
Miquel Gayà Sitjar (la Pleta de Son 
Castanyer, Porreres, 1917-Palma, 
1998) és considerat el darrer segui-
dor fidel i declarat de l’Escola Ma-
llorquina, durant els difícils anys de 
la postguerra. Nicolau Dols (Palma, 
1967), professor titular de filologia 
catalana de la Universitat de les Illes 
Balears, proposa una lectura nova del 
poeta, en la introducció de la seva 
Poesia completa, perquè, al seu en-
tendre, tot i compartir amb l’Escola 
Mallorquina la delicadesa formal, va 
ser, contra la seva voluntat, un poeta 
d’unes altres tendències estètiques. 
El volum Poesia completa ha estat 
editat pel Consell de Mallorca a la 
col·lecció “Mixtàlia”. Consta de tres 
blocs: poemaris, poemes dispersos i 
traduccions d’Alphonse de Lamartine 
i André Rivoire.

Miquel Gayà Sitjar publica el seu pri-
mer llibre, L’atzur il·luminat, el 1944. 

El segon, Breviari d’amor, el 1946. L’any 1951 els va incloure en el recull Ruta 
dels cims, al costat d’un treball inèdit, La cançó del crepuscle. Dos anys més 
tard, publica el Poema de l’Ave Maria a la mare de déu de Lluc, al mateix temps 
que opta per l’estudi literari –precisament, de l’obra dels poetes de l’Escola 
Mallorquina– i comença una llarga etapa de silenci poètic. Segons alguns es-
tudiosos, aquest silenci és causat per la decadència en què entra la poesia 
de l’Escola Mallorquina. Però segons Nicolau Dols, la raó s’ha de cercar en 
el rebuig que li manifestaven els poetes dels anys cinquanta, perquè la seva 
poesia mostra clarament que els nous corrents no li havien de ser estranys. La 
figura de poeta de l’Escola Mallorquina que s’havia construït guiat per la sincera 
admiració que professava al moviment li va passar factura.

Amb en Miquel Gayà, considera Nicolau Dols, trobem el compromís sincera-
ment sentit amb la nostra poesia i l’esforç per continuar una tradició en temps 
difícils, però també l’empenta per fressar camins nous.

El que descobrí Gayà va ser la  força comunicativa del símbol, un descobriment 
que el portà a la part de darrere del tapís, des d’on projectava unes imatges 
que són el negatiu retòric d’allò que feien els poetes canònics de l’Escola Ma-
llorquina. Ja ho va veure Blai Bonet, diu Nicolau Dols. Però Bonet va oblidar-se 
d’indicar que els procediments de construcció del poema en Gayà poc tenen a 
veure amb l’estètica de l’Escola Mallorquina, i, a canvi, va criticar allò que Gayà 
més devia a l’Escola: les formes del vers, contagiades de les exigències de 
recitació produïda en un determinat format de convenció social.

La influència dels simbolistes francesos va ser superficial en els poetes de 
l’Escola Mallorquina. En Gayà, més introspectiu, aquesta influència va ser més 
profunda i el va posar damunt una nova via, un camí d’allunyament estètic de 
l’escola a la qual estava tan lligat, afectivament.

Per tot això, Nicolau Dols pensa que si es llegeix la poesia de Miquel Gayà 
pensant que és un poeta de l’Escola Mallorquina, el lector trobarà l’home que 
volia ser poeta. Però si es llegeix sense aquets filtre, el lector hi trobarà el 
poeta.

 Lluís Bonada
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Els editors de la ‘Poesia completa’ de Miquel Gayà 
revisen la seva adscripció a l’Escola Mallorquina

Miquel Gayà Sitjar (1917-1998). El Consell de 
Mallorca ha aplegat la seva Poesia completa.
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La coma hi és
El Diccionari de literatura catalana diu 
que el darrer llibre de Clementina Ar-
deriu es titula L’esperança encara. Es 
titula L’esperança, encara, com el darrer 
poema del llibre.
   
Desequilibri
Simenon, diu thomas Narcejac, és un 
gran novel·lista perquè ens recorda 
que la novel·la no té més funció que 
instal·lar uns personatges davant dels 
nostres ulls. I mai no s’oblida de visu-
alitzar l’escena, de manera subtil però 
precisa, i amb una gran economia de 
mitjans. Així, quan engega El gat, primer 
presenta l’home, que deduïm assegut 
perquè el diari se li desplega sobre 
els genolls, i després la dona –i aquí 
observarem la mà mestra de l’escrip-
tor– “a l’altre costat de la llar de foc”. 
D’aquesta manera veiem que l’home 
es troba al costat oposat de la dona, 
a més de confirmar que comparteixen 
la mateixa estança. tot això es perd 
en l’edició Quaderns Crema-Lluís Maria 
todó. “L’altre costat del foc” (“l’autre 
côté du foyer”) es converteix en “davant 
la llar de foc”. A més, el nyap introdueix 
la falsa imatge d’una dona instal·lada 
en un lloc preferent a la sala, idea de 
superioritat, de domini, sobre l’home, 
que Simenon evita sempre, perquè vol 
un combat equilibrat entre tots dos. 

Pregunta sense resposta
L’Alícia d’A través del mirall pregunta a 
la gateta Kitty si sap què li farien a ella 
si li guardessin tots els càstigs fins a 
final d’any. “M’enviarien a la presó, su-
poso, quan arribés el dia”, es respon. 
El lector de l’edició labutxaca-Salvador 
Oliva es queda sense saber la resposta 
perquè hi ha estat eliminada.

Animalada
El DIEC2 manté que gregari i gregarisme 
només s’aplica als animals. L’Alcover-
Moll ja sabia que es pot aplicar a les 
persones: “que viu o actua sense inici-
ativa pròpia dins un conjunt”.
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