegeu Llorenc Pérez: Relaciones de causa de fe de la Inquisición de Mallorca. "Fontes 'Rerum Balearium".
Vol. ll (1978) Núm 1, pp. 224-226.

(5)

Juan Binimelis: Nueva Historia de Mallorca y de otras islas a ella adyacentes. I mprent:a de José Tous, 1927.

(6)

Conec una tarja.de Moss6n Alcover a Pere Josep Serra i Cortada, del 23 de gener dei 1918, que diu: Amic estimat! / Rebuda la seva de dia 16, li agra- / esc la seva felicitació per St. An- /toni 1. En quant an el Codi Binimelis, / de 194 fols que té, just mos ne fal- / ten 19 a copiar. Tod d'una que / els higerr~cppiats (no deixam la feina
de la me), prou que / li enviaré dit cbdic. Si el / vol abans, ho diga. Supos / que el mos deixerB acabar de / copiar. De lo contrari, ens / impossibilitaria la publicació l.Comendacions a la seua 1 senyora l.Son efectissim /
i agrai'dlssim / Antoni Ma Alcover pre/.

(7)

Joan Binimelis: Op. cit., Vol. V, pp. 260-264.

(8)

J.M. Quadrado: Zslas Baleares. Apéndice 8, p; 631.

(9)

Antoni Noguera: Ensayos de critica musical. Est. Tipogrefico de J. Tous, 1908, p. 40.

(10) Palma. lmprenta de Pedro José Gelabert, 1865 (Es propiedad).
(11) Palma. lmprenta de Felipe Guasp y Vicens. Tom 1, 1875 i Tom 11, 1876.
(12) Impr. de "La Sinceridad". S6ller. 1895. F. Guasp, 1910 i 1924. A vegades signa "Per un aficionat".
(13) S6ller, "La Sinceridad", 1900.
(14) "S6ller". Imprenta Balear á cargo de D. Francisco de P. Torrent. 1856.
(15) Bover: Op. cit., "Ayuntamiento de Sóller".
(16) Una vegada enllestit el present treball he trobat a la Biblioteca March I'obra teatral de Francisco Cerdo: Juan
Angelats, diaama histíjric, original, en tres actos. Palma, Impr. de Juan Colomar 1862. "...La historia de Sóller

de mi buen amigo D. Joaquin Maria Bover me facilitó el camino... "

(17) Les naus, seguint I'esmentat llibre de Cort Reial, apuntat per Mossen Rullan, foren "XXIII fustes y galeras

exides de Alger, per a dar salt a Soller (Rullan i Mir: Op. cit., p. 82). "Son XXZIZ vaxells grossos, axigaleotes
com galeres, langan en terra de mil y setgents homens, tots a ma, bellisima gent y molt en orde" (A.R.M., L.M.,
R. 20., a. 1560-1563. F. 23 V. citat per Alvaro Santamaria Arández: El Valle de Sóller y Mallorca en el siglo
XVZ. Impr. MarquBs, Sóller 1971, p. 346). Binimelis, Mut i Bover no encerten. Fra Bartomeu Frontera (Relación de la victoria alcanzada por 10s vecinos de Sóller contra 10s turcos, en mayo de 1561. Cbpia de l'existent
al Convent de Sóller, realitzada a 1833 per Fra Bartomeu Frontera. Rullan: Op. cit., Aphdix 2, p. 746) i e l
Llibre del Comu de Preveres, de Sóller, (Relaciónde la victoria alcanzada por 10s vecinos de Sóller contra 10s turcos, en 11 de mayo de 1561, sacada del libro de Comun de presbiteros de nuestra parroquia. Ap6ndix 3 , Rullan: Op. cit., p. 770), en compten 22 galeotes groses. .
(18) Ocovali, també Ochivali, Ochiali, Occhiali, Axuali, Ociali, Auxuali, Euldy Ali, Luchali, Uluch Ali, Ulutx Ali,
Kilis Ali, Elche Alí, El Euch Ali, noms aportats per Santamaria (Santamaria: Op. cit., pp. 343-344). El nom,
segons Santamaria, era Lucca Galleni, nadiu de Castelli, Calabria, a principis del segle XVI (Santamaria: Op.
cit., p. 344). No obstant, Andreu Arbona i Oliver explica que el seu nom cristii no consta per cap lloc i detalla els motius de I'abnegació del jove calabrés ("Sóller". 5-V-1956).

(19) És probable que algun moro o turc captiu o ex-captiu dels mallorquins servis de guia a I'empresa del desembarcament. Santamaria cita un esclau de Mossen Tomis de Puigdorfila (Santamaria: Op. cit., p. 353). Organizados
los esmadrones de los moros, y guiados por 10s practicos ... Como tal cuenta Bover a Bartolomé Valls. La falsedad de esta noticia nos hace sospechar de la verdad de muchas otras... avanzan sin obstaculo alguno, cautivando a
uno de 10s guardias que se hallaba en el punto del desembarcadero" (Rullan i Mir: Op. cit., pp. 86-87). Encativaren En Joan Arbona, Mama y ayes, de Fornalutx, que era "coixo e indispost"(Rullan i Mir: Op. cit., p. 78;
i F. P6rez i Ferrer: Notes histlrriques. Aportació a la HistGria de Sóller. Mailorca 1974. ,"El desembarco de
1561", pp. 28-31).

(20) "Pronto conoció Occhiali que su desembarco seria dificil en aquel punto, y que la empresa era mas ardu de 10
que se figuraba porque dificilmente podia desembarcar su gente de a r n s y mantener 10s buques en un punto dominado por los fuegos de la Fortaleza" (Rullan i Mir: Op. cit., p. 86).
(21) "Dos piezas de artilleria habia roto ya ésta disparando contra el enemigo, cuando la escuadra sale repentinumen-

te del Puerto y dirige sus proas hacia el acantilado del Coll'de la Illa, vulgarnente conocido con el nombre de Las
Puntas" (Rulian i Mir: Op. cit., p. 86).
(22) Si Bartomeu Valls va dir fondo seria amb tota la forca de I'inima, amb un crit més sonor que el so de corn per
alliberar els sollerics de caure dins una desgricia com la seva. A I'entorn de Valls hi juga la fantasia de Bover:

'Aunque de las relaciones que hemos visto escritas de aquel tiempo aparezca el nombre de Valls con el odioso
adjetivo de renegado, no creemos que k t e pudiese dársele porque en el consejo de Sóller, en 25 de enero de I562
se hizo presente que Bartomeu Valls esta catiu en Berberia" (Bover: Op. cit., p. 42). Per6 també 'Ymstado su
primer intento de tomar tierra en el puerto por estar este bien custodiado lo verificaban en el acantilado de Las
Puntas, mejor conocido por el nombre de Coll de la Illa, lugar que les designara Bartolomé Valls, natural de Sóller que, según 10s manuscritos de aquel tiempo, habiendo renegado en Berberia de la religidn católica, lo llevaban
en la armada para que les orientase ya que en el acto de desembarcar, ya en el saqueo como buen conocedor de
las casas en donde pudiese recogerse buen botin" (Bover: Op. cit., p. 42). Mossen Rullan I'adverti de la falsedat
encara que Bover fes el seu cap envant.

(23) Hi ha bastant d'acord amb el nombre de turcs. Mut est6 conforme amb els llibres de Cort Reial de Sóller i escriu
"desembarcaren 1700, ó I800 moros y turchs ab XXIII fustes y galeres exides del Alger" (Rullan i Mir: Op. cit.,
p. 82), "mil y set sents turchs que havian desembarcat... " Llibre del Comu de Preveres (Rullan i Mir: Apendix 3,

OP.cit., p. 770).
"Anaven de esta manera 10s turchs acostanse en el camp dels cristians a escaramusatjarse a distancia de 400 pas-

ses; estant de aquesta manera descubriren 10s cristians una part de la vila, que estavt?plena de tnrchs, qui venien
per las propias espaldes, y com pensaven 10s corsaris y tenien per cosa molt certa, que havian dc trobar la gent cn
el llit se havian donat per assó tanta pressa en la navegació de 1700 que havian desernbarcat fent dos esquadrons
per fer major presa et ab major prestesa. Se partiren dits dos esquadrons encaminantse cada un per una part de
la vila dexant en mitx 10 barranch, y ab designe de sacatjar cada un la sua part de vikz; 10s 700 turchs prengueren
per la part de Binibassi para sacatjar la vila de la part de tramontana,y Sadfu Array ab 10s 1000 turchs la millor
gent se parti per la part de la mar para sacatjar la vila per la part del mitjom ab desigrze de que se trobave gent de
armes desbarataró tot" (Relación de la victoria alcanzada por 10s vecinos de Sóller contra 10s turcos, crl 11 de
mayo de 1561, escrita por el Dr. Binimelis en 1591. Rullan iMir. Ap&ndix 1 , op. cit., p. 741).
(24) ' D e 10s mil y trescientos hombres de armas, la mayor parte genizaros, que habian d'esembarcado,formaron dos
escuadrones que constaban de seiscientos cincuanta cada uno, con sus correspondientes jefes y banderas. El que
tomb el camino del N. que por el puente de Binibassi se dirige a la VILA D'ALLA', fud el que llegó a la población
con la felicidad que apetecia; pero la otra fuerza, que era la destinada al saqueo y nnina de la VILA D'ASSA, se
d i w por la via del S. que conduce a ella, que es el puente de LA M.d y CAMP de S'OCA" (Bover: Op. cit.,
p. 46).

'Zlegados a la playa, Isuff divide su ejército en dos cuerpos, y dispone que rnarche ,flanqueandola Mola, el uno
por el cluitino de Son Llampayas, de Son Aviñona y puente de Binibassi, y el otro por el camino del Puerto y
puente de La Mar" (Rullan i Mir: Op. cit., p. 87).
(25) 'Xa iglesia parroquial fue la parte donde 10s moros se dejaron cuer con mas furia, como que ofrecia mayor cebo

á su codicia. Derribadas las puertas, solamente quedaba por vencer la débil resistenrcia de 10s ancianos sacerdotes mossen Aguiló i mossen G u i l l e m Rotger" (Rdan iMir: Op. cit., p. 96). Binimelis no dóna notícia de la
mort dels dos clergues i s í Fra Frontera i e l Llibre del Comú de Preveres. Mut i Bove~rsegueixen els fets anteriors
de ben prop.
Les imatges dels sants foren mutilades a arcabutzades i coltellades. "Tiene la Virgen de la Esperanza cortada
una mano" (Mut, Vicente: Historia General del Reino de Mallorca..., 1645. Edici15de Moragues iBover, Palma 1841, p. 586), "pegaren coltellades en 10s retaules y figures qui trobaven, com se pot veurer en la figura de

Nostra Senyora de la Esperanca qui ab una coltellada li tallaren mitxa ma, y ab la figtrra de Maria Santissima (qui
ara se troba a un altar de la sacristia) tallaren 10s dits de la md y a un minyonet Jesús que aporta en 10s brasos
li tallaren un bras" (Rullan i Mir. Apendix 3, op. cit., p. 772). Fra Bartomeu Frontera copia "donantlos coltellades com se pot veurer en la figura de Nostra Dona de la Asunció, un a qui ab una coltellada li tallaren un bracet, y arribat a la figura de Nostra Senyora de la Esperanca de 10s honorables tixadors de lli li romperen el coll"
( R u h iMir. Apendix 2, op. cit., p. 753). Bover parla de la Madona de I'Esperanca i no de I'Assumpta, que fa
encativar falqament, pels moros (Hi pot haver un error en relació a la Mare de Déu Assumpta, -Mare de DBu Morta, Mare de Déu d7Agost- que la iconografia presenta al llit de mort o al moment d'esser pujada al cel). Rullan
es limita "Maltrataron y acuchillaron las imagenes de 10s santos; y desplegaron su sa~?acontra las de la Virgen"
(Rullan iMir: Op. cit .,p. 97).
(26) Una vegada més insisteixen en "mil turcos': que diferia de Bover que n'apunta "seiscientos cincuenta cada uno".
Al crit de via fora, els vells, les dones i els minyons, lliures de les mans i de la brutalitat dels moros, es retiraren a
les muntanyes. Els qui resten tiren junta per organitzar més que un pla d'atac un pla de defensa. I s'acudeix al
vell heroi de cent campanyes imperials, en temps del CBsar Carles, el Sargent major Antoni Soler, que havia est a t militar de vocació servint vint anys a la Corona. Dominador de la ciencia prictica de la milícia la va poder
aprofitar a favor del seu poble, sempre en risc d'invasions. El Virrei, a 1553, li concedí el cirrec d'alferis. A
1555 era sobrestant de les obres de la torre del Coll de s'llla, després enderrocada pels moros quan la invasió
de 1561. Obstenti el cirrec de Batle Reial. Lloctinent de Capiti, ... Malgrat tot I'ancii lluitador va viure reclbs
dins la pobresa, alleugerida per alguns donatius a petició del Virrei Guillem de Rocafull i del Capiti Antoni Angelats. Possiblement morí cap e l 1585.

(27) El testimoni el proporciona Mut: '2rrodillados 10s nuestros, invocaron el favor del cielo y embistiendo con re-

solución y valor, se vió luego en 10s moros mucha confusión" (Mut: Op. cit., p. 57) ' y que nos encomenem a
Déu Nostro Senyor, a la miraculosa figura del Sant Crist del convent, a la seva santa Mare, en el P. sant Francesch
de qui tenim en esta villa un molt relisos convent, en el gloriós aposto1 sant Jaume patró de les Espanyas y en
el gloriós San Jordi qui ab moltes ocasions ha ajudat a este reyne de Mallorca" (Rullan i Mir. Aphdix 2, op.
cit., p. 756) "y postrats tots per terra ab gran devoció y Ilagrimas suplicaren a S.D.M. que 10s afavorís en aquella necesitat tan gran, posant per intercessora la Reyna de 10s angels Maria Santíssima y el gloriós Sant Jaume
patró dEspanyaV (Rullan i Mir. ApCndix 3, op. cit., p. 773). "Conformados 10s cristianos todos con el consejo de Soler, se arrodillaron, dirigieron de nuevo sus oraciones a la Virgen Maria, a sen Jorge y a Santiago" (Bover: Op. cit., pp. 30-31. El mateix Bover posa en boca del Capitl Angelats una oració a la Mare de Déu; op.
cit., pp. 3 9 4 )
Santiago y cierra España recorda el crit de combat dels soldats cristians d'altres parles en batalla contra la moreria i mai podia esser dit pels sufrits i valerosos mallorquins.
(281 ‘Zas cristianos, valerosament, esvestiren dit squadró a dit Pont de la Mar, y romperentlos; a hont mataren motls

moros, encalsantlos fins al Coll de S7lla" (Santamaria: Op. cit., pp. 375-376). 'Alsarense 10s cristianos y arremeteren contra 10s turchs que prest 10s alcansaren, y en am'bar a ella comensaren a matar y a degollar a cuants alcansaren, era tanta la perturbació dels turchs, que ninguna resistencia feyan sino procurar cada un a salvarse, y
llansant molts de ells las armes y cuant ab si aportaven, Supfu general de ells era hom0 corpulent, pesat, y ja vell
y vahent que 10s seus 10 desemparaven y que ell no podia comprar la vida, apres de haver corregut 2000 pasos
determina perdre la vida ab les armes ab la ma" (Rullan i Mir. Aphndix 1, op. cit., p. 742) "Vehent 10s cristians
que 10s turchs se separaven y se anaven fortificant arramateren y desbarataren a tots y mataren la major part del
esquadró y al matex Supfu general y mostra be son pit y animo valerós perque pelea sempre fins al morir, mata1
ab una llanzada Pere Bisbal alias Garrove" (Rullan i Mir. Aphndix 1, op. cit., p. 744). 'Aquilos nostros feren
grans proeses y hazanyas: entre estas no fonch la menor que feu Llorens Castanyer alias Sentura, el cua1 com
hom0 animós y esforzat, ab gran valor y pericia de armes, apunta 10 seu arcabuz a un Baxi(que vol dir alférez)y
feu tant bon tir que 10 ferí en el fiont ... y vaent que aun alanava, ab gran bri0 prengué la seva espasa ó afilat
alfange y li taliú el cap donantli moltas alfanjadas" (Rullan i Mir. Aphndix 2, op. cit., p. 760) "10s mas de 10s
corsmios se despeñaron por precipicios y derrumbaderos a que estaban aminados 10s bajeles, no cesando 10s
nuestros de arrojar piedras, que dem3aban y hacían rodar a 10s moros el monte abajo" (Mut: Op. cit., pp.587588). El puente de LA ilhf que no podia recibir en sus pretiles el escesivo número de turcos que a vez se agol. paba para pasarlo, fué el primer suplici0 que encontraron 10s soldados de Occhiali" (Bover: Op. cit., p. 51).
Semblant testimoni, amb curioses variants, ofereixen els historiadors i cronistes de la pugna. La primera part
fineix amb la victhria sollerica al Pont de la MA/ i el retorn velocissim a Sóller dels triomfadors per alliberar la població dels atropellaments, robatoris i altres delictes del muslim. Esdeveniment que dóna entrada a la segona
part del romanG i tambe' de I'escaramussa. "Altre part dels turchs ab bons pilots que aportaren, fossen pasats
per altra part a la vila y comensaren a saquetjar y robar" (A.R.M., L.M.R., a. 1561-1563, f. 23.v. Citat per Santamaria: Op. cit., p. 387).
(29) ''Envia luego a la vila al valerós mosson Antoni Canals, hom0 de molta prudencia, judicant per el seu bon ingeni
y esperiencia era el mes proporcionat, com tambe era rich, poderós y tenia un bon cavall... Arribat que fonch
la vila va veurer que el carrer de la Lluna estava tot ple de moros qui ja comensaven a entrar per la plaza, y així
com á prudent y sabi prengué per el carrer nou" (Rullan i Mir. ApCndix 2, op. cit., pp. 753-754). "Havent
antes 10s capitans enviat a mosson Antoni Canals ab un cavall que aportave, para que procuras que las donas y
minyons fugisen a la montanya y arn-bat a la vila va veurer que 10 carrer de la Lluna estava ple de moros... Arn'bant pues 10s nostros en el Single tornaren atras per defensar y alliberar la presa de donas, minyons y roba, que havien presa los que havien saquetjada la vila" (Rufla i Mir. ApCndix 3, op. cit., p. 775). "En el punto llamado
Sa Creu de Pedra encontro cuarenta hombres armados que venien de Buñola para socorrer a 10s de Sóller... Em-

boscados 10s de Sóller en el Singla hicieron allí una terrible matanza, pues perecieron en aquel puttto cuantos
turcos pasaban con su presa para dejarla en sus galeotas, unos alacenados, Y otros ~zplastadospor 10s peñascos
que 10s cristianos hacian cuer, desde la eminencia, al lugar del desembarcadero':
' A l entretanto, noticiosos 10s que destrozaban la villa de que 10s nuestros se dirigian a ella, empezaron el degue110 de mugeres y niños" (Bover: Op. cit., pp. 58-59).
(30) '2mabarenja 10s turchs ab la presa y descobriren 10 camp dels cristians qui estaven a ,punt esperantlos a pas, pensaven que no podian escaparse de las suas mans, dexaven tota la pres y saco y ab las alfanges desembainades comensaren á pegar per las donas, doncellas y minyons que aportaven presos matantne molts ab gran cruesa" (Rullan iMir. Aphndix 1, op. cit., p. 744).
Bover escriu: "Dirigianse a Sóller con el mismo denuedo que siempre habían demostrado;pero 10s turcos, que
ya 10 recelaban, tomaron un camino opuesto, se marcharon precipitadamente á buscar sus galeotas, y al encontrar á su paso una parte de la fuerza cristiana, que al intento se había desviado, tuvieron una batalla muy reñida,
en la que pelearon con valor Juan CastaAer Neva, Pedro Ferrá Petit, Juan Ripoll de Fornalutx, Bartolomé Pons
Barqueta, Salvador Rullan de la Bleda, y otros, cuyos nombres ignoramos" (Bover: Op. cit., p. 61).
El romanc va a la vora de Bover i els mateixos noms s6n repetits per Rullan i Mir. Els mallorquins es veren
aidats per un grup de bandejats de distints pobles de I'illa, com conta Binimelis, Mut, la Crbnica del Convent de
S6ller copiada per Fra Bartomeu Frontera, el Llibre del Comú dePreveres, Bover. Andreu Arbona i Oliver parla
d'una dotzena "de maquissards, ayudados por sus perros de presa" (Andreu Arbona iOliver: Factores decisivos
en la victoria del 11 de Mayo. I11 "Sóller", 7-V-1955).
L'autor del glosat n'oblida la gosadia de les Valentes dones de Ca'n Tamany, aureolatles d'heroi'citat i tendresa.

(31) Mut historia amb mesura I'esdeveniment sens mentar nom ni lloc precisos. Hom no s,sp on acaba la llegenda i comenta la histbria. El copista de .la Oónica del Convent proporciona el nom de la casa de Jaume Tamany i repeteix la contarella del moro, la bota de vi, les dues doncelles i la mort del moro a coos amb 'la barra de la porta,
Santamaria, com Bover, transcriu Johan Tamany i no Jaume. Bover dedica quasi la totalitat del capítol vlle
a I'aventura de Ca'n Tamany (Bover: Op. cit., pp. 64 i següents) "Amenazada la casa de Tamany, a tiempo

que su propietari0 Juan Casasnovas estaba combatiendo en la calle de la Luna, por dos turcos de 10s que se ocupaban del saqueo;'sólo había en ella las hermanas Francisca y Catalina,y no pudiendo evitar que uno de ellos, ayudado por su compañero y con el ausilio de un leño, entrase por la ventana en la habiiración principal, tomaron la
trunca de la puerta, por no tener á mano ninguna herramienta de labranza" (Es troba Joan iMiquel Casasnovas.
Bover anomena als dos. Joan, propietari i,també su querido h e r m o Miquel. Andreu Arbona iOliver diu que el
germA nomia Joan. "...fitJuan Casasnovas, tinico hermano varón, soltero, de las doncellas Francisca y Catalina
de Ca'n Tamany, las famosas Valentes Dones...". "Sóller", 30-IV-1955). Mossin Rullan s'acosta a les germanes
Francisca i Catarina Casasnovas que, juntament amb el germi Joan a Can Tamany "vivían alli del producto de
su hacienda" (Ruilan iMir: Op. cit., p. 101). F. Pérez i Ferrer aprompta informació de les germanes Tamanyes,
m6s pagades de privacions i pobrea que de la Ilui'ssor dels joiells (F. Pérez iFerrer: Op. cit., pp. 32 isegüents).
Les germanes Tamany representen I'esperit de lluita i I'insia de llibertat d'un poble endogalat per I'opressió
constant i que cada any -com ho recorda el romanq-ho rememora S6ller. Les Valentes germanes pertanyen a
la galeria de fills il.lustres de Sóller,' per mirits propis i defensa prbpia, i al seu costat el capiti Joan Angelats,
I'entusiasta arengador de les milícies rurals.

(32) Bover publica el parlament dirigit al poble. Els traydors, damnosos animichs de nosrre senyorDéu, volen tiranizar vostres cases, robar vostres bens, desonrrar vostres molers éfilas" (Bover: Op. cit., p. 34), com també dibuixa una mena de quadre plistic, de perfils romintics. ';rirrodilladoen medio de la pla'za el valiente, aunque reducido ejército de Sóller, inclinadas las cabezas sobre las cajas de sus arcabuces, y besada, a la antigua usanza, la cruz
que formaba el puño de su daga, recibió la bendición de mano del sacerdote que alcababade celebrar el santo
sacrifcio de la misa; y el intrépido Juan Angelats, colocado en el centro de su gente, dijo en alta voz la siguiente
oración: Y' vos veja Maria, mare Sanctissima de Deu nostro Senyor, vos tramatenz com á faels christians nos-

tras suplicas y pregarias,... donantmos coratje y sforq per obtenir una sencera y cumplida victoria fins a luxar del
tot destruits y abatuts als infaels" (Bover: Op. cit.,pp. 39-40). Per a Joan Binimelis, Joan Angelats és "homo
valerós y esforsat, y en la guerra molt animós" (Rullan iMir. ApBndix I , op. cit .,p. 741). El cronista del Convent narra una aparició, " se alzaren de la oració ab tan gran animo, y ab particular el capita senyor Angelats:
el Senyor 10 afavori, enviantli un jove molt hermós y briós y li digué: "Envestiu esta maldita canalla, que jo som
en favor vostro, no temeu que el Senyor vos donará gloriosa victoria" y dit axo no se sabé noves mes de ell, ni
se sabé qui era; y axi judica el dit capita que era el gloriós sant Jordi" (Rullan iMir. ApBndix, op. cit ., p. 759).
I e l mateix cronista "miraculosament alliberats de tan gran apreto y perill y alcanzada gloriosa victoria; y del
capitá ~ n ~ e l ayt sde 10s sollerichs se divulgá el seu nom per totas las nacions y tenian gran temor 10s contraris
de ells" (Rullan iMir. ApBndix 2, op. cit .,p. 763).
A l mural de la glorificació s'hi arrepleguen i componen altres herois, marcats per la sang i la mort. Miquel
Canals soldat molt practich ... segons Binimelis (Rullan iMir. Apendix 1, op. cit., p. 742), mori a la refrega del
Camp de la Mi, i afegeix Bover 'berdió la vida el valiente Miguel Chnals, que tanto se habia señalado en las antenores batallas" (Bover: Op. cit ., p. 53). Segons e l llibre del Comun de presbiteros, "mataren un valentissim

soldat natural de Sóller qui se deya Miquel Canals hom0 de grans forsas y animo travessant10 de part a part
ab una escopetada,y aquímateix caigué mort" (Rullan i Mir. Apendix 3, op. cit., p. 774).
Bover a les acaballes dfEspugnaciÓn de Sóller por el ejército de Occhiali, inclou el relat de la Missa de difunts,
entre sons de campanes i plants i una imaginació florida. Presideix e l Virrei Guillem de Rocafull, i "no faltaron
las valerosas donas de Can Tamañy, que acudieron inconsolables a rendir el ultimo homenaje de caridad cristiana a su querido hermano Miguel, inmolado barbaramente por 10s turcos" (Bover: Op. cit., p. 80). És Miquel
Casesnovas que lluiti al carrer de la Lluna i mori "a manos de un genizaro" (Bover: Op. cit., p. 67). Bover
i Rullan van a la par a I'hora de concedir merits i subrallar valors a Bartomeu Mayol, de la Baronia, a Joan Torres,
a Antoni Arbona, del Raig, encativat. A Llorenc Castanyer, Sentura, que arcabutzi un boixi i li doni de coltellades fins a deixar10 mort. La seva valentia és notificada pel cronista anbnim del Convent, pel Comun deprebisteros i repetida per Mut, Bover, Rullan,...
Fra Guillem Baró del Convent de Jesús, de Ciutat, acudí a lluitar contra els profanadors de la parrbquia... i
armat d'una ballesta assegeti cinc turchs... En donen testimoni Bover (Bover: Op. cit., p. 68) i Mossin Rullan
(Rullan iMir: Op. cit .,p. 102).

(33) El nombre de mort, ferits i captius d'un i altre bándol difereix entre els historiadors. Moss6n Josep Rulla i Mir,
com a recopilador de dates i dades s'acompanya de la present taula.

Amb un nou cant a Sóller i als seus héroes que sus hojas llenan..., i la recordanca de la festa que torna cada any,
cada once de mayo, fineix el romanc, e l glosat, de l'alba clara de la festa de sant Ponq de 1561.
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"SABA MA RZNENCA " I LA LLUITA CULTURAL

DEL NACIONALISME A LLUCMAJOR (1916)
Maties Garcias Salvi

LLUCMAJOR A PRINCIPIS DE SEGLE
finals del segle XIX Llucmajor visqué una profunda crisi econbmica per causa de dos fets: L'esvai'ment de les plantacions de vinya per la fil.10xera i I'enfonsament de la indústria del calcat per la p b dua del mercat de les Antilles.
Superats aquests mals moments, durant les primeres
decades del nou segle, s'inicii un lent procés de rellanqament i revitalitzaci6 econbmica.
Aleshores la població era -segons el cens de 1910de 9.663 habitants, xifra poc més o manco mantenguda
durant els anys posteriors, amb tendgncia a I'augment.
La base econbmica tenia els seus fonaments en tres
sectors: El camp, la indústria del calcat i -consequgncia dels altres dos- e l cornerc. Com assenyalava la premsa local de 1'Bpoca:

"Lluchmayor es un pueblo rico; a m a r 10 contrario seria negar la realidad, ya que basta mirar
su agrkultura, su industria y su comercio (...) para ver que en Lluchmayor tienen vida propia".'
Si feim una anilisi d'aquests sectors econbmics ens
trobam que, quant a I'agricultura, les vinyes arrasades
per la fil.loxera havien estat substitui'des per plantacions
d'ametlers i garrovers.

A més, continua el procés de parcel.laciÓ de grans
propietats en finques de més petita extensió, moltes vegades en minifundis que pasaven a mans de treballadors
i menestrals desitjosos de posseir una mínima seguretat
econbmica, sobretot durant la vellesa. Entorn de I'any
1913 s'establiren Son Nogu:era, Bennoc, Son Mesquida,
i el Comte dlAyamans posava en venda Son Rubi i Ca
~'~ereu.?
Així i tot, el latifundisrne dels grans propietaris s'estenia encara arreu del terme, especialment a la marina,
tot i que els decadents botiifarres anaven transpassant la
propietat de les possessions a la burgesia de nou encuny,
que es constituia en un nou -estrat de "senyors". N'és
un cas representatiu, I'any '1914, la compra de Son Noguera "destinándola a la pro~duccióny quinta de recreo"
per part de la família Ripoll, propietiria de la fibrica
d'aiguardents.3
Paral.lelament s'introduien innovacions tgcniques
que milloraven les eines de cultiu : Segadores, batedores,
peladores d'ametles, ... feien -en molt petita escala- la
seva aparició davant els pageljos Ilucmajorers.
Pero I'any 1914 la sequedat i I'escassesa de pluges
varen fer venir temps molt clificils per a tot el poble i especialment per a la pagesia.
L'altre sector econbmic amb pes específic era la indústria del calcat. ~er'fer-nosuna idea de la seva impor-

-.-."Lluchmayor", 1974;
(1) FONT OBRADOR, B.: Lluchmayor en 10s afios 1912 y 1913. Articulo~e informaciones del ~,emanar¡~
pig. 10.

(2) Op. Cit., pig. 7.
(3) FONT, B.: Lo nostra vila a I'any 1914. Compilació d'articles i informacions locals del setmanari "L.luchmayor", 1979; pig. 35.
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tincia cal tenir present que e l 1915 hi havia a la vila 800
obrers dedicats a la fabricació de sabates, xifra tan sols
superada per Ciutat, amb un milenar d'operari~.~
Devers aquests anys s'obriren nous mercats exteriors
i es reprengué I'exportació, perb la crisi del calcat era endemica d'enci de la independencia de Cuba. Calia importar les pells, fet que augmentava les despeses de transports i els impostos d'entrada, i d'altra banda els pai'sos
destinataris de les exportacions gravaven els productes
elaborats en transpassar llurs fronteres. Només els baixos salaris permeteren als empresaris oferir calcat a preu
reduit. Aquesta situació de crisi motivi I'emigració de
bon nombre de sabaters a Franca, Buenos Aires, Cuba, ...
on després, continuant alli amb el seu treball, ajudaven
indirectamente a tancar les portes a les ofertes de calcat
mallorqui.
El pessimisme no podia ser més gran quan un industrial declarava al setmanari "Lluchmayor":

"la vida del calzado a mano en el concepto de
comercio de exportación no tiene vida mas
ulla de tres o cuatro años ".
D'aqui que, amb urgencia, s'haguessin de promoure obres públiques per oferir feina a la m i d'obra aturada; la construcció de la via ferria també fou molt útil en
aquest sentit.
A la fi, varen set: els encirrecs de I'ex6rcit frances,
durant la I Guerra Mundial, els que donaren a la indústria del calcat una etapa prbspera amb salaris alts per als
obrers.
Per aixb, fruit d'aquests dos eixos bisics de I'economia local -agricultura i indústria del calcat, sense oblidar
les altres: Aiguardents, pebre,...- entorn de 1915 i 1916
Llucmajor conegué una etapa econbmicament dinimica. La construcció del mercat municipal i de la central
electrica "El Porvenir", la inauguració ansiada del ferrocarril, el creixement urbi amb prolongació de carrers cap
al sud, i el tracat del Passeig Jaume III fins a la nova estació ferroviiria, són mostres d'aquest període de prosperitat. No sense fonaments, per Reial Decret de setembre de 1916, e l Rei Alfons X l l l concedia e l títol de ciu-

'bor el creciente desarrollo de su agricultura, industria y comercio".
-.-.-

t a t a Llucmajor

(4) PERE GABRIEL: El Moviment Obrer a Mallorca. Ed. Curial.

( 5 ) FONT, B.: La.nostra vih a lSmy 1914.

( 6 ) PERE GABRIEL: Op. cit.

2- L'ESTRUCTURA SOCIAL: IMMOBILISME 1 R E N O V A C I ~ .
LA VIDA POL~TICA.

De fet, perb, és evident que a Mallorca -i a Llucmajor en particular- ni a finals del segle XIX ni a principis
del XX, no es produí una autentica "revolució industrial", sinó tan sols uns canvis parcials incapacos, al cap i
a la fi, de trasbalsar i remoure les estructures econbmiques, socials i polítiques de I'illa. A tot estirar només
es produiien certes modificacions amb repercussió social.
'
D ' a q ~ íque, paral.lelament a la pervivencia de la societat agriria i rural, amb les grans propietatsde la marina a mans de I'aristocricia residual i I'alta burgesia,
més aviat absentistes, la nova burgesia mitjana que va
sorgint a I'escalfor de la indústria i el comerc no sigui
prou forta per constituir-se en classe dirigent.
Pel que fa a les classes subalternes també se'ns presenta una clara dicotomia: D'una part I'existencia dels
pagesos que treballen i viuen a les possessions dels senyors -als quals es veuen sotmeos per una forta dependencia caciquil-.
Per I'altre costat, a la vila, a part
d'una petita classe mitjana de menestrals i botiguers, un
escis grup de camperols i un creixent proletariat industrial van formant el dinimic moviment obrer que caracteritza la vida social del poble. Com ha assenyalat Pere
Gabriel:

'2Llucmajor es desenvolupa un solid moviment
societari, realització quasi exclusiva del grup socialista local (...). Les principals organitzacions
obreres que, sota 1 'impulsdels socialistes, fincionaven a Llucmqor amb envejable regularitat i
consistencia foren: "La Recompensa del nubajo", societat de resisthcia dels sabaters formada
el 1901, d 'on havia sorgit el propi grup socialista
el desembre de 1905 i d 'on partirien la majoria
de les realitzacions obreres importants de la vila:
La Unió de Camperols, que fou una de les poques
associacions de pagesos que a Mallorca va marxar
unida als socialistes; a partir del 1907 "La Nueva
Vida", la cooperativa de consum més important
de l'illa, tant pel nombre de socis com pel volum
de les end des".^
De fet, perb, la vida política local, com a la resta
dels pobles, es trobava bloquejada pel provincianisme i

sucursalisme que caracteritzaven les opcions polítiques
de la classe dirigent: El Partit Liberal i el Partit Conservador. Aleshores es produis I'alternincia entre Joan
Mbger, "alcaldedurante las situaciones liberales ", i Antoni Catany, "alcalde en las situaciones liberales", tal com
deia la premsa. Aquesta situació de conservadorisme es veia afavorida pel caciquisme, augmentat també
per les dependencies que imposava als petits propietaris
el sistema de parcel.laci6 de finques. Dins e l bindol conservador -encara que fora del sistema de la Restauració- no hi faltava un nucli tradicionalista o carlí comandat per Francesc Mulet.
Així i tot, com hem vist, la importincia del moviment obrer i el socialisme suposi la dinamització de la vida politica local, que no es pogué desentendre d'aquesta nova forca arrelada dins la vida del poble. Continua
dient Pere Gabriel:

"... els

més coneguts eren els sabaters Sebastii Vidal, Antoni Sastre, Antoni Fullana, Antoni Cardell, Joan Gamundí i Joan Montserrat, aixicom els camperols Tomds Miquel, Antoni Garau, Gregori Garbonell i Sebastii Salva.
Els mesos d'octubre-novembre de 1909 es va
constituir el grup de joventuts, amb 38 afiliats i
sota la direccw de Joan Terrassa i Josep Montserrat, i el més de maig de 1912 es formi elgrup
femení del qual aviat va destacar Anna Tomds. El
mes d'octubre de 1912 I'agrupació tenia 4 3 afiliats, les joventuts 6 3 i el grup femení 16':'
(socialistes)

Electoralment aquesta incipient forca del socialisme
comenci a manifestar-se el 1915 quan Joan Montserrat i
Parets fou elegit regidor. Una característica del moviment obrer i socialista de Llucmajor va ser la moderació
amb que es mogué enfront a les vagues generalitzades de
Ciutat; a Llucmajor pricticament no se'n produí cap.

EL DESENVOLUPAMENT CULTURAL.
4- LA CULTURA POPULAR

La pervivencia de la societat rural anava lligada a
manifestacions de cultura popular, arrelades en la tracfici6 i fonamentades en les viv6ncies de les classes marginades tant de la cultura oficial espanyolista, com de I'alta cultura intel.lectualista.

Manifestacions tan genui'nes com la Colcada de Sant
Antoni, els glosats, les contarelles i les rondalles, els balls
de bot, les festes de Carnaviil i de matances, etc. en són
algunes mostres que ja flaquejaven, perb, davant I'impuls
dels nous temps.'
5- ELS LLETRAFERITS MA1,LORQUINISTES: MARIA A.
SALVA I LA SEVA INFLUI~NCIA.

Perb al costat d'aquest mallorquinisme espontani
-ja que era I'única possibilitat d'expressió que tenien
els seus creadors- és de destacar la presencia d'un petit
nucli de lletraferits, bisicarnent professionals liberals i
clergues, entusiastes de la literatura i I'art, ja plenament
catalanistes. No oblidem que dos anys més envant J. Estelrich afirmaria:

"De temps esta complida la conversió total de la
inteLlectualitat al ~at~zlanisme
literari1'.
Dins aquest ambient, no es pot passar per alt la influencia de Maria A. Salvi, l a qual, pel 1916, amb un sol
llibre publicat Poesies, 19'10) i compaginant la taxa
creativa amb la traducció de F. Mistral, ja era ben coneguda en els cercles literaris i catalanistes. La seva labor
com a mestra animadora de vocacions poetiques menors
va ser notable; del seu magisteri se 'n'aprofitaren Sebastia Guasp i Francesc Pomar, poetes marcats pel to artístic i ideolbgic de I'Escola Malllorquina.
Aquest nucli intel.lectual seri la peca clau per posar en marxa i donar vida a "Saba Marinenca".

61 EL PAPER CULTURAL DE L ~ E S G L ~ S I A .
No cal dubtar que I'Es!31ésia era una de les institucions més sblides i amb més influhncia social i cultural
del poble. Aquesta posici6 I'aconseguí a través de I'apostolat directament exercit o ,a través de I'ensenyanca i la
propagació cultural.
Cal tenir present, pel que fa a aquest darrer punt,
que la jerarquia eclesiistica sota la direcció del bisbe
Campins (1898-1915) mant~anguéuna clara actitud maIlorquinista, principalment i~npulsadapel Vicari General
M., Antoni M. Alcover. En aquestes circumstincies treballi a Llucmajor un esplet de capellans intel.lectualitzats que donaren una emperlta
almovimentcultural
ma~ l ~ c~
a ~citar
~ ~ rectors
i ~Andreu
i ~M~~~i soto,
~ el
;
seu successor Andreu Pont, socibleg amb inquietuds

(7) SALVA, A.: Del Llucmajor vell. Sant Antoni i els glosadors. La Nostra Terra, tom VI, 1933; reprodui't per COLL, B.: Folklore
d e Llucmajor;' pig. 81 i SS.

(8) Reprodult per LLULL, A.: ElMallorquinisme polític. Ed. Catalanes de Paris, volum 11.
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obreristes; Mn. Miquel Salvi, "Es capella Cinaves";
Mn. Tomis Montserrat, fotbgraf; Mn. Joan Thomis,
Mn. Joan Jaume, Mn. Miquel Munar, Mn. Sebastii
Guasp, etc.
També a través del "Circulo de Obreros Católicos"
I'Església participi en e l moviment obrer donant-li, més
que un aspecte reivindicatiu, un to educatiu i moralitzador a la llum de les ensenyances eclesiistiques.

lear" i "Correo de Mallorca" entre el mestre socialista
i Francesc Mulet, membre del Partit Tradicionalista.

7- L' ENSENYANCA

. D'entre la dinimica cultural del poble cal ressenyar
I'existincia bastant continuada d'una premsa d'imbit
local.
El primer dels setmanaris fundats prengué per nom
"Lluchmajor" (a partir de 1'1-4-1913, "Lluchmayor",
sembla que per canvis simplement de presenta& de la
portada). Des de la seva aparició I'any 1912 fou I'brgan
del " Círculode Obreros Católicos". L'objectiu del peribdic era defensar "el bien de la Religión y de la Patria"; el dirigia el mestre elemental Antoni Saura i hi
col.laboraven Andreu Mas, ecbnom; Mn. Joan Jaume (a)
"Segui"; Mn. Miquel Salvi Llompart; Mn. Jaume Sastre;
Francesc Pomar; Pere J. Horrach; Francesc Mulet; Bernat Font, Pere F. Salvi.
Pel Nadal de 1915 deixava de publicar-se aquest setmanari i pel gener de 1916 apareixia "Heraldo de Lluchmayor", sota la direcció d'Antoni Roca i Creus, que li
doni una certa orientació d'acord amb la seva ideologia
de republicanisme histbric, si bé va estar obert als distints grups dfopini6. La feina del Sr. Roca (copropietari
de la impremta "Roca, Frau i'Cía", de la Placa Major)
anava des de la direcció periodística fins a la impressi6
i administració. Eren col.laboradors amb més o manco
assiduitat, Pere J. Horrach (Acció), Guillem Aulet PeriCAS, Joan Montserrat Parets, "El Neófilo", "Don Inocentem, pere F. Salvi, Maria A. Salvi, F. Pomar, Sebas.
t i i Guasp, Jaume Caldés, Lluc Clar Fullana. Mateu Mont-

Majoritiriament I'ensenyan~a quedi en mans de
I'Església: Tant les monges de la Caritat com les dels Sagrats Cors, des del seu establiment, tenien escola per a nines; mentrestant, els nins passaven pels col.legis de Mn.
Miquel Salvi, dels franciscans o per la primera Escola
Graduada, fundada per iniciativa parroquial i que e l
1915 passi a regentar la Congregació de La ~ a l l e . ~
La resta de centres escolars tampoc no s'allunyaren
mai de I'brbita eclesiistica. Fins i tot així succeis amb
Rufino Carpena, mestre d'esperit innovador, que, després d'uns anys de docencia a I'Escola Nacional on editava la revista "El Educacionista", el 1916 hagué d'abandonar Llucmajor davant la incomprensió per la seva tasca entre els al.lots més humils.1°
Un cas singular i a part fou el de Joan Montserrat i
Parets, sabater i dirigent socialista, que obri la "Escuela
de la Agrupación Socialista", la finalitat de la qual era:

"hacer ciudadanos laboriosos, buenos, honrados,
conocedores de sus derechos y deberes, que amaran y defenderán la verdad por encima de todas
las cosas': O
Principis fondament allunyats dels de les escoles clericals, ja que Montserrat i Parets pretenia ensenyar

'@arabien conducirse en este valle de &rimas,
en
de
paro ir cielo que obren
el bien o por temor al infern0 o por deseo de
gozar la gloria eterna, "
L'enfrontament entre ambdues postures pedagbgiques -i al capdavall polltiques- esclati en la polemica
mantenguda I'any 1911 a les pigines d"'El Obrero Ba-

Al cap i a la fi, perb, entorn dels deu anys la majoria
de nins eren posats a fer feina i el seu pas per I'escola solia ésser bastant feble. Només alguns fills de les classes
benestants aconseguien realitzar estudis superiors, a no
ser els qui optaven per la carrera eclesiistica.

8- LA PREMSA LOCAL

serrat Calafat,
Ambdues publicacions, majoritiriament escrites en
castelli, donaven cabuda a articles i col.laboracions en
catali, tant de to culte com de contarelles o cancons de
caire popular.

-.-.(9) RUBI DARDER, Sebastián: El colegio La Salle-San Miguel en ka historia cultural de Llucmajor.

(10) OLIVER, Jaume: Escola i Societat. Ed. Moll, pig. 26 i SS.
(1 1) Conversa personal amb Nicolau Roca, fill d'Antoni Roca.
I

172

"SABA MARINENCA":
DEL NACIONALISME

1

LA LLUITA CULTURAL

9- IDEOLOGIA, PROGMMA I OBJECTIUS

Enmig d'aquest context i aquestes circumstancies,
pel setembre de 1916, un escamot de joves lletraferits
fundaven la societat cultural d'inspiració mallorquinist a (mallorquinisme entes com a part del catalanisme)
anomenada "Saba Marinenca".
Al capdavant, com a principal idebleg, promotor i
president figurava Damii Contestí i Amengual; el seguien
amb més o manco entusiasme un escis nombre de socis,
a tot estirar no molt més enlli de la dotzena.
Així i tot les esperances i els projectes de la nova entitat no eren escassos. Dins els cercles culturals de Llucmajor, i fins i tot entre les personalitats i col.lectius mallorquinistes de I'epoca, ''Saba Marinenca" naixia amb
un cert impuls i envoltada d'uns corrents de simpatia
que degueren donar inims als promotors. Tant era així
que el setmanari "Heraldo de Lluchmayor" els dedici
íntegrament un número per presentar I'entitat i donar
cabuda al manifest programitic.'
Donada I'escassesa de testimonis sobre aquests fets,
els exemplars de la premsa local són gairebé les úniques
fonts d'informació.
De I'anilisi dels esmentats articles periodístics s'arriba a la conclusió que "Saba Marinenca" ("saba que vol

dir la vida, ...i marinenca que expressa nostra terra i nostros avis") és una entitat fortament impregnada de catolicisme que, des de posicions culturals, lluita pel desvetlament del mallorquinisme, ent6s com a part del nacionalisme dels Pai'sos Catalans. Prenent per punt de partida
aquests plantejaments el seu objectiu és

"implantar la saba tradicional de nostres avis i fer
reviure el seu geni que mor ofegat pel baf d 'una
cultura frívola':
L'activitat, per tant, se centra en la recerca i restauració dels valors ideals de la Mallorca tradicional dels avis
i de la pagesia, les fonts culturals i vitals més pures. Al
capdavall es tracta d'un pairalisme romintic que troba
la seva expressió simbblica en el lema "FE, PATRIA,
AMOR" recollit de la literatura renaixentista i que "Saba Marinenca" uneix al de "FIDES, SCIENTIA' ARS",
m6s a prop de les posicions noucentistes.

A
.
.
-

(12) Heraldo de Lluchmuzyor, no 34,26 - 8- 1916.
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La intenció, perb, va mtls enlli d'un simple restauracionisme de valors arraconats en el passat o dins sectors
marginals de la pagesia; en el fons hi ha una actitud cultural renovadora quan es proposa

"cercar o recercar a dins les fibres intimes de
nostra historia quins eren els constitutius del caracter dels nostres avis, i empaltar les seves coses
bones en la treta novella de la jovintut actual':
El fet d'aconseguir aquest objectiu pren per base la
'lluita per la fe i la lluita per la llengua i la cultura, dues
cares -entenen- d'una mateixa moneda. D'aqui que
calgui:

"Fer reflorirde bell nou aquella fe ardenta i vigorosa dels nostres avis, (...) perque volem que
Lluchmajor sia moral~nentgran".
La mateixa tbnica del retorn al passat sembla prendre el robustiment de la consciencia lingüística, car:

"volem que la llengucz dels nostres avis refloresca
amb tota la seva pulcritut i claretat (...) mes no
la llengua tirbola que avui dia es parla en les
grans viles, replena (de paraules corrompudes i
canGons lascives, sino aquella llengua que, plena
de saba marinenca, sr'ha guqrdat, durant els sitgles, con en caixa de ~%tstes
oloroses, en les masies
de nostra gran planurcz ".
Dins la societat diglbssica de I'epoca la defensa del
catali com a llengua parlade i escrita, forqosament implicava def inir-se sobre el conflicte lingüístic amb el castelli. La postura de "Saba IVlarinenca" és clara i conseqüent amb els seus principis nacionalistes:

"volem que's sapiga parlar la llengua castellana;
pero de cap manera que, entrant a nostres cases,
sia treta la nostra rica llengua catalana".
Vet aquí un exemple de! com el retorn al passat i a
les tradicions no queda sempre ancorat en el sentimentalisme i I'enyoranqa, sinó que dóna peu a formulacions
modernes i progressistes.
Exactament el mateix ocorre amb I'esb6s de pla cultural a desenvolupar: Festa infantil a Ramon Llull, conferencies i certimens científ~cs,literaris i culturals on, a
més dels aspectes, diguem-ne, culturalistes, destaca la voluntat de preocupar-se-per "tot lo referent a agricultura,

industria i comerx ".
A les restants pigines cl"'Heraldo de Lluchmayor"

--dues més en total-, en tons esperancats i elogiosos, Miquel Munar i Francesc Pomar glossen el naixement de
"Saba Marinenca" i Damii Contestí ofereix el local de
I'entitat per fundar-hi un museu arqueolbgic.
Pero a més a més -i deixant de banda el poema de
Maria A. Salvi "L'amor del Rei En Jaume"- destaquen les firmes de dues figures cabdals dins el moviment
nacionalista de I'epoca: Joan Estelrich i Guillem Fortesa, president de "Nostra Parla".
Tant I'un com I'altre vénen a fer patent la solidaritat
del moviment intel.lectual i nacionalista amb I'associació
Ilucmajorera. En els esmentats articles, mentre G. Fortesa destaca la importencia de la llengua per aglutinar els
homes en un projecte de poble i de país, Joan Estelrich
fa referencia al moviment cultural nacionalista com a instrument alliberador del caciquisme i I'Estat centralista
que ofeguen la pagesia.
Quant a l a base militant la intenció de "Saba Marinenca" era adrecar-se al públic en un doble nivell: Primer als professionals liberals, als sectors intel.lectualitzats, als mestres, i en definitiva a "les persones instrui-

des i de gust delicat".
Assolit el contacte a aquest primer nivell i format
el nucli d'activistes culturals, vendria la feina de difondre la ideologia i el programa mallorquinista a la resta de
sectors i classes socials. Sobretot, emperb, el destinatari final seria la pagesia, car pel fet de conservar la llengua
i les tradicions amb més puresa, era considerada el fonament per al redrecament cultural i cívic del país.

9- LA FESTA FUNDACIONAL 1 ALTRES ACTNITATS

A més de I'extens manifest i les col.laboracions Ilancades des de les pigines del setmanari local, la presentació pública de "Saba Marinenca" va tenir lloc mitjancant
una festa, amb solemne Te-Deum el matí, i amb festival
literari el capvespre en el Teatre ~ataró.'
L'esmentat acte va suposar tant el fet de solemnitzar amb profussió de mitjans i publicitat el naixement
de la nova entitat, com I'expressió d'un ample moviment de suport i solidaritat per part de persones i institucions lligades al nacionalisme i10 al catolicisme.
En són exemples les cartes d'adhesió i entusiasme
transmeses per Rigoberto DomBnech, bisbe preconitzat
de Mallorca; pel Bisbe de Lleida; per E. Prat de la Riba,
President de la Mancomunitat de Catalunya; per Mn. An-

F.-.-

(13) Idem, no 3 5 , 2 - 9 - 1916.

toni M. Alcover, Vicari General, i per bl. Costa i LloS:?r~.
Joan Alcover, Joan Rosselló de Son Forteza, Jeroni Massanet, president del "Fomento del Civismo"; I'Associació "La Nostra Parla", el Casal Regionalista del districte V de Barcelona, Unió Catalanista, director de "La
Nació", etc.
La festa va ser presidida per Llorenc Riber, Maria
A. Salvi i Mn. Andreu Pont. En el transcurs de I'acte
pronunciaren discursos D. Contestí, G. Fortesa, J. Estelrich i Pere J. Horrach, i llegiren poemes LI. Riber, Maria A. Salvi, B. Guasp, S. Guasp, F. Pomar i la senyoreta
A. Llompart.
Significativament els símbols de I'entitat eren la
bandera quatribarrada i I'escut de les quatre barres atravessat en diagonal per una franja blava. Aquest fet és
resenyat per J. Estelrich a "La Revista" de Barcelona:

"Darrerament, a l'agost, fou ahissada amb musica la senyera de les quatre barres a la facuna
d'un novell centre cultural nacionalista que té
el seu domicili a la plaga principal de Llucmajor".
Precisament la seu de "Saba Marinenca" estava en el
lloc popularment conegut com "Es Racó", abans de la
reforma urbana de la Placa Major (1927). En aquest 10cal -i sembla que també en el del "Circulo de Obrero3
Cat6licos"- es dugueren a terme les escasses activitats
de I'entitat: Es fundi una biblioteca amb volums aportats per escriptors o per I'lnstitut d'Estudis Catalans,
s'organitzaren dos cursets gratuits: Un d'ensenyanca
elemental i un altre de gramitica catalana. També com
una activitat més s'homenatja S. Guasp amb motiu del
seu doble premi en els Jocs Florals de Ciutat amb els
seus poemes "Jaume III de Mallorca" i "Tríptic".
Més enlli d'aquestes activitats, perb, "Saba Marinenca" no mostri gaire més ocasions de vitalitat: Empesa per les circumstincies prest hagué de firmar-se I'acta
de defunció. Tot i que J. Estelrich a I'Anuari de Catalunya de 1917 encara cita a D. Contestí com a president
de I'entitat, tot sembla indicar que per aquesta data les
seves activitats ja eren nul.les.
El fet era que el context socio-polític de Llucmajor
no afavoria I'extensió del moviment cultural nacionalista, implícit en el programa de "Saba Marinenca".
10- ELS IMPULSORS DEL PROJECTE

El nucli vertebrador de I'entitat no passi de ser una
preciria minoria de lletraferits i capellans.

La relació de persones que hom ha pogut establir
que anaren lligades a "Saba Marinenca" és la següent:
Damii Contestí, president; Bernat Font, vice-president;
Sebastii Guasp, Pere J. Horrach, Francesc Pomar, Romuald Claverol, Mn. Miquel Salvi, Lluc Clar, Mn. Miquel
Munar, Bernat Trobat. També varen ser membres, encara que no visquessin a Llucmajor, Bartomeu Guasp
i Andreu Caimari, preveres i poetes. Maria A. Salvi va
ser nomenada soci d'honor, i és de suposar que els seus
germans Antoni i Francesc hi degueren simpatitzar, t a l
com ho va fer el rector A. Pont. El que no s'ha pogut
establir amb certesa és la relació d'alguns participants
en la festa de fundació com Aina Llompart, Mateu Taverner, pintor i responsable de la decoració del teatre;
Pere Ballester, tenor, i Miquel Pomar, director del sextet "La Filarmbnica".
Tot fent una generalització de la personalitat i ideologia dels socis són de destacar tres característiques
bAsiques:
I-Fidelitat a I'ortodbxia cat6lica;d'aqui s'explica la
participació entusiasta de capellans com S. Guasp, M.
Salvi, B. Guasp, A. Caimari, B. Trobat, el suport del rector Pont i les adhesions del Bisbe de Mallorca R. Dom&
nech, del de Lleida, del rector de Campos, ..., així com la
contínua referencia a I'advocació de Ramon Llull i la
Mare de Déu de Gricia.
2-Concepció del mallorquinisme com a part integradora del nacionalisme dels Pai'sos Catalans, sempre
des de postures culturalistes, no politiques. La llengua,
la histbria i les tradicions sbn els puntals d'aquesta afirmacib mallorquinista. Deixant de banda Maria A. Salv i , recordem que ens trobam en els inicis dels poetes menors de I'anomenada segona promoció de I'Escola Mallorquina (A. Caimari, B. Guasp, F. Pomar, S. Guasp).
Com ha remarcat Damii Pons seri aquesta promoció de
poetes la que lligari "una producció pobtica formal-

ment anacrdnica i ideoltgicament reaccioni& a un
projecte progressista de reconstrucció de la identitat
na~ional",'~passes que al cap i a la f i anava'fent "Saba
Marinenca".
8-Militincia o simpatia de bona part dels directius
envers el Partit Tradicionalista. El catolicisme i el regio-

nalisme d'aquest grup polit,c determinaren la militincia de S. Guasp, de F. Pomar i de R. Claverol; a més
D. Contesti era de família carlista, igualment que els Salv i de S'Allapassa. Resulta curiós en aquest sentit que
una persona d'activitat política tan nul.la com Maria A.
Salvi, durant el seu viatge per Europa i Terra Santa, el
1907, amb un grup de mallorquins (entre ells Costa i
Llobera), accepti de bon grat assistir a un dinar que a
Venicia els oferí e l pretender~tcarlista.'
D'entre tota aquesta gent, perb, qui dugué amb més
intensitat el pes de I'empresa i en mantengué I'esperit va
ser Damii Contesti (Llucmajor 1894-1978). Ell era qui
duia més arrelats els ideals i I'experiencia d'aquesta Iluita; la seva biografia ens dóna I'explicació: Pertanyent a
una antiga família rural de la petita noblesa llucmajorera,
els Contesti, branca de Can fvlorli, als 20 anys es Ilicenc i i en Veteriniria a Saragossa; després seguí estudis de
Medicina a Barcelona, els quals hagué d'abandonar a la
mort del seu oncle per venir a encarregar-se de les propietats. Precisament va ésser a Barcelona on -com molts
d'altres mallorquins de la Renaixen~aen+ es "convertí" al nacionalisme.
Les freqüents estades a I'Atenev, les companyes culturals de la Mancomunitat, els contactes amb Puig i Cadafal~i la intel.lectualitat catalanista,... I'empengueren
a prendre consci6ncia i a col.laborar amb I'lnstitut d'Estudis Catalans.
Perb a Mallorca les circumstincies eren unes altres:
Del fracis de "Saba Marinenca" se'n ressenti molt i, a
partir d'aquell moment, mai més no intenti fer quelcom
semblant. No obstant aixb, I'any 1921, va ser elegit regidor en qualitat d'indepenclent dins la candidatura liberal; ocupi el cirrec fins a la dissolució dels ajuntaments per Primo de Rivera, I'any 1924. Llavors passi
a Algaida on desenvolupi una intensa activitat professional com a manescal titular per espai de 40 anys.''
i i -LA REACCIÓCONTRA L'ENTITAT I EL NACIONALISME

Com hem dit, I'oposició a "Saba Marinenca" i al que
significava va ser forta. Davarit aquest fet molts dels seus
membres, enclosos entre els compromisos públics o privats i les seves idees mallorquinistes (pensem en els mesen detriment de la
tes i els capellans), aviat cla~~dicaren

(15) PONS, D.: Nacionalisme, acció cultural i producció Jiterdrh a Mallorca entre 1917 i la Segona Repilblica. Randa no 9.
(16) Segons revelació feta per la prbpia poetessa a D. Contesti Sastre.
(17) Dades recollides d'una conversació mantenguda amb el propi Damii Contesti Amengual durant I'estiu de 1977.

lluita nacionalista. Així les coses el cercle s'estrengué en
torn a D. Contestí, i els adversaris el boicotejaren, el ridiculitzaren i fins i tot un militar extern I'amenca de
mort.
D'aquesta manera el fracis de "Saba Marinenca" revestí caricters trigicocbmics. Trigics perqui I'afirmació
de la nostra catalanitat lingüística i cultural, de la lluita
pel nacionalisme i les seves relacions amb Barcelona, suscitaren I'oposició tant de la classe dominant, com de les
classes populars. Perb alhora presenta caricters cbmics
perqui sovint s'utilitzi la desqualificació burlesca a través de la glosa morda~i punyent. La més coneguda és
atribui'da a Andreu Pedregaret:

He vist a Don Damici
de la Saba el capitost
i ha dit que cost 10 que cost
hem de parlar el catala,
a fi de regenerar
el poble de Llucmajor.
M'ha parlat de l'horitzó,
dels socis i de k lluita
i de tot en fé una truita,
i quan 1 %a tenguda cuita
sols de ceba feia olor.
Resulta curiós el joc lingüístic de la glosa entorn a
les paraules ceba i saba. Aquest recurs es basa en la deformació que sofria el'nom de I'entitat en llegir-lo la gent
no habituada al catali; d'aquí que resultis, no la Saba, sin6 la Ceba arin nen ca." A altres versions de la glosa
se'n treu més profit.
Una d'aquestes versions, donada la perfecció mitrica i les diferbncies que presenta respecte a les altres, fa
sospitar la "intervenció" del seu transmissor F. Pomar:

Coneixeu en Damici
de la Ceba el capitost?
S'ha empenyat, cost 10 que cost,
que parlem el catalh.

-.-.

-

I ens parla de l'horitzo,
de la pau i de la lluita
i de tot en fi una truita,
que quan la va tenir cuita
sols de ceba feia olor.

'

D'aquesta manera, entre burles i tragidies, morí
"Saba Marinenca" i amb ella es va cloure per molts
d'anys lalluitapel nacionalisme a Llucmajor.

CONCLUSIONS
L'existincia de "Saba Marinenca" no es pot entendre com un fet ai'llat dins I'imbit local; al contrari: Troba la seva explicació dins e l context general de I'illa i
dins e l conjunt dels Pai'sos Catalans.
A I'hora d'arribar a unes conclusions, diguem d'antuvi que les formulacions de Prat de La Riba (principalment amb La Nacionalitat Catalana) són la base tebrica
i ideolbgica de la "Saba Marinenca" i els seus homes.
Com és sabut les teories pratianes suposen la confluincia del pensament conservador amb els corrents catalanistes. Al capdavall és la converg6ncia de la burgesia
industrial amb les formulacions culturals del catalanisme,
renovades amb forca d'enqi de la Renaixen~a. En definitiva, donat el caricter conservador (iclerical: Pensem
en Torras i Bages) que de per si majoritiriament ja tenia
el moviment cultural catalanista, és la burgesia la protagonista de I'evolució innovadora.
Davall d'aquesta evolució hi cova la necessitat de la
burgesia d'oferir -juntament amb el projecte de societat- un projecte de país i poder alqar-se en classe dirigent.
Els nous corrents sorgits a Catalunya també s'extenien per Mallorca -bisicament a través dels cercles culturals, literaris i estudiantils-, encara que només afectassin una minoria capdavantera. En el fons hi havia una
gran diferencia: Mancava una burgesia amb voluntat hegembnica que, enfront del centralisme i del caciquisme,
assumís i aixecis la bandera del mallorquinisme com a
projecte polític progressista.

(18) Curiosament aquesta denominació coincideix amb I'expressió "esser de la Ceba", dita d'una persona que es declara catalanista. De
tota manera no sembla que I'ankcdota Uucmajorera sigui I'origen de tal denominació.

(19) La primera canqó recollida en el text la'm digué B. Garcias; la segona havia estat transmesa a M. Montserrat per Fr. Pomar.
Encara hi ha altres versions de la glosa:
amb don Damih, / de la Ceba el capitost / i em va dir: cost lo que cost / s'ha de parlar es catali.
"Vaig
Me parli de I'horitzb / de la ceba i de la Uuita / i me va fer una truita / i quan la va tenir cuita / sols de ceba feia olor.
(Antoni Ripoll).
amb en Damii / de la Ceba el capitost / i em va dir: cost lo que cost / hem de parlar catalh.
Vaig
I entre els socis i la lluita / de tot en va fer una truita / que quan la va tenir cuita / sols de ceba feia olor.

D'aquí que l a lluita pel redre~amentnacional de Mallorca, fins i tot en el període de més empenta (1917 II República), només assolis un Bxit relatiu en e l terreny
cultural.
Per6 dins I'imbit Ilucmajorer, ni tans sols e l nivell
primari del culturalisme arribi a consolidar-se davant
I'escassa base de suport que, e l 1916, oferien les condicions histbriques del poble.
Aquest fet ens dóna lloc a extreure tres conclucions,
determinadores del fracis de "Saba Marinenca":

1- Les classes dominants tenien e l seu suport en el
centralisme i e l caciquisme. Per aixb hostilitzaren qualsevol llavor de nacionalisme.

2-

Les classes populars -pagesia i proletariat incipient- necessitaven respostes immediates i urgents als seus problemes quotidians. La propost a cultural nacionallista que es presentava era
massa inoperant.

3-

Faltava la "clientela" ideal per a "Saba Marinenca": Uns professionals i una intel.lectualit a t inherent a una burgesia dinimica i amb personalitat prbpia. Es, veu que els canvis del Llucmajor de principis de segle no foren prou profunds per donar tals fruits.

NOTES SOBRE PREMSA POL~TICAA MALLORCA :
EL CANTON BALEAR (1873-74)
Francesc d Díaz de Castro

objectiu d'aquestes notes és analitzar el contingut i significació de El Cantón Balear, peribdic
de la Primera República quasi desconegut per l a
manca d'exemplars als arxius. unicament tenim notícia de la col.lecciÓ completa que guarda D. Lluís Alemany Vich a la seva biblioteca i que ens va deixar amablement utilitzar. Per aquesta dificultat de consulta i per
I'indubtable interhs de la publicació creim que val la pena presentar-la en unes notes personals de lectura i reproduir-ne alguns articles que ens han semblat interessants.
En relació amb les publicacions peribdiques de I'any
1873 podem dir que, a part dels diaris preferentment informat ¡us com el Diario de Palma, El Correo de Mallorca i El Isleño, de tendencies liberals moderades, i de diverses publicacions culturals com la Revista Balear de
Ciencias, Artes y Literatura i El Magisteri0 Balear, la
premsa política es redueix a La Unidad Católica, brgan
de la "Asociación de Católicos", La Onda Carlista, La
Trompeta, polític, satíric i burlesc, El Tradicional, catblic i monirquic, El Iris del Pueblo, portaveu del partit
republicl federal de Mallorca, i El Cantón Balear, republici federal "pur" i "intransigent", portaveu de IU'Auxilio Federal", societat escindida del partit republica federal. No són poques les publicacions, perb en comparació amb l a proliferació de peribdics polítics als moments
de canvi polític a Mallorca, ens n'estranya el nombre, sobretot tenint en compte que els únics periodics que defensen idees democritiques són de la mateixa corda republicana federalista.
El Canton Balear apareix e l 3 d'abril de 1873 i és
susphs per ordre governativa després del número 33, de

1'1 de gener de 1874. Els 33 números apareixen amb periodicitat irregular. En un primer moment, fins al
núm. 20, surten els dijous i el!; diumenges, regularment.
Del 21 a l 25 apareixen setmanalment, els diumenges,
potser per dificultats econbmiques i per l a difícil situaci6 política. El núm. 25, el 13 de juliol, és sancionat
amb una suspensió de 105 dies. El 26 apareix e l 26
d'octubre següent, diumenge, e l 27 1'1 de novembre,
dissabte, i el 28 el 5 de novembre, dimecres. El 29,
e l 30 i e l 31 els tres diumenges següents. El 32, tres
setmanes després i, finalment, el 33, devuit dies mes
tard. El Sr. Alemany Vich guarda I'ordre governativa
suspenent-ne la publicació.
El nombre de pagines és de quatre, a dues columnes, a excepció del núm. 25, que té vuit pagines. Entre
els números 27 i 28 surt un full volant a tres columnes. El format de tots els núrneros és de 30 x 21,5 cms.
El preu dels números 1 a l 27 i 32-33 és d'un quart de
ral cada número, i del 28 al 3:2, de mig ral. La impremt a que va treure tots els números era la de Villalonga,
a excepcio del darrer, impres a la Guasp. No en coneixem
la tirada i suposem que I'imt~itde difusió va ser e l balear, a més dels intercanvis arnb peribdics correligionaris de l a península.
El director era Felix Mateu Domeray, i a la redacció
participaven Josep Villa;, Gabriel Gil, Bartomeu Villalonga, Francesc Ramirez, Cri!;tbfol Palent, Joan Sastre
i Jaume Alemany. Es pot dir que la quasi totalitat dels
redactors i col.laboradors esporadics varen ser afiliats a
I"'Auxilio Federal", a excepcio de les col.laboracions
d'altres peribdics. Hem de destacar, per exemple, la

publicació de textos de Josep Paul Angulo, dirigent a
Cbdiz de la sublevació del 1869 i pressumptament implicat a I'assassinat de Prim. Col.labora amb una carta, probablement reprodui'da de El Estado Catalan, dirigida
a Emilio Castelar on critica la seva actuació governamental i defensa la lluita revolucioniria antimilitarista i anticentralista. Un altre és Roque Barcia, del cantó de Cartagena. Finalment, destaquem la presencia de Ubaldo
Romero Quiñones, antic col.laborador de I'Iris i, posteriorment, relacionat amb l a "Unión Obrera Balear"
a partir de I'any 1881. Altres col.laboradors varen ser
Mina Puccinelli, Magdalena Boned, Gabriel Gil i Joan
Berga, a més de corresponsals citats de Selva i Lloseta.
Sense cap dubte, la figura més interessant de la redacció és la del director, FBlix Mateu Domeray, cubi
de naixement, mulato fill de mallorquí i cubana. Va
apariixer a Mallorca I'any 1870 participant com a propagandista republic;, segons diverses notícies de I'Iris
del Pueblo. El 2 de juny de 1872 figura com a Secretari als estatuts de la Societat "El Auxilio Federal".
Dirigeix el Cantdn Balear i es presenta, sense Bxit, a
les eleccions de Diputats per Inca. Continua la seva

torica i apassionada, tant a les col.laboracions literiries
com als articles polítics. Les crítiques als seu color de
pell per part dels mateixos republicans són el punt de
partida d'una sBrie d'intervencions en defensa dels principis democritics consagrats un segle abans per la Revolució Francesa. Un to romintic al seus escrits i a la seva
activitat política, doncs, és all6 que millor e l caracteritza, en suma.
Respecte als continguts ideolbgics del periodic, es

lluita polltica cada vegada amb més relievbncia. Segons
Pere Gabriel al seu llibre fonamental, sofreix presidi
diverses vegades, crea, amb lgnaci Cortacans la "Unión
Obrera Balear" (1881), organitza una escola per a obrers,
(potser amb contactes tebrics amb algú dels institucionistes mallorquins), un Monte de Piedad i una cooperativa
depenents de I"'Uni6n Obrera". Torna al periodisme
creant "Unión Obrera Balear (1882-18861, La Voz del
Pueblo (1893-94) i La Actualidad (1898-1900). El

Btiques i polítiques de FBlix Mateu. Fins i tot el text de
presentació al públic que figura al primer número incideix més en l a crítica als altres republicans que en l a
defensa d'un programa concret, lluny de les generalitats:

1897 organitza el "Centre Instructiu Obrer", del qual segurament va ser portaveu La Actualidad.
Es pot dir que FBlix Mateu és I'anima de la publicaci6. Endemés de la participació amb poemes i narracions
literbries al peribdic, la quasi totalitat dels articles polítics és seva.. Com es pot veure a la selecció de textos,
Mateu es mostra com un republici cantonalista conven$ut que sols la seva idea al servei del poble i dels oprimits
és I'aut6ntica solució per a l a societat futura. A l llarg
dels seus articles ataca durament, amb una intransiggncia quasi blblica e l carlisme, la monarquia, la manca de
correlació entre 'els ideals progressistes i els, comportaments quotidians dels dits progressistes, el centralisme,
com a metode d'alienació de I'home de les seves responsabilitats polítiques, la religió i e l militarisme. Un cariCter impulsiu i extrovertit el du a una escriptura re-

pot dir que a l a lectura dels primers números sembla que
I'interBs principal de la publicació, a part de donar noticies de la societat e l "Auxilio Federal", és l a polBmica amb El Iris del Pueblo. Pricticament tots els textos
dels cinc primers números són atacs al Iris o argumentacions defensives davant les crítiques fetes per I'altre
peribdic republici.
Es tracta d'una polhmica amb
molt poc interes de contingut, si bé es poden extreure
dades referents a I'actuació de membres dels dos partits
i d'altres persones de la vida política del moment. Destacaríem, a més, I'actitud permanent de purisme republici i federalista des de la qual es jutgen les intervencions públiques dels polítics, en la línia de les opinions

"Nacemos a la vida periodística aunque con pocos
conocimientos para ello, con el objeto de evidenciar
palpablemente males son 10s que vanagloririndose
de ser 10s primeros y mas incansables repúblicos,
vienen abusando de la bondad del pueblo, propagando doctrinas que desconocen y por consecuencia no practican.
No se crea que es nuestro animo descender al terreno personal de las miserias politicas; pues aunque
a el10 nos obligan 10s que mas nos han ensalzado ca. lumnia'ndonos, harernos cuanto esté de nuestra parte para separarnos de estas mezquindades, que degradan y envilecen al que de buen republicano se
precie. Ya saben pues nuestros lectores la linea de
conducta que nos proponemos seguir y esperamos
sera atendida por todas las personas imparciales. "
Un aspecte que es pot apreciar des del primer número també, és l a funció informativa i difusora de les
activitats de la societat e l "Auxilio Federal", de la qual,
com hem dit, és portaveu. L'historiador pot obtenir
dades setmana a setmana dels actes republicans d'aquest

grup i dels continguts i significats d'aquests actes. No
es tracta, perb, de difondre només els actes organitzats.
També, amb els articles on els redactors analitzen la
política local i nacional immediata a la llum de I'ideari
republici federal es pot apreciar, creim, per una banda,
I'ideari un tant general i ambigu dels escriptors i, per
altra, la progressiva profundització en aquesta línia.
Pensem que és el contacte progressivament més intens
amb altres peribdics federalistes, com El Estado Catakin, sobretot, all6 que va enriquint i matisant e l pensament del grup. Hom aprecia, per exemple, una presbncia molt abundant d'articles, opinions, col.laboracions i
notícies provinents de diferents peribdics, sobretot a
partir del número 12, de 1'1 1 de maig del 1873. Fins al
número dotze no hi ha més que textos breus trets de
La Ilustración popular, si bé al número cinc es recomana la lectura d'un fullet escrit pel director de El Estado
Gztakin titulat Idea exacta de la federación. De totes
maneres, allb que considerem segona +oca en I'actitud
del redactors del Gzntón comenca amb I'esmentat número dotze, on quasi tot el text esti reproduit de El

Estado Catalrin i on comenca la reproducción de noticies i opinions d'altres peribdics regionalistes com Irurac-bat de B ilbao, La Nueva Idea, de Santiago, El Canton Federal, de Cartagena, etc. Aquesta relació amb la
premsa federalista peninsular dóna una especie de suport moral als periodistes del CantÓn i també enriqueix el seu pensament: la lluita verbal contra els carlistes, la crítica del govern republici i concretament
de la persona de Castelar, Ifafirmaci6 federalista amb
molts d'elements anarquistes que radicalitzen I'actitud
polftica, la reproducció del fullet abans esmentat (Idea

exacta de la federación. La república federal española
(Datos para su organización), s6n els punts principals
de la segona etapa de El CantÓn Balear, que redueix
les notícies locals i les polemiques amb El Iris a una
part poc important del text i ocupa la quasi totalit a t de les quatre'pigines amb articles llargs dels redac-

tors o d'altres peribdics com els esmentats.
Respecte als adjectius "puro" e "intransigente" del
subtítol, 6s a partir del número 14 on es comencen a trobar elements ideolbgics que els precisen. Si bé des del
primer moment el peribdic es defineix com a federalista
pur -!'origen de la denominació és durant el govern de
Prim, el 1869-, no és fins I'esmentat número 14 que
es definiri clarament. El primer peribdic que va emprar
la qualificació per anomenaruna secciódel partit republi-

c i federal va ser El Estado Catakin. D'aquest reprodueixen els redactors de El Canton un article titulat:
"Nuestra intransigencia", que mostra I'actitud radical i
diríem que fanitica de la frac:ciÓ. Molts d'elements bakuninkistes, directes o indirectes es poden percebre
a les argumentacions, d'aquest article i dels de Fblix
Mateu, algun dels quals reproduh després. Cal no oblidar que es precisament I'element anarquista el que canvia la idea federalista original en cantonalista, com recorda Pierre Vilar. Vegeu I'article reproduit després, on es
defensa I'anarquisme, o el programa de la Comissió
organitzadora de "El Auxilio Federal" que, amb motiu de la preparaci6 de les ~eleccions,va presentar als
republicans federals intransigents, també reproduit
a 11ap6ndix.
Com a conclusió, diríem que, a part I'intergs de les
dades referents a polítics rr~allorquinsdel moment i
a la situació política dels sectors federalistes, El CantÓn
Balear és una mostra important de la situació política
a l a Mallorca de I'bpoca, sobr~>total sector obrer. Manifesta el considerable esforc d'un grup encara reduit de
treballadors per dotar-se d'ur~selements tebrics de raonament polític que canalitzir~la seva lluita per a transformar la societat i per a car~viarel seu destí d'esclaus.
Es veu clarament que dins aquests grups no figuren illustrats amb mala consci6ncii1, com a altres grups republicans, i que la forca de la seva paraula neix de I'idealisme i de la rebel.lia. Un exemple ben característic
és la figura de Felix Mateu. Potser manquen intervencions de profunditat intel.lectua1 per part dels redactors.
Potser I'articulaci6 dels elements ideologies no resulta
ficil de comprendre només ;tmb uns articles de peribdic. Potser, també, I'alternativa triada pels cantonalistes no va ser sinó una utopia, i més amb la manca de
personalitats polítiques, era impossible 11exist6ncia tan
sols d'una oportunitat per a aquesta manifestació primerenca del pensament autonbmic, on la preocupació més
gran no va ser culturalista o de llengua emprada, sinó
de transformacib efectiva de la realitat. Malgrat tot, donada la realitat ideolbgica de la societat mallorquina en
aquells moments, i fins I'organització dels socialistes
una dbcada més tard, pensem que la tasca realitzada
per Mateu Domeray i els seus col.laboradors represent a un pas decisiu en la creació d'una conscibncia polítics al si de l a classe obrera a Mallorca. No oblidem
que Mateu seri un dels agitadors més actius del pensament obrer durant la dbcada deis vuitanta.

REGLAMENTO

PROGRAMA

Que la Comision Organizadora presenta
a 10s republicanos federales
1. La base política del partido republicano democrático federal, es y será siempre la República democrafica federal con exclusion de toda otra forma de gobierno, inclusa la República unitaria.
2 . El municipi0 y la provincia tienen entera libertad para darse la organizacion que juzguen conveniente.
3 . La organizacion tendrá dos caradbres: de propaganda y de resistencia.
4. En el estado actual del partido republicano federal perjudica en gran manera á sus fines la creacion
de todo cuerpo central, porque su misma naturaleza,
10 iieva á ejercer coaccion sobre el espíritu democrátic0 del partido .
5. La linea de conducta del partido republicano
federal será la que marcan juntos el espíritu y la letra
de sus principios, sin atender á genero alguno de conveniencia que directa é indirectarnente se haile en discordancia con eiios.
6. El mandat0 de todos 10s delegados del partido,
esto es, diputados á Córtes y provinciales, concejales,
etc., será imperativo y en virtud de esta regla deberán
dar cuenta á sus comitentes de su conducta, siempre
que se la pidiera y dimitir el cargo cuando sus opiniones
no se hallasen conformes con las de sus representantes.
7. El partido inspira y manda; sus delegados reflejan sus opiniones y ejecutan sus mandatos.
8. Se establece la incompatibilidad de cargos.
9. cada distrito elije sus representantes tanto para
diputados provinciales, como concejales, etc. Palma 30
Mano de 1873, -Miguel Fomés. -José Vilar. - F é h Mateu. -Francisco Ramirez. -Gabriel Gil. -Pascual Torrens.
Jaime Alemañy. -Manuel Bonet. -Fausto Fuster. -Bartolomé Riera.
( N O 1)
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EL AUSILIO FEDERAL
LA JUNTA 'GENERAL de esta Sociedad en sesion

celebrada en el dia de hoy ha aprobado el siguiente

Art. 1. EL AUSILIO FEDERAL tiene por objeto:
1. Política.
2. Socorro mutuo de 10s asociados.
Art. 2. La Sociedad está domiciliada en la ciudad
de Palma.
Art. 3. El poder supremo de la Sociedad reside en la
JUNTA GENERAL.

Art. 4. La convocacion y presidencia de la JUNTA
GENERAL corresponde al Presidente de la Sociedad. El

número de 10s dcios concurrentes á sus sesiones con relacion ai total de 10s que componen la asociacion no altera la validez de 10s acuerdos.
Art. 5. La disolucion de la Sociedad solo puede verificarse por acuerdo unánime de todos 10s asistentes á la
JUNTA GENERAL en que de eiio se trate. Basta que
uno se oponga para que la disolucion no tenga lugar.
Art. 6. Forman la JUNTA GENERAL de la Sociedad todos 10s dcios asistentes cuando se reuna.
Art. 7. La JUNTA GENERAL elije la DIRECTIVA en votacion secreta mediante papeletas en las cuales
se designa el cargo que á cada candidato se destina.
Art. 8. La JUNTA DIRECTIVA se compone de once individuos: á saber: un Presidente, cuatro Vicepresidentes, un Sindico, un Tesorero y cuatro Secretarios.
Art. 9. La duración de 10s cargos de la JUNTA DIRECTIVA es bienal, renovándose por mitades cada año;
esto es, en 10s terminados por cifra par 6 cero se elijen
el presidente, 10s vice-presidentes segundo y cuarto, el
tesorero y 10s secretarios primero y tercero, y en 10s
aiios restantes 10s vicepresidentes primero y tercero, el
sindico y 10s secretarios segundo y cuarto.
Art. 10. Las eiecciones de la JUNTA DIRECTIVA
se verifican en el mes de diciembre y 10s electos toman
posesion en primero de enero siguiente.
Art. 11. El Presidente lleva el nombre, firma y representacion social y dirime las votaciones empatadas.
Art. 12. Corresponde 6 la JUNTA DIRECTIVA:
1. El gobierno y la adrninistracion de la Sociedad.
2. La admision de dcios, sin discusion y en votacion secreta mediante bolas blancas y negras.
3. El nombramiento y separacion de todos 10s empleados de la Sociedad.
4. El sefialamiento de las horas en que debe abrirse y cerrarse el edifici0 domicilio de la Sociedad.
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Art. 13. No hay mas que una sola clase de sócios
iguales en deberes y derechos.
Art. 14. Son admisibles sócios todas las personas
mayores de quince años sin distincion de sexos.
menores de aquella edad no pueden asistir 6 ningun acta
de la asociacion ni entrar en el edificio domicilio de la
Sociedad.
A*. 15.
s~cioscontribuyen mensualmente paa subvenir 6 las gastos
con la cuota que fija la
JUNTA
SóCiOS
cuya fonuna no les permita satisfacer la antedicha cuots pueden, 6 su instancia,
ser relevados del pago por la JUNTA DIRECTIVA.
Art. 16. El sócio que se niega á cumplir 10s acuerdos
de la Sociedad 6 adeuda dos mensualidades, no estando
relevado de su pago tenor del articulo antecedente,
queda espulsado de la asociación siri necesidad de prévio aviso.
Art. 17. La JUNTA GENERAL atendiendo al estado de 10s fondos sociales marca la forma con que son socorridos 10s dcios del haber comun.
Art. 18. En el edifici0 domicilio de la Sociedad está
prohibido toda clase de juego, incluso aquellos de mero entretenimiento.
Art. 19. La reforma de este Reg1ment0 compete
á la JUNTA GENERAL.
Palma 2 de junio de 1872. -El Presidente, Miguel
Oliver-y Rotger. -P. A. de la J.G. -Filix Mateu, Secretario primero. -Manuel Ramos y Puig, Secretario segundo. -Juan Figueras, Secretario tercero. -Juan Reinés y
Escal, Secretari0 cuarto
Palma 17 de junio de 1872. -Enterado, -C. Oliver.
-Hay un sello que dice: -Alcadia Popular. -Palma de
Mallorca.
Gobierno de la provincia de las Baleares Palma
8 de Julio de 1872. Presentado á 10s efectos del decreto de 20 de Noviembre de 1872. -Mariana de Quintana.
(w 5)
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EL CARLISME
Venganza, esterminio,
desolacion y muerte
i i iQué partido!!!

iQU6 hermoso
Estas dilatadas llanuras, do
cien mil plantas florecen; y magestuosos árboles sienten
doblarse sus ramas bajo el peso de óptimos frutos;aque183

llos elevados montes cuya cima corona una sábana de
nieve perpétua y en cuyas vertientes crece el olivo, la
vid, inagotable manantial de riquezas; que por do quier
se ven caudalosos rios cuyas aguas, ora en un tranquil0
curso se aprovechan para el riego de inmensos campos,
ora saltando de elevadísimos peñascos caen en borbotones de bullidora espuma, ofreciendo al curioso viagero
un imponente espectáculo, que en sus verdes praderas,
numerosos rebaños objeto son de cuantioso valor: y
que desde este césped que engalanan odoriferas flores;
mi imaginacion se dilata, mi entendimiento se apoca.
Todo es vida: por do quiel- mi vista alcanza, todo es
movimiento. Se mueve el astro del dia que al parecer
rueda sobre mi cabeza, y sus rayos coloran las plantas,
movié"dose t a b i e n , y las frondOsas "pas de las aboles se mecen OrguuOsas,Y las tras~arentesaPas
en s'
lento curso tambien murmuran, y las alegres y pintadas
aves hendiendo 10s aires taml~ienrespiran, y en el rostro
del hombre la sonrisa aparece, y todo es vida, todo es
movimiento. Aquellas inmt:nsas llanuras, los elevados
montes, sus ricas vertientes, 10s robustos árboles, sus
sazonados fmtos esta vida, este movimiento, eae precioso conjunto, aquel hermoso país, es... España!
Este nombre que las naciones de mas potencia no
pronuncian sin conmoverse; porque admiran sus llanuras, como contemplan sus montes, porque en sus árboles,
en sus rios y en fm en la vida, en el movimiento, en el
rostro del hombre, en el sernblante de sus hijos, brilia
la sonrisa, la somisa mágica; en una palabra, la sonrisa
del valor, del entusiasmo y de la union. Cuando esta ha
existida, no ha habido diques, no ha habido obstáculos;
y cuando ha faltado, la decadencia, el escepticismo, la
guerra civil, con su corte de venganza, de esterminio, de
desolacion y muerte se ha sembrado en todas partes.
Estas inmensas llanuras, sembradas de trigo cuyo
verdor parece un oceáno iquien las tala? iQuién corta
estos árboles que ántes con su producto sostenian miles de familias? iQuién vuel,~10s puentes, ingenioso medio para pasar de una parte ;i otra? iQuién destruye las
vias férreas y detiene las locomotoras, economia de tiempo y trabajo? ~Quiénderriba el telégrafo, la rapidez del
pensamiento? ~Quién'paraliza el comercio, quién la
industria? ~Quiénsaquea los pueblos? ~Quiénasesina
á indefensos ciudadanos? ~Quiénen fin, la venganza,
el esterminio, la desolacion, el robo y la muerte siemb'a en todas partes? Pregu~ltadlo6 las llanuras y en la
tala de sembrado, leereis... un partido. Preguntadlo á

10s árboles, y sin tronco, ramas ni fruto os dkán ... un
partido. Preguntadlo á 10s puentes y en las carcornidas
piedras que la corriente arrastra, vereis... un partido.
Preguntadlo en fin, á las vias férreas destruidas, al teldgrafo derribado, al comercio y á la industria paralizados y os contest arán... un partido.
Y por fin, 10s pueblos saqueados os contestarán ...
un partido; y si en vuestros sueños veis las sombras de
10s infelices asesinados, tambien os contestarán un partido. Y este partido no importa que se nombre, porque
por sí solo se dá á conocer. Cuando veais la guerra civil,
con su corte de venganza, de esterminio, de desolacion
y muerte, y al frente de tanto crímen la bandera d e Dios,
Patria y Rey ... gritad ... El partido carlista.
Sus sectarios, oyen misa, confiesan y comulgan bajo
el nombre de Dios, y á 10s pocos momentos asesinan á
indefensos y pacíficos ciudadanos é incendian las iglesias. Bajo el nombre de Patna; talan campos, cortan árboles, vuelan puentes, rompen railes y por fin destrozan
la Pátria. Y bajo el nombre de Rey pasean á un monago
insultando al pueblo, porque está demostrado, que no
hay mas Rey que el pueblo.
Busquemos pues aquella gran ley, la ley suprema, la
union: y una vez compactos, una vez unidos, este mal
que afiije la sociedad desaparecerá por completo.
Cuente pues el Gobierno, con nuestro débil, pero
constante apoyo; pues estamos convencidos que 10s
males que aflijen la nacion española, son 10s legados de
la monarquia, la herencia de 10s reyes; y que para
extirpar el mal que tan hondas raices ha echado es preciso el apoyo ...la union de todos.
Depdnganse 10s mezquinos rencores, que se acaben
las rniseras rencilias que á nada conducen, y permitase
que se haga la voluntad del pueblo.
Nuestras divisiones entibian el &ho
de 10s que
combaten por la libertad y envalentonan á 10s partidarios de la esclavitud.
Union pues, y al que no quiera ayudar á la causa del
pueblo, á la libertad y á la pátria, la maldicion de esta,
caiga sobre 61.
Viva la República Democrática Federal.
Félix Mateu
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LOS INTRANSIGENTES

Una camarilla, una agrupacion de hombres de 6r-

den, de paz, de quietud y justicia en convivencia con el
gobierno, engana al pueblo prometiéndole economias, libertad, igualdad y fraternidad.
Como siempre hay quien mira, quien siente y quien
observa, no falta quien se aperciba de tan inmundo
trato.
Quien ha visto, ha sentido y ha observado, advierte
á sus compañeros, á sus correligionarios, que aquellos
hombres que al parecer se deshacen por la República
son 10s primeros en venderla, y en su consecuencia deshonrarla, y vienen en llamarse intransigentes.
Cuando esta nueva palabra la intransigencia, suena
en el oido de un incaut0 de un republicano de buena fé,
cuando la duda se estaciona en la imaginacion de aquel
hombre, no falta un farsante ni en su ayuda un pastelero que le diga. "No te impacientes en buscar el significado de intransigente, porque esta palabra es peculiar
6 10s que piden la liquidacion de bienes, el amor libre,
el saqueo, el incendio y otras supercherias" ¡Oh espanto! ioh horror! gritan 10s infelices á una, no permita
Dios semejante calamidad; ayudadnos vosotros 10s benévolos que cobrais de 10s radicales, ayudadnos á salir
del laberint0 en que estos intransigentes iban á meternos
si por fortuna y como milagro no venis en nuestra
ayuda.
Los farsantes de siempre, 10s traidores de todos
tiempos y 10s vividores de cualquier época, están en su
pleno apogeo. Han tenido ocasion de desprestigiar
á 10s que han demostrado ser verdaderos republicanos, y
cuentan con el apoyo de 10s presupuestivoros, de 10s
aspirantes á esta clase 6 especie subdividida en farnilias
y además son poder y ejercen presion bajo cuya gravedad quedan aplastados muchos de 10s que solamente
tienen fé en el que gobierna porque es de donde algo
esperarse puede.
Hé aquí la cuestion terminada en dos palabras.
Intransigentes, 10s que de ninguna manera queremos
ser poder, con una abolicion de quintas que nos envilezca, con un desestanco de todo 10 estancado que
no nos permita fumar, con un abajo las contribuciones indirectas que nos recarguen un 25 por ciento, con
unos derechos individuales que nos exijan un ojo de la
cara por la seguridad; y con Transigentes 6 benévolos
que solo por ser poder harian cualquier sacrificio sin
necesidad de enumerar 10s inmensos obstáculos que
tienen de vencer.
En muchas localidades figuran hombres en el parti-

do republicano, dignos por su talento de ocupar como
ocupan 10s primeros é importantes puestos, pero que
de 10 que menos se ocupan es de dar 10s primeros é importantes pasos para la union del partido; del gran partido federal que por su union y fuerza debia ser el asombro no de un insignificante grupo de carlistas alzado en
m a s , sino de Europa entera.
~QuBhaceis pues republicanos de pur sang? iQué
haceis cuando os llamais jefes de una inmensa mayoria
que no os conoce? iQué habeis hecho contra el partido carlista que devasta nuestras preciosas comarcas, y
fusila á nuestros queridos hermanos? Decidme. iQué
sacrificios, qui humiiiaciones (si se quiere) qué pasos
habeis dado para preparar la unidad del gran partido republicano federal? Orgullosos por sistema, aristócratas
por método, mangoneadores por esencia y esplotadores
por fm, de nada os habeis cuidado, á no ser de despreciar
A 10s que cuando erm criados mestros, que os preparaban el advenimiento, que os organizaban comit6s, mientras os meciais en la poltrona ellos corrian 10s pueblos,
adulabais y ensalzabais en el periódico, y hoy que os
echan en cara mestra ingratitud, les tratais de traidores,
de escorias y vendidos.
Seguid, seguid, que por fortuna muchos de 10s engailados empiezan á conoceros y saben no está lejano el
dia de la rendicion de cuentas.
Demócratas que.% complacen en decirle á uno si
no trae zapatos; republicanos que sacan á la luz cuestiones de razas; federales que 10 mismo adulan que desprecian, tan solo por 10 de mando y presupuesto.
Nosotros como intransigentes sabemos que siempre
seremos 10 misrno, es decir, que no transigiremos nunca
con todo 10 que no sea República federal con todas sus
16gicas y naturales consecuencias, y en conclusion la
República verdad.
Nos llaman escorias, rojos, petrolits, saqueadores
y liquidadores, porque pedimos para el poder, 10 que se
promete en la oposicion.
Las calurnnias que sobre nosotros habeis arrojado
os serán una lapida de plomo. Tenedlo entendido.
F. M.

(N" 16)
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.¡LA ANARQU U..
!.

Veamos por un momento, aunque sea brevemente,
10 que se ha convenido en llamar anarquia y 10 que son
185

10s amigos del Órden.
Para 10s ignorantes y 10:; conservadores, la anarquia
es la reciamacion obstinada tle derechos mal comprendidos; es la destruccion paciente y continua de 10s privilegios; es la rebelion sin tregua ni cuartel del oprimido contra el opresor, del esplotado contra el esplotador, del esclavo contra el tirano. Los imarquistas son aquellos que
no se resignan á que les obliguen á acatar leyes inicuas
que ellos no han votado; son 10s que no quieren dar el
producto de su trabajo para sostener reyes y curas que
10s escarnezcan, y por cons<:cuencia,10s que se quejan
de morir á fuerza de trabajar, en tanto que otros engordan en fuerza de no hacer nada; 10s anarquistas son
10s que protestan contra la iniquidad; son aquellos que
se insurreccionan contra 10 que les parece ser una flagrante violacion de 10s dereclnos que solo á fuerza de su
sangre han podido conseguir: todo el que protesta, todo
el que se queja, todo el que no inclina la cabeza bajo el
yugo; todo aquel que grita contra todo 10 que le toca
bien de cerca es anarquista: Jesucrist0 es anarquista,
Marat es anarquista, anarquista es Babeuf, 10s mineros de Charleoi son anarquistas, aunque absueltos por
el jurado. Nosotros, que no admitimos ni reconocemos
el estado de cosas actual, porque 10 juzgamos malo,
nosostros somos unos anarqiiistas. Todos 10s fdósofos
antiguos y modernos desde Epicuro hasta Voltaire son
anarquistas.
Predicar la fraternidad liumana es trabajar para la
anarquia, porque en 10s tienipos estos esta reconocido
y admitido que debemos otliarnos y destruirnos todo
10 posible. Estudiar 10s mt:dios de mejorar la condicion de la clase sacrificada es un acto de anarquia pura, porque en estos tiempos que tenemos la dicha de correr esta fuera de toda duda que de diez individuos, nueve deben morir de hambre para que e1 décimo viva en
la abundancia; tratar de acalar 10s Ódios, purificar las
conciencias, fortificar las intdigencias, aun esto es trabajar para la anarquia, pues eso de trabajar para el
porvenir no 10 hace mas que un miserable, un repti1
6 un idiota.
Tener convicciones en vez de ambiciones, manifestar claramente aquell6 que uno piensa, y no disimular10 hipócritamente; obrar segun el parecer propio y
con rumbo fijo, en vez de llacer dar vueltas; censurar
despiadadamente 10 que una1 encuentra malo, ensalzar
10 que se cree bueno, todo es obrar anárquicamente;
porque 10 que es recibido y admitido en el Órden de co-

sas en que vivimos es la astucia, el disimulo, la abdicacion moral, la abdicacion de la razón y el olvido de todo 10 que es de conciencia y de todo 10 que es grande.
Anárquico, el pensador que no quiere mas curas
embaucadores; anárquico, el ciudadano que no quiere
mas reyes asesinos, devoradores é impostores; anárquico el obrero que no quiere mas capitalistas holgazanes,
esplotadores y absorbentes.
Hé aqui la anarquia y 10s anarquistas.
Veamos ahora 10 que se entiende por Órden y amigos del órden.
El Órden es la facultad, adquirida por medio de la
fuerza y de la corrupcion, de poder falsearlo todo sin
por esto verse inquietado. El Órden es la ley hecha por
10s opresores para mejor aplasta á 10s oprimidos. El
Órden es el 19 brunario, es el 2 de diciembre, es Cayena,
es Larnbessa, es Babés desterrado, es Saint-Arnaud cabalgando sobre cadáveres de mujeres, ancianos y niños.
Para establecer y conservar este Órden, centenares de
millones se roban ai trabajo para proporcionar equipo á
10s ejércitos; millares de individuos jóvenes y robustos
son desmoralizados en 10s cuarteles é inmolados en 10s
campos de batalla; todas las fuerzas vivas del país son
acaparadas por cuatro bribones, apeiiidados defensores
de la moral, de la familia y de la propiedad.
~Deseaistodavía mas Órden? Héle aqui: el Órden
es el soldado disparando sobre el obrero, su hermano,
porque sufre y se queja; el Órden es la corrupcion infdtrada por el poder en todos 10s Órganos de la inaceion
estúpida y cobarde en presencia de dos naciones que se
acuchilian por el capricho de dos miserables; el Órden
es la conciencia humana degradada por el cura, y la conciencia pública muerta y degradada por las instituciones,
hechas espresamente con este objeto; el Órden es la surnision de las masas á la fuerza y á la compresion del crimen universal; es el silencio de la prensa, es la amordaza
del tribuno, es la proscripcion del hombre de corazon,
es la persecucion de todo 10 que es verdaderamente
honrado.
En cuanto á 10s amigos de este Órden, se les conoce,
6 mejor, todavía no se les conoce bastante. Son 10s que
todo 10 han ganado en cambio de sus infamias políticas y sociales, y 10s que temen el despertar del pueblo
y el advenimiento de las libertades. Un amigo del órden es ese cura gordinflon y mofletudo, á quien una
revolucion podria quitar 10s pingües emolumentos que
gana esplotando la candidez de sus semejantes.
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Un amigo del órden es ese general, cuyo empleo sera
inútil el dia en que 10s pueblos, arrancando á 10s reyes
de sus tronos, esos eternos factores de guerras y de rivalidades nacionales, reconozcan que son hermanos: con
otra mision que la de destruirse.
Un amigo del Órden es ese ministro acróbata y astuto, que seria silbado por la muchedumbre si Csta fuese
libre.
Un amigo del Órden es ese capitalista fátuo y barrigudo, que nunca ha hecho en su vida otra cosa que hacerse labrar su fortuna por los demás, y que podria desarreglarse en la digestion de sus rentas si las nociones
de justicia y de equitativa remuneracion de la pena vinieran á iluminarnos, á pesar de 10s albinos.
Los amigos del Órden son aquellos que, teniendo
mucho, no tiene jamás bastantes honores, riquezas
y poder.
¡Oh, cuántos temores abrigan desde que 10s primeros se remueven, se inquietan, se juntan, interrogan,
comparan, juzgan y reflexionan!
Para ellos jamás la noche es bastente oscura, jamás
el silencio es bastente profundo. A cada instante se
les ve arrojar por su alrededor miradas inquietas. ¡Si
el pueblo se agitara! ¡Si las masas se instruyesen! ¡Si
el mártir se revolucionára! iSi la bestia de caca meditase! ¡Si el instrumento se imaginase ser otra cosa mas
que un instrumento! ¡Si el cavador levantase su frente
y pidiese que se le tratase como hombre libre! ¡Si imaginasen 10s desheredados reclamar sus derechos politicos y sociales, el derecho á la vida, el derecho á la ley!
¡Si ocurriese pensar á 10s esclavos y probar el peso de
sus cadenas para ver si encontraban medio de romperlas! iQué anarquia entonces! ¡Nada seria ya posible!
¡Jamis se habria visto un espectáculo semejante, del
cua1 naceria el desórden, de donde vendria el cáos...!
iA mi, mis buenos regimientos de chassepots! ¡A mi,
mis embrutecedores asalariados! i A mi, mis periódicos!
iFusiladme, atontadme esa canalla que intenta razonar!... ¿NO veis la hidra de la monarquia que avanza?
Ea, pues, buenas gentes, no creais en la anarquia, 6
mejor, no la mireis mas que tal cua1 os la presentan 10s
verdaderos anarquistas. '
Cuando os halieis en presencia de dos personas, que
la una se diga anarquista y la otra amiga del Órden, comenzad por desconfiar de la segunda, antes que arrojar
la piedra á la primera.
(NO 21)
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6.CENTROS Y CANTONES

La centralizacion absurda en la forma Y despótica en
el procedimiento es el cáncer que corroe á 10s pueblos
modernos y la fuente y base de las injusticias y arbitrariedades que aquejan á la sociedad.
El sistema centralizador comparado con la descentralizacion en sus aplicaciones á la provincia analizando
el mecanisrno de la Administracion provincial, é indicando las atribuciones de 10s funcionarios es el objeto
que nos proponemos en el presente articulo.
Las instituciones descentralizadoras eminentemente
liires destacan la excelencia y superioridad de 10s organismos democráticos sobre la institucion central y
absorbente.
El gobierno del pueblo por el pueblo, con autoridades revocables, electivas á plazos cortos, y sujetas á
responsabilidad, es la verdadera democracia, cl sistema
absolutamente descentralizador.
Incompatible con 10s intereses y libertades locales
son 10s gobiernos civiles, segun se hallan actualmente
constituidos. Los gobernadores representantes de la ceritralizacion son la hechura del despotisme y de la arbitrariedad ministerial.
La provincia no tiene derecho á nombrar gobernador y sin embargo, éste es el jefe supremo de la misma;
el primer funcionari0 de la Administracion provincd
es el gobernador, y la provincia no tiene derecho 6 retriiuirle; el gobernador puede abusar de sus facultades,
y la provincia no tiene derecho á exigirle responsabilidad alguna, y en fm,el gobernador las mas de las veces
se convierte en tirano Y déspota, Y la provincia no Pucde destituirle.
En la descentralizacion no debe haber gobiernos
civiles y el ejecutivo provincial se halla á cargo de la
Diputacion nombrada por cada provincia, retribuida por
la provincia, responsable ante la provincia y revocable
por la provincia.
En la centralizacion, 10s gobernadores son nombrados por el Gobierno, retribuidos por el Gobierno, responsables ante el Gobierno y revocables por el Gobierno.
En la descentralizacion, cada provincia nom-

bra diputados generales suplentes y secretarios de la
Diput acion.
En la centralizacion el Gobierno designa 10s suplentes del gobernador y nombra el secretari0 del gobierno civil.
En el sistema descentralizador, la Diputacion general está siempre en funciones activas y despachando
diariamente 10s asuntos provinciales, á diferencia del
centralizador en el que 10s negocios provinciales solo
se despachan en épocas determinadas.
En la descentralizacion, cada provincia establece
las ferias que juzga Útiles á siu intereses, nombra y retribuye sus empleados y dependientes atiende á su seguridad interior nombrando y I-etribuyendo la fuerza que
juzga conveniente, ejerce la beneficiencia y cuida de 10s
campos con arreglo á decretos del Congreso provincial,
fomenta 10s diversos ramos de la riqueza pública con
arreglo á sus necesidades, son libres todas las industrias,
inclusa la caza y pesca; y en la centralizacion el gobernador aprueba el establecimiento de ferias 6 mercados,
el Gobierno nombra 10s empleados retribuidos por la
provincia, el Gobierno cuida de la seguridad por medio
de la Guardia civil, las Córtes establecen leyes uniformes sobre beneficencia y otros ramos, el Gobierno
establece escuelas de agricultura, y estanca 6 centraliza
el tabaco, la sal y otros gdnerals.
En la descentralizacion, cada provincia es soberana
en el Órden económico y rent ístico, á la par que es autónoma disfrutando de vida propia y en la centralizacion
la cabeza de la provincia estriba en en el Gobierno
Suprema.

Con el poder centralizador no hay libertad posible;
y de aquí que establecida la República y cambiando de
ministerios cada dia no hemos aminorado en 10 mas min b o el mal de que nas lamentábmos; pues siguen en
pi6 10s mismos vicios y costumbres de que adolecen
las monarquias todas y auln las Repúblicas, cuando
como en España se trata de negar la verdadera autonomía á la provincia, al municipio, á la familia y al ciudadano, libres en cada una de sus esferas.
Félix Mateu
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