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Amb el suport:

Dimarts passat ens va deixar, 
víctima d’una malaltia, el filòleg 
i poeta menorquí Joan F. López 
Casasnovas, intel·lectual de l’illa 

que, al llarg de la seua trajectòria, es va con-
vertir en un nexe d’unió fonamental amb la 
resta de territoris del país.

Nascut el 1952 a Ciutadella, des de ben 
jove es va implicar en els moviments cultu-
rals de l’illa que miraven de recuperar el país 
a les acaballes de la dictadura franquista. Tot 
just quan tot semblava possible. Si ho sem-
blava era, precisament, gràcies a l’ímpetu de 
gent com ell, capaç de construir del no-res, 
d’aportar riquesa cultural en un context ad-
vers i de treballar per la normalització d’una 
llengua perseguida, que requeria l’impuls 
intel·lectual dels voluntaris que, com Casas-
novas, van treballar en aquesta direcció. I 
amb un gran èxit.

Va ser així, i tal com indica el seu amic 
Pere Gomila en les pàgines interiors 
d’aquest setmanari, que Joan F. López Ca-
sasnovas es va convertir en tot un referent 
cívic, cultural, social i també polític. Ell, 
com el seu germà Guillem López Casas-
novas, prestigiós catedràtic d’Economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, va nàixer 
al si d’una família humil i es va interessar 
pel català, la llengua que parlava a casa, 
però que prohibien a l’escola —i a l’Admi-
nistració i a tot arreu— gràcies a la seua 
curiositat, que el va conduir a la lectura de 
Ramon Llull abans d’accedir a la universi-
tat. Estudiant a València descobriria l’obra 
gramatical d’Enric Valor. Amb aquestes 
inquietuds, no sobtava que Casasnovas 
demostrara interès immediat per la políti-
ca, estimulat també a l’àmbit universitari 
de la Barcelona antifranquista, on es va 
llicenciar en filologia romànica. Aquest 
interès va culminar amb el seu accés a 
l’Assemblea Democràtica de Menorca el 
1976, una plataforma, com tantes altres en 
aquell moment, que aglutinava l’anti-
franquisme a la recerca d’un futur polític 
democràtic i digne.

En aquella època també va treballar en 
el Congrés de Cultura Catalana organitzant 
les setmanes de teatre dels Països Catalans 
a Ciutadella. El seu nom, també als setanta, 
figurava al costat d’intel·lectuals com Xavier 
Folch, Francesc Vallverdú, Rafael Ribó, 
Josep Benet, Vicent Andrés Estellés, Manu-
el Sanchis Guarner o Joan Fuster, tots ells 
col·laboradors de la revista Nous Horitzons. 
Tot seguit, a final d’aquella dècada, Casas-
novas va continuar integrant-se en política 
i va ser triat conseller de Cultura i Educació 
del Consell Insular de Menorca, des d’on va 
treballar per normalitzar el català amb cur-
sos, publicacions i activitats diverses. També 
seria, entre 1983 i 1992, diputat al Parlament 
de les Illes amb l’Agrupació d’Esquerra - 
Partit Socialista de Menorca.

Però si Casasnovas va perpetuar la seua 
activitat en algun àmbit, aquest va ser el cul-
tural, que mai no va anar separat de l’interès 
que tenia per defensar el seu país. Poeta i in-
vestigador, va organitzar recitals i va fundar 
els “Quaderns de poesia Xibau”, dedicats a 
destacar autors menorquins o relacionats 
amb l’illa. Ell mateix va publicar també 
diversos poemaris i ha signat publicacions 
relacionades amb la història i la llengua de 
Menorca. Raons suficients, les esmentades 
i moltes altres que no caben en un únic 
article, perquè Casasnovas formara part de 
la Secció de Llengua i Literatura de l’Institut 
Menorquí d’Estudis i de la Secció Filològica 
de l’Institut d’Estudis Catalans. Casasnovas 
també va presidir la Institució Joan Fuster i 
era membre del Consell d’Administració de 
l’empresa editora d’aquesta revista.

Amb la referència dels Països Catalans i 
la seua defensa en cadascuna de les seues 
accions, Joan F. López Casasnovas és un 
exemple per a les pròximes generacions, que 
tenen el deure de continuar el seu treball.

No volem acabar aquest article editorial 
sense recordar la cantant Núria Feliu, que 
malauradament ens va deixar tot just quan 
es tancava l’edició d’aquest número d’EL 
TEMPS.   

Joan F. López 
Casasnovas
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