
PROLEG PER A LA POESIA DE 
VILLANGÓMEZ
per Tomàs Garcés

Marià Villangómez Llobet ha estat afiliat sovint, errò-
niament em sembla, a l’Escola mallorquina. Què és, però, 
l’Escola mallorquina? ¿Una riquesa més o menys gratuï-
ta de «forma», un cert fons comú de «romanticisme», 
com assenyalava Joaquim Folguera? ¿O, simplement, un 
estol de «poetes mallorquins que produeixen la seva obra 
entre 1900 i 1950», com precisa Llompart en el seu llibre 
Literatura moderna a les Balears?
No, Villangómez Llobet no és un poeta de l’Escola mallor-
quina. Per començar, no ho és geogràficament. La seva 
terra és Eivissa, i aquesta terra és una illa, petita, closa 
i, almenys fins no fa gaire, ignorada per les multituds, 
on no és possible mai d’oblidar que el mar la volta pertot 
arreu. El poeta Miquel Ferrà, en el seu pròleg a Terra 
i somni (1948), que és el primer llibre publicat (si no el 
primer escrit) per Villangómez, afirmava, molt oportu-
nament: «Mallorca fingeix un continent en miniatura. 
Eivissa, més marinera tota ella, és purament una illa». 
Aquesta puritat, aquest «no consistir en res més que en 
una illa», és el que ha abocat el poeta, incansablement, 
amb els seus «ulls obstinats», a la terra nadiua.
Villangómez Llobet és, per damunt de tot, un poeta insu-
lar. Els seus llibres són, abans que res, llibres d’Eivissa, 
que ell ha descrit (Llibre d’Eivissa, L’any en estampes) 
en una prosa acurada, elegant, exacta, i ha cantat enamo- 
radament en vers. A les cales, les «alqueries», els cemen-
tiris dels pobles i les altes murades de Ciutat, es va des-
cloure el seu somni. Terra i somni han fet una perdurable 
aliança en els seus versos.
Dels vuit llibres de poemes de Villangómez, aquesta an-
tologia, que el mateix autor ha compilat, en recull quatre 
íntegrament. D’Elegies i Paisatges (1949) i Terra i somni 
(1948), fruits primicers, així com de La Miranda (1958) 
i de Declarat amb el vent (1963), que és la seva obra més 
recent, només ens en dóna unes mostres. Però Els dies 
(1950), Els béns incompartibles (1954), Sonets de Balan- 
sat (1956) i El cop a la terra (1962), són aquí, sencers, i 
permetran, aplegats per primera vegada, d’oferir al lector 
català d’avui una visió molt significativa, i gairebé total, 
de l’obra d’aquest gran poeta.
Els dies és un llibre ric i múltiple. Encara hi dominen, 
entre una gran varietat de formes, l’estrofa regular i el 
consonant. Però en el bell poema inicial, que explica el 
títol, i en la sèrie dels Poemes d’oblit, principalment, Vi-
llangómez s’abandona al vers lliure, com ho farà després 
en Els béns incompartibles i El cop a la terra i en gran 
part de Declarat amb el vent. Liâtes, en un comentari crí-
tic, va parlar de «les dues formes» de Villangómez : «l’una, 
estructurada, construïda; l’altra, pura fluència». Totes 
dues són igualment reveladores.
L’obra de Villangómez segueix, en efecte, un camí que 
cerca els espais més oberts : primer és la plena, minucio-

sa, profunda possessió de l’illa, en el seu paisatge. Aques-
ta possessió, però, no li basta.
Que estreta, l’illa! — Amor! — Però obrint-se la soca a 
flor d’aigua, les branques són d’horitzons i cel.
I, dintre del clos pairal, furga el passat, que evoca, una i 
cent vegades, meravellosament. «.Sona / la veu rural que 
anunciava festes / que ja han passat, a gent anys ha en-
terrada.» I el somni el porta mar enllà, i cel amunt, on 
acompanya el lent caminar de la lluna, amb un sentiment 
leopardià, diríeu.
Un altre clos ha d’eixamplar, però, el poeta: el del seu 
mateix cor d’home. La bellesa darrera la qual sospira no 
pot ésser un tresor per a ell tot sol. No vol que els seus 
béns siguin «incompartibles». Poesia no és sol·liloqui, ans 
comunicació germanívola, i el poeta veu la seva lluita 
perduda si aquesta comunicació no s’arriba a establir. El 
tema de la poesia i del poeta, apareixen una vegada i una 
altra, obsessivament, en els llibres de Villangómez. Com 
el de la llengua, vincle suprem de solidaritat.
El Villangómez formal brilla més que en cap altre en el 
recull dels Sonets de Balansat. Balansat era un dels cinc 
«quartons» en què es trobava, altre temps, dividida Eivis-
sa. Presidint el quartó hi ha el poblet de Sant Miquel, on 
el poeta va ser mestre d’escola durant tretze anys. Aquest 
paisatge el coneixem bé a través d’unes pàgines del Llibre 
d’Eivissa: «el rierol o torrent de Sant Miquel... des del 
Pla Roig davalla ràpidament cap al port de Balansat», «la 
població viu escampada en típiques alqueries», «els po-
bles són petits, quasi només el centre —l’església, l’es-
cola, la botiga, el cafè — de les famílies que es dispersen 
pels conreus».
Vet aquí, doncs, Sant Miquel, i al seu bell mig l’escola. 
Asseguts en els bancs, els infants de la pagesia, i a la taula 
dels mestres aquest home alt i corpulent, sobri, pensívol, 
que mira, somniós, per la finestra oberta. Enllà se senten 
els crits dels ocells, s’insinua l’escenari del camp, s’escola 
el ritme de les estacions. I mentrestant germinen aquells 
sonets admirables, on l’illa és sentida i cantada amb tan-
ta de profunditat i de puresa.
El sonet, tanmateix, empresona com una illa. Escapant al 
sonet i a la rima diríeu que el nostre poeta trenca, o salta, 
un tercer cercle insular. Els béns incompartibles confir-
men l’ampla respiració, la «pura fluència», iniciada amb 
alguns dels poemes d’Els dies. El cant esdevé — Villangó-
mez mateix va dir-ho en un breu pròleg — «més lliure i 
abundant», i a la seva vorera se situa una mica el poeta, 
«esguardant que acabi de passar la força del torrent» d’ai-
gües «roges i turbulentes», per tornar a «la forma closa» 
dels sonets, «continuadors més fidels ■—continua dient 
l’autor— del que jo crec la meva línia poètica». És per 
aquest convenciment, sens dubte, que Villangómez quali-
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fica de «modesta aventura» el volumet Els béns incom-
partibles. Però aquesta aventura havia de tenir la conti-
nuació memorable d’El cop a la terra i és per això que 
jo no estic segur que la «forma closa» sigui la més repre-
sentativa dintre l’obra de Villangómez.
En Els béns incompartibles retrobem, tractats amb una 
fuga major, els temes que l’autor més estima: l’illa, el 
poema, els homes que viuen a l’illa, per als quals en el 
fons el poema és escrit, i en la parla dels quals ha begut 
les nobles, antigues, humils paraules. El poeta es recorda 
de quan, adolescent, s’adonava de la fraternitat que el 
lliga per sempre :

Damunt la terra veia
els altres homes, germans seus,
la mà en la vella arada, en el martell,
o reposant sota una llum de festa
profunditzada d’àngels en solidari estol.
Veia allunyats en una mar sencera, 
al peu de l’oscillant arquitectura 
de rosa d’unes veles,
els mariners que el cor serè donen al vent.
Veia donzelles com lleugeres brises...

I d’aquests homes i dones, germans seus, brollava de sob-
te una cançó que només ell s’aturava a escoltar. A través 
de les seves paraules, tot d’una «acudia la màgia / d’un 
mot despert amb gust antic i nostre». Aleshores «una sang 
vella i solitària / poblava d’una vida diferent / aquella 
terra...». Aquest compartir la vida dels altres, dintre la 
llum d’una mateixa llengua, va revelar a Villangómez, 
poeta solidari, el sentit i el destí de la seva obra.
Els vuit llibres de poesia de Marià Villangómez consti-
tueixen, en realitat, un vast diari líric, on la melangia i 
l’esperança fan un joc alternat. L’amor llunyana li dicta, 
incansable, belles elegies, i a la fi sembla resoldre’s en 
oblit. Un oblit que no ho és del tot —l’«adéu, però no 
adéu» de Maragall—. De vegades al poeta li basten els 
«tendres presents del camí», i altres cops «és una mar 
ingent el dolor on estem submergits». Així és la vida.
El clam de germanor que esclata en el poema «Illa» d’Els 
béns incompartibles esdevé la substància central d’El 
cop a la terra. En aquest llibre (segurament, amb els 
Sonets de Balansat, el més construït i de major unitat), 
el poeta, explica Llompart en el pròleg, «no ens fa amb 
gelosia confidències», ans diu «els homes que són el seu 
món, els homes de cada dia — ell, un de tants ; els dolors, 
els goigs i les passions, la glòria i la servitud d’aquests 
homes». El tema, cal repetir-ho, no és nou en Villangó-
mez. Aquest sentiment neix, ho hem vist, en la seva ado-
lescència. I el lector d’aquesta Antologia podria triar tota 
una sèrie de poemes (entre ells el que comença «Costa 
als meus ulls deixar...», en Els dies) on l’escenari de l’illa 
alena amb els homes que la poblen, i on «l’amor o sofren-

ça pels homes» coexisteix dintre el cor del poeta amb un 
«anhel de terra viva i dura».
El cop a la terra és una sòbria, viril elegia. El poeta hi 
transcriu, fidel, exacte, coses i persones, però els acarona 
amb la llum pietosa del somni. Treballs del camp, acci-
dents del temps, fluència del viure, donen el seu ritme a 
aquest llibre. El sentiment del temps, la fugacitat de l’ins-
tant, l’il·luminen amb una llum patètica i resignada. El 
vers serveix (sobretot en el poema «Elles») una mena de 
monòleg interior, sota un desvarieig que fa com de púdic 
cobricel. Les visions nues, clares, esquemàtiques (objec-
tives), vénen atenuades, matisades, i com engolides espe-
rit endins, pel gest necessari d’uns ulls aclucats.
El darrer llibre publicat de Villangómez és Declarat amb 
el vent. Aquesta Antologia, però, només ens n’ofereix una 
mostra. És un llibre concís i greu, divers com Els dies, 
on també conviuen les dues formes que es parteixen l’o-
bra de Villangómez. El poema inicial, «Els murs», és pro-
fundament colpidor. En el Baluard de Santa Llúcia, «da-
munt la negra mar insistent», el poeta se sent abocat a 
totes les coses preferides, i al temps, «que no sabem si 
estimar o odiar».

Des d’aquí ens sentim més units, 
en pensarós aïllament,
als homes que han refet aquest tros de natura, 
breu imatge d’un món més espaiós.

El poeta sap que més enllà dels anys que passen
...n’hi haurà de nous, i més clars de segur, 
per a cada pit jovenívol.

Aïllat i fidel, solitari i solidari, àvid del moment fugaç, 
però conscient dels batecs de l’ahir i del demà, sacsejada 
clau de volta del món, així és el poeta.
En la composició inicial d’Els béns incompartibles, Villan-
gómez, a través d’una imatge, ens donava una visió, inobli-
dable, del poema, que també val per a definir l’autor i 
la seva obra:

Un silenci, una illa 
atapeïda i fonda 
ha volgut ésser dita.
S’inscriu, pur, el poema.
No bellesa encongida.
Torre de cent finestres 
que penetren cent brises 
i un vol d’ocells escampa.

Aquest anar i venir de brises i d’ocells ens diu com és de 
lliure i generosa la poesia de Villangómez. En la torre 
de cent finestres de la nostra lírica, Eivissa n’ha obert una 
de ben il·luminada.
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