
Llompart, premi dHonor 
de les Lletres Catalanes 

per Gregori Mir

Gregori Mir és una personalitat ben coneguda dins la cultura i la politica dels Països Catalans. Senador per la Federació Balear del 
PSOE, és un dels principals animadors de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i, amb el pseudònim ‘‘Anselm Llu/I», autor d'El 
mallorquinisme polític, publicat a l’exili per les Edicions Catalanes de París. Ha escrit també Literatura i Societat a la Mallorca 
de la postguerra / Els mallorquins i la modernitat. Membre del jurat que atorgà enguany el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, 
presentà el guanyador, Josep M. Llompart, dins l'acte de proclamació, el dia 18 de maig, a la Sala Millet de la seu d'Òmnium Cultu-
ral. Reproduïm aquí el seu parlament.

Honorables autoritats, il·lustríssim representant de l’Ajunta-
ment de Ciutat de Mallorca, senyores i senyors:

La decisió dels altres membres del Jurat perquè avui sigui 
jo qui glossi la figura i l’obra de Josep M. Llompart, Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes 1982, segurament fou un 
error, malgrat que la consideració que demostraren vers la 
meva persona ha de ser agraïda amb tota cordialitat. I dic que 
potser ha estat un error per dos motius principals. El primer 
és que jo sóc nat a Mallorca i per res del món no voldria caure 
dins el localisme, o allò que jo tenc el costum de denominar 
divisió folklòrica de la cultura catalana, que condueix, o pot 
conduir, a entendre que un escriptor, pel fet de ser valencià, 
mallorquí o rossellonès, ja té un mèrit que legitima altres 
bondats. En segon lloc, la meva vella amistat amb Josep M. 
Llompart també crec que podria deflectir la visió que avui 
tenc de la seva obra i de la seva trajectòria d’home a qui 
ha tocat viure en un temps i en un país que han exigit fide-
litats de tota casta.
Procuraré, doncs, defugir aquests dos perills que fàcilment 
podrien convertir el meu parlament en un panegíric. I perquè 
ja d’inici les coses restin al seu lloc, haig de dir que Josep 
M. Llompart no ha estat guardonat amb el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes perquè fos mallorquí o perquè cap 
mallorquí fins ara no l’havia obtingut. Hi ha estat guardonat 
Perquè la seva obra, el seu testimoniatge i la seva dedicació 
mereixen el reconeixement de tota la comunitat lingüística ca-
talana. Reconeixement que a les Illes s’ha anat expressant d’una 
forma quasi immediata a la concessió del Premi.
Diu Josep M. Llompart en el pròleg de la seva última obra, 
Retòrica i Poètica, apareguda no fa gaires setmanes, que «el 
Present llibre forma part de la història d’un sacrifici, d’una obli-
gada i vull creure que també eficaç pèrdua del meu temps. I 
d una ferma voluntat de servei a la cultura dels Països Cata-
lans. Sacrifici i pèrdua de temps que, no cal dir-ho, repetiré 
sempre que calgui, i voluntat de servei que mai no em mancarà 
mentre em resti un bri d’alè».

Sacrifici i voluntat de servei. Crec que aquestes dues expres-
sions sintetitzen la personalitat de Josep M. Llompart com a 
home i com a intel·lectual. Són expressions que tradueixen una 
actitud ètica davant els altres homes i davant la història, i, 
també, en la seva estètica. Són manifestacions potser avui 
devaluades perquè Tactual conjuntura històrica, diuen, és prou 
diferent d’aquella a la qual es van haver d’enfrontar Josep M. 
Llompart i la seva generació.

És evident que l’obra d’un creador només s’entén si és con-
nectada amb la història col·lectiva que li ha tocat viure. Josep 
M. Llompart va néixer l’any 1925. Quan va acabar l’absurda 
guerra civil tenia catorze anys. El seu pare era militar de car-
rera i l’educació familiar que va rebre va ser vehiculada en
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Gregori Mir, durant el seu parlament. 
(Foto: Barceló.)

llengua castellana. Estudiant brillant, una vegada acabats els 
estudis de Dret no va seguir cap carrera d'èlite. La seva opció, 
ja de ben jove, va ser dur a terme una vocació literària, a la 
qual sacrificaria situacions professionals potser més envejables. 
Una vocació literària que vol expressar-se en la llengua del seu 
poble i que, en aquells anys, significava travessar un desert 
qua se sabia quan començava però no quan ni on podria acabar. 
Era una decisió sense retorn possible, fonamentada en l'espe-
rança que la raó, tanmateix, finalment s’imposa.

Els primers poemes que conec de Josep M. Llompart són 
els publicats per Manuel Sanchis Guarner l'any 1951, en el llibre 
antològic Els poetes insulars de postguerra. Aquesta és una 
fita important, tant des del punt de vista cronològic com pel 
que va significar de retrobament d’una literatura per part d’una 
nova generació d’homes que havien crescut dins la ruptura cultu-
ral posterior a l'any 1939. També per un altre fet que a hores 
d’ara té un gran valor: l'antologia va ser feta per Manuel Sanchis 
Guarner, que llavors residia a Ciutat de Mallorca col·laborant 
amb Francesc de B. Moll, el qual, amb grans dificultats, inten-
tava una presència editorial en llengua catalana.

Francesc de B. Moll i Manuel Sanchis Guarner, durant aquells 
anys de pobresa i d’indigència civil, significaren un graó fona-
mental en el procés de recuperació cultural i literària brutal-
ment col·lapsat per la Guerra dels Tres Anys. Recobrament que 
significava, i encara significa, l'assumpció plena l operant d’una 
sola comunitat lingüística. Que fos un filòleg valencià l'autor 
de la primera antologia de poetes de les Illes vol dir qualque 
cosa més que la interpretació donada pel fet que Sanchis Guar-
ner llavors residia a Mallorca. Vol dir que la represa literària 
a les Illes parteix amb idees clares i amb una finalitat clara. En 
definitiva, volia dir que l'autèntica realitat a poc a poc anava 
desbordant l’opressió.

No obstant això, les idees clares sobre la unitat lingüística 
i cultural i sobre l’ideal d’una comunitat normalitzada no podien 
amagar la realitat. L’esperança es mou per ideals, però l’idealis- 
me a vegades enterboleix la visió d’aquella realitat. Calia co-
nèixer aquella realitat, calia conèixer-nos. Per tant, calia analit-
zar-nos a partir de les nostres històries particulars I d'uns de-
terminats comportaments col·lectius. Calia mirar el passat, però 
també el present. Crec que en un acte com el d’avui poden 
tenir molt de sentit unes paraules de Jaume Vicens Vives, pu-
blicades precisament a la «Revista Raixa», que sortí editada a 
Mallorca l'any 1953. Deia Vicens Vives que «si hem d’assolir 
alguna conclusió d’ordre general al capdavall dels nostres es-
forços, cal comptar amb la veu dels catalans que Texpansió 
dels avantpassats féu créixer i perpetuar més enllà del territori 
estricte de] vell Principat. Valencians i mallorquins ens han 
donat ajut per a realitzar aquest propòsit d’introspecció col·lec-
tiva. Ens plauria que portessin llur contribució a la tasca de 
conèixer-nos íntegrament. Ells ens veuen des d’altres angles i 
poden triar millor algunes qualitats i alguns defectes del nostre 
tarannà històric. Indiscutiblement, ells han de dir-nos també 
què són i com es troben ancorats en el port de la nostra men-
talitat comuna. No voldríem que s’enganyessin. La responsabi-
litat de tots és prou gran perquè fem feina sincera i sencera. 
No res menys, cal que decidim què hem de conrear i què hem 
d'esbandir, per tal de fer ufanosa aquesta vessana cultural que 
Déu ens ha confiat en el bell mig de les societats occidentals».

Josep 'M. Llompart inicia la seva vocació literària en un 
context hostil i en una comunitat cultural i lingüística que en 
molts d'aspectes estava desconnectada, tant per raons alienes 
que no cal recordar, com per raons internes que Jaume Vicens 
Vives explicava en el seu escrit. En aquest context era difícil 
que un creador literari pogués refugiar-se a la torre d'ivori. 0 
dit d'una altra manera: en la mesura que l'escriptor es com-
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SEGON DIETARI
(19801982)Biografies i memòries 7, 224 pàgs.

El pelegrinatge per la història, per la 
literatura i el món del cinema d’un dels 
més sòlids valors de la poesia catalana 
contemporània, que s’ha revelat, també, 
com a excel·lent prosista amb el primer 
volum d’aquest “Dietari”, Premi de la 
Generalitat de Catalunya, Premi Ciutat 
de Barcelona, Premi Crítica “Serra d’Or” 
i obra conceptuada com un dels millors 
llibres en prosa apareguts en els darrers 
deu anys, segons enquesta realitzada per 
“Serra d’Or” entre els crítics catalans.
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prometia amb la seva vocació també s’havia de comprometre 
amb altres realitats.

Jo crec que una primera aproximació a Josep M. Llompart 
ens porta al poeta compromès, a l’home compromès. Compro-
mès en un doble sentit: com a creador que sap que s'ha d’auto- 
exigir al màxim I que no pot deixar res a la improvisació, i 
com a ciutadà que creu que ha de col·laborar a fer possible el 
canvi de les condicions històriques del seu país, amb el benen-
tès que, aquesta opció, la faria per raons ètiques i no per altres 
motivacions.

Hauran de permetre que, un lector normal de poesia com jo 
som, hagi de referir-me a la creació poètica de Josep M. Llompart, 
que és, en definitiva, allò que el poeta compromès ha aportat 
de més valor dins la cultura literària catalana. Poemes de Mon-
dragó, que és el seu primer llibre, sortí publicat l'any 1961, 
quan el poeta ja havia complert els trenta-sis anys. Aquesta és 
una dada que crec que val la pena reflexionar, car en Llompart, 
abans de la publicació del llibre, ja és un poeta reconegut a 
la vegada que té una autoritat indiscutida entre els homes de 
lletres, fenomen aquest que no sol produir-se amb assiduïtat.

El fet que el seu primer llibre sortís tan tard ha estat objecte 
de diverses interpretacions. Uns han insinuat inseguretat; altres, 
excés d'autocrítica. Jo no ho sabria dir. En tot cas, una inter-
pretació lògica ens diu que el poeta no té cap pressa i que 
treballa per donar una obra madura. Poemes de Mondragó va 
ser un llibre molt ben rebut i va influir en la generació de poetes 
de mitjan anys seixanta. Crec que en aquell llibre ja es plante-
javen tots els altres llibres posteriors: perfecció formal molt 
influïda pels clàssics i reflexió profunda sobre allò que podríem 
denominar condició humana. Un llibre que, crec, no va fer massa 
concessions a les modes ni a les exigències d'una crítica lite-
rària potser més preocupada a introduir-les que a esbrinar allò 
que hi ha de permanent en la creació artística.

No puc recordar qui va dir que cada llibre de Josep M. Llom-
part forma part d'un sol i únic llibre. De Poemes de Mondragó 
a La capella dels dolors i altres poemes hi ha vint anys, però 
jo hi veig una continuïtat inalterable. Més ben dit: una reflexió 
de cada vegada més enriquidora, sense provatures inútils. Hi 
ha una ascendent riquesa expressiva i formal, especialment en 
els llibres Terra d'Argensa i Mandràgola. Com en Memòries i 
confessions d'un adolescent de casa bona i en La capella dels 
dolors i altres poemes, la meditació sobre la condició humana 
també assolirà àmbits que transcendeixen els problemes eterns 
de l’home —el transcurs del temps, la mort, l’amor— que el 
poeta arrossega, tanmateix, en cada una de les seves obres.

En aquest únic llibre que són les obres poètiques de Josep 
M. Llompart hi ha totes les modes possibles per a una sen-
sibilitat formada en l’estudi dels clàssics, però la seva obra té 
poca cosa a veure amb els poetes que foren adscrits a la de-
nominada Escola Mallorquina. En la poesia de Josep M. Llompart 
hi ha moltes ruptures, moltes heterodòxies, moltes rebel·lies i 
molts sarcasmes que bateguen sota una filigrana formal ela-
borada i reelaborada.

La poesia de Josep M. Llompart fa l'efecte que és fruit d'un 
procés intel·lectual de depuració, d’un treball ferm i constant que 
ha deixat de banda les facilitats d'allò que se’n diu la inspira-
ció. Aquest procés de depuració condueix a l’obra ben feta, que 
era l’ideal dels poetes de l’Escola Mallorquina. Però Josep M. 
Llompart supera les limitacions que encotillaven aquella Es-
cola i no fa cap concessió a localismes esterilitzadors per 
reiteratius ni cau en la sublimació de determinats mites. La 
història és una altra i per a un poeta compromès l'estètica també 
és una ètica. Per tant, no ens ha d'estranyar que comentant el 
mite virgilià de la vida d’or, recollit per Joan Alcover i que 
d’una manera o l’altra seria magnificat per altres poetes d'aquella 
Escola, Josep M. Llompart ens digui que aquells poetes s'obli-
daren de la realitat històrica, i ens explica que «la veritat era 
allà, tanmateix: en la lluita secular d'uns homes amb una terra 
ingrata, en unes estructures opressives i alienadores, en els 

secrets dels contrabandistes i en els pobles —tan bells!— 
sense esperança, en les vides fosques, d’horitzons closos, i en 
la misèria que obligava a la deserció definitiva, a Tinevitable 
esqueix de l'emigrant. Els poetes, els narradors d’entre dos 
segles, fingien ignorar aquesta veritat, aferrats al vell somni de 
Virgili».

Josep M. Llompart no ignorarà aquella veritat i bastirà un 
món poètic que, sense caure en les servituds d’un avorrit realis-
me històric, tampoc no oblidarà que ell és un poeta entre els 
homes i un poeta que pertany a una comunitat que va més 
enllà dels límits de la seva illa.

Aquella voluntat de servei i aquella actitud de sacrifici eren 
imposades per aquella veritat que és la història del seu poble. 
Un poeta compromès com és Josep M. Llompart no podia restar 
al marge dels esdeveniments socials i cívics. D’una banda, és 
l’home públic que ha de prendre posicions polítiques des d'una 
independència política que li ha permès escoltar i ser escoltat 
per molts. És l’home públic que és respectat perquè no cedeix 
ni un mil·límetre en aquelles coses que sap que donen un sentit 
a la seva obra i a la seva vida, però també a l’obra de molts 
d'altres, vius i morts. És l’home públic que en anys difícils ha 
de suportar insolències i detencions. És el poeta que col·labora 
en el procés per les llibertats i la democràcia.

D'un altre costat, Josep M. Llompart, que coneix els man-
caments del seu poble, sap que cal explicar-li moltes coses 
que desconeix. La seva obra d'assagista abans de res me sembla 
una obra pedagògica que defuig premeditadament les modes 
ideològiques, els ismes que poden enriquir una cultura universi-
tària però que difícilment són entesos per un poble secularment 
desinformat sobre la seva pròpia realitat cultural. Ordre en l'ex- 
posició, conceptes precisos i idees clares perfilen els seus 
assaigs La literatura moderna a les Balears i Retòrica i Poètica, 
llibres que s'han d'entendre des d’aquesta perspectiva de pe-
dagogia cultural que el poeta va veure del tot necessària per 
a informar un poble educat en uns altres valors.

No fa gaire que vaig dir que, en Tactual renaixement lite-
rari i cultural de les Illes, Josep M. Llompart és un dels prin-
cipals directors. En primer lloc, perquè el seu criteri ha estat 
sempre escoltat com un criteri d’autoritat per tots aquells que 
han intentat o intenten obrir-se camí en el món de la creació 
literària. En segon lloc, perquè ha fet tot el possible per donar 
a conèixer aquells autors joves que considerava que tenien les 
condicions literàries per a esdevenir escriptors. Seria de mal 
gust citar-ne cap, però escriptors que ja tenen una obra sòlida 
reberen els estímuls de Josep M. Llompart.

He dit al començament que les expressions sacrifici i volun-
tat de servei defineixen el poeta compromès Josep M. Llompart. 
No obstant això, jo sospito que realment allò que Josep M. 
Llompart voldria fer és poesia I només poesia, entre altres 
raons perquè, dins la teoria del poeta compromès, la poesia 
encara és un instrument vàlid, o, utilitzant les seves pròpies 
paraules, «una arma carregada de futur. O pedra esmoladora 
—com digué Horaci— que, sense tenir tall, fa tallant el ferro. 
Set anys enrera el Gran Price de Barcelona era una barricada 
d’entusiasmes. La miliciana Poesia va assumir aquella nit totes 
les lluites, totes les ràbies, totes les frisances. La veu d’un 
poble per a un poble. Després el Gespa-Price, obert a tots els 
vents, pintat de verd de l’esperança més clara. Ha passat el 
temps i el món ha rodat. Barricada en proa cap al demà, el 
Congrés de Cultura Catalana convoca de bell nou la presència 
de la companya Poesia. El Price-Congrés. Cal que les Illes hi 
siguin fent costat a la Dama. El bonàs de don Santiago Rusiñol, 
voltat de jardins decadents i de boirelles parisenques, va dir 
que Mallorca és terra de poetes. Ara ja ho és també Eivissa, 
i ho comença a ser Menorca. Anem-hl, doncs, i facem un cop 
més la prova. Tal volta al temps hi ha coses que no sabem 
i la poesia és plena ■—encara— de virtuts inconegudes».

Josep M. Llompart, moltes gràcies per la teva obra 1 pel teu 
testimoniatge. Per molts d'anys, enhorabona. — GREGORI MIR.
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