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n un context miserable, la mes dura Postguerra, un grup de
poetes constitu'ít per Josep M. Llompart, Blai Bonet, Jaume Vidal
Alcover i Lloren? Moya varen saber esser lliures. Havien trencat amb
els vells esquemes de la poesía ¡Henea, la de l'Escola Mallorquína, i el
seu trencament era renovador ¡ decidit. Aquest grup de poetes que els
estudiosos han volgut anomenar deis anys cinquanta, no solament havien
capgirat l'estética heretada sino que, a la nova estética, havien afegit una
nova ética: la que mena al compromís amb el propi país, amb \ seva térra,
malmesa ifeixuga.
Son uns temps difícils: la nostra Mengua ¡ la cultura que s'hí expressava
havien perdut, vull dir que havíen estat derrotades. També, el dret d'alcar
la veu, de parlar amb veu alta, d'escriure en veu alta, de dir en veu alta el
nom de cada cosa. Durant la llarga nít -la llarga nit de pedra, que havia
dit el poeta gallee Celso Emilio Ferreiro, estimat per Llompart-, cada vers,
cada gest esdevenia una declaració de principis: la reafirmado de l'anhel
de llibertat. I, amb la llibertat, la justicia.
Pero aqüestes paraules, llibertat i justicia, esdevenien una provocació, un
repte ais principis inamovibles d'un régim criminal. Durant la llarga nit de
pedra, aquest grup de poetes de 1950 havia rebut el mestratge de tres
grans ¡ntel-lectuals que dirigiren les seves lectures i els mostraren noves
rutes poétiques: Bernat Vidal i Tomás, l'apotecari de Santanyí, Manuel
Sanchis Guarner, que residía a Mallorca invitat per Francesc de B. Molí per
treballar en l'Obra del Díccionari, i Celia Viñas Olivella. De Bernat Vidal i
Celia Viñas havien rebut la voluntat d'eixamplar els horitzons estétics, de
Manuel Sanchis Guarner, l'exemple de fidelitat al país, la voluntat d'esser
temps i un país. Ética ¡ estética definitivament inseparables.
Es justament a Celia, morta a Almería, a qui Llompart dedica un deis seus
poemes de 1953, el que porta el número 7 de l'aplec "Llunarí del port" del
poemari Poemes de Mondragó:
I ara ja saps la mort, Celia Viñas
-ai aquell foc, foquet, cendra astorada.
Ara ja saps la mort. No et calen versos
ni ocells ni primaveres per alcar-la.
¿Ho veus? No s'ha aturat un sol rellotge
ni s'ha estremít la seda de la cala;
el vent, que desconeix la teva abséncia,
ajup les hierbes del record...
Descansa.
Nosaltres sois, amb tota la mort teva
aprendrem el camí.
Adéu, companya.
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Oteitoé de pedra.
De pedra son os muros
i as tebras.
Celso Emilio Ferreiro
Longo noite de pedra (1962)

Celia Viñas havia mort lluny de la seva térra. Res no
en quedava del seu foc antic, en no esser la cendra, la
cendra -havia dit ella-, que, una vegada va esser foc,
ara només cendra astorada. Pero al final del poema de
Llompart h¡ ha una bella proposta:
Nosaltres sois, amb tota la mort teva
reprendrem el camí.
Tornarem a encendre el foc, si es que encara queda un
rastre de caliu entre la cendra. Vet ací: el compromís.
Els poetes d'aquella generació havien aprés que en
l'exercici de la intel-ligéncia l'home s'hi compromet
tot sencer, que la vida no pot ser ma¡ una passió
inútil. Llompart, potser cansat, amb un cert desesper
a la punta deis dits, escriu l'any 1974 uns versos
d'homenatge a Pablo Neruda. Hi diu:
I se'ns moren les mans de tan inútils.
Era la sensació d'impoténcia que venia de la llarga nit
de pedra. Un crit de desesperació. Pero no desistí. I es
des d'aquí d'on es projecta la seva dimensió de poeta
cívic. Perqué sabia que l'home mai no pot ser u na passió
inútil, ens proposá el compromís de trencar l'esclerosi,
d'aixecar la consciéncia col-lectiva per les vies de la
creació poética, malgrat la llarga nit difícil, malgrat
de constatar que tardava a arribar la llum de l'alba,
la incertesa de l'alba. Llavors ens diu que la llengua
nacional d'un poblé es signe ¡nequívoc d'identitat i
que, per aquesta rao, per aquesta única rao, la llengua
es sovint negada, vexada i perseguida. Aquí comenca
la gran llicó histórica de Josep M. Llompart: la tenacitat
en la Iluita, la fidelitat serena, la lúcida fe en el futur del
nostre país, deis nostres paísos...
La veu del poeta esdevé la veu de la consciéncia
col-lectiva, una veu que camina, que tresca les vies de
la revolta estética fins arribar a la poesía cívica. I ens
recorda les utopies somniades, la Iluita difícil contra les
amenaces, contra la inercia. Escriu l'any 1981, temorós,
perqué sap que el combat es pot esbucar:
I es que avui jo tinc por de les llágrimes,
tinc molta por de perdre'm peí passadís de les
llágrimes,
tinc por que per les mans em mosseguin les

llágrimes,
tinc molta por
que la barca naufragui
a la cala florida de les llágrimes.
Pero quan Llompart diu que creu en "uns PaTsos
Catalans lliures i socialistes dins un marc de l'Europa
deis pobles", projecta la ideología de ('esquerra
nacionalista, i respon a aquella continuada recerca
de llibertat i de justicia social que inspira la seva obra
tant com la seva vida: El seu compromís cap ais mes
débils. A Jerusalem, el seu penúltim poemari, inclou
un "Interludi lleuger per a infants de casa bona. Es la
caneó de tots els camins:
Llevamá, card, fonollassa,
rosella, cascall, lletsó,
vinagrella, corritjola,
ginesta, aritja, fonoll,
passionera, cugula,
mareselva, safra bord,
floravia, canyaferla,
baladre, argelaga, albo...
Reconta la flora de la térra i els noms amb qué la
coneix el poblé. Es la seva manera d'evocar el paisatge
al costat deis altres grans temes de la seva poesía: la
infantesa, l'amor, la mort...
Morí a les darreries de gener de 1993. El seu cor no
aguanta per mes temps. Morí de matinada. Vaig esser
al seu costat amb Encarnado Viñas, el seu nebot metge
Miquel Llompart, que m'havia cridat a mitjanit de part
de n'Encarna i n'Alícia, la meva dona. Dins l'horitzó
creixia l'alba clara, pero arriba -ho havia escrit en un
poema-, "de sobte, la nit".
•
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IHOMENATGEDEDICATA
IJOSEP MARÍA LLOMPART
grups d'Esplai de Mallorca
(GEDEM) varen retre un
homenatge a Josep María Llompart
el dissabte, día 30 de gener de l'any
1993; ell acabava de morir el dijous
anterior, dia 28, dos dies abans.
L'homenatge es féu al Teatre de la
Salle de Palma, en PRESEN!, com
si ell estigués realment assistint a
1'esdeveniment, talment s'havia
programat amb anterioritat, sense
preveure que ell ja hauria mort.
A l'organització de l'homenatge hi
va participar, molt activament, el
grup d'esplai s'Estornell d'lnca, ja
que la fundadora del grup aleshores
presidia el GEDEM. Nins, monitors i
pares hi col-laborárem.
L'acte representava un poblé
imaginan, Binicantant, que acull
el seu fill, Josep Maria Llompart
i el batle fictici fa el parlament de
recepció i li lliura la clau del poblé.
Les nostres filies eren nines del
grup s'Estornell i nosaltres, com a
pares, hi estávem molt ¡ntegrats.
Aleshores jo era president de l'Obra
Cultural d'lnca i m'encarregaren la
redacció del parlament que va llegir
un monitor i diu així:

Jaume Gual Mora

Companys de Binicantant,
tips de la repressió,
aprofit l'ocasió
per parlar ciar i llampant.

Vostra paraula es tendresa;
heu fet del conflicte, un art.
Moltes grácies, Llompart,
per la vostra fe i fermesa.

Som un poblé ben conscient
que ens hem sentit perseguits.
Molt sovint, els nostres crits
s'han ofegat amb el vent.

Tot el poblé vos proclama
en prova d'agraíment,
fill ¡l-lustre i eminent
i reconeix vostra fama.

Volen comandar a ca nostra,
la térra que ens ha vist néixer.
Mostré poblé sois pot créixer
si compta amb l'empenta vostra.

Aquest poblé que estimau,
de vos per sempre deutor,
vol rendir-vos gran honor
donant-vos aquesta clau.

Es una gran dignitat
teñir aquest fill tan tossut.
Josep Maria, benvingut
al vostre poblé estimat.

Assistiren a l'acte:
Don Teodor Úbeda, bisbe de
Mallorca; Antoni Mir, president
de l'Obra Cultural Balear; Xavier
Abraham, dinamitzador cultural
i amic de don Josep Maria. En
representació de la familia, hi fou
present la neboda del poeta, Celia
Riba.

Binicantant ara es festa,
avui no hi manca ningú,
i admiram, n'estic segur,
del nostre fill la gran gesta.
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Notes esparses sobre literatura oral
en la poesía de Josep M. Llompart
•
hom consulta (o millor,
l'experimenta) la ruta núm.
5 del Walking on words. Mallorca
literaria1 (titoI general "El Migjorn
poétic", subtitulat "Sal de mar
blava, térra de cali vermell"), podrá
trescar per Santanyí, Cala Figuera,
Cala Mondragó, Felanitx, Campos,
Colonia de Sant Jordi, Cabrera,
Llucmajor ¡ Randa acompanyat
de textos de diversos escriptors.
A Felanitx, la ruta us portará a la
Creu des Porcol i, allí, la ¡I-lustrado
literaria de l'indret bellíssim us
emocionará:
Llevamá, card, fonollassa,
resella, cascall, lletsó,
vinagrella, corritjola,
ginesta, aritja, fonoll,
passionera, cugula,
mareselva, safra bord,
floravia, canyaferla,
baladre, argelaga, albo,
falguera, olivarda, estepa,
clavell de moro, coscoll,
heura, contell, englantina,
vidalba, murta, maimó,
cama-roja, campaneta,
ravenissa, bruc, guixó
(i en Caire color de vauma
l'esgarrifanca d'un poli).
Es tracta de "Camí florit" del
llibre Jerusalem (1990), de Josep
Ma. Llompart de la Penya, un
poemari que, per a Lluís Alpera2,
des del títol, "esdevé el símbol per
excel-léncia del seu pelegrinatge
poétic". No sobta que les persones
responsables del Wow escriguin
que Jerusalem pot ser llegit com un
llibre de viatges amb destinado a la
ciutat que li dona títol. El camí es pie
d'una enciclopedia de plantes de
marge, de paret, de garriga amb les
seves flors humus pero odorants.
"Camí florit" (Llompart no el
selecciona per incloure'l al llibre

Miguel Sbert i Garau

UNES NOCES
DEPINYOLVERMELL".

Tria personal que citam) es un
text que ha tingut des de la seva
publicació una amplia acceptació
per part de lectors i de sectors
culturalment implicats, com pot
comprovar-se fácilment a la xarxa.
El poema, amb música de Damiá
Tomás, va ser enregistrat (2001) per
Maria del Mar Bonet, pero ja des de
molt abans havia captat l'interés en
cercles relacionáis principalment
amb l'educació3, com a objecte
d'estudi i de delectado.
"Camí florit", del conjunt "La caneó
de tots els camins", es un poema
que pot considerar-se en la línia,
segons Margalida Pons, d'una "nova
concepció de la naturalesa4" que
posarien de manifest els anomenats
poetes deis anys cinquanta del
segle XX en contraposició, o potser
mes aviat com a superació, del tema
paisatgístic tal com el tracta l'Escola
Mallorquína (tan ben estudiada per
Llompart).
Es "Camí florit" una mostra ben
clara del que M. Pons afirma sobre
com aquest poetes donaven a la
paraula un "protagonisme nou,
abans impensable". Seguint la
petjada de Celia Viñas, assenyala
Pons, com feien servir recursos
per a assolir "la magnificado de la
paraula" i afegeix que, els poetes de
la generació de Llompart, distingien
molt be entre els conceptes
á'esment (recurs metaliterari, o de
"recreado en l'autocontemplació")
i d'ús (utilització del mot sense
altra funcionalitat que la utilitaria)
i ho exemplifica amb textos de
Vidal i Alcover, de Blai Bonet,
de Villangómez i, lógicament de
Llompart (no només amb fragments
de "Camí florit").
Precisament l'esmentde les plantes
del camí es d'on prové el carácter
simbólic del text que possibilita,

peí joc connotatiu, interpretacions
del poema
com les que hem
mencionat mes amunt. De fet,
Gabriel Janer Manila, en aquesta
mateixa revista, assenyala amb
perspicacia alguns deis símbols
principáis de la composició. Quant
ais dos versos darrers, que trenquen
sintácticament
la juxtaposició,
provoquen uns calfreds, evocadors
d'aquells d'Antonio Machado a
"Las encinas": "¿Quién ha visto sin
temblar / un hayedo en un pinar?"
J. Vidal Alcover escrivia (Última
Hora, 11/03/1971) que el realisme
de Llompart trobava "la seva
expressió mes acurada" en alguns
deis poemes de La térra d'Argensa
(que aviat seria publicat), un llibre
que qualificava de "patriótic" i
d'"amarg"
Patria nostra que ets al cel
-i no certament a la terrat'invocarem angelíes. Som la
minoría selecta.
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La ironía de Llompart, fins ¡
tot el sarcasme elegantment
exposat, transmesa amb
paraules "com si fos un capvespre
d'oficina" no ens ha de fer perdre
la perspectiva. El poeta, des de la
cultura, des de l'alta cultura, que
li forneixen els clássics, els poetes
castellans del 27, els escriptors
catalans de tots els temps, autors
estrangers diferents i els propers
i estimats Celia Viñas i RossellóPórcel, s'insereix en una tradició
literaria, i, juntament amb altres
escriptors generacionals, supera
l'esgraó immediatament anterior,
sense desqualificar-lo globalment
(només en satiritza els tópics
malgirbats) i incorpora elements
novells a una manera de fer i
d'entendre
Des d'una ben honesta torrella no
d'ivori, d'aire i de núvol, he baixat
al carrer, i em sadollava de remors i
de venes que s'arboren.
Som del parer que aquests
pensamentssón laclau perentendre
com assimila el poeta la literatura
de tradició oral (l'etnopoética,
potser en diríem avui, o el folklore
oral, o el patrimoni intangible) del
país i n'integra elements a l'obra
poética seva.
Eli no rendeix un cuite explícit a la
literatura de tradició oral, pero se'n
serveix de manera relativament
sovintejada i, el que es mes
essencial, personal. L'assumeixcom
un fet "natural" i implícit, congruent
amb la seva visió del país, i deixa les
claus de detecció i ¿'interpretado
al lector.
"Camí florit" es un poema molt
difós i comentat des de molts punts
de vista, pero potser poc "llegit"
des de les seves cormexíons amb
la poesía de tradició oral. Aixó no
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obstant, els lligams (un cert nívell
d'hipertextualítat) son evidents,
com posa de manifest una recerca
rápida a la base de dades Canfoner
2.0 de cantóneles enumeratives,
que conté el recull del pare Ginard,
com les següents
Ametlers, polis i figueres,
aladerns i garrovers,
uiastres, pins i noguers,
romaní, murta i pruneres. CPM
11/34)
Aubercocs, figues, castanyes,
peres, sindris i melons,
cireres, melicotons,
codonys, taronges, magranes.
(CPM 11/83)
Corbs, xuriguers i mussols,
tortores, conís i liebres,
ropits, pinsans, tords i cegues,
coloms, pagos, verderols,
rates, perdius, rossinyols,
busquerets, voltors i bous,
ases, muís, cavalls i egos,
ropits, guátleres, tudons
i oques i xebetlins,
calápets, llagosts i grins,
gallines, galls i capons. (CPM
11/391)
Cap, cabéis, testa i cervell,
uis, pipelles, front i ceies,
ñas, boca, dents i orejes,
coll, gargamella i clotell. (CPM
MI/74)
Un fumador ha mester:
pipa, banya, ganivet,
tabac, cañó i broquet,
esca, pedrés i foguer. (CPM
MI/192)
Els glosadors, com aquells poetes
¡llenes innovadors deis cinquanta,
eren conscients (a nivells diferents)
deladistincióentreesmentitís,entre
metallenguatge (metaliteratura) i
llenguatge objecte. Probablement

ais poetes del poblé els eren molt
mes atractives (com ais cuites a un
nivell mes complex simbólicament)
les
implicacions
eufóniques
(rima, ritme, contundencia deis
substantius...) del camp léxic
del qual se servien que no la
denominació contextual d'un ocell
determinat o d'un mamífer, o d'una
planta o d'un arbre, per fer volar
el pensament del públic. El fet que
aqüestes cancons enumeratives
formin part del patrimoni oral del
país ens aboca, ¡nevitablement,
a la qüestió de les influencies.
L'enumeració (potser la caótica
en primer terme) com a recurs
expressiu usual en la literatura
tradicional (pensi's la freqüéncia
d'aquest element retóric en les
rondalles d'Alcover: ápats, dimonis,
mobiliari, estris, etc.), ¿va influir
d'alguna manera en la literatura
culta? Concretament, "Camí florit"
¿no podría ser, a tall d'estrofa, un
homenatge de Llompart a aquesta
técnica poética popular, en un
exercíci d'unió entre tradicíó i
modernitat, de la magnificado de la
paraula com a símbol transcendent?
I els dos versos de la cloenda, un
toe de contemporane'ítat?
Atesa la utilització de determináis
elements
procedents de
la
literatura oral i del tractament que
en fa el poeta al llarg de la seva
obra, gosaríem dír que aquesta es
una hipótesi plausible. Repassemne alguns exemples.
Convé recordar, amb Celia Riba i
Vinyes5, que a la poesía "d'adult"
de Llompart sempre va haver-hi
"un eco, un record" de les primeres
lectures seves en cátala que
foren, oh sorpresa, les rondalles
mallorquines del canonge de Santa
Cirga.
D'entrada, cal dír que el poeta
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fa servir noms de generes ¡ de
subgéneres etnopoétics per titular
composicions que hi solen guardar,
al nivell d'estructura
estrófica,
certa
relació
(molt
llunyana
en alguns casos) ¡ al nivell deis
continguts unes minses connexions
(majoritáriament, per no dir en
tots els casos, h¡ ha ruptures molt
evidents, tant estilístiques com
"materials", que solen amararse de surrealisme o de sátira). En
aquest línia Poemes de Mondragó
(1972) potser siguí el llibre que,
estadísticament,
conté
mes
exemples del tema que ens ocupa.
Els tópics al-ludits podrien ser el
resultat d'un itinerari poétic circular
que sembla partir de Lorca, sense
oblidar Rosselló-Pórcel, per arribar
al can^oner o al rondallari ¡llenes i,
des d'ací tornar a la generació del
27. Aquest fet, de llarga durada a
l'obra de Llompart, no mistifica la
literatura tradicional, sino que en
personalitza la visió.
El nominalisme d'arrel tradicional
es evident a Poemes de Mondragó.
Alguns fragments posaran de
manifest com el continent (romane,
auca, canc.0) serveix al poeta per
aportar continguts de la seva
personal collita
(1955)
"Romane, de cortesía a Nostra Dona
del Carme, a devoció de la qual fou
bastida una esglésía deis voltants
de Mondragó
gelós el capitá Antoni
l¡ fa complíments brodats,
(...)
té un polidíssim desmai.
Nostra Senyora del Carme
Llunarí del port (1953)
Un tal Paparró tenia un llunari i
feia sortir el dimoni.
Mn. Antoni Ma. Alcover

1. Romane del patró Joan Llompart
i perqué el cor ja s'ha mort
-cor abans amb pluges blanesredoblen sobre la mar
els tambors de la sal.
2. Romane del missenyor Dumont
D'Urville, altrament
anomenat
"historia d'un gravat i d'una
cambra".
3. Auca del Capitá Antoni
El capitá Antoni
té un xabec tot blanc,
ala d'oronella,
mascaré pintat.
(...)
El capitá Antoni
vol per berenar
fetges de pirata
cuits amb aigua-sal.
(...)
i el capitá Antoni
baila un minué
amb angelets bámbols
a dalt un fasser.
4. Romane d'En Bernadet
-Oh Bernadet, fill de reí,
cavaller de sol i nard.
(...)
-Oh pastor, lo bon pastor,
tu em toques i no em fas mal;
m'enterraren dins Carena
per la flor romanial.
5. Canc.ó deis tres mariners
La Verge, Nostra Dona, du en
les mans
tres cors d'aigua salada.
6. En memoria de Celia Viñas, per
a qui fou escrit, fa temps i temps,
aquest llunari
I ara ja saps la mort, Celia
Viñas,
-ai aquell foc, foquet, cendra
astorada...
A Urbanitat i cortesía (1979) el
nom pur es un present, en paraules

del poeta, a García Lorca a través de
Dues rondalles en to menor
Homenatge a Federico

1
Quan era i no era
s'obrien les ales
de la cadernera.

Una vida, dues vides,
s'ajuntaven a trenc d'alba.
Com veiem a la canc.ó 2, ¡nteracciona
amb el canconer tradicional
Una vida, dues vides,
dues vides teniu vos.
Vos teniu la meva vida
i la vida de tots dos. (CPM

1/2532)
(Cantónela glossada per María
Antonia Salva en el poema "Peí
centenar! d'en Marian Aguiló" a
Espigues en flor, 1926).
En el cas de Mandrágola, "llibre
clau per a tota la seva producció"
(Celia Riba), també pot detectars'hi alguna reminiscencia de la
literatura del poblé, mestallada
mestrívolament amb, ni mes ni
menys, que amb las Coplas de Jorge
Manrique
En el raval de senectut
creixia un amor de tres taronges,
tres núvols rosa a l'horitzó
esguards eixuts amoroseixen.
El poema, interpretat segons una
melodía tradicional, per Sis som
("Fandango" núm. 6 del disc Fruit
de la térra, 2001) gaudí d'una
considerable difusió.
També la fraseología ocupa (n'hem
vist alguns exemples) un lloc en
l'obra poética de Llompart, així
p.ex. a La cape I la deis dolors i altres
poemes (1981 i 1990)
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Tres siluetes amb vasa barroca
Jaume Joan de Berga
¿Qué en som jo des la vostra
mort, Oidor?
Jeroni Pau de Cavalleria
¿Qué en som, jo, de la mort
d'en Berga?
Treufoc
N'ets de la mort d'en Berga.
L'ús ¡ntencionat de frases o de
modismes no manca a Spiritual
(1992),
amb
les
"animetes
santes" que exclama a "Soleá"
("Morsamor"). A aquest llibre
també la petja de les rondalles
alcovenanes
Tríptic de Turena
2. L'homenatge a Francois
Rabelais
Damunt la taula hi havia
capons / ronyons / melons /
oques / moques / bajoques
(...) i un ángel carafí.
I, a mes, alguna llunyana, i propera,
referencia a una caneó tradiciona.
Es al poema "Milonga"
Volen, volen animetes
pels racons del paradís.
Munta com un olí negre
la nit.
"Volen, volen los aucells, que
peguen llarga volada" es el
comencament d'un romane (CPM
IV/63), glossat també per María
A. Salva a Espigues en flor, poema
"Jocs de nins".
De l'home civil i cívic, del líder
cultural ¡ polític (potser malgré lui),
de l'intel-lectual al servei del seu
poblé, Jaume Fuster en deia que
fou "poeta per vocacíó, crític per
círcumstáncies ¡ investigador per
actitud de servei".
La primera qualificació es ben
exacta i ens proporciona indicis
de com les múltiples facetes, que
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convergien en Llompart s'integren GELABERT MAS, Joan "Josep Ma.
en un alíatge cíclic, que acaba i Llompart. Un camí florit" a Pissara
comenca en el poeta vocacional. núm, 65 novembre-desembre
Eli, "amb paraules ben plañeres", 1992, p. 37-39. http://viulapoesia.
conjuga i expressá sentiments com/pagina_2.php?tipus=l&subti
personáis i generacionals derívats pus=l&itinerar¡=4&idpoema=216.
d'experiéncies i vísions globals de http://tempsdelletres.balearweb.
la seva, de la nostra, "patria". Son net/post/78285
molts els elements que conformen
l'obra poética de Llompart, i molt 4 Vegi's PONS, Margalida 1998
lluny del nostre abast. Es la seva Poesía insular de postguerra:
una obra densa en les ¡dees, quatre veus del cinquanta.
clara en l'expressíó, ferma en les Barcelona: Publicacions de l'Abadia
principis, elegant en les formes, de Montserrat, p. 217-218, d'on
ben modulada en el discurs, severa prenem les observacions que
en les critiques, generosa i afable segueixen.
en les comprensíons, rigorosa
en les maneres ¡ coherent en les 5 VIÑAS Celia 2006 "Introdúcelo"
continguts. Des d'aquestes es línies a Josep María Llompart. Antología
només hem ¡ntentat perfilar alguns poética. Hora Nova, S.A. Palma, p.
indicis de la integrado del patrimoni 8.
expressíu del nostre poblé, potser
el mes intangible deis patrimonis,
pero
segurament
un
deis mes determinants,
Josep .Ai. Hompart
en l'obra del poeta. La
millor manera de cloure
aqüestes paraules es, de
bell nou, manllevar-ne al
poeta que, en descriure la
tragedia minúscula (pero
... Ara ja saps
simbólica) d'un gran amor
uur Id manrli-.s cli-l rcllotge
("S'estimaren, saberen / la
no turnaran :i SIT t r \ v s mai núurgencia del sexe...") que
Ara ja sa|» mío mai no poOnU almrar
s'ofegá per les pressions i
«•u I urecel, wveltei i oaunoej,
les rutines d'una societat
Mirimintnclf.s el arcjiUTN, li-s turros
burgesa i mesquina, deia
de Jerusali'iii.

JERUSALEM

Les noces foren de pinyol
vermell.
NOTES

1 www.wowmallorca.
com/ca/ruta/5
2 A "Epíleg" de
LLOMPART, J,M, 1993 Tria
personal 1961-1992,
P O E S Í A . Edicionsdela
guerra, Valencia, p. 87.
3 Vegi's, entre d'altres:
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Joana Rosselló i Verger
Transcorreguts cinc lustres des del traspás de Josep
Maria Llompart, un deis escriptors mes qualificats del
segle XX, la seva petjada resta encara , al dia d'avui,
vigent i actual.
Estam en pie "Any Llompart." Nombrosos actes ens
ho van recordant: exposicions, conferencies, lectures i
recitáis, rutes literáries, clubs de lectura, etc.
Al nostre Club de Lectura del mes d'abril, comentaris
de la seva obra poética, així com interessants
intervencions recordant-lo així com a la seva dona,
Encarna Viñas, professora.
A nivell escolar, teñe encara present aquell dia - 28
gener de 1993- quan un alumne entra a la classe,
un poc torbat, treu i ens mostra un retall de diari, al
temps que diu, tot dolgut : "Llompart ha mort". Silenci

La trista nova altera el ritme de la classe. Parlárem
llargament d'ell, fins i tot de la seva barba, de quan era
petit, de les seves ulleres, de quan el seu pare li llegia
Rondaies mallorquines,. ..Posarem el retall de la noticia
al taulell, mentre tots acordaren que h¡ restes com a
primera noticia durant tot el trimestre.
Se dona el cas que feia, precisament, no massa dies
que havíem parlat de Josep Maria Llompart. El record
era frese.
Llompart es, sens dubte, un deis millors poetes catalans de tot els temps. Aspectes de la intimitat
familiar, el paisatge, el país, el pas del temps, la mort,
constitueixen els temes principáis que inspiraren la
seva obra.
A mes fou un intel-lectual polifacétic al serveix del país.
Editor, crític literari i activista cultural.
Mentor de la nova generado d'escriptors, ais qui
aconsellava i prologava alguns deis seus llibres..
També, un gran conversador. Acudía sovint a les
tertulies deis bars Bosch i Riskal, on sempre se discutía
i valorava las seva opinió.

COL-LABORACIONS

JOSEP MARÍA LLOMPART
1925 - 1993
L'Ajuntament de Palma el proclama Fill ¡Hustre l'any
2009Té un carrer dedicat al barrí del Rafal.
Un I E S du el seu nom.
El col-legi Jafudá Cresqueslí ha dedicat un vistos mural de Joan Aguiló, forjat a partir del poema "Porxos"
del seu llibre "Vocabulary Privat."
Per acabar, un deis poemes mes divulgat aquest "Any
Llompart"
Mai no et deturís:
no hi ha fi ni principi.
Pero les roses
cada cop mes vermelles
les passes t'encatifen.

:OL-LABORACIONS
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IJOSEP MARÍA LLOMPART:
PINZELLADES
Josep
Maria
Llompart,
\ intel-lectual polifacétic, professor, poeta, escriptor, crític literari
¡ activista a favor de la Mengua i la
cultura catalanes, va néixer a Palma
l'any 1925 i h¡ morí el 28 de gener
de 1993. Ates que enguany es commemora el 25é aniversari de la seva
mort, el Govern Balear, el Consell de
Mallorca, l'Ajuntament de Palma,
la Universitat de les liles Balears,
l'Obra Cultural Balear, l'Associació
d'escriptors en Llengua Catalana i
altres ¡nstitucions culturáis s'han
ajuntat per declarar l'any 2018
com a l'any Llompart i, ais efectes,
s'han celebrat tot un seguit d'actes
académics ¡ culturáis. També s'han
produ'ít nombroses manifestadons
publiques en record ¡ reconeixement de la persona ¡ de l'obra de
Josep Maria Llompart.

blemátic que siguí un centre escolar
el que ensenyi al món, gravada a la
seva pell, la plana d'una llicó creada
en memoria del poeta i lluitador.
Si feim una lectura acurada del mural, trobarem en els seus personatges evidencies de la sensibilitat, la
tendresa i la melangia que traspua
l'obra de Josep Maria Llompart.
Veim, en primer terme, un infant
rialler -potser el mateix poeta?- ;
mes enllá, una padrina afanyada i, al fons, una finestra oberta a
l'infinit.
Volem pensar que el nin ressuscita
en el poeta vivéncies d'infantesa i
allibera fantasmes del passat. Des
de l'enyoranca escriu a Els porxos:

En un racó deis porxos hi havia un
cofre que estotjava les eines de
quan món pare feia de militar en
La Germandat de Mestres Jubiláis actiu: un ros, el plomall blanc de
i Mestres Jubilades de les liles Ba- gala, el sabré, l'espasí, uns esperons
lears, sensible ais esdeveniments rovellats... Com si tot alió fos també
culturáis de la nostra térra, vol ho- d'un mort, jo contemplaba aquells
norar els seus filis mes destacáis. estris amb respecte, potser amb
No podíem ignorar, dones, un fet superstició i amb una espurneta
tan significatiu com es l'any Llom- d'afecte. Al cap i a lafi eren de món
part ni oblidar l'escriptor i el poeta pare, i món pare va ser el meu gran
que es dedica, també, a la docencia amic de la infantesa, el meu confídent i el meu oracle. Record que tei es, per aixó, un deis nostres.
nia una manera molt tendrá, molt
Entre els actes prevists per a l'any vellutada, d'agafar-me la má. Per
Llompart, s'hi troben referéncies al l'edat em podría haver estat l'avi.
món de l'ensenyament. Si passau Els trets del seu rastre, empero, se
per la placa de Pere Garau, i alcau m'han anat desdibuixant any rere
la vista, trobareu a una de les pa- any. La seva mirada s'amagava rere
rets de l'escola Jafuda Cresques una unes ulleres de pinga. Ara no sabría
immensa pintura mural, que repro- com descriure'l ni com definir-lo;
duím a la portada d'aquesta revista,
potser no el vaig arribar a conéixer
inspirada en Els Porxos, narració inmal.
closa a Vocabulariprivat (1). L'autor
es el pintor Joan Aguiló, artista urbá Un poc mes enrere, la padrina de
de gran prestigi, fill de Martina Cla- cara amorosa, brodada d'arrugues,
dera, sócia de la Germandat. Es em- prepara amb un pessic de serenor i

Joan Martorell Trobat

de respecte ('arribada inevitable de
l'hora suprema i cerca ais papers
estampes boiroses d'amors de joventut. Evoca, com l'obra de Llompart, vivéncies vitáis d'amor i de
mort, de principi i de fi. Recordem
el poema: (2)
Veniu, Senyora Mort, ja tinc la cambra
desada i ben a punt: el ram de roses,
la música lentíssima, la seda,
els moráis en la nit: cita perfecta.
Veniu, Senyora Mort, ja res no manca;
us espero inquiet, bevent la copa,
consultant el rellotge -trígau massa!-,
passejant nervios, picant de mans
damunt qualsevol taula (a frec de polsos
roselles de l'ahir floreixen tenares,
i m'enerven, m'adormen, m'acaronen).
Veniu peí vent, peí foc, pels miralls pál-lids
de velles cornucópies, per l'alba
travessada d'amor. Veniu molt lenta,
besau-me a poc a poc, sens dir paraula,
i que fací el plaer la seva feina.
Veniu, Senyora Mort. Oh, trigau massa!
Pero, prop del darrer sospir, encara escalfa
els sentits de la velleta el caliu de remotes
paraules d'amor: (3)
fres tu el camp, o el camp enamoraves?
Coneixies fabril i ja et somreia
un dimoni boiet a flor de gaita.
Venies
per un caminet ros de mitja tarda.
Flames del vent cremaven blaus domassos
d'aigua de mar, em duies
un poner d'ametlons, copinyes, nacres,
i tenies la veu color de rosa.
Temps era temps, amor, temps era temps!
Parlávem... Jo no sé de qué parlávem;
d'exámens de Ilatí, o per ventura
d'un llibre de poemes. El crepuscle
se'ns moría a les mans com un fresquíssim
papalló virolat. Cavalls de l'ombra
la sang ens galopaven.
Temps era temps, amor, temps era temps!
Dissabtes de capvespre, sense escola.
Qui recordó?... Qui sap?... Mira la pluja.
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vocabulari

privat

-/
El mural es tanca amb una
finestra oberta al cel blau,
guardada per una cortina
de roba de llengües. Mostra
la ¡mmensitat del camí cap
a la perfecció ¡ explica que,
per arribar a la utopia de
la meta final, s'ha de lluitar
amb tenacitat i coherencia.
Llegim a Camí de perfecció
(4)

Antonia Vicens
Josep M. Llompart

Mai no et deturis:
no ni ha fi ni principi.
Pero les roses
cada cop mes vermelles
les passes t'encatifen.
Josep Maria Llompart traspassá la finestra de la vida
ais 67 anys, massa prest per
poder gaudir deis fruits deis
seus somnis. Camina per carreranys encatifats de petáis
de roses vermelles perseguint el reconeixement de
la ¡dentitat social ¡ cultural
de la nostra térra. Fou un
lluitador inconformista i un
activista compromés, producte i víctima de les circumstáncies históriques del
moment.
Afirma a una entrevista concedida a Miguel Alberola, recordada per Miquel Rayeras:
(5)
"Dins d'un context cultural
i nacional normal jo hauria
estat un poeta i res mes.
Com el tenor de la Bohéme:
sonó solo un poeta. Pero hi
ha hagut unes circumstáncies que m'han obligat a ser
moltíssimes mes coses".

pedreny 02

I acaba amb unes belles paraules:
1.

"Em puc considerar una persona afortunada, he fet en
aquest món el que hauria
volgutfer".
Volgué dedicar la vida a
perseguir el perfum d'un
somni amb l'esperanga
d'aconseguir-lo.
Camina
amb tossudesa i valentía; com l'infant del mural
que empeny un carret buit
que cal omplir cada dia
d'il-lusions i fantasies.

2.

3.

4.

5.

VOCABULARI PRIVAT. Josep
Maria Llompart, Antonia Vicens. Barcelona. Columna,
1993.
LA CAPELLA DELS DOLORS I
ALTRES POEMES. Josep María
Llompart. Valencia. Editorial
3¡4, 1981.
POEMES DE MONDRAGÓ. Josep Maria Llompart. Palma de
Mallorca. Gráfiques Miramar,
1972.
SPIRITUAL. Josep Maria Llompart. Barcelona. Edicions 82,
1992
JOSEP MARÍA LLOMPART, UN
GRAN HOME. Miquel Rayeras.
Article. Setmanari EL TEMPS,
número 1754.
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IQUI RECORDA
IELMAIG DEL 1968?
y^Tuan es compleix el cinquantenari de l'important
C^esdeveniment conegut com a "maig del 1968",
son nombrases les análisis que es publiquen i les reflexions que es comparteixen sobre aquell moment
historie, cas paradigmátic de la interdependencia de
molts de factors de diferents ámbits, que va marcar,
d'una forma o altra, les darreres décades del segle XX. I
la forma de mantenir aquesta memoria sempre queda
tenyida de ('experiencia personal que va generar.
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Jaume Oliver Jaume

tiracisme, ecologisme i feminisme; tot aixó amb una
voluntat radical de ruptura amb el passat i amb plantejaments utópics. Foren famosos els cartells, els grafittis i els eslógans (per exemple, "prohibit prohibir", "la
imaginado al poder", "fes l'amor i no la guerra", "siguis
realista, demana l'impossible", etc.) de mobilització i
d'acompanyament de totes les activitats.

El maig del 1968 va constituir un éxit o un fracás? S'ha
escrit que fou un éxit moral i social, pero un fracás
En el meu cas, i perdonau aquesta autoreferéncia (tot- polític. No es pot simplificar l'análisi, pero s'ha de rehom comengará necessáriament per les seves própi- conéixer que res fou ja com abans, i que aquest moes), el maig del 1968 me trasllada, amb una suau nos- viment fou l'inici de moltes tendéncies desenvolupatalgia, al juny del mateix any, data de l'expedició del des durant els decennis següents. Es va generar un
meu títol de llicenciat en Pedagogía per la Universitat constructe social doble: per una banda, la considerado
de Barcelona, ais meus vint-i-cinc anys. Tots els anys de d'aquest moviment com el vertader inici de la moderla meva carrera vaig veure tancar la facultat en algún nitat, de tal forma que la falta d'adhesió a ell implicava
moment del curs per qüestions, diguem-ne d'ordre pú- quedar al marge de la historia i del progrés; per l'altra,
blic, i sovint formaven part de la vida académica les va- la consideració d'aquest moviment com el fi de l'ordre
gues, les tancades en algún centre i les manifestacions, establert i l'inici de la destrucció real de la social (amb
amb forta presencia de policía -en aquell moment, els molts matisos, lógicament). S'ha de reconéixer també
grisos, a peu o a cavall- ais voltants de la facultat i al que el seguiment de les seves propostes fou irregular
seu interior, amb actuacions contundents i amb fre- segons els pai'sos i segons els sectors socials, i que la
qüents detencions. Es ciar que a les universitats espa- valoració que se'n va fer fou molt heterogénia i, frenyoles, en aquells moments, la lluita antifranquista era qüentment, molt polaritzada. I el que, per a mi es mes
l'objectiu prioritari (encara faltaven set anys per a la important, s'ha de reconéixer que qualsevol esdevemort del dictador) pero el context fou, sens dubte, la niment s'ha de contextualitzar i relacionar amb molts
d'altres del seu moment historie i que tot canvi social
situado internacional.
genera o rep unes resisténcies que el poden anul-lar o
Qué va ésser, própiament, el maig del 1968, conegut desfigurar. I el maig de 1968 no en fou una excepció.
també com el maig francés? Fou una explosió político-social, intensa i estructurada pero molt breu, prota- El maig del 1968 s'ha de relacionar, necessáriament,
gonitzada especialment per universitaris franceses, de amb l'assassinat de John F. Kennedy (novembre de
la Universitat de Nanterre (París) i la Sorbona (ais qui 1963) i de Martin Luther King (abril de 1968), amb la
s'uniren els instituís), i treballadors de les fabriques guerra del Vietnam (1955-1975), amb la guerra deis Sis
Renault de Rouen i de París, que dona lloc a nombra- Dies entre Israel i alguns pai'sos árabs (5-10 de juny de
ses vagues, manifestacions i fortes batalles campáis 1967), amb la guerra freda entre EE.UU. i la URSS amb
amb la policía, sobretot al Barrí Llatí de París.
els seus aliats respectius (1947-1991), la beatlemania
(sobretot entre 1960-1966); entre d'altres importants
Quín era, pero, el contingut i els objectius d'aquesta esdeveniments histories de la mateixa década.
explosíó? En realitat es tractava d'un conjunt molt varíat de reivíndicacions que abarcaven quasi tot l'espec- A l'Estat espanyol el tardofranquisme no permetia cap
tre social: llibertats i drets civils, educació igualitaria, ¡Musió democrática (l'anomenat "Contuberni de Mullibertat sexual, etc.; anticapitalisme, antiimperialisme, nich", celebrat el juny del 1962, possibilitava actuaciantinuclearisme, antiautoritarisme, antibelicisme, an- ons posteriors en aquest sentit) pero ('arribada massi-
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va del turisme ais voltants de 1960, a mes d'un benefici
económic, va provocar un fort canvi en els comportaments socials (bastí recordar que a Mallorca es varen
construir cent hotels en un any en aquell període).

ció. L'any 1968, peí juliol, el papa Pau VI publica l'encíclica "Humanae vitae" que tractava del control de la
natalitat (paternitat responsable, se'n deia en el llenguatge eclesiástic).

No podem deixar d'esmentar un esdeveniment importantíssim de caire religiós que es proposava obrir
nous horitzons dins l'Església Católica: el Concili Vaticá
II (1962-1965). Convocat i inicial peí papa Joan XXIII
i continuat i conclós peí papa Pau VI, va suposar uns
nous plantejaments i una obertura de l'Església vers
la societat que tingué unes conseqüéncies positives, a
vegades conflictives, quan proposá l'acompliment deis
drets humans a tots els ámbits socials i quan denuncia
situacions i practiques ¡nhumanes i injustes. El fet es
que genera molta ¡Musió dins les comunitats cristianes
i dins tots els grups socials compromesos en la práctica
política i cívica.

Dones be, després d'haver manifestat el Papa que confiava la preparació d'aquesta encíclica a una comissió
amb l'encárrec d'incloure-h¡ métodes de control fins
llavors no acceptats per l'Església, i havent acomplit
l'encárrec aquesta comissió en aquest sentit, finalment, per diverses pressions, el Papa va publicar l'encíclica tancant aquesta possibilitat.

Hem esmentat les resisténcies que tota proposta de
canvi genera. Dos exemples serán suficients. Fou tan
intens el moviment del maig francés que el general
De Gaulle, cap d'estat, va abandonar el país per unes
hores abans de prendre decisions molt radicáis: dissolució de l'Assemblea Nacional francesa i convocatoria
d'eleccions anticipades per al 23 de juny del mateix
1968, sois un mes després! Dones, per diverses causes,
el gaullisme en sortí mes reforcat i es tanca l'episodi!
En el cas de les il-lusions creades peí Concili Vaticá II,
acabat l'any 1965, ben aviat reberen una forta decep-

Seria molt interessant, mes enllá d'aquestes breus pinzellades, analitzar l'evolució mes immediata del nostre
Sistema Educatiu, cercant-hi les possibles influencies
del maig del 1968 (Llibre Blanc de l'Educació, 1969; Llei
General d'Educació i Financament del Sistema Educatiu, 1970; Normativa sobre els cicles educatius, 1980;
LOECE, 1980; LODE, 1985, LOGSE, 1990, etc). I mes, encara, analitzar el moment present en el món educatiu
al nostre país.
Cal no quedar, tampoc, en l'análisi d'un esdeveniment
historie que ja ha acomplit cinquanta anys. Han passat moltes coses durant aquest darrer mig segle. I en
aquest moment els reptes per a la Humanitat son molt
mes greus que aleshores. Es necessari referir l'estudi i
la reflexió al moment present. La tasca es molt grossa.

:OL-LABORACIONS
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lUNAMICAD'HISTORIA...
j L'Escola Normal femenina (1913-1931): recursos metodológics
7")'ns el període assenyalat,
LS l'Escola Normal femenina no
va estalviar dedicació i esforc per
afavorir la formació de les seves
alumnes, futures mestres. La legislado vigent aleshores, referent a
les Escoles Normáis, recomanava
la utilització de diferents recursos
metodológics per cumplimentar els
continguts que s'impartien dins les
aules. Així es que les exposicions
escolars, les conferencies, les vetllades musicals i literáries, les visites i les excursions son activitats
que hem trobat reflectides a les
memóries deis cursos escolars i,
també, a les pagines de la premsa
mallorquína, destacant les ressenyes aparegudes al diari La Almudaina.
El
corrent
higienista,
que
s'intensifica dins el primer tere del
segle XX i la influencia institucionista suggerien la realització de colónies escolars i excursions pels beneficis que podien aportar a la salut i,
així mateix, a la millora de la convivencia entre professors i alumnes.
Cal dir que el grup de professores
numeráries, que posaren en marxa
l'escola, procedien de la Escuela de
Estudios Superiores
del Magisterio de
caire netament institucionista.
L'Escola Normal femenina de les Balears va institucionalitzar les sortides
escolars com a eina
d'aprenentatge. Podem parlar de varis
tipus de sortides:
les que complimen-
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Antonia Roig

taven el treball de l'aula amb visites concretes i que es duien a terme dins Tilla; d'altres de mes llarga
durada per la Península amb un alt
contingut formatiu i cultural; i, també les que s'organitzaven amb un
objectiu recreatiu.
Avui faré referencia únicament a les
sortides escolars dins Tilla, utilitzades com a estrategia pedagógica
dins la programació de distintes assignatures, com son Ciéncies, Historia de TArt i Geografía.

castell de Bellver, la Llotja, palaus
mallorquins...; així mateix es contemplaven les visites al Museu Arqueológic diocesá, a TArxiu historie
del Regne de Mallorca, a exposicions i col-leccions particulars.

Les visites a diferents fabriques de
Palma: d'estores, de llumins, de cervesa, de gel, de llet, d'electricitat...;
també a laboratoris i a instal-lacions
de Raigs X de metges de la ciutat; i
fora de Palma, les salines de Santanyí, les coves del Drac i la deis
Hams foren objecte de visita dins el
programa de Ciéncies.
Peí que fa a les excursions que
s'organitzaven per a aprofundir en
el temari d'História, disciplina que
impartía la professora Rosa Roig,
cal citar les visites a diferents monuments arquitectónics de Palma:
la catedral, les esglésies de Sant
Francesc, Sta Creu, Sant Jaume, Sta.
Eulalia, Monti-sion, Ajuntament, el

Eren d'utilitat, per a Testudi de
la Geografía, les añades a Lluc i
quan Tobjectiu de Texcursió era
d'esbarjo, recorrien diferents punts
de Tilla, tal com Banyalbufar, Estellencs, Puigpunyent, Son Vida, Valldemossa, Andratx i Pollenca.

Sortint de la capital, es realitzaren
excursions a les ruñes romanes
d'Alcúdia, al santuari de Cura, al
puig de Randa, a la cartoixa de Valldemossa i a les restes arqueológiques de Sta. Eugenia i de Llucmajor.

Les pagines de la premsa, font inesgotable per a la Historia, ens han
aportat informado sobre algunes
de les excursions realitzades per les
alumnes i el professorat de la nostra escola. Es evident que els docents de la Normal femenina aprofitaven els nous esdeveniments
que es produíen al seu entorn per
fer-ne partícips a les alumnes, com
veiem reflectit en
descobrir Tespurna
que motiva la sortida escolar a Sta.
Eugenia.
Les
conferencies
que el professor de
l'Escola d'Arts i Oficisde Palma, Vicenc
Furió, impartí sobre
les coves sepulcrals
que existíen a diversos indrets de Ma-
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LA FONDA DEL VAPOR I ELS REFUGIÁIS
DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA A PALMA
Per a la revista
Germanor, de la
Germandat de
Mestres jubilats de les
liles Balears.
Pere Galiana Veiret,
maig de 2018. Per a
mes informació: llibre
La fonda del Vapor,
Lleonard Muntaner,
editor, 2018.

Pere Galiana

Aquest quarter era un gran edifici rectangular de tres
plantes i dos aiguavessos, que estava en gran part on
avui hi ha el passeig de Sagrera, just darrere la murada
sobre la qual sobresortia, anava des de la projecció de la
facana principal de la Llotja fins quasi al carrer de la Mar.
Fou enderrocat la década del 1880.

Les ¡lies i Cadis foren els únics espais de tot el territori
espanyol que no foren ocupats per les tropes franceses,
circumstáncia que causa ('arribada a Tilla d'un gran
nombre de refugiats. Segons dades de Miquel deis
Sants Oliver, recollides per ['historiador Pere Fullana
/ a fonda del Vapor, en el segle XIX, fou la mes en el llibre Mallorca durant el segle XIX (1808-1868)
i
famosa de Palma ¡ segons el catedrátic d'história (pag.
12), a Tilla es pogueren congregar de 30.000 a
C^^d'art de la U.I.B. Miquel Seguí Aznar, amb la 40.000 refugiats, d'entre els quals, destacaven els de
fonda de las Tres Palomas, foren els hostatges de mes procedencia catalana, un grup de bisbes, clergues i
alt nivell que h¡ havia a Palma abans que s'inaugurás el religiosos, membres rellevants de la cultura i de les
Grand Hotel el 1903, establiments pioners de la immensa belles arts, polítics de renom i un nombre important de
oferta hotelera actual.
presoners franceses, deis quals, els oficiáis quedaren
tancats al castell de Bellver i els suboficials i la tropa
La fonda del Vapor fou fundada peí meu rebesavi foren deportats a Cabrera. Aquesta allau, segons Lluís
Jean Veyret Baumel (Lunel 1780 - Palma 1864). Era Roura, recollit per Antoni Moliner en el llibre La Guerra
descendencia noble i va haver d'emigrar del seu país del Francés a Mallorca (1808-1814) (pág. 17), tenint
a causa de la persecució de les classes benestants, en compte que la població de Palma llavors era d'uns
com a conseqüéncia de la Revolució Francesa. Arriba 33.000 habitants, va crear greus problemes socials i de
a Catalunya el 1796 on, entre els anys 1801 i 1804, es subsisténcies. Segons la signatura FP 838/4 de TAMP,
casa amb la catalana Rosa Serra Tutás (Liado 1779 - per falta d'allotjaments disponibles, es constru'íren pisos
Palma 1838). Visqueren a Barcelona i el segon semestre entremitjos i s'habilitaren cotxeres i petites habitacions
del 1806 vengueren a Mallorca. Els dos primers anys a qualsevol lloc de les cases per allotjar gent; dins aquest
de la seva arribada a Tilla, sembla que no tengueren context, entre la planta baixa i el primer pis sorgiren
problemes, ja que els refugiats de la Revolució Francesa els entresols. Es va adoptar Tacord d'exigir ais que no
foren ben rebuts aquí, pero, a partir del maig de tenguessin la peremptória necessitat de residir a Palma,
1808, tengueren greus dificultáis a causa de la reacció que es traslladassin ais pobles, ¡ el Governador Civil
antifrancesa, dimanant de la invasió napoleónica i demaná a TAjuntament que s'aconseguissin allotjaments
la consegüent Guerra de la Independencia. Una de a les cases particulars i ais gremis per acollir refugiats,
les mesures adoptades durant aquesta conjuntura que s'habilitassin convents ¡ algunes esglésies com
antifrancesa fou la reclusió deis refugiats franceses, albergs per a Toficialitat deis exércits, ais quals durant
cosa que es va fer amb el doble objectiu de protegir-los els tres primers dies se'ls havia de donar allotjament
de les ¡res deis seus detractors i per tenir-los controláis i manutenció. Per reduir aquests efectes, el 1810 es
i impedir alguna acció subversiva contra el govern decreta Texpulsió de tots els que no fossin naturals
espanyol, o d'espionatge a favor del francés. El juny de Tilla i tenguessin una edat compresa entre 16 ¡ 50
i juliol del 1808 foren redosos al castell de Bellver, a anys, mesura que no afecta al nostre rebesavi ni ais seus
Monti-sion i a diversos quarters i convents: al de Sant filis, per haver jurat fidelitat i haver adquirit carta de
Domingo, al de Sant Francesc, al del Carme, al del Sant naturalesa. Aquest increment poblacional també tengué
Esperit, al de Saní Agusti', al de la Mercé i al Quarter de un caire positiu, ja que molts procedien de zones mes
Milicians, on va estar prop d'un any el meu rebesavi. avancades i va influir favorablement en la cultura, Tart
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¡ la industria ¡Henea, com es el cas del nostre rebesavi.
Les penalitats afectaren tots els refugiáis franceses i la
problemática que va sofrir el nostre rebesavi seria greu:
només feia 5 mesos que havia obert la fonda i la seva
dona havia d'atendre 3 infants de curta edat.
Devers un any i mig després de l'arribada a Mallorca,
el nostre rebesavi Joan Veyret Baumel, que aleshores
tendría uns 28 anys, el febrer del 1808 va establir la
fonda en el carrer de Sant Nicolauet Vell. Recull la noticia
Joan Llabrés Bernal en Noticias y Relaciones Históricas
de Mallorca, página 142, suposadament del 4 de marc
de 1808. "En la calle San Nicolau Vell donde tenía la
fonda Andrés Oliver, la ha establecido Juan Veiret, de
nación francés, en donde se da de comer y de cenar, a
precios muy cómodos". Llavors la seva dona Rosa estava
embarassada i a punt de complir, la filia Clara tenia uns 3
anys i el fill Esteve poc mes d'un any i mig.
Al poc temps d'obrir la fonda al carrer de Sant Nicolauet
Vell, la va traslladar a un edifici mes espaiós situat a l'altra
banda de la placa del Rosari, al carrerdeCan Veri, i a l'antic
local hi va posar una botiga de productes de qualitat. La
nova fonda estava al final de la part occidental del carrer
de Can Veri, entre els carrers de les Minyones, avui
inexistent, i el de la Barreteria o Birreteria, avui carrer
de la Constitució. El punt on estava la fonda, actualment
queda a la placa del Rosari, concretament ocuparía part
d'una oficina del Bañe de Sabadell ¡ part del carrer de la
Constitució, un poc mes endíns. Aquest edifici tenía la
seva adreca al carrer Veri perqué els edificis avancaven
fins devers la meitat
de Tactual placa, que
abans era mes estreta
¡ es va formar en una
cruílla de carrers, en
aprontar els solars de
l'agermanat
Joanot
Colom que, en ser
executat el
1523,
havia estat sembrat
de sal, ¡eldelacapella
de Sant Nicolauet Vell,
enderrocada el 1836
per amenacar ruina.

Respecte al nom que va escollir Joan Veyret per a la seva
fonda, del Vapor, cal comentar que llavors només feia
mig any que el vaixell Clermont, havia utilitzat el vapor
per moure les seves rodes de paletes peí riu Hudson,
que el primer propulsat per vapor d'Espanya no navega
fins al 1817 a Sevilla i que el primer que va arribar a Tilla,
el Balear, fou a principi del 1834, per tant aquí encara no
es coneixien. Aqüestes círcumstáncies fan suposar que
Joan Veyret Baumel sería una persona culta que estava
al corrent deis darrers avancos ¡ de les noves tecnologíes.
En el rétol que hi havía damunt el portal, sota el nom de
fonda del Vapor hi havia un vaixell de rodes amb una
xemeneía alta, com el Clermont.
Sembla que Joan Veyret va dur el refinament deis
restaurants franceses i va teñir éxit. Un deis signes
de dístinció de la fonda era la seva serietat, en el seu
menjador s'utilitzaven coberts de plata, eren famoses
les seves varietats d'arrossos, se li atribuí la incorporado
d'albercocs a Testufat i la coca amb pebres vermells
torrats, alta ¡ dolca.
El llinatge Veyret s'escrígué amb y grega durant les dues
primeres generacíons i, des de la tercera, s'utilítza la i
llatina.
Joan Bta. Veyret Serra es casa amb la seva vei'na María
Fea. Arbós Rubí i tengueren 6 filis, d'entre els quals,
Josep, es casa amb María Reus Vidal i tengueren 9 filis, la
menor deis quals, María (1904-1971) es la meva mare.
La Fonda del Vapor es va veure afectada per les obres de
la fase 12 del Pía Alomar que transforma la zona de la
placa del Rosari, Correus, Govern Civil i Telefónica. Tanca
el 1948 i Tedificí s'enderrocá el 1952.
FOTOGRAFÍES

M.i.b.; H.Fam.; Veíret; Fonda Vapor, fotos llibre; 12
seleccíonades.
00.2.- Díbuix de la fonda del Vapor, d'lgnasí Galiana Juan.
04.- Esteve Veyret Serra.
05.- Joan Font Mas, Joan de la Fonda.
09.- La transformació de la placa, del Rosari. Línies
fluixe,s Tabans i fortes, Tactual.
11.- On estava, actualment h¡ ha una oficina del Bañe de
Sabadell.
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IS'ANYDES GRIP 1918
Un segle de l'epidémia que assolá el món
marc historicoeconómic de
l'Europa de 1918 era desolador. Feia quatre anys que la guerra
s'estenia a escala mundial deixant
un trist llast de morts ¡ miseria.
Si la situació ja era certament penosa, ho agreujá l'aparició d'una terrible i mortal epidemia de grip que se
propagava de forma accelerada gairebé per tot el món. Els historiadors
confirmen que deixá mes victimes
que el camp de batalla de la Primera Guerra Mundial.
Avui en dia cobra forca la tesi sobre
la influencia mutua entra la grip i
la guerra fins al punt d'afirmar que
el gran nombre de baixes de la grip
n'accelerá el final.
Pareix que el primer brot s'iniciá en
un campament militar de Kansas
(EE.UU) i fou propagada pels soldats que participaren a la Primera
Guerra Mundial. En uns sois mesos
s'estengué per tot el planeta, essent especialment devastadora a la
tardorde 1918.
Enguany es compleixen els 100
anys d'aquesta epidemia que provoca mes de 50 milions de morts,
convertint-se en la mes devastadora i mortífera de la historia de la
humanitat. L'epidémia va fer matx
en els cinc continents, Europa, la
península i també a les ¡lies.
Mallorca, encara que protegida per
la condició insular, no resta lliure
de contagi. No va alliberar-se de la
pandemia de grip que se propagava
per tot el món, com una taca d'oli.
A mitjan maig, amb ('arribada de
vapors amb passatgers infectáis,
comenca a escampar-se l'epidémia.
Altres afirmen que arriba per les

costes de Ponent, peí poblé de
s'Arracó amb la vinguda d'un mariner francés contaminat. El cert es
que, ais pocs dies, es detectaren els
primers casos a Andratx i posteriorment a Calviá.

Joana Rosselló

creen Juntes de Sanitat locáis. Mobilitzen un gran nombre de metges
ais llocs mes afectats i, fins i tot, se
recorr a estudiants de medicina.

A partir del desembre, comenca a
notar-se una esperada regressió
Al final de setembre, l'epidémia es- de la malaltia i, a final d'any, afortava localitzada a tots els municipis. tunadament, sembla que es dona
per superada l'angoixosa epidemia
Aquest any 1918, per Mallorca
a Mallorca i s'organitzen vigílies per
"s'any des grip", degué ser terrible.
donar grácies a Déu. A l'església de
Les noticies que arribaven a Palma
Sant Francesc celebren solemnes
tenien la gent atemorida. Se parlava
funerals en sufragi de les nombrode morts a zones próximes com les
ses victimes.
barriades del Terreno i Santa Catalina, aixícom també del progressiu L'impacte que la grip tengué fou
augment d'infectats, originant que gran, deixant una petjada molt proel pánic s'apoderás de la ciutat.
funda d'aquesta trista página de la
Articles, retalls de diaris i revistes i nostra historia, avui ja completaqualque llibre ens han fet reviure la ment oblidada, que deixá prop de
penosa situació que visqueren els 9.000 morts en una Mallorca que
aleshores tenia 257.000 habitants.
nostres avantpassats.
Un reconeixement ais metges, enA Ciutat la situació adquireix tints tre ells el meu avi matern, i a tantes
dramátics. Moltes persones es tan- persones que tant s'esforcaren per
quen a ca seva, negant-se a sortir al normalitzar la situació de la nostra
carrer. La ciutat queda paralitzada illa.
en tots els ordes. Sembla aleshores
una ciutat fantasma: carrers buits i Curiositats.Víctimes conegudes:
silenciosos i, de nit, ¡Huminats so- Moriren l'avi de Donald Trump i
lament per l'esmorteTda claror deis dos deis nins de les Aparicions de
fanals de gas. Foguerons de pi verd, Fátima. Emmalaltiren, pero varen
romaní i sofre cremant a places i ca- sobreviure, el rei Alfonso XIII, els
escriptors Kafka, Ezra Pound, el pinrrers. L'aspecte era dantesc.
tor Munch, el president d'EE.UU.
D'agost a desembre resulta alta- W.Wilson i, fins i tot, s'ha dit d'en
ment mortífera. S'ha dit que de Gandhi.
simple malaltia passá a pesta terrorífica. L'octubre fou el mes agressiu. La segona setmana arriba a 25
morts diaris.
Llegim a un diari d'aquell temps
(L'Almudaina) que a Palma i part
forana "els afectáis morien com a
rates". Se dicten innumerables mesures per contenir l'epidémia. Es
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GLOSES

I Joan Gilí Gelabert

L'octubre del 2017, a Germanor n9. 59, ni ha unes gloses publícades l'any 1926, época de crisi.
Varíes persones m'han preguntat sí en tendría una segona part, que es la següent. Només n'he
escollides aqüestes:
Poder fer es feix sempre agrada
damunt sa debilitat,
deixant peí desgraciat,
que té set, sa font tancada;
cosa injusta i sobrada
no teñir ja pietat,
s'interés la s'ha menjada.
H¡ ha qui cerca poder fer
a molts d'altres sa traveta
aquell que rep vol remetre
per no quedar-se endarrer,
sa dignitat ja noté
del castell sa paret dreta
perqué, davant sa pesseta,
fan qualsevol mal paper.
Tanta maldat ens té farts:
ells, per traídors ¡ covards,
juren per la seva mare
que teñen un pam de cara
i no arriben a tres quarts.
Volen de totes maneres
bona reputació,
ara no tens món traidor
¡ ni semblanca d'alló que eres!
Per enmig i ses voreres
una mala intenció
ha rompuda ses fronteres.

El món corr desgavellat
per motiu que molts fan guerra,
ells volen buidar sa gerra
d'alló que un altre ha suat.
I si un dia tots volíem
fer llei per emmendar-nos
amb falta fos el que fos
com se deu castigaríem
i aviat acabaríem
amb ganduls i vividors,
mala gent i explotadors.
SES COSES CANVIARIEN!
No du peu de canviar,
teñen tan encarnat vici
que llevar tanta avarici
i esperar un bon demá.
Jo quasi quasi veig ciar
damunt el meu poc judici
que el que té set dejustici
SENSEBEURE QUEDARÁ.

M'agrada ser positiu i per aixó em
despediré fent una glosa:
Voldria ser ciutadá
d'un lloc de PAU I ALEGRÍA,
perqué bona falta ens fa.
I en despertar cada dia,
jo respirar goig i bondat,
amor i tranquil-litat
que fan mes dolca la vida.
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Festa de Sant Josep de Calassang,
dia 29 de novembre de 2017.
Kis mestres
jubiláis
inauguren el ciirs
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