
una setmana d hivern a 
Mallorca

per Ramon Planes

Hem anat a passar-hi, a Mallorca, no 
tot un hivern, com la parella famosa, 
sinó una setmana. L’objectiu era veu-
re els ametllers en flor —els amet- 
lers, amb una sola ela, com diuen 
els mallorquins.

A VALLDEMOSSA
Els ametllers, sí; però és obligat, ca-
da vegada que un hom va a Filla, 
de tornar al poble, malenconiós i 
enclotat, que, a força de dir-ne pen-
jaments, ha immortalitzat George 
Sand. És curiós el que ha passat amb 
Valldemossa i amb George Sand: men-
tre tots els llibres de l’escriptora van 
caient, o hi han caigut ja, en l’oblit, 
Un hiver à Majorque és el seu best-
seller; es ven seguit seguit, en l’origi-
nal i en nombroses traduccions. La 
gran quantitat de pàgines que Sand 
escriví amb vista a la glòria són cen-
dra arqueològica; avui, d’ella, hom 
només llegeix aquest llibre escrit amb 
la ploma mullada en la ràbia de la 
decepció. D’altra banda, ¿què fóra 
avui Valldemossa, sense el llibre, in-
juriós per als seus habitants, de la 
Madame? Un cenobi abandonat, a ben 
segur, entre un clot de muntanyes. En 
canvi, ara les multituds hi anem a 
grans colles, hi acudim en ramats dis-
ciplinats. Furguem pertot arreu, mi-

rem al llarg dels corredors, guaitem 
al jardí. Tanquem els ulls a la claror 
del dia, i ens imaginem trobar-nos en 
aquella nit de lluna, que conta Rus- 
sinyol a L’Illa de la calma, quan, 
cent-trenta anys enrera, George Sand, 
sense poder més, sortí a fora, cabe-
llera desfeta, vestida d’una bata blan-
ca un pic descordada, i anà a l’en-
contre de l’ermità, a temptar-lo.
Sí, sense voler-ho, madame Dudevant 
ha inscrit Valldemossa a tots els ca-
lendaris turístics. Ara, aquell hivern 
malastruc ja és història. A Palma i 
a molts pobles de l'illa hi ha un car-
rer dedicat a Frederic Chopin. Però 
nosaltres no n’hem trobat cap dedi-
cat a George Sand. Potser en algun 
lloc o altre hi ha un carrer amb el 
nom d’ella. Només diem que no n’hem 
vist cap. De tota manera, això de-
mostra que el vell ressentiment en-
cara perdura.

ELS AMETLLERS
Durant la nit del catorze al quinze 
del passat mes de febrer, nevà força 
damunt Mallorca. Al matí següent es 
veien blancs el coll de Sóller, Puig- 
major, Puigpunyent i Galilea. Però to-
ta l’illa estava inundada per la flor 
blanca, a voltes rosada, dels amet-
llers. Per a veure’ls érem a Mallorca,

i aquí els teníem, envoltant-nos, a 
les amples planes, en tot el que do-
nava la nostra mirada. Ouan hi feia 
penitència, des del pic de Randa de-
via adonar-se’n Ramon Llull, i aquella 
visió captivava, a ben segur, la seva 
ànima de poeta. Des de dalt, fa el 
mateix efecte que quan l’avió va per 
sobre d’una mar de núvols: ara, aquí, 
els ametllers florits semblen petits 
núvols blancs, rosats. Això a migdia, 
quan el sol hi toca. A horabaixa pot-
ser encara és més bonic: els amet-
llers es drecen damunt prats verdís- 
síms, on uns bens pasturen. Prou Geor-
ge Sand va tenir els seus moments 
de contemplació de la natura; prou, 
un instant, donava gràcies a Déu d’ha- 
ver-li donat ulls per a veure. Estic se-
gur, però, que a mitjan febrer no va 
sortir a veure els ametllers florits. 
Pregunto a una gentil al·lota quants 
ametllers hi deu haver en tota l’illa.
— Uns set milions. I diuen que el 
seu producte dóna cap als cinc-cents 
milions de pessetes.
Al lluny hi ha les masses tofudes dels 
garrofers, hi ha vaques i cavalls que 
pasturen. La flor delicada dels cirers.
— No m’ho crec —comenta, somrient, 
la meva companya—. Els ametllers 
no són al paisatge per a treure’n di-
ners. Els hi posaren perquè fessin bo-
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nie, perquè ens enjoiessin la mirada. 
Tota Tilla és una joia per als ulls, 
la meravella dels colors hi és es-
campada a dojo. Les planes verdes, 
els garrofers foscos, els ametllers 
blancs. I la mar, sempre canviant. 
Uns amics — Eusebi Riera i Carme 
Guilera—- ens duen fins al castell de 
Bellver. És horabaixa. Quan pugem, el 
mar és maragda, i, en ésser a dalt, 
agafem just els darrers minuts de la 
posta de sol. El cor se’ns para en 
veure tanta meravella: tota la gran 
planura d’aigua de la badia se’ns apa-
reix rosada, d’un rosa delicat. Són 
els «dits de rosa» d’Homer, però ara 
cap al tard.
Mallorca entera és un bell espectacle. 
Pollença, per exemple, amb el seu cap 
de Formentor, és un paratge únic en 
tot el rodal mediterrani —només el 
golf de Nàpols li podem posar al cos-
tat. (Ara que hi som: ¿per què no 
fa de bon to, als nostres dies, fer el 
viatge de noces a Mallorca? Que es 
deixin de romanços: Tilla és el lloc 
ideal per a viure la solitud de dos.)

PELS VELLS CARRERS DE 
PALMA
Ens fa l’efecte que el turista no con-
cedeix massa importància a la Ciutat. 
Potser dóna un cop d’ull ràpid a la 
catedral i fuig cap a les platges.
Palma té un caràcter que poques ciu-
tats conserven. Fem un passeig pel 
Born, ens asseiem en un dels seus ca-
fès que, per bé que duguin un nom 
exòtic, tenen qualitat. Veiem passar

Don Joan Alcover, fent la seva ruta 
entre el «Círculo Mallorquín» i TA.U- 
diència. Mossèn Costa, embolicat én 
el manteu que el protegeix del vent, 
va de pressa cap a la catedral.
Després ens perdem pels carrerons del 
barri antic: carrer de Sant Feliu, 
del Sol, del Pare Nadal, de la Criança, 
de la Puresa, Morey, Santa Clara... Hi 
ha vells palaus, l’un al costat de l'al-
tre, els ràfecs dels quals gairebé es 
toquen per damunt de l’estretor dels 
carrers. Amples patis hi donen accés. 
Hi ha un pou a primer terme, un pa-
rell de palmeres, unes voltes, l’escala 
que s’enfila can a la planta noble. 
Els patis i els palaus, probablement 
del segle xvni, no són cosa morta, 
de museu més o menys abandonat. 
Són vivents, perquè els seus propie-
taris hi habiten. Saps que si hi tru-
ques et donaran acolliment, que aquí 
no hi ha bubotes, els fantasmes que 
a la seva terra andritxola ha vist Bal-
tasar Porcel.
A l’església de Sant Francesc hi ha 
les restes de Ramon Llull; visitem 
els banys àrabs, al carrer de Santa 
Clara; admirem el palau dels mar-
quesos de Vivot, el dels marquesos 
de Solleric. ¿Per què s’aguanten in-
tactes, orgullosos dels seus vastos es-
pais inútils, que contradiuen el crite-
ri de l’edificació anomenada funcio-
nal? La resposta la trobem a l’últim 
llibre de Llorenç Villalonga. Diu, a La 
gran batuda: «Per aquells dies es par-
lava de gravar amb unes contribu-
cions exagerades totes les grans cases 
de Mallorca, induint a convertir-les en

cases de pisets-calaixos. Semblava un 
disbarat destruir barris tan evocadors 
com el de la Seu, cosa que àdhuc po. 
dria perjudicar el turisme, font de to-
ta l'economia insular». Si la cosa ha 
anat així, la mesura no pot ser més 
assenyada.
Vaguem per la plaça de la Cort, per 
la placeta de Santa Eulàlia (digueu: 
Santa Eulari). Pugem a la catedral, 
que no hem de descobrir a ningú’ 
Des d’una finestra de l’Almudaina se’ns 
ofereix la millor panoràmica de Palma: 
als nostres peus, fins a perdre’s de 
vista, la meravellosa badia. Baixem a 
veure dues autèntiques meravelles: el 
Consolat de Mar i la Llotja.

ESCRIPTORS MALLORQUINS
Durant aquesta setmana a Mallorca 
llegim en exclusiva llibres d’escriptors 
mallorquins. A l’habitació de l’hotel hi 
tenim La gran batuda de Llorenç Vi-
llalonga, i Arran de mar de Baltasar 
Porcel. Aquest vespre anem a veure 
en Josep M. Llompart. Pugem en un 
taxi i demanem al conductor que ens 
dugui al carrer de Llorenç Riber. El 
xofer no sap ni on és aquest carrer 
ni si el nom correspon a un personat-
ge o a una cala. S’atura, ho pregunta 
a un altre taxista. «¿Quin nom has 
dit?» Com és d’efímera i enganya-
dora la glòria! Ni que fos barroca, 
ni que hagués passat, amb tota la 
pompa, l’Ebre. Pobre poeta, i acurat 
llatinista, de Campanet!
La casa dels Llompart és amable i 
acollidora. L’escriptor i la muller En-
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Una mostra representativa 
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s> des d on disparar e

carnació ens reben amb el seu ample 
somrís i ens recalen les oïdes amb la 
dolçor de llur parla illenca. Hi ha 
amb ells el poeta Miquel Bauçà, que 
ara fa vacances d’escriptor, ficat com 
està en la preparació d’unes oposi-
cions. Després d’haver gustat d’un ex-
cel·lent sopar ens asseiem tots cinc al 
voltant de la llar de foc.
— En les nostres anades i vingudes 
per Mallorca ens ha fet l’efecte que 
els mallorquins, en adonar-se que som 
catalans, ens parlen en castellà. Des-
cavalquen, només, davant la nostra in-
sistència. Per què, això? —pregun-
tem.
Llompart riu, amb la seva ampla rat-
lla. Els ulls, pietosos, li brillen darre-
ra les ulleres. Na Encarnació intervé, 
ràpida:
— Tenen complex, sabeu? Tenen por 
que us rigueu d’ells.
— Sí —confessem—. Hem vist més 
d'un català mofar-se del parlar illenc. 
I és ben injust, això. Perquè és tan 
vàlida la vostra manera de parlar el 
català com la nostra.
En Bauçà diu: —Jo m’hi he trobat, 
a Barcelona.
Hi ha un silenci. Nostra culpa. Ence-
tem un altre tema.
— Hem conegut una al·lota, es diu Car-
me Riera i Guilera i estudia Romàni-
ques a la Universitat de Barcelona. 
¿Quants estudiants mallorquins creieu 
que cursen a Barcelona?
— Ben bé uns cinc-cents —diu Llom-
part.
—Aquest corrent pot fer molt perquè 
arribem a comprendre’ns.
— I —diu Na Encarnació—, ¿potser 
vol ser escriptora la vostra amiga?
— És ben possible. En tot cas —afe-
gim—, Mallorca deu ser la terra que 
ha donat i dóna més escriptors per 
quilòmetre quadrat.
Llompart riu. Bauçà, com si rumiés el 
que diem, s’acota per atiar el foc de 
la llar.
Josep-Maria comenta: —Aquesta dè-
ria d’escriure potser fou deguda, al co-
mençament, al deler dels xuetes de su-
perar-se socialment. Fer-se un nom com 
a escriptor era una manera de sortir 
del confinament.
Miquel afegeix: —O potser que això 
descriure s’encomana. És com una 
passa, com la grip.
Hi ha una pregunta que ens crema 
la boca, que no gosem formular. Va, 
diguem-la: —En Villalonga?—. Ja està 
dit. Segueix un silenci.
Continuo: —La gran batuda no m’ha 
semblat una gran novel·la. Ni una no-
vel·la tan sols. Un llibre divertit, això 
si. Ara: el que admiro és el coratge 
que ha tingut Villalonga de mostrar-se 
rom un reaccionari integral. Aquesta 
posicio actualment no es porta gaire. 
Riuen. Afegeixo:
Z?J?a^a Handa, en Baltasar Porcel 
• ™nl actitud oposada. Fa gala d’un 
nconformisme també integral.
^ropart, bonàs, comenta:

’altre, volgu- 
cerquen, so-

ucions exclu-
ís seus trets.

Ens perdem pels carrers del barrí vell.

El món que els volta els col·loca on 
potser ells, en el fons, no voldrien.
— S’ha dit molt que Llorenç Villalon-
ga és un home que enyora el segle 
divuit francès. Potser no cal anar a 
cercar tan lluny: em penso que n’hau-
ria tingut prou amb la primera mei-
tat del dinou illenc. M’imagino que 
Don Toni, de Bearn, en lloc d’endur- 
se’n Na Xima a París, hauria anat 
amb ella a berenar amb la cèlebre 
parella.

FINAL, AMB MÚSICA DE CHOPIN 
Aquesta nit, l’última de la nostra es-
tada a Mallorca, compareix un pia-
nista al saló de descans de l’hotel. 
L’home, amb molta bona voluntat, en-
gega una mostra de Spanish music. 
Després se’n va cap a Schubert, però 
aviat el deixa per a submergir-se en 
Chopin.
El salonet s’ha omplert de seguida. 
Hi ha un vell cavaller, amb aspecte 
de coronel anglès retirat que, mentre

contempla els torterols de fum que 
surten de la seva pipa, esperonat per 
la Polònia irredenta que li descriu el 
pianista, pensa en les seves campanyes 
a les fronteres de l’Índia, quan era un 
tinentet jove i ardit. D’homes, som 
ell i jo, només. La resta de la con-
currència, la componen colles de da-
mes britàniques que ja han deixat molt 
enrera llur hora triomfal. S’han posat 
les millors robes, capetes de pell, joies 
abundants. Aquesta és l’hora d’elles: 
el sopar i la soirée, de després. Estan 
contentes, tot els és glòria. Dóna gust 
tenir a prop aquesta companyia. Quan 
Carner, traduint de Tangles, va inven-
tar el mot «contentament», devia pen-
sar en aquesta mena de dames. L’una 
diu a l’altra: «Are you enjoying it?». 
«Oh, yes!»
De la finestra estant dominem tota 
la badia de Ciutat, profusament il·lumi-
nada. — RAMON PLANES.
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