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I M P O R T À N C I A
DE LA FIGURA DE
M A R I À
VILLANGÓMEZ

Francesc
Parcerisas

Al llarg de molt anys he tingut la fortuna de poder escriure
i parlar sobre diferents aspectes de l’obra de Marià Villangó-
mez. Ho he fet amb l’interès que desperta la seva obra variada
i exigent, però també com a reconeixement de la seva estima i
de la seva amistat: del seu mestratge. M’ha enorgullit fer-ho a
Catalunya i, encara més sovint aquí mateix, a Eivissa, perquè
per a Villangómez les arrels eren clarament en aquesta illa
però l’abast simbòlic dels exemples que cercava en allò que li
era immediat era molt més ampli, d’abast universal. Avui, amb
motiu d’aquest homenatge de l’Associació d’Escriptors en Llen-
gua Catalana, que lliura, en un acte a la ciutat d’Eivissa, els
seus premis Cavall Verd 2003 al millor llibre de poesia i de
traducció poètica publicats el darrer any, m’agradaria afegir a
les intervencions dels altres escriptors que formen part d’aques-
ta taula rodona unes paraules de consideració personal sobre
la importància de la figura de Villangómez.

Unes paraules personals per tal de poder valorar deguda-
ment allò que Villangómez representa d’Eivissa estant. No sols
perquè és l’escriptor més destacat que han produït mai les Pi-
tiüses, sinó també pel fet que el seu ús sense vacil·lacions
del català normatiu va ajudar, de manera decisiva, a incorpo-
rar Eivissa a l’horitzó dels territoris de producció literària en
llengua catalana. Ho explicaré de seguida i de manera –crec–
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prou entenedora: Villangómez pertany a una generació, for-
mada abans de la guerra espanyola que, per als eivissencs,
només podia tenir una formació superior en llengua castellana.
Pensem que, tot i que a Eivissa la llengua era de manera uní-
voca l’eivissenc (amb variants que els parlants reconeixien molt
bé i que els permetia no sols distingir un «vilero» d’un de Sant
Rafael, sinó que identificaven accents i expressions pròpies
dels barris de Dalt Vila, de Sa Penya o de La Marina), l’única
llengua d’ensenyament que existia a l’illa era el castellà. A
l’escola, a l’església, a l’administració civil i militar, etc., el
castellà hi era l’única llengua oficial. Numèricament es tracta-
va, no cal dir-ho, d’una llengua adscrita a un grup d’usuaris
molt petit, però, en una situació de diglòssia molt típica, aques-
tes poques persones constituïen el grup elitista i pròxim al pe-
tit poder quotidià. A això cal afegir el fet que algunes famílies,
com la del mateix Villangómez, tinguessin orígens castellans i
conservessin, doncs, també dins l’àmbit familiar, usos diversos
d’aquesta llengua. (Sobre aquest aspecte familiar de l’ús del
castellà, ell mateix ens en parla a les seves memòries El llam-
breig en la fosca.) És important adonar-se que les sortides pro-
fessionals –la upward mobility de la sociologia actual– dels
eivissencs passava per aquest ús d’una llengua distant, i no
per l’ús de la koiné pagesa, l’eivissenc. La situació en què es
trobà Marià Villangómez, per edat i per grup social (era fill del
metge de Vila), doncs, tendia més aviat a l’ús del castellà com
a llengua d’expressió literària.

Altres exemples d’aquesta situació són eloqüents: Don Isidor
Macabich, el notable erudit local, havia escrit en castellà, per
exemple, per fer història i en eivissenc per fer folklore i poe-
sia. I, encara així, com diu Isidor Marí en parlar de la seva
obra : «Durant una primera etapa –que podem fer arribar fins
a 1929– és evident el predomini de la llengua castellana. Els
pocs poemes en català són extremadament dialectals. La pro-
porció s’inverteix –predomini absolut dels poemes catalans,
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de llengua més unitària– els anys 1930 i 1936. A partir de 1937
i fins a 1960, torna a capgirar-se la relació: la poesia castella-
na és, de bon tros, la més abundosa. En canvi, del 1961 enda-
vant, predominen de nou els poemes en català, radicalment»
(article sobre Macabich a la pàgina Lletra de la UOC). Una
consideració similar la podem fer de l’obra de Joan Castelló
Guasch, recopilador del llegendari popular formenterer i ei-
vissenc, que va escriure –seguint el passos d’en Jordi des Racó
(mossèn Antoni M. Alcover)– en la llengua del país perquè el
material a què donava difusió era, també, de forma molt popu-
lar i dialectal, amb material rondallístic i folklòric, i destinat a
ser consumit pel públic immediat, l’eivissenc.

Però ni Enrique Fajarnés –autor d’un bellíssim llibre de
proses, Viaje a Ibiza–, ni el novel·lista Cosme Vidal Llàser,
ambdós grans amics de Villangómez, contemporanis seus, i
contertulians diaris durant molts anys al bar Milán, a sota ma-
teix del pis d’en Marià Villangómez, no van adoptar el català
com a llengua literària, sinó el castellà, i el castellà continuà
sent, ja no cal dir que durant tot el franquisme, amb la marca
d’imposició complexa que coneixem en altres indrets de l’àm-
bit lingüístic, la llengua habitualment associada a un estatus
social –o, per ventura, ideològic– elevat.

Crec que aquells eivissencs que encapçalats per Marià
Villangómez van optar per escriure en català (un dels exem-
ples immediats serà el de l’historiador i arxiver Don Joan Marí),
ho van fer perquè la seva formació universitària els havia dut a
la Barcelona de preguerra i els havia posat en contacte amb
una societat en què el prestigi del català era innegable, de
manera que, tot d’una, s’adonaren que la seva llengua habitual,
lluny de ser un patois rural, era una llengua de cultura, de
comunicació, de creació, com ho era de la política i de l’ad-
ministració. Metges... o traficants?, la polèmica novel·la de Jordi
Juan Riquer, editada per Proa el 1937, o la incipient obra de
l’antropòleg Àngel Palerm –traslladat a Mèxic amb l’exili i,
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aleshores, passat obligadament al castellà– en serien una pro-
va, i el conjunt de l’obra de Villangómez n’és l’exemple més
clar.

En el seu cas més evident encara perquè es tracta d’una
obra de literatura «normalitzada», és a dir, escrita dins de la
més estricta normativa, que defuig el localisme com a horitzó
de llengua, per més que pugui estar absolutament inserida
–com ho és tota la poesia i la prosa de Villangómez– dins una
àrea de referents simbòlics (i reals) eivissencs. Aquest és un
aspecte important, ja que –a diferència del que succeeix amb
Joan Castelló Guasch–, el públic a qui les obres van dirigides
no és necessàriament el públic eivissenc, sinó un abstracte
públic català, entre el qual té perfecta cabuda un hipotètic (i
en els primers temps de la producció literària de Villangómez
limitadíssim, per no dir il·lusori) públic culte eivissenc. Ho
veurem força anys més tard, de manera molt evident, en l’elec-
ció deliberada de la llengua dialectal per a les traduccions
d’algunes obres teatrals fetes per Villangómez: quan el públic
receptor està marcat com a públic exclusivament eivissenc (les
traduccions no tenen ambició de ser representades en cap al-
tre lloc), no hi ha cap inconvenient perquè la llengua a emprar
sigui tota ella dialectal.

El mateix podem dir del famós i imprescindible Curs d’ini-
ciació a la llengua (1972), el manual d’ensenyament del cata-
là per als eivissencs escrit per Villangómez i que, al costat d’una
normativa perfectament fabriana, fa algunes clarícies sobre
aspectes dialectals eivissencs, però no pretén en cap moment
fer una gramàtica «eivissenca», diferencial, sinó il·lustrar allò
que té de la part comuna del català i allò que té de propi. Al
final de la introducció Marià Villangómez escrivia: «Aquest
curs d’iniciació a la llengua ha estat escrit per als eivissencs i
formenterers. Els coneixements que pugui proporcionar hau-
ran de ser ampliats, quan es vulgui profunditzar més en la nostra
llengua, en una de les moltes i excel·lents gramàtiques cata-
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lanes que existeixen.» A més, el llibre anava acompanyat de
lectures dividides en dues seccions: una primera amb textos
dialectals eivissencs i formenterers i una segona amb textos de
la «llengua literària general».

D’aquest enorme servei a la llengua comuna i, per tant, a
la dignificació del parlar eivissenc –que no és un patois sinó
una forma geogràfica i «lícita» de la llengua normativa–, en
poden donar fe una llarga llista de noms d’escriptors formats
directament per Villangómez o a recer seu: Toni Roca Pineda,
Antoni Marí Muñoz, Pep Marí, Jean Serra, Isidor Marí, Bernat
Joan, Joan Cardona, Fina Matutes... i tants d’altres. Ni l’Institut
d’Estudis Eivissencs, ni la revista Eivissa, ni el setmanari Uc,
no haurien tingut segurament tan clar el seu posicionament
respecte a l’ús de la llengua si la figura de Marià Villangómez
no hagués deixat establerta, a les Pitiüses, de manera tan clara
com ho va fer, la incontrovertible importància cultural del
català.

Aquesta posició intel·lectual es va veure, a més, acompa-
nyada d’un caràcter generosíssim i bonhomiós, i d’una dispo-
sició pedagògica i pel treball envejable. Villangómez fou un
col·laborador molt eficaç però mai no va voler ser un protago-
nista, va ajudar a empènyer la feina i hi va posar el millor dels
seus coneixements, però mai no va voler altre mèrit ni cap
altra recompensa que poder continuar la seva tasca creadora i
veure, en els seus amics i deixebles, la continuïtat de les seves
mateixes il·lusions. Va publicar, sovint, a Eivissa i va ajudar a
la difusió de noms d’escriptors eivissencs en els seus articles i
estudis, però mai no va considerar que això fos un acte local,
o provincial o casolà, la seva exigència va ser sempre la ma-
teixa. I precisament això va ser el que li va valer la conside-
ració dels altres escriptors i de la crítica.

És per això que, avui, és important recordar-lo com fun-
dador i motor de la literatura en llengua catalana, com un
excel·lent poeta i un prosista delicat i entranyable, i com
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un defensor elegant, convençut, altíssim de la llengua que
era la seva, i que era la que l’unia al seu món intel·lectual i
imaginari, però també a tota la resta dels escriptors en llen-
gua catalana.


