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JOSEP M. LLOMPART L'HOME I EL POETA 

 

 Mai no et deturis: 
 no hi ha ni fi ni principi. 
 Però les roses  
 cada cop més vermelles 
 les passes t’encatifen 

 

“Mai no et deturis” és el tema triat per celebrar l’any Josep M. Llompart, 
de qui commemoram enguany el 25è aniversari de la mort, una figura 
imprescindible de la nostra cultura, del nostre país, un exemple immens 
de civisme, però sobretot un poeta. Era la seva màxima vocació, allò a què 
s’hauria volgut dedicar íntegrament si hagués viscut en un país normal, en 
una societat lliure. Però, a la vegada, Josep M. Llompart era molt més que 
un poeta, era una d’aquelles grans persones que només es donen en 
comptades ocasions. El seu compromís amb la llengua i la cultura 
catalanes prohibides per la dictadura en qualsevol manifestació pública, el 
seu antifranquisme, el pensament d’esquerres i la voluntat insubornable 
de servei el menaren a compaginar l’obra amb una gran quantitat de 
tasques i militàncies que va exercir de la manera més noble i generosa. 

Abans, però, de continuar em permetreu, ni que sigui breument, que us 
parli de la meva relació personal amb el poeta perquè, després de tot, és 
demostrativa de quina era la relació que ell establia amb els joves que 
tenien la dèria d’escriure, com els rebia i com els tutelava en les primeres 
passes pel camí de la literatura. 

Quan d’adolescent començava a escriure de manera conscient, Poemes de 
Mondragó, el primer poemari publicat per Llompart, va ser un dels 
primers llibres de poesia que vaig llegir en català i record encara el plaer 
de fer-ne una lectura amb veu alta i escoltar el so dels mots, la cadència 
de la llengua que m’havien impedit d’estudiar a l’escola. Un temps 
després de llegir aquest llibre, Llompart havia de venir a Menorca amb 
motiu d’uns actes del Congrés de Cultura Catalana que se celebrà l’any 
1977. En Toni Casero em va dir que me’l presentaria i m’animà a mostrar-li 
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alguns poemes. N’hi vaig dur un parell i lògicament em va dir que n’hi 
dugués més i l’anés a visitar a casa seva. Així ho vaig fer. Ell vivia a una 
casa del carrer Llorenç Riber de Palma. Era una casa que, en el pis de baix, 
feia una entrada i, al final, una escala que pujava a l’habitatge. Arribat a 
l’escala, em va impressionar un cartell que posava, amb lletres ben 
grosses, “No faig més pròlegs, ni presentacions”. Al seu despatx de 
l’Editorial Moll l’avís era encara més explícit i hi afegia, escrit a mà, “ni 
pregons, ni altres herbes. Absteniu-vos de demanar-me’n. Fins i tot en 
casos especials. No hi ha excepcions que valguin!.” Tanmateix aquests 
rètols van tenir poc poder dissuasiu, perquè la seva activitat com a 
prologuista i com a presentador va continuar essent ben intensa i jo 
mateix vaig gosar de demanar-li un pròleg que, amablement, em va 
concedir. També vaig tenir presentació. 

Al llibre Retòrica i poètica (1982), Llompart parlava dels assaigs que s’hi 
apleguen i deia en el pròleg: “Pens que si fóssim en un context cultural 
com Déu mana, no els hauria escrits”. I afegia “Hauria dedicat aquests 
trenta anys, senzillament, i exclusivament, a fer poesia, com pertoca a la 
meva vocació”. Podem comprovar, per tant, la immensa generositat de 
Llompart quan contemplam els dos volums de pròlegs –i no són tots–  
aplegats per Pilar Arnau.  

Com a prologuista, Llompart va cultivar un estil propi, que li permetia 
tractar les diferents característiques i qualitat dels llibres que li arribaven. 
El poeta i professor Pere Rosselló Bover, que ha estudiat i classificat 
aquesta poètica del pròleg Llompartià, diu que l’escriptor 

va conrear l’art del pròleg a poemaris d’autors contemporanis gairebé com si es 
tractàs d’un gènere literari amb unes característiques pròpies. Sense deixar de 
banda els aspectes interpretatius ni l’avaluació dels llibres presentats, hi 
desenvolupà tècniques literàries com el retrat, físic i psicològic alhora, o la 
introducció d’elements memorialístics, generalment autobiogràfics. 

Però, vegem qui era Josep M. Llompart. Havia nascut a Palma un 23 de 
maig de l’any 1925, en el si d’una família benestant i conservadora. Va ser 
el més petit de casa i quan va néixer els seus germans Guillem i Eduard ja 
eren bastant més grans que ell, mentre que la germana que el precedí i 
amb qui hauria pogut compartir jocs infantils, va morir als 40 dies de 
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néixer. El poeta li dedicà un poema en el seu primer llibre. La mare, 
Dolores de la Peña (4), era d’origen castellà: 

 La meva mare parlava un castellà molt polit, d’un caient musical prou 
agradós i posseïa en aquest idioma un riquesa lèxica envejable. 

El pare, Miquel Llompart i Llompart, era coronell d’infanteria i procedia 
d’una família de tradició militar, ja que l’avi i el besavi havien estat també 
coronells. El poeta en parla tant a Vocabulari Privat com al llibre de 
poemes Memòries i confessions d’un adolescent de casa bona en un 
poema que li escoltarem recitar al documental. 

L’idioma familiar dels Llompart va ser sempre el castellà i el poeta mai no 
va arribar a intercanviar una paraula en català amb son pare. Al cap de 
pocs mesos de néixer, el coronell va ser destinat a Galícia, on es va 
traslladar tota la família. Allà hi van viure 5 anys, fins que el coronell va 
passar a la reserva i van tornar a Palma. Llompart sempre va manifestar un 
amor profund per Galícia i d’aquest amor i de l’estada en aquelles terres 
sorgeixen les extraordinàries traduccions de poesia gallega que realitzaria 
més tard. Galícia serà present sempre en la seva memòria. Així, ja entrat 
en el “raval de senectut” com li agradava de dir al poeta, en el llibre 
Jerusalem de 1990, el poema “Matinada” ens trasllada a una infantesa 
enyorada:  

Cantes sota la pluja. 1929. Singing in the rain. No avances. Tens les passes de 
fum i d’aigua. Voldries aixoplugar-te en el portal de casa (Orzán cinco tercero La 
Coruña). Tancat i barrat. Buit. No hi poden entrar. Prohibit. Puges de genollons 
les escales de la Sang.  

El primer contacte important de Llompart amb la llengua catalana li ve de 
la mà d’Antonieta, la filla d’una possessió on els Llompart anaven a 
estiuejar, tal com ens narra el poeta a Vocabulari Privat: 

 A n’Antonieta li agradava, a l’hora de la sesta, tots dos estirats al llit, 
llegir-me rondalles d’en Jordi des Racó o bé les desventures de Genoveva de 
Brabante, que li feien rodolar per les galtes llàgrimes discretíssimes... 
N’Antonieta i jo practicàvem això que ara en diuen “bilingüisme passiu”. Ella 
emprava sempre un preciós dialecte solleric, pel de vocals fosques i de so 
profund... jo li parlava en castellà de llibre. 
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N’Antònia esdevindria més tard un dels mites literaris en l’obra de 
Llompart. De fet, en el llibre Spiritual, publicat el 1992, que juntament 
amb Jerusalem constitueix un dels cims de la seva poesia, i en què hi 
sembla surar un pressentiment de la mort propera, el poeta li dedica dos 
poemes, “Cançó d’Antònia” i “Una altra cançó d’Antònia”. 

Les lectures de les rondalles d’Antoni M. Alcover tornarien uns anys 
després d’aquell primer contacte, de la mà del seu pare, quan el poeta va 
contraure una nefritis que el va mantenir dins el llit durant uns mesos. Ell 
en diu “la Malaltia”, un fet d’una clara influència en la formació de 
l’escriptor. Quan evoca aquella època, el poeta recorda que el metge que 
setmanalment realitzava les anàlisis d’orina era Emili Darder, el darrer 
batle republicà de Palma afusellat per les tropes franquistes el 1937. 
Llompart confessa que “la Malaltia em va acostar a les portes de la ciutat 
dels llibres i –mirau per on!– em va revelar la meva pròpia llengua”. Va 
ser així perquè son pare s’asseia cada fosquet prop del capçal del llit a 
llegir-li contes d’Andersen, Perrault, etc i també les rondalles d’en Jordi 
des Racó dels quals tenien alguns volums. Llompart ho explica així: 

 Com que jo era castellanoparlant per decret de família, mon pare va 
trobar que les havia de traduir. Mon pare, militar de professió, no devia ser 
gaire expert en matèria lingüística ni d’estilística, i es pensava que seria capaç 
de traduir de viva veu la prosa de mossèn Alcover. Quasi res: la prosa de 
mossèn Alcover!... A mitja pàgina suava i panteixava. Retut, va deixar el llibre 
damunt el comodí i es disposà a mudar de lectura. Jo, emperò, li vaig insinuar 
que seguís en mallorquí, que n’Antonieta me n’havia llegides algunes, de 
rondaies, i ben bé que les havia entès. Hi van consentir. De llavores ençà, 
aquella llengua de la màgia i de la meravella va ser, íntimament, la meva 
llengua. 

 Al llarg de Vocabulari privat el record del pare és sempre intens: 
“mon pare va ser el meu gran amic de la infantesa, el meu confident i el 
meu oracle”. 

El mateix Llompart ens explicà com si li va despertar el gust per la poesia. 
No va ser en aquell institut de després de la Guerra Civil, trist i fosc “de 
missa diària i, en venir la quaresma, exercicis espirituals, agomboladors i 
temibles com un vel negre, amb meditacions tenebroses i via-crucis 
penitencials fins al cementeri, a passa lenta i toc de campana”, sinó en la 
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biblioteca de la Caixa de Pensions quan llegia els versos de Dante “mal 
traduïts en una prosa castellana més aviat gropelluda” i en concret quan 
es relata l’amor de Paolo i Francesca. Dante ho diu tot sense dir res en 
aquell vers magistral: 

 “Quel giorno più non vi leggemmo avante” 

 “Quel giorno... Aquell dia em fou revelada d’alguna manera 
l’essència poètica i començà a dibuixar-se una vocació en la meva 
ànima.” A la mateixa biblioteca, el bibliotecari Miquel Ferrà li facilitaria 
llibres en català. La vocació ja estava ben afermada, així com l’opció de la 
llengua, cosa a la qual contribuí l’amic Miquel Llodrà (el seu particular 
apòstol) que va conèixer a l’institut i l’acostà a la realitat lingüística i 
cultural del país a més de subministrar-li lectures de Costa i Llobera, 
Alcover, Oliver... I gràcies també a una al·lota que va conèixer a les classes 
particulars de José M. Eyaralar, excatedràtic de l’Escola Normal d’on havia 
estat expulsat per roig,  que el va ajudar a prendre consciència de la 
repressió franquista. Aquella al·lota 

 Tenia l’expressió si és no és embadalida, el nas aquilí, els ulls rodons, 
d’òliba, la cabellera d’un ros natural que enamorava. Com que ben aviat ens 
adonàrem que era més llesta i més fenera que tots nosaltres, ens hi sentírem 
lligats per una tèrbola relació d’amor-odi. Es deia Encarnació Viñas; passats els 
anys em vaig casar amb ella.” (10) 

Encarna el salvaria definitivament de ser allò que no volia ser. Llompart 
havia anat a la Universitat de Barcelona on va cursar estudis de Dret amb 
la idea de convertir-se en un advocat. Anys més tard ens narra la 
impressió que li causà la Barcelona derrotada de l’època que se li va 
revelar, en un primer moment, com una ciutat “odiosa sense remei”. 
Aquell odi s’afebliria, a poc a poc, a mesura que Barcelona li oferia noves 
perspectives, però quan hi va arribar era una ciutat trista i humiliada: 

 Si deies alguna cosa a algú en català, et tallava tot digne: “En 
castellano”. Tot plegat em va fer molta pena. Ara pens que el dia 12 de 
setembre de 1714 Barcelona devia fer aquella mateixa pena de ciutat 
derrotada. 
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Una volta obtinguda la llicenciatura en Dret, el 1947, torna a Mallorca, on 
no arribaria mai a exercí de misser, no va arribar a ser mai “aquell advocat 
brillant” que somniava d’adolescent, sinó que va obtenir una feina 
burocràtica que li assegurava viure modestament, però li permetia 
dedicar-se a l’autèntica vocació que bullia dins ell: la poesia. Va trobar 
l’estabilitat laboral a partir de 1956 a la Jefatura de Obras Públicas de 
Baleares, any en què va contreure matrimoni amb Encarna. Mentrestant 
però, havien passat coses importants a la seva vida. 

La relació amb Encarnació Viñas l’havia d’apropar encara més a la poesia, 
ja que la germana d’aquella, na Cèlia Viñas, era també poeta i compartien 
gustos literaris i lectures. Llompart ho evoca d’aquesta manera: 

 Ella va endevinar-me tot sencer. Els capvespres del meu festeig amb la 
seva germana acabaven sovint, a l’hora dolça del crepuscle estiuenc, amb una 
lectura de poemes. En la frescoreta del jardí na Cèlia ens llegia o ens demanava 
que li llegíssim versos de Jorge Guillén, de Salinas, de Machado, de León Felipe, 
d’Alberti, de Miguel Hernández, de Dámaso Alonso, d’Aleixandre... Va ser la 
lliçó més profitosa del meu curs inicial d’aprenent de poeta; per aquell camí 
vaig arribar al coneixement d’uns models fascinants. 

Per altra banda, el 1943 havia arribat desterrat a Mallorca el filòleg 
Manuel Sanchis Guarner, després d’haver passat quatre anys al camp de 
concentració de presoners polítics de Salamanca, qui tot d’una passà a 
col·laborar amb Francesc de B. Moll en l’elaboració del Diccionari. El 1951, 
Sanchis Guarner va publicar una antologia que seria fonamental: Els 
poetes insulars de postguerra, que ja incloïa poemes de Josep M. 
Llompart. D’ell en diu Llompart que era “honrat fins al llindar de 
l’heroisme, lleial fins a la mort i fidel sempre a ell mateix i al seu país”. 
Sanchis Guarner va ser tot un exemple i va orientar les lectures d’aquell 
grup de poetes i els va fer cobrar una certa consciència generacional. “El 
pas de Sanchis Guarner per Mallorca va ser providencial”. 

Cèlia Viñas i Sanchis Guarner dugueren Llompart a l’apotecaria de Bernat 
Vidal, un dels poetes presents a l’antologia. Hi va establir de tot d’una una 
profunda amistat. Anys després Llompart els recordava: 

 Tots tres moriren abans d’hora. Na Cèlia a la ciutat d’Almería, a 
conseqüència d’una operació fàcil i desafortunada; en Bernat en el ple de la 
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maduresa, després d’haver perdut una gran part de les seves facultats; en 
Manolo, senzillament, de la pena i del dolor que va produir-li el seu estimat País 
Valencià. 

Josep Maria Llompart també moriria massa prest, a l’edat de 67 anys.  

Dels anys 50 també van ser les trobades a can Tomàs Cano, a Mondragó, 
curiosament una cosa de la qual no s’ha parlat gaire. En aquella època, la 
bellesa natural de les cales de Santanyí encara no contaminades 
s’integraren a la poesia. Els poetes s’hi sentiren atrets, des de Cala d’Or 
fins a s’Almonia: Cèlia Viñas, Miquel Dolç, Bernat Vidal i Tomàs, el mateix 
Llompart, Blai Bonet, Jaume Vidal Alcover, Llorenç Moyà. Molts d’aquests 
poetes es trobaven a Mondragó, amb la presència inevitable de Sanchis 
Guarner. També hi havia anat Joan Fuster, Pere Capellà o els Casp. Miquel 
Pons defensa que la nova generació poètica tingué els orígens a can Cano 
de Mondragó i segurament deu tenir raó. Allà, en aquelles trobades 
nocturnes es parlava de poesia i es parlava de tot. La cala va donar nom al 
primer llibre publicat per Llompart, Poemes de Mondragó, de 1961, que ja 
he citat, i a El mar de Mondragó de Blai Bonet, integrat a l’obra Comèdia. 

L’any 1956 Camilo José Cela, que per aquells anys havia anat a Mallorca, 
fundà la revista Papeles de Son Armadans i Josep Maria Llompart en va ser 
secretari i subdirector. Llegia, corregia textos i preparava la maqueta de 
cada número amb un plantejament molt artesanal. Va ser una etapa 
enriquidora perquè la revista, de gran volada literària, incorporava noms 
molt importants de la literatura. Llompart conegué escriptors com Jorge 
Guillén, Tristan Tzara, Américo Castro o artistes com Joan Miró. Però 
Papeles estava escrita en castellà i girava entorn de la literatura castellana. 
La catalana era mirada amb condescendència i paternalisme, tot i que 
Llompart va intentar canviar-ho amb la incorporació de ressenyes 
d’escriptors en català, però prest s’adonà que al costat de Cela es desviava 
de la cultura pròpia i el 1961 deixà la revista. Va ser després quan Francesc 
de Borja Moll, que coneixia bé la vàlua moral i humana de Llompart, li 
oferí un lloc a la seva editorial. Moll ho explica així a Els altres quaranta 
anys: 

 Vingué a veure’m i acceptà tot seguit l’oferta i les condicions. La seva 
entrada en el nostre equip significà un bon reforçament per a la secció de 
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literatura: admissió d’originals, correcció d’estil, problemes a resoldre amb els 
autors... 

Pel despatx de Llompart a l’Editorial Moll, situat al carrer Torre de l’Amor, 
passaren la majoria d’escriptors que iniciaven la carrera literària. Aquell 
mateix any, Moll iniciava una col·lecció de poesia que amb el temps 
esdevindria mítica, “Balenguera” i ho feia justament amb Poemes de 
Mondragó, aquell llibre que vaig llegir i estimar en la meva joventut. 

En aquella època Llompart, conscient de les necessitats del país, i del 
paper que li ha tocat de fer, comença a desplegar una àmplia activitat de 
caràcter cívic i polític dins el món de l’esquerra, aleshores en la 
clandestinitat, a més de la que desenvolupa en l’àrea estrictament 
literària, dos mons en aquella època tan difícils de separar.  

L’any 1964 publica el llibre La literatura moderna a les Balears, un estudi 
que arrenca de l’esperit de la renaixença a Mallorca i acaba a l’època en 
què Llompart el va redactar. L’any 1966 inaugurà l’Aula de Poesia i dictà 
conferències sobre l’Escola Mallorquina o Mercè Rodoreda. Els primers 
incidents amb les autoritats franquistes es van produir arran de l’Aula de 
Teatre (1967) en què es van prohibir les conferències dels ponents Pere 
Quart i José Luis López Aranguren. El maig del 68, mentre Antoni Serra 
pronunciava una conferència, un infiltrat del regim va provocar aldarulls i 
la policia va suspendre l’acte. Va detenir el conferenciant i cinc assistents, 
entre ells Josep M. Llompart, que, a més, va patir escorcolls al seu 
domicili. Antoni Serra ho recorda així: 

Les aules de Poesia, Novel·la i Teatre varen ser, d’alguna manera, el 
començament de la lluita antifranquista a Mallorca, en favor de la llengua i la 
cultura catalanes. Llompart sempre estava al capdavant. Quan la policia va 
suspendre la meva conferència de l’Aula i ens varen detenir, a comissaria era en 
Llompart qui ens animava. Era una gran persona. 

Entre 1969 i 1972 Llompart va impartir classes de literatura catalana a la 
delegació de la Universitat de Barcelona i açò li permeté tenir contactes 
amb l’incipient moviment estudiantil mallorquí vinculat a l’esquerra 
antifranquista.(14) Entre 1972 i 1974 formà part, com a independent, de la 
Mesa Democràtica de les Illes i després a la Junta Democràtica de les Illes. 
En el postfranquisme va cooperar activament en agrupacions d’esquerra i 
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pròximes al nacionalisme. (15-16-17) Després de la Transició optà per dur 
la seva acció a l’àmbit de la llengua i la cultura, tot i que continuà 
col·laborant amb entitats com el GOB o el PSM fins al darrer moment. El 
seu pensament, la idea que tenia sobre el fet nacional a les terres de parla 
catalana i altres reflexions sobre literatura o art es poden llegir al llibre 
Països Catalans? I altres reflexions, publicat el 1991. 

I és que Llompart ho feia tot. No hi ha gaire persones com ell, dotades 
d’un tan alt sentit de la responsabilitat, d’aquella voluntat incansable de 
servei que mostrà i d’una generositat fora del que és habitual. Organitzava 
aules, feia conferències, escrivia un nombre impossible de pròlegs, acollia 
els joves escriptors, obria les portes de casa seva als seus companys per 
fer-hi tertúlies, escrivia crítica literària i assaig, presentacions de llibres, 
assistia a trobades i congressos, col·laborava amb partits i moviments 
d’esquerres, assolia la presidència de l’Obra Cultural i de l’AELC, duia, en 
fi, una activitat incansable. És molt difícil trobar personalitats com la de 
Llompart, amb aquest sentit tan profund del deure en el moment en què 
un país necessita cobrir tantes necessitats. A vegades pens que potser 
l’origen familiar el va empènyer a tenir una actitud de compromís molt 
més gran que altres. La neboda de Llompart i marmessora de la seva obra, 
Cèlia Viñas Riba, escrivia al diari Ara Balears: 

 Josep Maria Llompart va ser una figura rebel respecte dels seus orígens: 
a ca seva, volien que fos castellanoparlant, advocat de bé i persona de dretes. I 
què va ser? Catalanoparlant, poeta i home de lletres, i amb una ideologia 
absolutament d’esquerres. Es va rebel·lar, sense fer mal als seus, però feu una 
rebel·lió molt important. 

Si bé la relació amb escriptors menorquins va ser intensa, les visites a l’illa 
no van ser gaire freqüents. He recollit tres estades significatives, tot i que 
no sé si de forma privada es desplaçà a Menorca en altres ocasions: el 
1965 vingué acompanyat de F. de B. Moll per commemorar els cent anys 
del naixement d’Àngel Ruiz i Pablo. En aquella ocasió la conferència feta 
per Llompart, aleshores aquí desconegut, a l’Ateneu maonès va ser una 
autèntica sorpresa i despertà de tot d’una l’admiracií i l’interès dels 
assistents. L’any 1973 vingué amb M. Aurèlia Capmany i ell va fer una 
conferència a Ciutadella, mentre que Capmany la feia a l’Ateneu de Maó. 
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Any 1983, en una trobada de l’AELC, a Menorca va intervenir en un parell 
d’actes públics, com una taula rodona as Castell. 

La intensa activitat que Llompart desplegava no li impedia, però, de 
continuar la seva obra poètica. Així, el 1972 publicava el segon llibre de 
poemes La terra d’Argensa que s’emmarca dins l’estètica del realisme 
històric que havien analitzat Josep M. Castellet i Joaquin Molas, i que 
postulaven com el model de futur, en l’antologia Poesia Catalana del Segle 
XX, però aquell llibre va sortir de manera tardana i com diu Vicent 
Salvador aquests 

versos són el tribut a una convicció honesta de la poesia, però paguen peatge al 
corrent imperant. I, a més, com a resultat de la posició perifèrica del poeta en 
el camp cultural del moment, veuen la llum massa tard, sense pena ni glòria... 

quan el tren del realisme social ha passat de llarg. 

Dos anys més tard, i amb el poeta a la recerca de la veu més personal i 
autèntica, publica un llibre d’un caràcter molt diferent en què vibra una 
corda lírica que ja no és la dels versos del llibre anterior. Es tracta de 
Memòries i confessions d’un adolescent de casa bona. Aquí el poeta fa una 
immersió autobiogràfica i traça una mirada poètica que malda per 
comprendre la peripècia viscuda. Sovint els versos conten una anècdota o 
contenen una bona dosi de narrativitat i descriptivisme, que en cap cas no 
impedeixen l’alenada lírica dels poemes. El poeta hi ha trobat ja un nou 
camí en la seva recerca personal, en aquest cas amb l’ús d’un llenguatge 
planer, expressivament acostat a la confidència. Hi apareixen ja elements 
molt llompartians, que en llibres posteriors el poeta continuarà utilitzant, 
però més difuminats, en un procés cap a una intensitat mítica habitada 
per símbols de caràcter personal com el d’Antònia que ja he comentat, 
Agnès i altres. 

Mentre més intensa es feia l’activitat pública de Llompart, la seva poesia 
es tornava més lírica, més existencial, més meditativa. Així, la gran eclosió 
poètica de Llompart es produïa l’any 1980 amb el primer dels llibres 
capitals de maduresa: Mandràgola, que va ser reconegut amb el Premi de 
la Crítica Serra d’Or i el Premi Nacional de la Crítica. A Mandràgola la 
poesia es fa més complexa, el poeta li atorga un cert caràcter críptic i 
aprofundeix en els grans temes que el preocupen: el pas del temps i la 



11 
 

mort, al mateix temps que es fa més rica la presència dels personatges de 
la mitologia llompartiana que funcionen com a símbols. Així, la mort es 
presenta com la dama blanca espriuana, però els símbols personals del 
seu univers poètic seran sobretot Agnès, que representa la desaparició, la 
negació de tot, i Antònia que simbolitza el món llunyà de la infantesa. Ja 
hem parlat, d’Antònia. Agnès és també un personatge real en la vida de 
Llompart: 

 Cap al fons de la mateixa escena, ja en un territori una mica esborradís, 
s’endevina una silueta sense rostre, esvelta i harmoniosa, falda llarga, davantal 
de cànyom, mocador de pagesa i, pel cap, aquella versió reduïda, ja quasi 
només simbòlica, del rebosillo, que les dones de la part forana encara duien a la 
Mallorca dels anys vint. Era de Porreres, es deia Agnès i em feia de teta. 

A la vegada, Mandrágola representa un canvi formal important respecte 
dels llibres anteriors. Dividit en tres parts, cadascuna té una característica 
especial. El vers curt, a vegades de dues o d’una síl·laba, a la primera. La 
segona és tota d’excel·lents sonets que Llompart utilitza per primera 
vegada. A la tercera, investiga el poema en prosa que, a Jerusalem, oferirà 
uns resultats extraordinaris. 

Margalida Pons diu que a Mandràgola (i també ho podem afirmar de 
Jerusalem)  

la distància entre autor i lector/a es fa màxima: qui llegeix no pot accedir a la 
naturalesa del poeta, que no és ja, un “adolescent de casa bona”, ni un home 
“del carrer” que s’expressa “amb paraules ben planeres”. L’afinitat s’estableix 

al nivell de les essències, i potser per això esdevé més perdurable. 

Entre Mandràgola i Jerusalem, Llompart publica La capella dels dolors i 
altres poemes que podríem considerar com un llibre de transició entre 
aquestes dues obres capitals. En aquest llibre no ens trobam davant un 
conjunt unitari, sinó. com el va anomenar Miquel Àngel Riera. d’un 
“calidoscopi llompartià”. Ara bé, també és cert que la vivència amorosa 
constitueix el nucli més potent del llibre. 

Jerusalem, com Mandràgola, és una obra compacta, de gran contingut 
simbòlic, en què llevat d’un breu interludi amb formes de gust popular (no 
oblidem que un dels referents primers de Llompart són els poetes de la 
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Generació del 27) el poeta utilitza amb una gran riquesa de recursos i amb 
un excel·lent domini tècnic el poema en prosa i el dota d’una intensa 
densitat expressiva. Jerusalem té un marcat caràcter narratiu, tant en el 
seu conjunt com en el plantejament d’alguns poemes que són com a breus 
narracions. Pot ser llegit com un llibre de viatges, el destí del qual és la 
ciutat que li dona nom, la fita final d’un pelegrinatge vital. Els temps 
verbals es conjuguen sobretot en futur, el poeta mira cap endavant tot 
esperant la vista de les altes torres coronades d’arquers de la ciutat, la 
bellesa ideal, la ciutat celestial on tanmateix, no podem arribar mai: 

 Per sempre ja present d’infinitiu, faula oblidada, poses la mà a la galta, clous els 
ulls. Has perdut el retrovisor. El vel d’Agnès damunt el rostre. Ara ja sap que les 
manetes del rellotge no tornaran a ser teves mai més. Ara ja saps que mai no podràs 
albirar en l’airecel, esveltes i daurades, surmontades d’arquers, les torres de 
Jerusalem. 

La mort i el pas del temps són els grans temes en l’obra de Llompart, ell 
mateix ho expressava així en una entrevista de 1979: 

El tema fonamental de la meva poesia és el sentiment de la mort i del temps. 
Fugit irreparabili tempus. El meu món poètic és sobretot un món esbucat, com 
el de la famosa “Relíquia” de Joan Alcover. I devora això, és clar, les inquietuds 
civils que neguitegen una persona que voldria uns Països Catalans lliures i 
socialistes.   

Llompart publica Spiritual l’any 1992. Després de la densitat al·legòrica de 
Jerusalem i del caràcter més clus de Mandràgola, aquest llibre s’allibera 
de tensions, recupera formes mètriques anteriors, s’acosta al lector amb 
un llenguatge més directe i comunica una certa placidesa en l’escriptura. 
Construït en la seva estructura com un llibre menor és, tanmateix, un dels 
llibres majors de l’autor, en què refà temes que hem trobat a tota la seva 
obra, com si girés una mirada enrere a tot allò que ha viscut, un compendi 
en definitiva, amb el tema central de la mort, però també de l’amor i del 
record. Jo pens que és clarament una obra de comiat. Com si el poeta 
endevini la propera visita de la Dama o fins i tot com si hom hi pogués 
endevinar, en algun moment, com un velat desig d’acabament. Fatigat 
potser d’una vida tan intensa, dels morts “que no li cabien dins la casa ni 
dins l’ànima”, amb la figura Antònia, torna als ulls a la infantesa llunyana 
mentre s’acosta inexorable el final.   
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Llompart recupera en aquest llibre un tema, que ja havia tractat a La 
capella dels dolors i altres poemes, pres d’un motiu de J.S. Bach, a la 
cantata 161 “Vine, dolça hora de la mort”. Esplèndid en ambdós poemes, 
a la vegada que ben diferents, aquí el poeta fa un repàs a tot d’elements 
quotidians a través dels quals crida la mort, que no apareix més que en el 
títol “Vine, dolça mort” i es clou simplement amb l’imperatiu “vine”: “pel 
carrer que ja no serà meu per la rosa / que ja no serà meva vine”   

Entre les distincions rebudes per Josep Maria Llompart hi ha el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes (28) i la Creu de Sant Jordi (29), totes 
dues de l’any 1982. Jo crec, però, que el reconeixement que més íntima 
satisfacció li causà va ser l’homenatge que el 28 de novembre de 1992 
(any de publicació de Spiritual) li va retre l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana al Teatre Principal de Palma, en el qual vaig tenir l’honor 
de participar. Amb un teatre ple fins dalt de públic que agombolava el 
poeta i un escenari ple de poetes que li oferiren els seus versos, Llompart 
s’emocionava i rebia el merescudíssim reconeixement de la societat per la 
qual tant havia lluitat i dels seus companys poetes a molts del quals tan 
generosament havia ajudat i guiat. L’editorial Moll es va sumar a l’acte 
amb l’edició del llibre Homenatge a Llompart que recull tots els poemes 
recitats al Teatre Principal, un llibre que ell no arribaria a veure publicat ja 
que dos mesos després, el 28 de gener de 1993 deixava anar, tan prest, 
massa prest, el seu darrer alè. Amb ell perdíem el poeta admirat, el 
mestre, l’amic, l’intel·lectual compromès, el lluitador incansable per la 
llibertat i els drets polítics durant la dictadura, el referent imprescindible 
en la construcció del país, la figura fonamental en la defensa de la llengua i 
la cultura catalanes, de la cohesió lingüística i cultural dels Països Catalans, 
de la sostinguda afirmació de la nostra dignitat com a poble. Perdíem, en 
definitiva i per dir-ho amb paraules planianes, un gran homenot de no es 
va deturar mai. 

  

 

 

 


