
Que Josep Maria Llompart és un dels 
principals referents d’aquest país nos-
tre, poca gent ho podria posar en dubte 
sense evidenciar intencions esbiaixa-
des. Llompart és un referent actual-
ment, i va ser durant mig segle bona 
part de l’ànima del nostre poble. I era 
bona part de l’ànima quan el país 
encara tenia un cos social vigorós i 
il·lusionat.

Ara que la vigoria i la il·lusió estan 
tocades per la crisi –la part econòmica 
de la qual potser és la part més innò-
cua– és especialment convenient de 
girar els ulls cap a aquells referents, 
cap a l'esperit cívic i intel·lectual que 
donaren sentit a la seva època i que 
posen en evidència la necessitat de re-
vitalitzar el cos d’un poble com l’actual, 
que, a força de no veure clar el futur, 
sovint oblida o no valora prou la seva 
identitat i la seva història.

L’estudiosa de la literatura Pilar Ar-
nau, amb la biografia de Josep Maria 
Llompart que acaba de publicar, contri-
bueix a mantenir activada la presència 
d’aquest referent essencial; un refe-
rent que es fa més necessari des del 
moment que –com diu l’autora– “no 
ha trobat relleu fins a l’actualitat”, 
gairebé dues dècades després de la 
seva mort.

No ens trobam davant d’un treball 
exhaustiu, ni d’una aportació analítica 
o d’una interpretació crítica de la vida i 
l’obra de Llompart. Arnau ho adverteix 
al preàmbul: “L’objectiu d’aquest llibre 
és oferir una breu biografia divulgativa”, 
i, per tant, té la virtut de l’amenitat 
sense renunciar al rigor en l’exposició 
dels trets fonamentals, ni a l’aportació 
de nous materials, especialment epis-
tolars. Uns materials que, si no revelen 
dades cabdals, sí que serveixen per a 
ajudar a caracteritzar un personatge po-
lièdric que Miquel Àngel Riera va definir 
com “un home culte, un excel·lentíssim 

poeta, un crític lúcid, un gran patriota, 
però al damunt, i sobre tot això, un 
home bo”; un personatge sobre el qual 
Antònia Vicens va afirmar: “No sabrem 
mai si fou feliç”, manera ben expressi-
va de dir que la seva vida privada i els 
seus sentiments més íntims no han 

transcendit, més enllà del que traspua 
la seva poesia. En aquest sentit –com 
afirma Margalida Pons a l’extens estudi 
de l’obra de Llompart inclòs a Poesia 
insular de la postguerra–, certes obres 
com Memòries i confessions d’un ado-
lescent de casa bona actuen “com una 
mena de diari íntim [en què] el confes-
sor és substituït per l’escriptura.”  

Per una altra part, aquest llibre resu-
meix i sistematitza molts dels materi-
als biogràfics apareguts al monogràfic 
d’homenatge que la revista Estudis Ba-
leàrics va dedicar a Llompart al número 
doble 44-45 de l'any 1993, número que 
inclou una molt extensa –encara que 
reconegudament no exhaustiva– relació 
de dades bibliogràfiques.

En definitiva, aquesta biografia –sin-
tetitzada molt adequadament al sub-
títol: Un home polifacètic al servei del 
país– constitueix un avançament de 
noves publicacions que amb tota pro-
babilitat farà Pilar Arnau, a la vista del 
material de què disposa. Ara per ara, 
forma una excel·lent introducció a la 
vida i l'obra de Josep Maria Llompart 
per a les noves generacions i és una 
oportuna contribució al manteniment 
viu d’un substancial referent per tal 
que la seva veu i el seu compromís no 
esdevinguin –en paraules de Llompart 
mateix– una “retòrica consoladora i 
intranscendent”.
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