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PREMI NARRATIVA CURTA
Miguel Oliven Bauza

Amb gran dificultat havien arribat al fons de l'abis-
me, tot i ésser grans especialistes en les tasques
de salvament. Declinava ja la tarda i l'ombra es-
pessa del boscatge ennegria molt mes l'espai.
Entre el rocam, no tardaren a trobar el que su-
posaven hi restava sens vida. Com podia viure
aquell eos estimbat dins tan immens fondal?
Només un manyoc de trossos humans amalga-
máis amb les restes esquincades d'unes poques
robes i la sang ja presa i enfosquida després de
dos dies del seu suícidi. Els rostres d'aquells
quatre homes, dos bombers i dos guárdies civils,
no podien dissimular la profunda impressió que
els produí aquell eos huma destrossat. Només
uns ulls oberts semblaven suplicar clemencia
com dos petits estéis llunyans que no acabaven
d'apaivagar-se. "Tothom s'esglaiá de veure'l, diu
el profeta; de tan desfigurat, ni tan sois tenia res
d'humana la seva figura. Si mai no obra amb vio-
lencia ni tingué mai ais llavis la perfidia: per qué
acaba tan malparada la seva imatge?"

Recolliren amb gran cura i respecte les despu-
lles d'aquell eos desfet i les col-locaren dins la
gran bossa de lona plastificada que portaven i la
lligaren fortament a la civera indispensable per
a poder-lo treure, només a bragos, per l'enorme
dificultat que presentava l'escarpat paisatge.

Era ja fosca aquella fonda dotada i les ombres
allargassades produTdes per les potents llanter-
nes que portaven els rescatadors, omplien de
fúnebres misteris la contrada. La pujada, amb el
cadáver, seria lenta i dificultosa malgrat la gran
professionalitat deis quatre salvadors que no
amagaven els seus sentiments compungits da-
vant tanta miseria humana, preparant-se per co-
mencar la tasca entre aquelles parets salvatges.

Entre quatre parets, també, sovint arrufat, inten-
tava fer front, aquell infant, ais insults humiliants
deis seus companys. Feien befa de la meva figu-
ra delicada, de niñeta, inútil al seu pensar, que
no servia per a prendre part ais seus jocs mes

máseles. L'últim sempre a ser escollit quan era
admés -rares vegades- per jugar en algún deis
seus equips. Jo no cridava ni amenagava ni el
meu llenguatge era obscé, homenívol; no em
queixava perqué tenia assumida la humiliació i
reconeixia que els meus moviments eren lents
i entenia que el meu obrar no s'avenia al mo-
del desitjat per la majoria deis meus companys.
Tots aquests fets em conduíen, a poc a poc, a
la profunda marginado del qui se sent diferent,
estrany, desvalorat i arraconat dins la pleta deis
inútils.

No, no tenia mals records de Pescóla; no era l'es-
cola la causant de la marginado. Sortosament
el meu mestre fou benévol, comprensiu i, fins i
tot, ell mateix posseía moltes de les caracterís-
tiques impropies del model homenívol de molts
deis meus companys. Amant de la bellesa, del
paisatge, de la poesía, de la suavitat deis gests i
-n'estic segur- les seves maneres eren prou con-
semblants a les meves, reconfortant-me a esto-
nes i minvant el meu patiment.

Malgrat tot em sentía arraconat a les foscúries
deis margináis i dintre meu naixia aquella an-
gúnia depressiva, cada cop mes profunda, que
mai mes m'abandonaria. L'auténtic causant era
tot l'ambient que m'envoltava i m'acusava, pot-
ser sovint de manera inconscient, de la migrada
virilitat. Només de tant en tant, i per complaure
algún amic, aquells pocs que m'eren mes fidels i
comprensius, assistia ais entrenaments futbolís-
tics que, certament, m'avorrien després d'escol-
tar el seu vocabulari tan característic i tan vulgar,
impropi de la persona jove que vol conservar un
mínim de dignitat. Sovint l'exhibicionista de torn
havia d'exposar públicament les seves afavori-
des eines sexuals que -ni si fos alió original- em
seguien produint un complex mes profund que
no podia evitar. M'entretenia sovint contemplant
els estéis, les aus nocturnes, la lluna sempre
canviant o algún cuquet de llum que dins l'herbei
d'una vorera mostrava la seva petita (luminaria
indiferent a les modes humanes.
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dies d'una eixida maca, "Sota el
sol de la Toscana" (recordau el film
amb aquest títol?). Dinárem en un
agroturisme, enmig d'un ¡dil-lic pai-
satge. Després, visita a Siena d'on
destacam la meravellosa catedral,
tant a l'exterior com a ('interior.

Divendres, Sjuny
Floréncia-Pisa-Lucca-Floréncia
A Pisa tenguérem temps de fer les
tres visites: Duomo, Baptisteri i Ce-
mentiri- i contemplar la Torre Incli-
nada. La tarda es dedica a Lucca, la
patria de músics (Puccini, Bocheri-
n¡...), de les murades i les torres.
Significa una altra diada de turisme
per Italia ben aprontada. Havíem
sortit a les 8.30 del matí de l'hotel

i a Ies20.30arribávem
al restaurant. La tóni-
ca de les dotze hores
es repetí en següents
erónos: de 8 a 20h, de
7.30 a 19.30h. Encan-
tatsde la vida: "Ja que
hi érem".

Dissabte, 9 juny
Florencia
De bon matí, a la Pia-
zzale Michelangelo,
ja gaudíem de les
millors vistes de Flo-
rencia. Al Palau Pitti
s'incorporá, com suc-
ceí el primer dia de
Florencia, una segona
guia, Rima. Amb ella
i Gastone, ens dividí-
rem en dos grups. A
nosaltres ens toca na
Rima. Llenguatge ciar,
quasi perfecte caste-
llá i, com Antonella i
Gastone, ben docu-
mentada. De 10.30 a
12.30, ens va descriu-
re valuosos quadres.
Igualment que em

passá el dimarts a la Gallería degli
Ufizzi, em feren recordar que la his-
toria de l'art m'ajudá a aprovar el
Díbuix amb dona Carme Eyaralar.
Després del diñar al Giubbe Rosse,
on menjárem "gnocchis" (una mica
diferents deis de Siena), escoltárem
les darreres i detallades ¡nformaci-
ons del guia Gastone a la sagristia
nova de les Capelles Medicee. Ver-
saren sobre el conjunt escultóric
mes important que el gran Miquel
Ángel realitzá a Florencia, localitat
situada, precisament, a 100 km de
Caprese (provincia d'Arezzo), poblé
on havia nascut l'insigne artista del
Quatrocento (final) i del Cinque-
cento.

Diumenge, 10 juny
Le Cinque Terre
Gentada, trens plens de gom a
gom, llocs privilegiáis, penya-se-
gats, pobles multicolors penjats a la
muntanya, Mediterránia, cales, ele-
vats passadissos entre les roques i
la mar blava, diñar al restaurant Al
Castello (Vernazza) de magnifiques
vistes, boom turístic nascut ais anys
70, paratges impressionants... Cin-
que Terre, formada per cinc pobles
deis quals coneguérem Riomaggio-
re, Manarola i Vernazza (per aquest
orde), esdevingué un brillant epíleg
del viatge. Lali fou Túnica guia de
la jornada en aquesta regió situa-
da a la provincia de La Spezia, a la
costa del mar de Liguria. Confessá,
a Tañada, que "havia hagut d'estar
callada al decurs de les altres rutes
de la setmana" i que "ara, agafant
el micro de Tautocar, gaudiria de
fer-nos algunes explicacions". Foren
unes ben acurades llicons de geo-
grafía, historia, economía, turisme,
societat, cinema... de la Toscana en
general i de La Spezia en particular.

Dílluns, 11 juny
Floréncia-Palma
Puntualítat de Vueling a Tavió de

les 11.30. Dia de comiats en una
agradable i aprontada sortida de
vuit dies a la meva estrena en els
viatges de la Germandat.

Dades d'interés
-Poblado de la Toscana: 3,7 milions.
-Població de Florencia: 377.000,
-Visitants a Florencia: mes de 10
milions anuals.
-Patrimonis de la Humanitat de la
Toscana que visitárem: Florencia,
Siena, Sant Gimignano, placa del
Duomo a Pisa, palau Médici.
-Economía: la Toscana, tercera área
vinícola d'ltália (80% rosso).
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U Certamen Cíterarí

'DesemtJre 2017

Germandat de Mestres Jubiláis i Mestres Juhilades
de les Ules Baleare

Pujaven amb gran dificultat i lentitud, roca a roca,
algant amb els bragos la civera perqué no s'arros-
segás pels cantells de les roques i els ullastres
espinosos i evitar la destrossa. A dalt del fondal,
un equip de persones esperava amb inquietud
que poguessin portar amb éxit la pujada.
S'escoltava el so llunyá de la tempesta i el llam-
pegar cont/nuat anava ¡Huminant suaument les
cuculíes deis arbres del boscatge. En silenci i
an¡mant-se mútuament, aquells homes, pujaven
les meves despulles que tot i ser poc pesades,
dificultaven l'avangament.

Algún llamp mes proper posava llum dins la te-
nebra i el seu tro resplendia de fondal a fondal.
Cada trosset avangat representava un gran éxit
i encara mes quan la pluja es féu present i aug-
menta les dificultáis.

Augmentava també el meu esfondrament cap a
l'abisme personal mes profund de cada any que
creixia i em feia adolescent i jove i la nafra in-
fantil s'anava tornant mes maligna camí d'arribar
a l'extrem on ja no hi ha guariment possible. Jo
estimava tothom sense enamorar-me de ningú.

Tampoc no desitjava parella de cap genere, no
era aixó el meu anhel; el que em feria profunda-
ment era pressentir la meva poquedat, la meva
incompetencia a l'hora de mostrar-me atractiu i
aquella por feréstega a sentir-me humiliat, anor-
reat davant els demés. Buscava la soledat, la
foscúria, viure i no viure entre els amics procu-
rant amb el silenci i la discreció evitar les befes
d'aquells mes creguts.

Compartía amb les amigues algunes inquietuds
sense aprofundir mai les intimitats i aparentant
aquella fredor que no sentía.

La recerca de cap plaer especial tampoc no era
l'objectiu principal ja que obsessionar-se només
en ells sovint acaba en desesperado, diu Kierke-
gaard; qualsevol plaer es sempre fugisser i deixa
un subtil xaragall de profunda tristesa.

La meva amistat amb l'alcohol no fou precisa-
ment consemblant a la de tants joves que s'en-
gaten espectacularment fent demostracions de
la seva homenia prematura i acaben sovint en
vulgars espectacles sexuals o d'aldarulls pu-
nitius o allargassats vora les seves vomitades
d'una manera plena de baixesa personal. El meu
beure era justament un beure poc espectacular,
íntim, com a terapia que m'animés a mostrar-me
consemblant a la majoria d'amics.

L'alcohol com a terapia no porta, pero, bons re-
sultats: deprimeix, no suavitza nafres ni manco
les elimina. Ni les begudes ni, a poc a poc, altres
substancies em proporcionaven l'ánim i la forca
que necessitava; només aquella euforia momen-
tánia que després es tornava depressiva, letal.
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De dia en dia anava perdent la lluminositat mes
innocent, la delicada frescura, el camí flairós, i
em submergia sense control dins el pou mes pro-
fund sense sortida. Sé que la vida no pot desem-
bocar en el no-res, seria irresistible; tampoc em
desesper perqué em comprenc i entenc el pati-
ment; pero vaig decidint, potser incomprensible-
ment, a que vagi terminant el meu reeixir huma.
Viure sempre dins l'angoixa mes profunda, diu
Unamuno, es un viure adolorit sense conhort.

Sempre lentament s'anaven apropant els meus
rescatadors cap a l'altura i amb gran parsimonia i
respecte alcaven les meves despulles perqué no
topassin amb milers d'entrebancs que entorpien
la pujada. Els seus cossos regalimaven l'aigua
que queia abundant i que posava mes través al
salvament, ja que les relliscades perilloses po-
dien estimbar-nos a tots dins el fondal. Es feia
desesperant l'espera deis qui a dalt de la tim-
ba contemplaven l'esforg immens deis qui, amb
greu perill, em pujaven ja que la tormenta, que
en aquells moments descarregava fortament so-
bre el nostre indret, omplia tots els cors d'esgar-
rifanga.

La droga havia vengut la meva covardia i, sense
posar remei ais meus negres complexos, m'en-
grilloná per sempre mes dins la negror deis inú-
tils. No m'interessaven ni psicólegs ni psiquia-
tres ni els consells mes sincers d'aquell amic
que sempre t'és fidel. Els robatoris quotidians de
diners a les persones mes avinents i ais familiars
foren augmentant en nombre i quantitat, i enca-
ra que les sospites eren evidents no s'atrevien a
denunc¡ar-me. La comprensió i la bondat, pero,
teñen un límit que quan es traspassa trenca to-
tes les benvolences. Arribaren les denuncies,
1'engrillonament per la guardia civil i les primeres
temporades a la presó. El despreci de familiars
i gent amiga. Els intents esporádics de rehabili-
tado dins algún projecte caritatiu; el control mo-
mentani, els enganys, les mentides i les recaigu-
des: el desastre total.

Ja sé que la vida es passió, sofriment, gauban-
ga, bellesa, dolor, temor, relació... en amalgama
indefinible; pero saber-la no es viure-la quan un
sap de cert o sense cap certesa que ha errat el
camí. Algú ha dit que l'esperanga es la passió
per tot el possible, pero les meves mans caigu-
des ja no somnien elevar-se a la lluminositat de
les altures. Aqüestes mans encara d'infant que
han fet tot el camí tan soles, tan desairades, tan
poc protegides i que ara intent elevar cap al cel
que desitjaria molt mes ciar, mes enees i dolg
com la mirada que anhela mirada d'uns ulls amo-
rosos amb la nostalgia d'un infant que mai no ho
aconseguí.

A punt ja de coronar l'altura, tota la gent que
inquieta esperava s'apropá cap ais quatre sal-
vadors ansiant les noticies definitivos sobre les
dificultáis i l'estat físic del eos rescatat. Un silen-
ci profund i feridor i una tristesa immensa em-
plenava tots aquells semblants quan escoltaren
les poques i trágiques explicacions. Només un
esquingall huma sense forma corpória restava
dins aquell embolic. Algú plorava, suaument i
compungit, la mort tan trista del jove i amagava
el seu rostre dins la foscúria de la nit. Per qué
haurá arribat a tal extrem, es preguntaven, se-
gurament, en silenci, sense trobar l'escaient res-
posta.

Dins la presó, buscava sempre els racons fos-
cos de la cel-la inhóspita i un silenci permanent
era el meu parlar. Ni amb el company em comu-
nicava. Arrufat i contrit, pensava en l'infant que
s'arrufava pels cantons o s'amagava quan al-
guns amics em feien befa. La befa mes mortífera
que ha acabat amb mi, definitivament. Sé que
som farfutalla humana, alió que no té empeña ni
agafall, un esguerro d'home que es consumeix
lentament pels camins angoixants del desencís.
Quina ¡Musió em resta? Quina culpa teñe jo de
la córpora humana que em donaren en néixer?
Quina malicia humana m'ha portal a tal extrem?
Jo no som l'únic culpable, no; no son l'únic cul-
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pable i m'estic aquí com un trasto arraconat dins
el coval deis periférics, deis qui no han pogut
sobreposar-se a les dificultats d'una vida viscu-
da inútilment. Quin motiu em resta per a seguir
vivint? Per ventura encara som persona? O pot
ser sé de cert que la vida m'ha portat injusta-
ment dins la presó, dins la meva presó personal
molt mes profunda i decebedora. La meva figu-
ra demacrada / trista, sempre silenciosa i mar-
ginal, impressionava sovint ais meus companys
de cárcer i, fins i tot, ais empleáis i caporals de
compartiment.

No hi havia mes esperanca que la de no tenir-ne,
perdre per sempre la lluminositat i entregar-me
al no-res definitiu.

La decisió era ben ferma: només mancava el
moment oportú.

Descansaren uns pocs moments i alguns deis
companys que esperaven agafaren els bragos
de la civera i lentament, caminoi avall, empren-
gueren la baixada que els conduiria fins al camí
on esperaven alguns vehicles i ('ambulancia in-
dispensable. Es forma la comitiva i quasi en fue-
ra, anaven baixant lentament, rost avall. Només
algún tro llunyá i el degoteig deis arbres mullats
eren els darrers senyals de la tormenta que ana-
va finint. No Huía, pero, cap estel peí cel i només
el voleteig d'alguna au boscana que fugia assus-
tada posava remor al paisatge. El silenci i algún
tímid esglai eren senyal de qué la corrua huma-
na anava avancant.

El moment oportú havia arribat. La bona con-
ducta d'aquell jove callantívol, trist, amargat no
feia sospitar de cap pía de fúgida. Una matinada
-quan sortí de permís- seria la darrera matinada
si acabava en éxit el pía escollit.

No vaig tornar a la presó i, sempre caminant,
vaig agafar la ruta cap a les muntanyes mes pro-
peres on acabaría la meva liturgia personal. Com
el jove Isaac, portava jo mateix el feix de l'holo-
caust ja entregat per complet i resignat a l'acte
final. Fosquejava quan, muntanya amunt, anava
buscant el lloc escaient peí definitiu sacrifici.

Arribat al límit on comengava un profund bar-
ranc, em vaig deturar i sense cap mes monóleg
personal emprenguí la cerimónia. Primerament,
vaig contemplar satisfet la fondalada sense arri-
bar a destriar la gran profunditat on ja la nit havia
imposat el seu regnat.

Despullat de la camisa de tonalitat rosada i de la
cacadora d'un blavet intens, servirien de senyals
per si algún caminant escadusser passás per
l'indret i fos possible així el trobar-me. La camisa
penjada com a banderola a un ullastre i la caca-
dora estesa a térra amb un missatge personal
a la butxaca i un pedrolot a sobre per impedir la
volada.

Apropat a l'abisme i en ritual postura, anava pro-
nunciant molt lentament la paraula cle-mén-ci-a,
besant-me l'ánima, abracat fortament a la meva
impotencia, vaig llancar-me dins el buit de l'es-
peranga volant cap a l'estimbada definitiva.

Arribats a l'esplanada on esperava l'ambuláncia,
em depositaren en ella mentre l'equip medie sim-
plement -era ben evident- podia certificar la mort
d'aquelles deixalles i el jutge de torn ordenava la
partida.

Comengava a ploure novament amb forca i la
cortina d'aigua purificava elements i sentiments
talment el so profund d'un salm de comiat acom-
panyant aquella comitiva fúnebre camí de cap a
on...cap a on...cap...enlloc.
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PREMI POESÍA
Isabel Baile Mas

L'espai, els dies i les hores
son ara desert que m'aclapara.
Assedegada d'aquella aigua que m'entrava
per tots els racons del eos
¡ també de l'ánima.
Assedegada d'aquella companyia,
redós a les tardes rompudes
i a les nits amargues
o festa per encendre Iluminarles.
Entre oratges feridors i malaurats
la meva carn clama i crida.
On te puc trobar, estimat?
***

Te cerc, fins i tot, baix les pedrés del viarany.
Per trobar-te sota l'ombra del boscatge
hi tresc amb ansia, freturosa.
Pot ser que el vell tronc, caigut a térra,
on junts hi reposárem,
conservi petges del lluminós instant,
que la branca esponerosa que lloares
guardi el frec del teu esguard
0 que Taire que un dia hi respirares
rellisqui i murmuri adesiara
entre l'espés fullam.
Encegada en melangia cerc respostes
1 escorcoll presencies.
He aprés de trobar-les
en les ones del silenci.
***

Ets aquí vorejant-me
No et veig, ni et sent, ni et toe
pero et sé embolcant-me.
Subtil presencia a l'alba
i murmuri en caure la vesprada.
Frec que eixuga llágrimes
¡ apaivaga les nits trencades.
Serenor per a les hores
embogides de tedi.
Amagades respostes
en les ones del silenci.



59 Gernanor

Jaume Frontera Pascual
PREMI POESÍA POPULAR

Al llarg de sa nostra histori
hem conegut molts de sants.
Es preferit dets infants
sempre sou vos, sant Antoni.
Sou es millor testimoni
d'antigues tradicions,
de gloses i foguerons:
fomentau-los, sant Antoni.
De Mallorca, es patrimoni,
entre tots, l'hem de servar,
pero molt millor será
si ens ajudau, sant Antoni.
Sant Antoni, feis que creixi
la llengua d'aquesta Terra:
des del Pía fins a la Serra
ene que el dimoni se queixi.
Ja que tenim es bell somni
de viure en pau amb tothom,
ensenyau-nos ara com
ho hem de fer, bon sant Antoni.

Sant Antoni des desert,
vos feim sa ferma promesa
de no fer cap endemesa
comportant-nos amb encert.
Se queixen es pessimistes
que el món es un manicomi.
Feis possible, sant Antoni
que se sentin optimistes.
Tots pensam que hem de ser crítics
i persones amb criteri
evitant que algún desveri
s'apoderi des polítics.
Procurau que es Consistori
d'aquesta estimada Palma
comandi amb gran seny i calma:
mos ho deveu, sant Antoni.
Creim que sou es mes idoni
per regir tota Mallorca:
oberta teniu sa porta,
pensau-ho be, sant Antoni.
Davant d'aquest auditor!
que espera amb devoció,
amollau es bell sermó
tal com sabeu, sant Antoni.

Cal que obriu un consultori
per ses nostres malalties,
quimeres i fantasies,
tan humanes, sant Antoni.
En teñir s'ánima trista.
sant Antoni, qué hem de fer?
- Jo ben cree que vos convé,
davant mi, passar revista.
Que en el nostro matrimoni
tots dos siguem ben condrets,
sense haver-hi cors estrets,
tal com volen, Sant Antoni.

Sant Antoni i el dimoni,
com cada any, surten de festa
seguits de tota la resta
que arma es mes gran rebombori.
Que sa música ja soni,
que es arribat es gener
i volem que enguany, també,
sigui per vos, sant Antoni.
Encara que be no entoni,
sa cangó me surt des cor
i n'estic tan content jo,
perqué em somreis, sant Antoni
Sant Antoni diu que frissa
d'arribar en es foguero
per tastar un botifarró
i també una llonganissa.

Sant Antoni de Viana,
protegiu-nos s'aviram:
així no patirem fam,
mes, conservaren sa gana.
Es ca nostro nom Esquit
i sa cusseta, Poloni:
cuidau-vos-ne, sant Antoni
tan be com sempre s'ha dit.
Aquest ase malaltís
de vos depén, sant Antoni:
no vulgueu que se mos mori
mai sense es nostro permís...
Sant Antoni glories,
si mos curau sa somera,
ja trobarem sa manera

de, per sempre, alabar-vos.
Des porquet de sant Antoni,
en diuen que está molt gras
i que per aixó es capac
de fer enveja en el dimoni.
Amb aigua i oracions,
sant Antoni engreixa un porc:
n'haurá de teñir de sort
si en vol fer botifarrons...

Si hem donada massa creu,
demanant-vos tantes coses
amb ses vint-i-quatre gloses,
vos ja mos perdonareu.
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RECORDAM
D. Francisco, una gran persona Antoni Liado

D. Francisco Bisquerra Vila funda i dirigí
Germanor, la nostra revista, durant molts d'anys.
Tots coneixíem la seva forma de ser i sabíem del
seu nivell cultural, de les seves activitats i de la
seva lluita durant tota la seva vida, amb una forta
voluntat i amb gran intensitat.

Va néixer a Palma l'any 1923. Fou el major de set
germans. Després d'acabar el batxillerat superior,
es va posar a treballar durant 12 anys amb son
pare, que era representant de comer9 i, al mateix
temps, va estudiar Magisteri. Va exercir de mestre
a Fornells on conegué na Laia, la seva estimada
esposa. Va fer oposicions i fou destinat a un petit
poblé de Terol. Després exercí a Mercada! i a
Sant Cristofol. Estudia al mateix temps i obtingué
les llicenciatures de Filosofía i Pedagogía a
la Universitat de Barcelona. Va aprovar les
oposicions a Inspector d'Enseyanfa Primaria i va
ser destinat a Córdova; després a Maó i finalment
a Palma, on es jubila.

Tenia una gran sensibilitat artística i ens ha deixat
moltes obres de pintura i dibuix. Rebé classes
del famós pintor Joaquim Torrents i va cursar
estudis a la facultat de Belles Arts de Sant Jordi de
Barcelona. Ha iHustrat distints llibres. Obtingué
varis premis: el "Picarol" de dibuix, el de FEscola
del Mediterrani, de pintura a l'oli i també va
fer múltiples exposicions a Mallorca, Menorca,
Madrid i Suí'ssa.

En realitat, mai no es va jubilar, sempre va ser una
persona activa: féu la revista amb els seus articles
i iHustracions, fou professor del taller de pintura i
dibuix de la nostra associació durant molts d'anys
i va treballar en el seu taller de pintura a ca seva
fins que ho varen permetre les seves forces. Li
hem d'agrair tot el que va fer per la Germandat.
Sempre estava disposat a aj udar desinteressadament
el proisme. Fou president de la Federació Balear
de Donants de Sang. També va fer feina ajudant
tots els necessitats del "Pa de Sant Antoni".

Així era D. Francisco: una gran persona, que
sempre recordarem í agrairem la seva dedicació.

RECORDANDO A NUESTRO AMIGO
FRANCISCO BISQUERRA VILA,

INSPECTOR DE EDUCACIÓN Y PINTOR

Un amigo no muere, aunque se vaya;
permanece girando en la rueda de los ciclos.

¡Todos somos ciclos!

Verdes y grises se abren los troncos secos,
arrancados por vendavales de otros tiempos,

sus raíces profundas no murieron,
supieron dormir y esperar la lluvia.

¡Agua generosa!
Y en las primaveras, vuelven las yemas,

terciopelo entre los nudos secos.
Flores de pétalos de organdí

siembran la tierra.

¡Tenemos vocación de permanencia!
Con ella, este yo insaciable

se salva de la nada.

Me iré, pero, ¿a dónde?
Yo quedaré aquí, entre vosotros.

¡Mi vida ha sembrado vida!

Y volveré cada mañana con la aurora.
Seré luz reverberante

desprendida de las telas que pinté.
En la piel de los que me besaron

quedaré.
En las pupilas de los que me miraron con amor

brillaré,
y la tierra que pisé, el aire que respiré,

los árboles, los harán vida.
Seguiré formando parte del ciclo inacabado

de la Creación,
siendo sonrisa, lágrima y canción.

Cuando la Tierra muera,
mi polvo flotará entre las estrellas.

Y al final de los tiempos,
Dios me recogerá para crear otros mundos.

Gracias, amigo Francisco,
por tu humor y por tus gestos de amor.

Tu alma ha volado a Dios.
Pero... te encontraremos

en la Luz.

Ma Agustina Galindo Chávela
-compañera y amiga-


